
 דינת ישראלמ 
 הדין הרבנייםתי ב

 

1 

 ה"ב

 1061137/1 יק ת

 זורי חיפהאה בנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב רפאל זאב גלב, הרב שמואל אברהם חזן, ד" ראב—רב אברהם מאיר שלוש ה

 )פאל עמררד "כ עו"ב י"ע( תלוניפ :תובעתה

 גדנ
  לוניפ :נתבעה

 ם" בביאור דעת המהרשד–נאי בגט בבעל אסיר  ת–ין ירוש ג:נדוןה

 סק דיןפ

  לאישה  אלו ).15.9.2009(ט  "ו  באלול  תשס"י  בתאריך  כ"הצדדים  נישאו  זה  לזה  כדמו

ולבעל  חמישה  ילדים ,  יש  להם  ילד  קטין  משותף.  נשואים  ראשונים  והבעל  נשוי  בשלישית

 .נוספים מנשואים קודמים

פעם ב.  כלא  בושביוא    שהשלישית  הפעם  הו  לזו  וסמים  בסחר  בורשע  שהסיר  אואה  בעלה
נותרה שקופת  המאסר  תו  [...]  כלא  ברצה  מוא  הותםאגזרו  עליו  ארבע  שנות  מאסר  נהאחרונה  

 .סמים ממילה גמרכז ביום המצאת נאישהה. היא עשרים חודש, נכון להיום, עלבל

 .שפט מבית בדונה נמזונות הביעתת. אישה הל שירושין גיעת תבפנינול

 אופן  בגירושין  הת  אאישה  הבעהת)  13.3.16  (ו"תשע'  באדר  ב'  ג  תאריך  מראשון  הדיוןב
קופות   תקבע,  מצטבר  בשנתיים  כק  רחדו  יי  חם  השואים  נהם  שנים  השבע  שתוך  מכן  שחרץנ

 שות  קשפלות  הל  עעלה  בלפי  כשות  קענות  טאישה  ל,עוד  ואתז.  המאסר  הארוכות  שמרצה  הבעל
 ינואלטענתה הוא . עמים פספרמהופנתה כלפיה  שמילולית ויזית  פלימות  אעלועברה  תחת  ידו  ש
וד  טוענת ע.  סמים  לותה  אמשך  שה  זהוא  שוענת  טן  כמוכ.  חרים  אפני  בף  או  זהתנהגות  בוחלב
 םג  .כך  לוכחות  הה  לש  יאף  ורה  זישה  אחרארכו    דרךסעלה  בש  וגידה  בל  ששדות  חה  לשיש
 הוסיפה  וגירושין  לביעתהתל    עאישההמדה  ע)  2.6.16  (ו"ה  אייר  תשע"כ  תאריך  משני  הדיוןב
 .ילד הזונותמל דמי  עוויתור באת זתנהמ ך אט גה לת לתוכן מבעל הגםש

 רורוחש  לד  עו  למתין  תהאישה  שמבקש  וית  בלום  שדורש  ושלו  בומד  עבעלה,  נגדמ
 ת  אכחיש  מואה.  נו  כל  עשלום  הת  אהחזירלותה  בייתר  הצלחה    אאז  יוכל  לשכנעש,  המאסרמ
 סכים  יואהלו  אוכיח  את  טענותיה    תאם  שך  כל  עומד  עאף  ולפיה  כלימות  אל  עאישה  הענותט
 תאריך  משני  הדיון  בגם.  ל  קשרים  על  אישה  זרה  עחשדות  הת  אכחיש  מן  כמוכ.  אלתר  לטת  גתל
 20  עודב  –  הכלא  מיצא  שאחר  לק  רגירושין  בעת  כפץ  חאינו  שבריו  דל  עומד  עבעלל  ה"נה
 .ודשח

 שלום  להגיע  לצליח  יא  לאם  שכך  לסכמתו  הת  אתן  נקודם  היוןדב  שבעל  לזכיר  מית  הדיןב
רצונו   שביעות  תו  לש  ילא  אפירוד  העצם  לתנגד  מינו  אבעל  הי  כנראהו.  גרש  לסכים  ייתב
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 א  לוא  הם  אית  הדין  בלשאלת.  לאחר  שישתחרר  צלו  אגדל  ילדיהוא  תובע  שה.  שיתמלאו  תחילה
 .סכים מוא האכן שנה עהתגרש לסכים יאםה אישה הם עהסכמות להגיע לצליחי

 בר  ככןש,  הכלא  מציאתו  יזמן  לד  עו  להמתין  לוכל  תא  להאישה  שבעל  לבהיר  הית  הדיןב
 לשה  של  שבירה  סרכה  או  ליתן  לוכן  מית  הדין  באת  זכל  בךא,  בדידות  בגינו  מבלה  סספיקמ
 .לנסות לשכנע אותה להגיע לשלום בית ודשיםח

 א  לית  הדין  ביהםני  בממושך  הירוד  בפתחשבה  ובצדדים  המענות  וענות  טמיעת  שאחרל
 פי  מנשמעו  שחמורים  הדברים  האור  לאדרבהו,  בעל  הקשתביענות  ל  להוצדקת  מילה  עוצאמ
 ענותיוטו,  ביעתו  לשלום  בית  אינה  כנה  שתבעל  הברי  דתוך  מנראה  שעובדה  הלאורו,  אישהה
 כונה  נטענה  ועם  טום  שלא  לגטהצונו  לדחות  נתינת    רראהנו,  ינן  מוצדקות  אגירושין  הת  אדחותל
 מה  ככבר  שבעל  הל  ששעפפוס  התנהגותו  הנ  דל  עעובדתיים  הנתונים  הלאורו,  שלום  ליתתאמו
, ישהאחד  כאיש  ו  ייים  חינם  אשואים  נהם  ששניםהגרם  לכך  שרוב  ו,  מאסר  לכנס  נעמיםפ

שמית ר.  ישות  איי  חלאל,  יה  חלמנה  כאעגונה  ולמודה  גומדת  עאישההקופות  ארוכות  ביותר  ות
 .ליו עמוטלות הובותחמלא אף אחת מהמוא אינו  הך אמנם בעל אה לשי

 ל  שרוך  אזמן  לגירושין  הליך  הת  אעכב  לבעל  הל  שדרישותיו  לקום  מואה  רא  לית  הדיןב
 .מהיום ודשים חלשהשתוך  באשתו לט גיתן לבעל הת אמחייב וודשים חעשריםכ

 ינו  אבכך  וסיר  אואה  שבעלש,  ין  דסקי  פכמה  וכמהבפסיקה    המפורסמת  ודועה  יכברו.  א
 קורות  ממתן  באן  כאריך  נאל.  מורד  כדינו  וט  גמתן  בחייבו  לש  יאישה  הלפי  כובותיו  חת  אקייםמ
 כוףלף  איש שורוההם שמ, ה זדבר בדנו שין  הדפסקיממה    וכהפוסקים  ממה  כציין  נך  אלכתייםה
 סתוכני  שמקרה  בבפרטו,  תו  אשלפי  כובותיו  חת  אלקיים  מנוע  מוא  האשר  כגרש  לבעל  התא
 ת  ארצה  יפס  ייתאםשכול  וע  ליד  כשסמים  בסחר  בקוסע  שגון  כבפשיעתו  ותוימגר  ביא  הכלאל
 .אסור ומור חהוא שכשעצמול עיסוק הצם עלבד מאתז, בריח וורג סתקופה ארוכה אחר לונשוע

 'כרך  חר  "בפדו)  סח  קימןס(  וב  טום  יונגת  ע"בשוו)  א-ג"פ  שימןס(ש  "רשבת  ה"שו  בזה  באהר
ר "פד  ו).אפחק.  י  ווסףי.  ע,  ד"ב  אולדינברגו.    ארבנים  הדיינים  ההרכבב  220  מוד  ג  ערךכ(ר  "פדו)  127  מודע(

 פסקש)  ב"  מימןו  ס"ח(  ליעזר  איץת  צ"בשוו.  גירושין  בסיר  אחייב  לפסקוש)  303-311  מודע(  'כרך  ח
 .גט הל עכופו לישו, מורד כינוד – אשמתו במאסר במצא נהבעל שיוןכ

 יזית  פלימות  אל  עעלה  בלפי  כשות  קענות  טענה  טהאישה  שה  מם  גהוסיף  לש  יין  דן  מרב.  ב
 לי  עאיס  מל  שענה  טאן  כיש  וחרים  אפני  באת  זשה  עאףו,  היו  מנת  חלקה  תחת  ידו  שמילוליתו
) ה"ל'  יד  ס"ח(ץ  "תשב  השם  במשולש  הוט  חספר  היטת  שזה  בידועהש,  מפורסמת  ולויה  גטענהב

 יטתו  של  עחולקים  הש  יאמנםו.  גרש  לוות  אופים  כאףם  ש"רמב  לודיםע  מ"ו  כזו  כבאמתלאש
 ימןג  ס"ח(  עת  דחוהת  י"שול  ב"צ  זזןי  ח"גרר  ה"אמו  לזה  בוד  עראהו.  זה  בכוף  לין  אל  מקוםכשמו

 ).' וימןע ס"ה אוארוןב( יון צערית ש"בשו ו,)ו" כסימןא ו" כימןד ס"ח( ליעזר איץת צ"בשו ו,)ז"מ

שהרי  לדבריו  הוא  מסכים ,  גרש  עתה  לבעל  הת  אחייב  לקום  מאין  שהיה  מקום  לומרה  נוה.  ג
כמו ,  ובקבלת  המשמורת  על  הילד,  ילד  הזונות  מל  עוויתור  באת  זתנהמאלא  ש,  אישההלגרש  את  

 ל  שמפורסמת  היטתו  שזה  בידועהו.  כלא  הבית  מציאתו  יזמן  לדעכן  רוצה  לדחות  את  הגט  
אין ,  שתוף  במקום  שהבעל  חייב  לגרש  את  א  אלדעתוש)  א  מימן  סעזר  הבן  אלקח(ם  "מהרשדה

 .דרישות ונאיםתגט רק אחר שיתקיימו  היתן לפץחלכופו לעשות זאת אם אינו מסרב אלא 

 נאי  תום  שהטיל  לכול  יינוא  –  גרש  לביחו  מואה  ואחרמ  לדעתם  וליו  עלקו  חבים  רמנםא
)   וימן  א  סור  טמשולש  הוט  ד  חלקח(ץ  "שבת  ת"בשוו)  א,  פג  שימןס(ש  "רשבת  ה"שו  בזה  באהר,  גטב

 ).ו צימןס( יון ציבתת ש"שו בוד עראהו)  סימן ה סלקח(ם "שהרת מ"בשוו
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 האישה  שנאים  תסוגי  בק  רהוז  –  נאי  תהטיל  לרשאים  ש"מהרשד  הדעת  לם  גאת  זמלבדו
 צחק  ייןת  ע"שו  בזה  בראהו.  ם  שדבריו  מקידו  מכןש,  חרים  אתנאים  בא  לבלא,  קיימם  לוכלת
. זה  בהאריך  שהמ)    יימן  סיכובסקיד(  למה  לשומע  שבת  ל"שוביין  גם    וע).זי,    מימן  סעזר  הבןא-בלקח(

 מתנה  שכאן  ו).0027-21-1  'סמ  בתיק  ו880581/9  ס  מיקבת(  דין  של  בית  הדין  הגדולי  פסק  בןוכ
 זהו,  ליה  עק  רוטל  יבית  הולעל  שכו    בעמוד  לוכל  תלאשילד  הוא  תנאי    הזונות  מל  עו  לתוותרש
דרישה  שהאישה  תמתין   הן  כמו  כ.זהלא  דיבר  בתנאי  מסוג  ם  "הרשד  ומסביר  הגדר  באינו  שנאית

ין  זה  סביר  שלאחר  עשרות א.  ינה  סבירה  ואינה  מתקבלת  אכלא  הבית  מציאתו  ידעלקבל  הגט  
המתין לדרוש  ממנה  יבעל  ה,  בלא  משען  ומשענה,  גרה  לבדה  בודדה  וגלמודה  אישההחודשים  ש

וי  תקופת ד  שהבעל  יסיים  את  ריצעל  חיי  בדידות    שחצי  ושנה  מותריעוד  תקופה  ארוכה  של  
שעיכוב  הגט   פואאנמצא  .  ולא  בפעם  הראשונה  מאסרו  שנגזרה  עליו  בשל  התנהגותו  החמורה

 .ינו מתקבלאינו סביר ואבגלל דרישה זו 

 סקנאמ

 :לאור כל האמור מחליט בית הדין

 .אשתו לט גתת לבעל הת אחייב מית הדיןב, ה זנידון במפורטות הבנסיבות. א

 ותר  יעוד  בכלא  הבית  מיציאתולהמתין    לדו  יל  עגט  התןמ  לתנאיכ,  בעל  הל  שדרישותיו.  ב
רט ופ, עיל למבוארם כ"מהרשד הדעת לביר סנאי תגדר בינןא, מזונותהמי  דויתור ולוחצי  ושנהמ

 .וסוברים שאינו יכול להתנות כלל ם"של מהרשד עתו דל עלקו חביםרלזאת הרי 

 .ט גלסידור ומות שבירור ליק תפתוח למזכירות העל. ג

 מואל אברהם חזןרב שה

 שיש,  א"ראיתי  את  דבריו  הבהירים  של  חברי  וידידי  הדיין  הרב  שמואל  אברהם  חזן  שליט

באמתלא  ברורה "  מאיס  עלי"לחייב  את  הבעל  במתן  גט  מחמת  דין  מורד  ומכוח  טענת  

ם  הסובר  שאף  באופן  זה  זכותו  של  הבעל  להתנות  את  מתן "ואף  לדעת  המהרשד,  כאמור

הואיל  והאישה  איננה  יכולה  לקיים  התנאי  והוי   ,אין  לאפשר  זאתיודה  בנדון  דידן  ש,  הגט

 .דבר שאינו סביר

מסקנתי  זו   ול  מקוםכמ,  לחייב  את  הבעל  בגט  די  תיכון  עמויהנני  מסכים  לדבריו  וש  ל  אףע
מרתי א,  מ  לדינא"היה  נפקתבהם    שנם  מקריםיאחר  ומו.  מטעם  אחר  ולא  מטעמו  של  חברי  יאה

 .הלןכדל, לבאר את הדברים בהרחבה

 מקרהה

, הצדדים  נשואים  כשבע  שנים.  זוג  שנשוי  ולהם  ילד  משותף.  מדובר  כאן  במקרה  מצער

עקב  ישיבתו  של  הבעל  בתקופה  זו ,    שנים  היא  גרה  לבדכחמשמתוכם  ,  ולדברי  האישה

ועתה  היא  נמצאת ,  לעניין  לדברי  האישה  בעלה  משך  גם  אותה.  בכלא  בגין  סחר  בסמים

לדבריה  חיי  הנישואין  עלו  על  שירטון  זה .  ת  גיטה  לאלתרהאישה  תובעת  א.  במרכז  לגמילה

אין  היא ,    חודש  מאחורי  סורג  ובריח20ומעבר  לכך  שהבעל  עדיין  צריך  לרצות  עוד  ,  מכבר

היא  האשימה  אותו  באלימות  קשה  כלפיה  תוך .  יכולה  לדור  עימו  יותר  בשום  פנים  ואופן
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לפיכך  היא .  ם  אישה  זרההיא  חושדת  שיש  לו  קשרים  פסולים  ע,  כמו  כן.  כדי  השפלות

בדיון  בבית  הדין  לאחר .  מנגד  הבעל  מכחיש  את  המיוחס  לו.  דורשת  שבית  הדין  יחייבו  בגט

ועל  כך  שאין  שום  סיכוי  שבעולם  שאשתו  תשוב ,  הוא  נמצא  בו  ששיקפו  לבעל  את  המצב

התברר  לבית  הדין  כי  הבעל ,  וכפי  שהצהירה  במהלך  הדיון  וכן  בכתב  התביעה,  אליו

 : תנאיםמספראולם הוא מתנה את הגט ב, כים ליתן גטעקרונית מס

 . חודש20תמתין לו עד שיצא מהכלא בעוד ש .א

 .תוותר לו על מזונות הילדש .ב

 .והילד יגדל אצלו ולא אצלה, הוא יהיה ההורה המשמורןש .ג

 שאלות לדיוןה

   רשאי  האם–האחת  ,  כדי  להכריע  במקרה  שלפנינו  יש  לתת  את  הדעת  לשתי  שאלות  יסוד

והשאלה .  לדרוש  שמתן  הגט  יבוצע  רק  לאחר  שישוחרר  מהכלא,  בעל  אסיר  המחוייב  בגט

  האם  רשאי  בעל  המחוייב  בגט  להתנות  מתן  הגט  בוויתור  האישה  על  מזונות  הילד –השניה  

 .משמורת הילד אליווהעברת 

 יון הלכתי והכרעהד

תנות  את להיכול  ,  שאין  ספק  בכך  שבעל  שהחליט  לגרש  את  אשתו,  ראשית  יש  לציין

דף (וכפי  ששנינו  במשנה  במסכת  גיטין  ,  הסכמתו  למתן  גט  לאשתו  במילוי  דרישות  כלשהן

 ):'ד עמוד א"ע

 .תתןו, הרי זו מגורשת, שתתני לי מאתיים זוז ל מנתעך רי זה גיטיה

יכולה  להתנות  את  הסכמתה  לקבלת  הגט  במילוי   אישההאף  ו,  טריסדו    ואהדין  זה  ,  גבא
אחד  מנסה  לשפר  את  מצבו  טרם ל  וכ,  החיים  דינמיים  הם  ומלאי  אינטרסים,  לצערנו.  1בקשותיה

אנו  עדים  להסכמי  גירושין  המלאים  בדרישות  וויתורים   דשות  לבקריםח.    כלשהיקהסיסגור  ע
כל  צד  מוכן ש,  כאשר  המכנה  המשותף  בכולם,  זה  בכה  וזה  בכה,  לכל  צד  דייםיכיפופי  ,  הדדיים

הסכים  לוותר  וחשב  לקבל   תחילת  הדרך  הוא  לאבל  אף  שע,  ומסכים  בסופו  של  דבר  להתגרש
". יניה  דזבין  דיניש  אבידע")  'עמוד  ב'  סכת  בבא  בתרא  דף  למ(ל  "זחפי  שהגדירו    וכ,קצת  יותר

 ך  כללרמעבר  לכך  שבד  –שווה  לאדם  לוותר  קצת  והעיקר  לגמור  עם  העניין    יתיםעל
הם  כשלעצמם  גורמות  להוצאות  מרובות  בתשלום ,  בתי  הדיןבחוזרות  ונשנות  הההתכתשויות  
 .דבר שבשגרה םה, סכם הגירושיןהתניות אלו ואחרות בה כל פניםעל . המד וכדו"שכר טרחת עו

מדובר  בבעל  שעל  פי  דין חייב .  ונה  במהותו  מהדין  המופיע  במשנהש,  לפנינושולם  הנידון  א
על בם    גאםהש  לדון  י,  לפיכך.  א  את  הסיבות  לכך"וכבר  מנה  הרב  חזן  שליט.  לגרש  את  אשתו

                                                      
ג  בו  הושוותה  האישה  לאיש  ואין  יכולת "לאחר  חדר.  רים  היכא  שאין  חיוב  גט  או  כפייה  לגטדברים  אמוה .1

ורק ,  לכן  זכותה  של  האישה  להתנות  תנאי,  והוא  חייב  את  רצונה  והסכמתה,  לאיש  לגרש  את  האישה  בעל  כורחה
נים  על  תנאים נב,  כל  מהות  הסכמי  הגירושין  למיניהם,  כפי  שציינו.  עם  מילוי  רצונה  היא  תסכים  לקבלת  הגט

נראה  לומר  שאף ,  אך  כאשר  מדובר  על  חיוב  בגט  או  כפייה.  כל  זה  במתן  גט  בעלמא,  ברם.  ודרישות  הדדיות
 .ה"ונדון בזה לקמן אי, ם אין האישה יכולה להתנות תנאי בזה"לדעת המהרשד
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ו  במילוי היה  רשאי  להתנות  הסכמתו  לביצוע  חובתו  זי,  גרש  את  אשתול  שחייב  על  פי  דין
 .יתן הגט ללא כל דין ודבריםלוא האו שמא חייב , יהיו אשר יהיו, דרישותיו

. 2שהמנהג  בבתי  הדין  שלא  לגרש  בגט  עם  תנאי,  טרם  ניכנס  לגופו  של  עניין  נקדים  ונאמרב
לגרום   דבר  היכול  –הגט  יש  להרחיק  עד  קצה  גבול  היכולת  הכנסת  תנאים  מגבילים  במתן  

אנו .  תנאי  לא  בוצע  כדבעיהם  אמנישואין  שניים  לממזרים    ישהאלביטולו  והפיכת  ילדיה  של  ה
והוא  מתנה  את  מתן  הגט  בתנאי ,  דנים  כאן  בבעל  שחייב  לגרש  את  אשתו  על  פי  דין  כאמור

 .ו לאא, ניתן לחייבו ולאלצו עם סנקציות כמקובל אםההשאלה . כלשהו

                                                      
מה שכתב ' ויעויין  בספר  גט פשוט בסוף הספר בכללים בסוף כלל ו,  אין  זה  נידוננו,  לא  אם  כן  במקום  עיגוןא .2
 האריך  לרצוני  בואין,  ל  לדינא"ש  אלישיב  זצ"  מה  שכתב  בזה  מרן  הגרי166עמוד  '  ר  חלק  ד"ועיין  עוד  בפד.  זהב
 קיים  לספיקה  האישה  הטרם  בעוד  וגירושין  האחר  לפטר  נהבעל  שגוונא  באף  שיתכן  י,מאמר  המוסגר  באך.  [זהב
 ריהםה,  לדים  ינולדו  וגירושיןה  אחר  ליד  מתחתנה  היא  האם  ו,גט  הל  שכשרותו  לחשוש  לז  יש  אםג,  תנאי  התא
ק  סימן "ת  רבי  עקיבא  איגר  מהדו"עויין  בזה  בשוי.  תנאי  היום  קי  אקב  עתבטל  ההגט  שהתברר  ואחרמ,  מזריםמ

אך  משפחתו  שכנעה  אותו  ליתן  הגט  אך ,  שנים  ודחקוהו  ליתן  גט  לאשתו'  ו  שדן  בבעל  שעזב  את  ביתו  מס"קכ
מטרתם  היתה  להרחיקה  מהאזור .  תעבור  לארץ  מגורי  אבותיהורק  בתנאי  שאשתו  תעקור  מקום  מגוריה  מהעיר  ו

הבעל  נפטר  לבית ,  לאחר  ארבעה  חדשים  מיום  מתן  הגט  עם  התנאי.  מאחר  ועסקו  הם  לפרנסתם  באותה  סחורה
כדי  שלא  תצטרך  ליפול  לחליצה ,  והאישה  רוצה  עתה  למהר  ולקיים  את  התנאי  ולעזוב  את  ארץ  מגוריה,  עולמו

לה  האם  יכולה  היא  לקיים  עתה  את  התנאי  או  שמא  נאמר  שאין  אפשרות  לאחר  מיתה והתעוררה  שא.  לפני  גיסה
והביאם  המגיד [ג  שכתב  בשם  רבנן  קמאי  "דלא  גרע  מדברי  הבה,  לעשות  מעשה  כלשהו  שיגרום  לקיומו  של  הגט

ני שבגוונא שנתן גט לאשתו על מנת שלא תשתי יין בחיי פלו] ש"א עיי"מהלכות גירושין הלכה י' משנה  בפרק ח
, והאישה  נשאת  לאחר  וילדה  ממנו  בנים)  היכא  שהוא  איננו  חייב  בגט  על  פי  דין  –שעקרונית  הוא  תנאי  כהלכה  (

וחזינן  שם  שיש  בזה  מחלוקת  האם  הגט  בטל .  ועתה  היא  שתתה  יין  בחיי  הפלוני,  ואחר  כך  מת  בעלה  הראשון
וברגע  שהבעל  מת  הרי  שבטל ,  או  דילמא  אין  הגט  מתבטל  לאחר  מות  הבעל,  למפרע  ובניה  מהשני  ממזרים

שלשיטה  השנייה  שאין  הגט ,  ורבי  שלמה  איגר  בנו  של  רבי  עקיבא  איגר  דן  בדבריו  לומר.  התנאי  ומותרת  ביין
אפ  כן  הוא  הדין  שלא  שייך  להחיל  את  הגט  למפרע  בקיום ,  מאחר  ולא  שייך  לבטל  גט  לאחר  המיתה,  מתבטל

אין  אפשרות  להחיל  חלות  גט .  א.  ברות  בשיטה  זוס'  ש  איגר  ב"בדבריו  מעלה  שם  הגר.  התנאי  לאחר  מיתה
שאינו ,  אנו  אומדים  דעתו  של  הבעל  בעת  תנאו.  ב.  וכריתות  לאחר  מיתת  הבעל  שכבר  הותרו  הנישואין  עם  מיתתו

רבי עקיבא איגר הכשיר ,  בסופו  של  דבר.  מקפיד  שאשתו  תקיים  או  תעבור  על  התנאי  אלא  בחייו  ולא  לאחר  מותו
ל  כהשיטה  הראשונה  שהגט  מתבטל  אפילו "נאי  מאחר  ושיטה  זו  איננה  להלכה  וקייאת  הגט  על  ידי  קיום  הת

ז  הביא  שם  את "ובסימן  קכ.  אם  כן  לענייננו  אנו  חובה  ככל  שניתן  שלא  לגרש  גט  בתנאי.  לאחר  מיתת  הבעל
 והיא, ובתוך דבריו כתב לחלק בין כשהתנאי היה שתיתן מאתיים זוז, תשובתו של החתם סופר בזה שהסכים עמו

שהיא )  'ד  עמוד  א"גיטין  ע(דמוכח  בגמרא  בברייתא  ,  כ  מת  בעלה  הראשון"התחתנה  עם  אחר  ונולדו  ילדים  ואח
ולכאורה  תימה  מאי  שנא .    זוז  ליורשיו  דאם  לא  כן  הגט  בטל  וילדיה  מבעלה  הנוכחי  ממזרים200חייבת  לתת  את  

שהתנאי  בטל  ומבוטל  ברגע  מותו ג  והסוברת  "מהא  שלא  תשתי  יין  בחיי  פלוני  לשיטת  רבנן  קמאי  המובאת  בבה
ישנם  תנאים  שאנו  אומדים  דעתו  של  הבעל .  ס  שיש  חילוק  בסוג  התנאי"ותירץ  החת.  ומאי  שנא  מהא,  של  הבעל

לעומת  זאת  ישנם  תנאים  שהבעל  מתכוון  להרווחתו  לקבל .  שכוונתו  אחת  ויחידה  לצער  את  האישה  והציק  לה
מאחר  והוי  רק  כדי  לצער ,  י  של  אי  שתיית  יין  בחיי  פלוניגבי  התנא,  משום  כך.  הישגים  מסוימים  ליהנות  מהם

ואנן  סהדי  שאין  בכוונתו  גם  לתקופה  שהוא ,  אנו  אומדים  את  דעתו  שתנאו  מתייחס  רק  לזמן  בו  הוא  חי,  אותה
ל  לשיטה  זו  שהתנאי  בטל  והיא  יכולה  לשתות  את  היין  בחיי  פלוני  וזה  אינו  מגרע "לכן  ס.  שבק  חיים  לכל  חי
, "להרווחה"שיש לו מטרה בעצם הדבר ,  זוז וכדומה200מה  שאין  כן  בתנאי  שתיתן לו .    כלוםבכשרות  הגט  ולא

, לפיכך  אנו  אומדים  דעתו  שבשעת  התנאי  היתה  כוונתו  אף  לתקופה  שלאחר  מותו  שאם  הוא  לא  ייהנה  מהדבר
ואם  אין .  תוולכן  צריכה  האישה  לקיים  את  התנאי  גם  אחר  מו,  רצונו  שיורשיו  יקבלו  את  הכסף  גם  לאחר  מותו

, לדינא  ניתן  לבצע  את  התנאי  לאחר  מות  הבעל,  סוף  דבר.  יורשים  הרי  שמיד  עם  מותו  בטל  התנאי  לרבנן
לכן  ברור  ופשוט  שיש  להתרחק  מכל  עשיית  גט  עם .  אחרת  בניה  מבעלה  השני  ממזרים  הם,  ומחובתה  לעשות  כן

 .תנאי
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לפחות   –ש  לומר  שמזכותו  של  הבעל  להתנות  תנאי  י  ה  ראשונהבהשקפש,  ן  אמתה
 טוען  שהאישה  גזלה  אותושכגון  ,  ממון  זה  מגיע  לו  כשמדובר  בתביעה  ממונית  שעל  פי  דין

רש  הבעל  כתנאי דבו    זכורני  על  אחד  התיקים  שהתנהלו  בפנינו.  ומחזיקה  ברשותה  ממון  שלו
תלמוד  הבבלי  שהוא  קיבל ה  –  ס"לקבל  לידיו  על  אתר  את  הש,  להסכם  גירושין  ומתן  גט

אין  ספק .  אך  מסרבת  להשיב  לו,  ין  לה  חפץ  בואמרות  שלמחזיקה  ברשותה    ישהאוה,  לנישואיו
עביד  איניש  דינא "דבר  מעוגן  בדין  הו,  כול  הבעל  להתנות  נתינת  הגט  בהשבת  ממונויאופן  זה  בש

דברים  אמורים  גם   ה).3'  דסימן  ן  משפטשחו  חן  ערוךלובשו  'ז  עמוד  ב"כף    דא  קמאבמרא  בג(  "לנפשיה
, יבת  לו  ממון  כלשהו  שאין  עוררין  עליום  האישה  חיא,  מו  כןכ.  כלפי  בעל  החייב  בגט  על  פי  דין

עיף סה  "מ  סימן  ע"ע  חו"והי  הלכה  מפורשת  בשוז,  התנות  את  נתינת  הגט  בתשלום  החובלכותו  ז
שמדובר  בתנאי  שאיננו  עוסק  בחוב   דידןן  ודאולם  בנ.  ש"ייע"  יש  לי  בידך  כנגדו"בטענת  '  ז

לא זו בלבד ו, ייבת לו מאומהמבחינת הדין היא איננה ח. לא  להיפךא,  חייבת  על  פי  דין  שהאישה
כאן ,  רשויות  הרווחה  קבעו  שהאם  היא  ההורה  המשמורןו,  אלא  הוא  זה  שחייב  מזונות  הילד

שהרי  דרישתו  איננה  מוצדקת "  עביד  איניש  דינא  לנפשיה"ין  קשר  לדין  אדרישותיו  לברור  ש
ת  נתינת אות  יכול  הבעל  להתנ  אופן  זהף  בא  אםההנדון  שלפנינו  ו.  שלא  על  פי  דין  היאו,  כאמור

 .הגט בקיום דרישותיו

אחר מ.  ד"ל  והביאו  הבאר  היטב  בריש  סימן  קנ"ם  הנ"וזכרו  בזה  לעיל  דבריו  של  המהרשדה
, דשות  לבקריםחו  מחלוקת  ראשונים  יסודית  עם  נפקותות  רבות  העולות  לנגד  עינינו  בבתי  הדין  זו
מתשובתו   דון  זה  יסודוינ,  הנה  כפי  שהובא  לעיל.  רחיב  קימעא  לתועלת  העניין  בהבנת  הדבריםנ

חידש  שאף  במקום  שמחייבים  ואפילו  כופין ש)  א"מ'  סוף  סי  העזרן  בא(  ם"המפורסמת  של  המהרשד
 .אישה  הי"ערשאי  הבעל  להתנות  את  מתן  הגט  בתנאי  שנקל  לקיימו    ל  מקוםכמ,  את  הבעל  לגרש

אין ,  בנקל  לקיימו  ישהאהו  שיכולה  השי  גוונא  שהבעל  התנה  תנאי  כלאפיכך  כתב  שם  שבכהל
אחר מ" הרי זה מרבה ממזרים", והעושה  כן.  לכפות  על  הבעל  את  מתן  הגט  ללא  תנאו  ית  הדיןבל
 .גט מעושה הואד, גט בטלהו

הוזכר   וכפי  שכבר,  ם"בות  דבריו  המחודשים  של  המהרשדקולמוסים  רבים  נשתברו  בעק
בראשות ,  א"תב  ני  האזוריבבית  הדין  הרב  5082-27-1  'סמעויין  בתיק  י(  .דבריו  נידונו  בהרחבה  בבתי  הדין

א  בקשי  דורון "הגדול  בהרכב  מורחב  בראשותו  של  הגר  ית  הדיןבד  זה  עורער  ב"פס  –א  "נ  פרובר  שליט"הגר
 ).ועוד, 5082-64-1 'סמא בתיק "שליט

                                                      
א "יעויין  בשיטות  השונות  שמביא  שם  הרמ.  ין  ברצוני  במסגרת  זו  להיכנס  לסוגיה  הנזכרת  על  כל  פרטיהא .3

 .'רק בחפץ מבורר או שמא גם בחוב שלא מחמת הלוואה וכו" עביד איניש דינא לנפשיה"האם מהני דין 
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ם  עוסק  בדבר  זכותו  של  יבם  להתנות  את  החליצה  בתנאי "אשית  יש  לציין  כי  המהרשדר
ינם  מוכנים  כלל אהו  רק  אם  הם  ז,  ושם  כתב  שאף  אלו  ששנינו  שכופין  אותם  לגרש,  4מסויים

 ידיעל  אבל  במקום  שהם  מוכנים  לגרש  אלא  שמתנים  את  הסכמתם  בקיום  תנאי  כלשהו  ,  גרשל
יון  שהם  אכן  מוכנים  לגרש  בכפוף כ,  לכוף  אותם  ית  הדיןבאין  יכולת  לו,  זוהי  זכותם,  ישהאה

 :א"סימן מ העזרן ל שם באב"זו, אישה הי"עלקיום התנאי 

 כתבתי  שהמ  בדברי  למך  סמצא  אם  אמחשבתי  בהרהר  מייתי  העולםל
 דודה  לאת  זבמתו  ישא  תינלא  שכונתו  שלא  אחלוץ  לצונו  רהיבם  שמאחרש
 לבי  בני  אאמרתיו,  ד  צשום  בחלוץ  לכופו  לאפשר  אי  כןם  אש,  דודתו  לשוינ

 ולא  ומדיר  הקרפ  במשנה  בכמים  חאמרו  שאותם  שולאפי  שפק  סאיןש
 וצה  רינו  אם  אלא  אגרש  לותו  אכופין  שמרו  אלאש'  ו  כחין  שוכה  מכופיןש
 דאי וזה בגט בנאי תיזה אהטיל לרוצה שלא אגרש לרצה ים אבל אלל כגרשל
 ומר  אייתי  המעט  כה  זדרך  ביכוף  שמיו,  נאי  תלא  בגרש  לכופין  שמרו  אאל
 .יהפי הכמכשול בנפל וחזרש

 זהח  "ספר  בלמידו  תי"ע  הובאהש  ש"רא  התשובתם  ב"מהרשד  הצא  מדברים  הסוד  יתא
 :זה לשונו ותב כםש, ג"מ קסימן בףוס יבית ההביאהו) 'סימן דב(" תנופהה

 התנאי ושר כגט הביך אבית ללכי תלא שתנאי באשתו לט גהנותן שעל פיאף  
 פק סין איכ, זה כתנאי בינתן שגט בהשתדל לדם אשום לין אלו הכייפא, ייםק
 ביה  אבית  ללכת  מפשה  נל  עתעמוד  שה  לאפשרי  אש,  ה  זנאי  תתקיים  ילאש
 גרש  לכופין  שאלו  מוא  הזה  המגרש  הםאו.  מזריםה  מבני  וטל  בטא  גנמצו
 .ה זנאי תלא בגרש לותו אכופין וו לומעין שין אה זתנאי בק רגרש לצה רלאו

הוא  המקור  לתשובה  שבספר  חזה ש)  "דע"ה  "ב  בסוף  ד"ג  סימן  י"לל  מכ(  ש"ת  הרא"יעויין  בשוו
 :זה לשונוו) א"ג סעיף כ"ע סימן קמ"בהא( חן ערוךלש הללו נפסקו להלכה בשו"דברי הרא. התנופה

 הגט  שי  פל  עףא,  לוני  פד  למן  זד  עביך  אבית  ללכי  תלא  שנתמ  ה  על  למרא
 י  איכ,  ה  זתנאי  בינתן  שגט  בהשתדל  לדם  אשום  ליןא,  יים  קהתנאי  ושרכ
. מזרים  מבניה  וטל  בט  גנמצאו,  ביה  אבית  ללכת  מפשה  נל  עעמוד  לפשרא
, ה  זנאית  בלא  אגרש  לצה  רלאו,  הוציא  לכופין  שאותם  מוא  המגרש  האםו
 .ה זנאי תלא בגרש לותו אופיןכ

 תמית  סלשון  בתב  כלאו"  ה  זנאית  "ם  שכתב  שמזהש,  ש"רא  הלשון  בדייקם  מ"מהרשדה
ש "רא  התב  כם  שקר,  קיימו  לישה  לאקשהש  –"  זהכ  "תנאי  ברק  ששמעמ,  תנאי  התקיים  ילאש
 פק  סיןא,  קיימו  לנקל  שחר  אתנאי  בולםא,  נאו  תת  אקיים  לדרוש  לבעל  לאפשר  לאין  שבריו  דתא
 :ם"מהרשדל ה"זו. ישראל במזרים מרבהמ, יקויים תנאו שלא בגרש לבעל הת אהכופהש

                                                      
  בעל  משפחה  שאחיו  הצעיר  נפטר  ונפלה  לפניו  ליבום  נערה  צעירה  אשת ם  שם  דן  בעניין  יבם"מהרשדה .4

הוא  טען  שהוא  חושש  שדודה  של  היבמה  רוצה ,  ד  לחלוץ  לה"וכשחייבוהו  ביה,  שלא  רצתה  להתייבם  לו,  אחיו
הוא  חשש  עד  למאוד  על  הרס  חיי  הנישואין  ופירוק ,  ומאחר  ואותו  דוד  נשוי  היה  לדודתו  של  היבם,  להינשא  לה
כנראה  מדובר  היה  במקום  שלא  נהג  חרם .  (עלה  יעזבנה  לטובת  היבמה  הצעירהבם    א–של  דודתו  משפחתה  

התנה  היבם  דנן  שהוא  מוכן  לחלוץ  על  אתר ,  כדי  למנוע  חשש  זה).  כ"דרבינו  גרשום  שלא  לגרש  את  אשתו  בע
ם "מהרשדה.  אך  בתנאי  כפול  ומכופל  שהיא  מתחייבת  להימנע  מלהינשא  לדודה  הנזכר,  ליבמה  ולהתירה  לשוק

 ודמת  קליצה  חצוות  מהרי  שה  ליחלוץ  שיבם  הת  אכוף  ליתן  נאם  הם  שולאחר  שדן,  בתשובתו  מתייחס  לכך
. ם  בזכותו  של  היבם  להתנות  זאת"צדד  המהרשדמ,  נים  בו  ליש  ושוי  נהיבם  שיכא  העל  כל  פנים  -  בום  ימצוותל

ו  שכופין  אותם  אלא  רק  כאשר  הם שלא  אמר',  משווה  זאת  למי  שכפוהו  לגרש  כמוכה  שחין  וכדו,  בהמשך  דבריו
ולזה ,  בזה  ודאי  לא  אמרו  שכופין  לגרש,  כ  היכא  שמוכן  לגרש  אך  בקיום  תנאי  כלשהו"משא.  מסרבים  לחלוטין

 .ש"עיי. ש הנזכרת בספר חזה התנופה"הביא סיוע לדבריו מתשובת הרא
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ת יב בצאתי  מתנאי  הדין  בבחפשי  ו.התלות  לקום  מצאתי  מא  לתה  עעד  שלאא
ה  לעניות אר  ני  כנה  ההעתיקו  לי  להארנ'    אשוןג  ל"מק'  י  סן  העזר  אביוסף
 וב טותרי הד צל עוא האמרתי שמה שומר אני אבד ללא ודברי  לסכים  מדעתי

 יניםה  ד"ס  בצאתיל  מ"זד  ו"ס  באבאר  שמו  כדין  לרוב  קו  אין  דהוא  שלאא
 לכי  תלא  שנת  מלע  אשתו  לט  גנותן  שי"עפא  תנופה  הזה  חפר  ססוף  בכתבש
 יתן  שגט  בישתדל  שדם  אשום  לין  איים  קהתנאי  ושר  כהגט  שביך  אביתל
 ל  עתעמוד  שפשר  אאי  שזה  התנאי  התקיים  ילא  שפק  סין  אי  כזה  כתנאיב
 מגרש  הם  אמפרע  למזרים  מבניה  וטל  בט  גנמצא  וביה  אבית  ללכת  מפשהנ
 כופין  וו  לומעין  שין  אה  זתנאי  בק  רגרש  לצה  רלא  וגרש  לכופין  שאלו  מזהה
 הבין  לקל  שראה  יעיין  מל  כהרי  שבי  לישמח  ואיתיר.  ה  זנאי  תלא  בגרשל
 היהו"  הז  "לת  מעמים  פניש  תב  כהנה  שונתו  כנתבררה  שלשון  הה  זתוךמ
 מנע  נכמעט  שה  זנאי  תוקא  דדאי  ולאא,  א  לתוו"  תנאיב  "ק  ריאמר  שאויר
 ין  אקיים  לנקל  שחר  אנאי  תאה,  ה  זלא  בגרש  לכופין  שקאמר  דוא  ההתקייםל
 ולפי אופין כאיןל ד"קי דדידן למזרים מרבה מנאי תלא בגרש להכופה שפקס
 לא  דלוץח  לופין  כאיןל  ד"קי  דדידן  לטעם  ההואוא  הדין  וה  ולי  עמאיסב
 אותו  לאת  זבמתו  ישא  תינלא  שטוח  בהיה  יאשר  כחלוץ  להצר  ים  איה  לפינןכ

 מנו  מהתרחק  לולפי  אכופו  לאוי  ראין  שכן  הנראה  לעניות  דעתים  א  ווניפל
 לו  אברים  די  כודע  יכליות  ובות  לוחןב.  דעת  זו  על  חלוץ  להצר  יםל  א"נזכ
 ראשונה  בדיי  השיגה  שה  מפי  כשיקע  ופתל  נהם  בין  אסיני  מנתינתן  כצליא
 .צעיר האום נבאחרונהו

 ישהאאשר  הכ,  ם  להדיא  שזכאי  הבעל  להתנות  תנאי  עם  מתן  הגט"רי  שפסק  המהרשדה
 .נקציות כלשהן כלפיו כאמורסנקוט בלואין לנו לא לכופו ואף לא , יכולה בנקל לקיימו

עויין  בבדק  הבית  סימן י.  ם"בו  החולקים  בזה  על  המהרשדר,  באמת  שכפי  שכבר  הוזכרו
 ישה  אא  שם  עוסק  בעניין  מי  שנשא"הרשב  ).ו"רנ'  סי'  חלק  דב(  א"הביא  את  תשובת  הרשבש  ג"מק

אך   הבעל  הסכים  לגרש.  הדין  שכופין  אותו  לגרשהש,  ושהה  עימה  עשר  שנים  ולא  זכו  לפרי  בטן
 :ל שם"זו, שלא תינשא לשום איש מטובי העיר ישהאהתנה את מתן הגט בהתחייבות ה

. ו  זל  עחרת  אישא  לרצהו.  מנה  מנים  בו  ליו  הלא  וישה  אשא  נאובןר,  אלתש
 לאו.  מו  עחרת  אתהיה  שסבול  לכולה  ייני  אראשונה  הו  זשתו  או  לאמרהו
 יניא,  שראל  ית  דאמר  ובעל  הצעקו.  עלה  בל  עיא  המרדה  וגרשה  לבעל  הצהר
 ישהאהו.  עיר  הובי  טל  כליה  עאסור  אם  אלא  אט  גה  לתן  אא  לעולםל,  וצהר
 כיוןו.  תרצה  שי  מכל  על  ותה  אתאסור  ועשות  ללוכת,  ו  לאמרוו.  ובים  טתב
 שוע,  עולם  לגונה  עתישאר  וותה  אאסור  ליוכל  שישה  הארובי  קשמעוש
 ת  אגרש  לרוצה  שי  מל  ככשיו  עלמדוו.  עלה  בחת  תישבהו,  יניהם  בלוםש
 ה  זנין  עודיענוה.  שתו  את  אוני  פלעשה  שמו  כעשה  אני  אומר  אשתוא
 ן  משתו  את  אגרש  לכופין  שי  מלכ.  שובהת.  פה  ייאור  בנו  לבארו,  איסורה
 שיור  בא  לתרצה  שי  מכל  לשא  תינלא  ששתו  את  אאסור  לשאי  רינו  אדיןה
 דם  אכל  לותרת  מת  ארי  הה  לאומר  וגט  בשייר  שין  בומר  לצוניר.  תנאי  בלאו

ל כו.  ונילפ  לשאי  תינלא  שי  זה  גיטך  על  מנת  הרה  ליאמר  שביןו,  פלוני  מוץח
 א  להיאש.  עגנה  מוא  ההריש,  ה  ליראו  שי  מכל  לשא  תינלא  ששמתנה  בשכן
 יוב  חהוא  של  כעולם  ללאא,  5...מיה  יל  כגונה  ענמצאת  וגון  השאינו  לשאתינ

                                                      
 הרי  שוד  עך  לותדע:  "וזה  לשונו',  עמוד  ב'  א  שם  מוכיח  דבריו  מהמשנה  בסוף  מסכת  נדרים  דף  צ"רשבה .5
 ניי  במים  ש,ך  לני  אמאה  טאומרתה.  תובתה  כנוטלות  ווצאות  ישיםנ'  ג)  ב"צ  ע  (דרים  נל  שחרון  אפרק  בנינוש
 אםו].  'וכ  [עלה  בל  עמקלקלת  ואחר  ביניה  עותנת  נהא  אישה  תלא  שומר  לזרוח.  יהודים  הן  מני  אנטולה  ובינךל
 בתנאי  וגט  בצאת.  אחר  בתנה  ניניה  עשמא  דה  זשש  חשום  מותה  אתירין  ממה  לך  לני  אמאה  טאומרת  של  כיתאא
 .כול להתנות עם מתן הגטדכל שחייב לגרשה איננו י, מוכח להדיא כדבריו. ל"כ ע"פלוני לנשא תלאש
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 י  מכלו,  תרצה  שי  מכל  לשא  תינלא  שליה  עהתנות  לשאי  רינו  אהוציאהל
 גרש שמי בולאפיו. נאי תלא במור  גגט  ביגרש  ויחזור  שותו  אופיןכ,  ן  כגרשש
 .6מור גגט בגרש לותו אופין כן כתנאי בדעתומ

שאין  יכולת  לבעל  להתנות ו,  ל"ם  הנ"א  דלא  כדעת  המהרשד"בדברי  הרשב  פואאבואר  מ
 .7על פי דין לגרשהב יכא שהוא מחויה –  בתנאי כלשהומתן הגט לאשתו

כוונתו  לאסור  תנאי  בגט  באופן   אםהא  "באמת  שלכאורה  היה  מקום  לדון  בדעת  הרשבו
אפשר ד,  ונילגבי  התניית  תנאי  שכזה  שלא  תינשא  לפל  ך  ורקאו  שמא  דבריו  אמורים  א,  גורף

לזה ,  כפי  שכתב  שם  ישהאשדווקא  בתנאי  שכזה  שהוא  איננו  לגיטימי  כלל  וגורם  לעגינותה  של  ה
ולי  בזה  יודה א,  כן  תוכל  לקיימו  בנקל  ישהאאולם  להתנות  תנאי  סביר  שה,  אין  לו  זכות  כאמור

ד "ז  בסימן  קנ"הן  אמת  שמסתימת  לשונו  של  הבית  יוסף  באבהע.  8כול  להתנות  תנאייא  ש"הרשב
משמע  שלמד ,  ולקיםחולא  כתב  על  זה  שהם  ,  א"שהביא  יחדיו  את  ספר  חזה  התנופה  ואת  הרשב

מהלכות  גירושין  הלכה '  פרק  חב(  וכן  יש  לדייק  מדברי  המשנה  למלך.  חלוקתמהם  באמת  שאין  ביני

 .א יחדיו ולא ציין שהם חולקים"גם הוא הביא את דברי חזה התנופה והרשבש) א"י

ג  חזינן  שלמד  בפשיטות "ע  בסימן  קמ"באבה"  ערך  לחם"ש  בספרו  "נה  בדברי  המהריקה
זה וא  "הרי  כתב  שם  על  דברי  הרשבש,  ם"דמהרשה  דפליג  על,  א  כהצד  הראשון  שהזכרנו"ברשב
 :לשונו

 .ם"ם מפני דיוקו של המהרשדיא המפורש"אין להניח דברי הרשבו

שכתב  שם ,  ד  לאחר  שהביא  את  השיטות  החלוקות  בזה"מצאתי  בדבריו  בסוף  סימן  קנו
 :זה לשונוו, ם"ש להדיא דלא כהמהרשד"המהריק

, א"מ  'לק  בתנאים  סים  ח"והרשד,  ין  שומעין  לו  כללא  –  הטיל  תנאי  בגטל
 .ל שומעין"ולראשונים ז

                                                      
  על  כל  פנים  באדם -דמהני  ,  ט  דלא  מהני  להיכא  שהתנה  כןש  בהמשך  דבריו  שמחלק  בין  שיור  בג"עייו .6

 וץ  חדם  אכל  לותרת  מת  ארי  האמר  ששיור  בט  גתן  נם  אומכל  מקום:  "וזה  לשונו  שם,  שאיננו  מחויב  ליתן  גט
 יחזור  שצריךו.  ט  גינו  אאמרי  דרבנןל  כ"קיו.  מגרש  הרק  פתחילת  ביא  הרבנן  ורבי  אליעזר  דפלוני  פלוגתאמ
 ינשאי  תלא  של  מנת  עיטך  גאמר  לה  הרי  זה  שגון  כתנאי  בט  גנותן  בבלא.  יור  שלא  במור  גחר  אט  גה  ליכתובו
מר   אכאילוו.  עלמא  דנאים  תשאר  כה  זנאי  תהריד.  ט  גהוי  דודו  מבנן  רפילו  אבהא  דאפשרו.  ט  גהרי  זה  -  פלוניל

 וא  ההרי  שלוניפ  מוץ  חאומר  בה  שאין  כןמ.  גט  ביור  שאין  ומור  גט  גהגט  שפיל.  וז  זאתים  מתתני  שלה  על  מנת
 לא  שנת  מל  עה  לאמר  שבין  ופלוני  לינשאי  תלא  של  מנת  עה  לאמר  שין  בתנאי  בכי  הה  לאמר  שכל  וגט  בשיירמ
 .אמרנו שמו כדין השורת מאינו שלא אט גרי זהה, פלוני ללא אינשאית

אולם .  ולא  דובר  שם  כלל  על  חיוב  בגט,  לעניין  כפיית  גט  יאהם  "א  והמהרשד"מנם  מחלוקתם  של  הרשבא .7
ל  קבעו  שכופין  עליו  ליתן  גט  ואף  על  פי  כן  לדעת "מאותם  שחז  ואהשאם  הבעל  ,  זהו  קל  וחומר  ברור

אזי  כל  שכן  שזכות  זו  עומדת  לו ,  ת  את  מתן  הגט  בתנאי  שנקל  לקיימום  אין  זה  שולל  ממנו  להתנו"המהרשד
יסוד  הדברים .  כשהוא  חייב  לגרש  את  אשתו  ועוד  בטרם  נפסק  עליו  שכופין  אותו  לגרש,  קרי,  בתחילת  התהליך

ג  שהבעל  באמת  מעוניין  לגרש  את  אשתו  אלא  שהוא  מתנה "ם  סובר  שבכה"הוא  כפי  שכבר  הזכרנו  שהמהרשד
והאישה  תקיים ,  אם  כן  כבר  מעתה  אין  הוא  נכלל  ברשימת  סרבני  הגט  ואין  אפשרות  לכפותו,  רזאת  בתנאי  סבי

 .ופשוט, התנאי והוא יגרשנה על אתר

א  שמהני  תנאו  אפילו "שאולי  יודה  בזה  הרשב,  דין  הן  מו  למגיע  שכל  שכן  היכא  שמתנה  הבעל  תנאי  בדברו .8
 .ולקמן נדון בזה. היכא שהוא מאלו שחייבים לגרש או כופין אותו לגרש כאמור
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כתב  להדיא ש)  ג"ח  ובתשובה  שפ"תשובה  רב(  ש"א  את  דברי  הרשב"כבר  ציין  הרב  חזן  שליטו
 :9ל שם"וז, ם"דלא כהמהרשד

 ה  מן  כאםש,  רצונה  בפילו  אליהע  התנותלכול    יינו  אגרשה  לחייב  שכלו
 .גירושין היתבטלו ותנאי התקיים יא לתקנתםל ב" זכמים חועילוה

אף  הוא  פסק ו,  חוט  המשולשב)  'סימן  ו'  ד  טור  א"ח(  ץ"ת  תשב"שוב,  חזיק  החרה  אחריו  נכדוה
 .ועוד פוסקים לא מעטים, ל"ם הנ"ש ודלא כחידושו של המהרשד"כדברי סבו הרשב

דוגמת כ,  ם"מעטים  מן  הפוסקים  שנקטו  לדינא  כשיטתו  של  המהרשדישנם  לא  ,  אידךמך  א
)'סימן  ס'  לק  הח(  ם"המהרש

 ,)ו"צ'  יס(  ת  שיבת  ציון"בשוו  ,)ב"ורש  קש(  ק"ת  המהרי"בשוו,  10
ש  אלישיב "ויעויין  עוד  בקובץ  תשובות  להגרי  .ועוד  ,)א"ע  סימן  קי"בהא(  ת  אגרות  משה"ובשו

)א"סימן  קפ'  לק  אח(  ל"זצ
הרי  שיש  לנו  מחלוקת .  עודו)  79  ובעמוד  68מוד  ע(  'ר  ה"ויעויין  עוד  בפד  11

 .ראשונים בעניין

ת  שיבת  ציון "ק  ושו"מהריה,  ם"תועלת  המעיין  נצטט  בקצרה  את  דבריהם  של  המהרשל
 כעיןבף  הוא    אןד)  'סימן  ס'  לק  הח(  ם"ת  המהרש"הנה  בשו  .ם"ה  אזלי  בשיטת  המהרשדרשלכאו

 :לשונוה ז ום שכתבו. התנות לכול יאםה, ט גיתן לליו עכופיןשמוכתב למלכות ה בעל בוננונד

 ובאש  ה"ראהת  כבוד  תורתו  דלפי  מה  שכתב  בתשובת  לע  מעיר  הודע
כן בנדון ם א וגרש לותו אופין כמלכות לוכתב מהוא שמיד ד"נק' יע ס"טושב

 תחזיר  שאופן  בק  רתרצה  נלא  שף  אכן  אם  גרש  לותו  אכופין  דיון  כדידן
 ינו  אם  איינו  הותו  אכופין  דף  אדעתי  לאמנםו,  ט  גוי  הכל  מקום  מחפציםה
 ו  לתחזיר  שתנאי  בק  רגרשה  לרצה  שון  דידןדנ  בבל  אלל  כגרש  לוצהר
 ל  מקוםכמ  דקר,  כופו  לידינו  בין  אודאיב,  זה  במו  עהדיןו,  לו  שחפציםה
 ידה  בין  אכןאם  ,  ופן  אשום  בחפצים  הקבל  לאב  הצה  רלא  דיון  כידן  דנדוןב
 ןיעיו',  כו  וכופו  לבידינו  דוד  תורתו  כבברי  דדקו  צוב  שכן  אם  תנאי  הייםקל
נה  משיןיעו, זה בשכתבא מה " מןמיף סו סן העזר אבלקם ח"הרשדת מ"שוב

                                                      
, והבעל קינא לה והיא נסתרה, שמדובר שיצא על האישה קלא דלא פסיק בדבר מכוער, ח"עויין שם בסימן רי .9

ובעלה  הסכים  לתת  לה  גט  אך  התנה ,  ה  שהיא  טמאה  שהדין  הוא  שהבעל  חייב  לגרשהולאחר  מיכן  היא  הודת
 : וכתב שם וזה לשונו, ודן שם אי הוי תנאו קיים, שהיא לא תינשא לאחד מארבעה אנשים מסוימים שפירט

 בקלאו,  זה  המכוער  הדבר  ביה  הסיק  פלא  דלא  קשאלה  הכפיש,  הוציאה  לעלה  ביה  הייב  חזו  האישהה.  תשובה"
 . וטה סהלכותב מ"פל ב"ם ז"רמב התב ככןו, יבמותד'  בפרק בלכתא היפסיקא אהכיו, פקינן מסיק פאלד

, דרים  נסכת  מסוף  בדאיתא  כבעל  הל  עצמה  עאסור  לאמנת  נאינה  שי  פל  עףא,  זנתה  שהודית  שיון  כן  כם  גהיאו
 שם  בחידושיו  בםל  ש"א  ז"רשב  התב  ככןו.  ליו  עיא  האסורה  ונטען  הל  עאיסורא  דתיכה  חצמה  עשתה  עבר  כיאה
 פשה  נשויא  דאמינה  מהוא  שעלה  בה  לאמר  וך  לני  אמאה  טבעלה  לאמרה  ששראל  יאשתל  ד"  זתוספות  העליב
 אוסרה  למגרשה  העלה  בריך  ציה  הלא  ונטען  הליה  עסרה  אהודית  שו  זן  כםא.  עולם  לאסורה  ואיסורא  דתיכהח
 .בר כך לכתבתי שמו כליה ענותהת לו ליה הא לגרשה לייב חדין המן שכיוןש, עודו. תנאי בליוע

 פיל,  נאי  תום  שו  בטיל  ילא  וחר  אט  גכתוב  לכריחוהו  הקום  מכלמ.  ט  גינו  אהגט  שתבתי  כבר  כנדון  הענין  לבלא
 איסורא דתיכא חנפשיה אויה שעצמו בהוא שפיל, ליה עהתנות לו לין אראשון הט גה לתב כא לפילו אדין המןש
 כול  להתנות  יינו  אגרשה  לחייב  שכלו,  גרשה  לחייב  וליו  עיא  הרהסו  אן  כםא,  נסתרה  וה  לקנא  שומר  אהואש
 נטען  לגםו.  גירושין  היתבטלו  ותנאי  התקיים  יא  לתקנתםל  ב"  זכמים  חועילו  הה  מן  כאםש,  רצונה  בפילו  אליהע
 ."כתבתי שמו כאיסורא דתיכא חנפשיה אויתיה שהוא שפיל, ליו עיא הסורהא

, מדובר  באדם  שהיה  מוכתב  למלכות  והדין  נותן  לכוף  אותו  ליתן  גט.  יין  שם  שדן  ממש  במקרה  כמו  שלנוע .10
וכתב ,  ברשותהוהבעל  עקרונית  הסכים  לגירושין  רק  בתנאי  שהאישה  תסכים  להחזיר  את  החפצים  של  אביו שהיו

 .לקמן נביא את דבריו. ם"ג וכדברי המהרשד"שם שאין לכוף אותו בכה

 .ו ונבארםקמן נביא דבריל .11
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 רוצה  דהיכא  דמבוארו,  ם"הרשד  מברי  דאה  רלא  שגירושיןח  מ"  פלמלך
 אין  דיכא  הקר,  גרש  לותו  אופין  כיןא,  קיימו  לידה  ביש  שתנאי  בגרש  לוקאד
 .'כו ותנאי הלא בגרש לותו אופין כזי אקיים לידהב

 :לשונוה ז ותב וכיבמה לחלוץ לבם יפיית כן בעניןד) ב" קורשש(ק "הרית מ"שוב

 לל  ואין  כו  לעליבה  לכולה  יאיןש,  ה  ביתנהי  אכולהו  דכא  השכןל  כ  וכן  שלכ
 יבם  האין  שיכאה,  התירה  לדי  כחלוץ  לכופו  לש  יודאיד,  זה  מדול  גיגון  עךל
 הנכסים  שוען  טהיבםו,  שירה  עהיא  שיכא  הבלא,  מון  מענת  טחמתמ  אב
 פלה  נממילא  דחיו  אירושת  מסלקו  לידינו  ביןא,  חיו  ארושת  יכחמ,  חזקתוב
 עשות  להגו  נלכןו,  ירושתו  מהפקיע  לידינו  בח  כיןא,  קום  מכלמ  [...]  מיהק
 א  בהוא  שלא  א  [...]עגנה  לו  לאיןד,  חלוץ  לופין  כדין  המן  שומאחר.  שרהפ
 כופין  ודינא  לבנאת,  ממון  הענת  טסתלקה  ני  כן  כםא  [...]  מון  מענת  טמתחמ
 .חלוץ לותוא

בעל  חייב  בגט  או הל  אף  שעם  ש"ק  כדעת  המהרשד"ם  והמהרי"רי  שסברו  המהרשה
אף  הוא  דן ו  ש"  צאלהש"  יון  ציבתש"ת  "שו  במצינו  כן  כמו.  יכול  להתנות  כל  מקוםמ,  בחליצה

, ה  החליצה  בכך  שהיבמה  תדון  עמו  בדין  תורה  והיא  סירבהאשר  היבם  התנ  כליצה  חפיית  כלענין
 :שונו שם לזהו

 ל  עלקבל  וורה  תדין  לציית  לרוצה  וכרוכיא  כועק  צהיבם  שיון  כקום  מכלמ
 דין  לציית  לסרבת  מהיאו,  שראל  יייני  דסק  פי  פל  עליו  עיושת  שה  מל  כצמוע
 היבמה  שמן  זל  כחלוץ  לביחו  מהוא  שומר  לדעת  הל  עעלה  ייך  אורהת
 פני  למו  עעמוד  ליא  הריכהע  צ"כו  לזהב  [...]  מו  עורה  תדין  לציית  לרבתסמ
 .חליצה העכב ליכול שדין ההיה יכן ומו עציית לין דיתב

בדרישות   ם  שזכותו  של  הבעל  החייב  בגט  להתנות  מתן  הגט"וב  חזינן  כדעת  המהרשדש
 .וכן היבם את החליצה, מסוימות

חזה נ,  ורותיה  ובפרט  בשנים  האחרונותד  אם  נתבונן  לעומק  הפסיקה  ההלכתית  לד"ענל
עם  זאת  רבים  וטובים ,  דעת  מיעוט  הרלכאו  יאהות  ם  מחודש"המהרשד  יטתשל  אף  שעש,  ונראה

 .וב ניתנה פרשנות מצומצמת לדבריורעל פי , אולם. חששו לה

, ש"א  שהבאנו  לעיל  שפסק  שם  כדברי  הרא"ג  סעיף  כ"ע  בסימן  קמ"מלשון  השוש,  באמתו
 –  דבריוף  שהרי  כתב  שם  בסו,  ש"ם  בלשון  הרא"דיוקו  של  המהרשדמשמע  לכאורה  ממש  כ

איננו "  בתנאי  זה"שדווקא  ,  ם"ומשמע  כדיוקו  של  המהרשד,  "נאי  זהתכופין  אותו  לגרש  בלא  "
 .שנם תנאים שהבעל כן יכול להתנות על אף היותו חייב בגטי אך, יכול להתנות

ל  אימת כלוונטי  ראלא  הוא  ,  נוק  לנדון  שלפנירא  לבירור  ההלכתי  בנושא  זה  כוחו  יפה  ה
גון  בוויתור  על  כתובתה  או  תוספת  כתובה  או  אי כ,  דרישות  מסוימותבשהבעל  מתנה  מתן  הגט  

זכותו  של  הבעל  להתנות   אםה,  השאלה  הניצבת  לפנינוו.  ומהדהגדלת  מזונות  הילדים  בעתיד  וכ
  ייתכן אם  ה?ם  יכול  הבעל  להתנות  כל  תנאי  שירצה"ם  והמהרש"האם  לשיטת  המהרשד.  כן

לדחות  את ו,  שהוא  יכול  להעלות  דרישות  לא  מוצדקות  בעליל  ולנצל  את  הסיטואציה  עד  תום
 שהוא,  ת  מתן  הגט  בכך  שפלוניאהאם  הוא  יכול  להתנות    ?זמן  בלתי  ידועלביצועו  של  מתן  הגט  

 האם  יכול  הוא  לפגוע  בזכויות  ?יעשה  מעשה  מסוים,  צדדיםלצד  שלישי  שאינו  קשור  כלל  
האם  יעלה  על  הדעת   ?רק  מחמת  שהוא  זה  המגרש  ולא  היא  כלהו,  ל  אשתו  שרהבסיסיות  ביות

 ?בגין דרישותיו של הבעל אישההן את חסותו להנצחת עגינותה של יתחלילה שבית הדין י
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י  של  הבעל  לגרש  את תכן  רצונו  הכן  והאמאם  אש,  אום  ה"רור  שיסוד  דבריו  של  המהרשדב
ולפיכך  אסור ,  יכולה  לקיימו  אישההאי  כלשהו  שרי  שזכותו  להתנות  את  הסכמתו  זו  בתנה,  אשתו

הוא מעוניין וחפץ לגרשה . כי הוא איננו נמצא כלל בהגדרה של סרבן גט,  לנו  לכפותו  במקרה  זה
ה  נמצא  תחת  ההגדרה מהשאלה  היא  .  א  ותו  לאה,  אלא  שהוא  מעוניין  בקיומו  של  התנאי  קודם

הבעל  רשאי  להתנות  ניתנת  הגט ו  יזה  תנאי  יוגדר  כלגיטימיא,  ומה  לא"  רישה  מוצדקתד"של  
יצול ונ"  סחיטה"מה  יוגדר  כו,  שרשאי  אדם  להטיל  בחלות  שהוא  עושה  כל  תנאיוכ,  בקיומו
מור  שאלה  זו  ניצבת  לעתים  מזומנות  בפני אכו  .די  לגרוף  הישגים  בצורה  פסולה  כאישההמצוקת  

 .בסוגיות מעין אלו ו לקבוע כללים שישמשו אותנו הלכה למעשהינבית הדין ועל

דון  על  פי  דבריו  האם  במקרה ם  ול"מהרשד  השיטתל,  הרחבה  באן  כהתייחס  לרצוניב
 .פייהכו אנקציות ס, ט גחיוב מהימנע לקום משישלפנינו 

 לקבל יתןניזה תנאי א

, "תנאי שנקל לקיימו"מהי  ההגדרה של ,  ם"הבה  נדון  תחילה  ביסוד  דברי  המהרשד,  ראשית

תנאי "ומה  יחשב  ,  אף  אם  הוא  מאותם  שכופין  עליהם  ליתן  גט,  12שהבעל  זכאי  להתנות

או שמא הכוונה ,  של התנאיהאם המודד לקושי הוא קושי מציאותי בקיומו".  שקשה  לקיימו

עוד  יש  לדון  בזה  האם  אנו  נתייחס  לקושי  קיום  התנאי  ברמה  הכללית  ועל .  גם  לקושי  רגשי

או  שמא  נתייחס  ברמה  האישית  האינדיווידואלית  של  האישה ,  פי  דעתם  של  רוב  בני  האדם

תחילה  אנו  חייבים  להגדיר  זאת  מאחר  ויש  נפקותא  רבה  בזה  במספר  אופנים .  המדוברת

 .פי שנפרט לקמןוכ

ה  הוא מכאורה  ניתן  לבאר  לו,  ם  כתב  שתנאי  שנקל  לקיימו  הבעל  רשאי  להתנותו"הרשדמ
 :כמה אנפיב – המודד להגדרה זו

נאי  שקשה ת.  אישה  הי"עם  יהוא  הסיכוי  הסביר  שתנאי  זה  יקוד  מודהיתן  לומר  כי  נ.  א
ת "כפי  שהובא  בשוו  ,ש"כלשונו  של  הרא"  שאין  ספק  שלא  יתקיים  תנאי  זה"יינו  תנאי  ה,  לקיימו

ם יי  שכזה  שסביר  מאד  להניח  שלא  יקואנו  נמנע  מהבעל  להתנות  תנאאופן  זה  ב.  חזה  התנופה
שנו  סיכוי  סביר  שהתנאי  כן ישכל  אימת  ש,  לומר  יתןנפי  הגדרה  זו  ל.  וממילא  חלילה  הגט  ייפסל

תן ם  ני"ולשיטת  המהרשד,  חשיב  תנאי  שנקל  לקיימו  אי  גוונאהבכ,  אישה  הידיעל  ם  ייקו
 .זהכת הבעל לתת גט ללא תנאי אכפות או לחייב לין וא, להתנותו

לקבל  את  גיטה  ובאיזה   אישההמודד  הוא  עד  כמה  רצונה  של  האופן  שני  יש  לומר  כי  ב.  ב
זו   ישהאזהו  דבר  שקל  ל  אםהיש  להתייחס  לכל  תנאי  בפני  עצמו    .הרצוי  לעומת  המצוי.  מחיר

הנמצאת  במצב  שכזה  חפצה   ישה  אאין  ספק  שכלהרי  .  יא  תתקשה  לעשות  זאתהלקיימו  או  שמא  
יא  איננה  מוכנה  שהבעל  ינצל  ויסחט  אותה  בעבור האידך  מך  א,  חדמעד  מאד  בקבלת  גיטה  

. וסחיטתה  אישההלמנוע  מצב  של  ניצול    יתןנמצווים  ככל  ש  ית  הדיןבברור  ופשוט  שאנו  כ.  גיטה
ת  להתנות  תנאי  שניתן ש  ליתן  את  הדעת  לבל  נמנע  מהבעל  את  זכותו  הלגיטימיי,  אידךמאך  

                                                      
זהו ".  תנאי  שנקל  לקיימו"ש  בתשובתו  וכן  בספר  חזה  התנופה  לא  אמרו  את  ההגדרה  של  "ש  לציין  שהראי .12

הדין  הוא "  על  מנת  שלא  תלכי  לבית  אביך  לעולם"הם  רק  אמרו  שרק  בתנאי  של  .  ם"איפוא  חידושו  של  המהרשד
ם  ביאר  את  הדברים "אלא  שמהרשד.  ל"עכ"  כי  אין  ספק  שלא  יתקיים  תנאי  זה",  שהתנאי  בטל  והגט  כשר

לכן  הסיק  דהיכא  שמדובר  בתנאי  שקל .  שהמודד  הוא  ברמת  הקושי  בקיום  התנאי  על  ידי  האישה,  הבנתוכ
 .מהני תנאו של הבעל ולא כופין אותו ליתן הגט ללא התנאי, לקיימו
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, 13ין  שלל  סוגי  התנאים  מה  לגיטימי  ומה  לא  מבפואאכיצד  נבחין  .  ם"דעת  המהרשדל  –  לקיימו
לומר  שכוונתו  לבדוק  בכל   תכןי".  תנאי  שנקל  לקיים"ם  ואומר  שהגדר  הוא  "לפיכך  בא  המהרשד

יא  תקבל  ברצון  את ה,  זקוקה  עד  מאד  לגיטה  אישההייתכן  שבמקרה  בו  ,  כלומר.  מקרה  לגופו
יא הבה    סיטואציהב,  מבחינתה.  קבל  את  גיטהשתהעיקר  ו,  ו  של  בעלה  ליתן  לו  את  מבוקשותנא

 ייתכן  שבמקרה  אחר.  14תנאי  זה  הוא  תנאי  שנקל  לקיימו,  נמצאת  ובהתחשב  באלטרנטיבה
ל  אף  רצונה  העז  לחרותה עש,  "תנאי  שקשה  לקיימו"ותו  תנאי  יהיה  מבחינתה  א,  ובאשה  אחרת
הקושי   םאין  הבדל  וא,  מחיר  שכזה  היא  איננה  מוכנה  לשלם  ויהי  מה  ל  מקוםכמ,  ולקבלת  גיטה

 .15איננה מוכנה להשלים עימו לפנינו שאישההעשי או קושי רגשי שמושי  קואה

הן  מוכנות  לשלם   אםה,  ודד  הוא  דעת  הנשים  באופן  כללימדרך  נוספת  יש  לומר  שהה.  ג
ן האליה    וייתכן  שהדבר  משתנה  מעת  לעת  לפי  המקובל  בחברה  .מחיר  שכזה  כדי  לקבל  גיטן

 .16שייכות

 אםהולבדוק  ,  פי  הגדרות  אלו  לכאורה  יש  להתייחס  לכל  מקרה  ותנאי  לגופם  של  דבריםל
 .נחשב הדבר תנאי שקשה לקיימו או שנקל לקיימו כאמור

ד  שיצא  מהכלא  או  שתוותר  על שהבעל  התנה  עמה  שתמתין  עכ,  חזור  לנדון  דידןנאם  ו
א  שאלו "הנה  כבר  כתב  על  כך  הרב  חזן  שליט,  או  שיזכה  הוא  במשמורת,  מזונותיו  של  הילד

התקיים  ולפרנס  עצמה  ואת  הילד  לאורך  זמן לוכל    תישההאאין  לצפות  ש.  תנאים  שאינם  סבירים
יר  להניח סב,  משכך.  או  שתוותר  על  החזקת  הילד  או  שתמתין  לו  עשרים  חודש  עד  צאתו  מהכלא

נאי  זה  איננו ת,  ם  ודעימיה"ולכן  כתב  שאף  לדעת  המהרשד,  א  תוכל  לקיימולהו  תנאי  שזש
הדברים  עולים  בקנה  אחד  עם .  תת  גט  ללא  תנאילחייב  ואף  לכוף  את  הבעל  לניתן  ו,  לגיטימי

רמת ו,  מבחן  המציאות  לגיטימציה  של  התנאי  הואלהמודד  ש,  ש  וחזה  התנופה"דברי  הרא
 .של התנאי או ביטולוהסיכויים לקיומו 

                                                      
מהי הסבירות והסיכויים שתנאי . לדבריהם של הראשונים ההגדרה היא מבחן התוצאה. יין  בהערה  הקודמתע .13

כיון  שמבחן ,    שכלי  או  אפילו  רגשילדבריהם  דומני  שאין  זה  משנה  אם  הקושי  הוא  פיזי  או.  זה  יקוים  לבסוף
 .ם עדיין שייך להסתפק בזה"אך לדברי המהרשד. התוצאה הוא הקובע

על   –תסכים  לוויתורים  מפליגים  כדי  לקבל  את  חרותה  ,  ייתכן  שאישה  המסורבת  גט  זה  מספר  שנים.  דוגמאל .14
בתחילת "בעוד  שאישה  הנמצאת  רק  ,  ה  התנאי  ייחשב  כתנאי  שנקל  לקיימואצל.  אף  הקושי  הנפשי  הכרוך  בכך

 .ומבחינתה זה ייחשב תנאי שקשה לקיימו כאמור, היא לא תסכים למימוש תנאו של הבעל, "הדרך

שהוא  עומד  על ,  אינני  יכול  שלא  להזכיר  דבריו  של  אחד  מבני  הזוג  שהיו  בפנינו,  ם  בקושי  רגשי  עסקינןא .15
ין אם  אש,  אין  ספק.  דדים  רק  אחר  קבלת  אלבום  התמונות  המשפחתי  לידיודרישתו  שלא  יסודר  גט  בין  הצ

אולם  ברי  לי  שההתייחסות ,  זהו  צורך  רגשי  שאין  לזלזל  בו  חלילה,  אפשרות  לשכפל  ולהדפיס  תמונות  נוספות
בית  הדין  צריך  לשקול בכל מקרה את .  לצורך  זה  תשתנה  פלאות  אם  וכאשר  מדובר  על  עיגון  וסרבנות  לאורך  זמן

 .ופשוט, ואת המחיר לעומת התמורה, וי לעומת המצויהרצ

כריע  של  הנשים  הבאות  בפנינו  לסידור  הגט  לאחר היא  העובדה  שכיום  רוב  רובן  המ,  חת  הדוגמאות  לכךא .16
מאחר  ובשעת  בירור  השמות  לקראת .  מוותרות  על  כתובתן  עם  סידור  הגט,  שאישרנו  להם  את  הסכם  הגירושין

לא  אחת  אני  נתקל  עם  תשובה ,  הגט  אנו  שוב  שואלים  את  האישה  בעניין  הכתובה  האם  היא  תובעת  או  מוותרת
לא אחת אני משיב ? "יש לי ברירה: "האישה משיבה על אתר בשאלה צינית. שהיא מעט מוזרה אך שכיחה למדי

ובוודאי  שאנו  כבית  הדין  לא  מתערבים  בהסכם .    בודאי  שיש  לך  ברירה  זו  זכותך  לתבוע  אם  את  חפצה-לה  
לא  אחת  תוך .  'כל  עוד  שלא  מערבים  אותנו  או  במקרה  חריגים  של  חוסר  צדק  קיצוני  וכדו  –שנכרת  בין  הצדדים  

אין  זה ".  אתה  יודע  שאין  סיכוי  לגט  אם  לא  יהיה  ויתור  על  הכתובה"בא  כוח  הבעל  מטיח  בעמיתו  ,  וןכדי  די
אך  זוהי  הדוגמא  הטובה  ביותר  עד  כמה  דעתו  של  אדם  בכלל  ודעתה  של  האישה  בענייננו  בפרט .  הנושא  שלנו

וויתור  על  הכתובה ש,  ם"על  כן  ייתכן  אליבא  דהמהרשד.  מושפעת  מהנוהג  החברתי  הנוהג  במקום  בו  היא  חיה
 .נאריך בזה בהמשך לדינא. תנאי שנקל לקיימו וכפי שמקובל בדרך כלל ואה
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הרי  שלאור ,  ם  כיצד  הוא  ביאר  את  דברי  הראשונים"ם  נלך  עם  הגדרתו  של  המהרשדא,  רםב
יהיה   אםה,  ש  בהחלט  לדון  לגופם  של  דבריםיכן  ם  א,  האמור  באפשרות  השנייה  בביאור  דבריו

 מידהבהעומדת  בפנינו  קשה  לקיים  התנאי  או  שמא  קל יהיה לה לקיימו לנוכח העובדה ש  ישהאל
אנו נצטרך לדון . ומשתחררת  מעולו של בעלה כאמור,  יא  קונה  את  עולמה  בשעה  אחתהמסוימת  

ומה  ישהאיצד תנהג הכ,  בצורה  פרטנית  ממוקדת  וסובייקטיבית  כלפי  כל  תנאי  שהתנה  הבעל  דנן
 .או לא" הצר שווה בנזק המלך"אם ה, תהא דעתה

 ישהאגון  שמדובר  בכ,  מקצתמ  לדינא  תהא  בנידוננו  היכא  שהנתונים  בשטח  שונים  ב"פקנ
רשאי  הבעל   י  גוונאאבכה  אםה,  מרוויחה  פרנסתה  ברווחה,  המבוססת  דיה  וממרחק  תביא  לחמה

יון  שלדבריהם  של כ,  על  מזונות  הילד  ישהאם  להתנות  את  גיטו  בוויתור  ה"לשיטת  המהרשד
נאמר   י  גוונאאו  שמא  אף  בכהא,  ש  וחזה  התנופה  בסיטואציה  זו  יהיה  תנאי  זה  קל  לקיימו"הרא

בעל  חייב  על  פי  דין  לגרש  את האחר  ומו,  דרישה  שאינה  מתקבלת  על  הדעתושזוהי  סחיטה  
 .ויאלץ אותו ליתן גט בלא התנאי, רתן יד לדביילא  הדיןת יב, אשתו

 ם"יון מחדש בדבר מהרשדע

 .דומני שאפשר לבאר דבריו בדרך אחרת כדלהלן, ם"לאחר עיון מחודש בדעת המהרשד

יבם  המחוייב בסקינן  על  נשכח  שב.  ם"שות  טובא  על  סברת  המהרשדקהנה  לכאורה  יש  לה
מהיכן  לקח   אם  כן.  הדיןת  פסק  בי  פיעל  בבעל  החייב  לתת  גט  לאשתו  ולחלוץ  ליבמתו  

בותו לבצע את מתן הגט ית וביכולתו להתנות ולעכב את מחוום דין זה שיש לבעל הזכ"המהרשד
מהיכי  תיתי .    היא  איננה  חייבת  לעשותולעשות  דבר  שעל  פי  דין  ישהאולדרוש  מה,  או  החליצה
מה  גם  שבפועל  אם  ניתן  לבעל  האפשרות .  תן  יד  לעשיית  דבר  שאינו  הוגן  לכאורהיישבית  הדין  

באיזו  זכות  יוכל   כןם  א.  לחייבו  בגט  יתמהמה  ית  הדיןברי  שביצוע  פסק  דינו  של  ה,  להתנות
 ?הבעל לעשות כן

ל  קבעו  בהם "חזש)  ז"ף  עד(  ת  כתובותהנה  מצינו  מספר  מקרים  בסוגיה  במסכ.  ךכתרה  מי
רון  מושלם  במקרים תם  יש  לבעל  פ"רה  לפי  שיטת  המהרשדולכא".  ן  כתובהיתיוציא  וי"שהדין  

לו  על  הכתובה  או  לחילופין ל  תמח  ישהאשיוכל  להתנות  את  מתן  הגט  בתנאי  שה  ידיעל  ,  אלו
קן  מתוכן  את בכך  הוא  מרוו,  הוא  יתנה  עמה  שתיתן  לו  סכום  כסף  גבוה  אף  מסכום  הכתובה

 ?יעלה  על  הדעת  לעשות  כןה.  ל  שבאופן  מסוים  חייב  להוציא  ולתת  כתובה"הלכה  שקבעו  חזה
קלה בעיניו  ישהאל בחיוב הכתובה ותהא ה"ם  ביטלנו  חלילה  את  תקנת  חז"האם  לדעת  המהרשד

 ?או שביטלנו את האפשרות לכפות את הבעל לגרש במקרים שנמנו בפוסקים ?להוציאה

חסות בית הדין ב האם יעלה על הדעת שזכותו של הבעל, כבר  הזכרנו לעילכפי  ש.  את  ועודז
הו  דבר  שאין  הדעת   ז?ולהפוך  את  אשתו  כבת  ערובה  עד  שימלאו  כל  משאלותיו  וגחמותי

 .ובלתוס

ין  כאן  זכות  לבעל  להתנות  תנאים אם  "אף  למהרשדש,  הכרח  צריך  לומר  בביאור  דבריוב
אלא  בחומרת  גט  מעושה ,  זכויותיו  של  הבעל  עסקינןלא  ב.  חיצוניים  ממוניים  ושאינם  הגונים

באר  את   ונ.ם"ש  והמהרשד"שהנחה  את  הרא  יקרוןעוהי  אפוא  הז.  17וכפיית  גט  שלא  כדין
 .הדברים

                                                      
ה  מה  שכתב "ח  ובסימן  מ"ך  בגבורות  אנשים  בסימן  כ"ידועים  דברי  הש.  ין  כאן  המקום  להאריך  בנושא  זהא .17

 –ואנו  חוששים  מאד  לדבריו  על  אף  שישנם  החולקים  עליו  כשמדובר  במקום  עיגון  גדול  .  בזה  בחומרת  הדברים
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התנות לין  לבעל  זכות  כלל  א  –  ש"ה  והראפזה  התנוח,  ם"ין  ספק  שאף  לדעת  המהרשדא
במקרים  שמנו   אלא  שמאחר  וכל  הסיבה  שאנו  מחייבים  בגט  .תנאים  היכא  שהוא  חייב  בגט

ין  סיכוי  שבני  הזוג  ישובו  לחיות אם  ולאחות  את  הקרעי  פשרותאאין  שברור  לנו    ש,יאה  ,חכמים
ונמצא ,  הבעל  מסרב  מכל  מיני  סיבות  לשחרר  את  אשתו,  מאידךו,  לום  הביתשחיי  נישואין  מתוך  

נו  פוסקים אגונה  עאישה  הלא  תישאר  שוכדי  ,  שאינה  יכולה  לחיות  איתו  ולא  עם  אדם  אחר
. אותו  לעשות  זאתופעמים  אף  כופים  ,  בצורה  חריגה  שהבעל  חייב  לתת  גט  למרות  אי  רצונו

אופן  שזהו  המוצא  היחיד  להציל  את ברק    הוא,  עד  זה  של  כפיה  וחיובצם  ש"ובר  המהרשדסו
הנה  אם  תנאי  זה ,  אבל  אם  הבעל  מוכן  לתת  גט  אלא  שמתנה  זאת  בתנאי  מסוים,  האישה  מעגינות

היא  יכולה  לקיים  את  התנאי  ולהשתחרר  בכבלי .  נמצא  שהאישה  כלל  אינה  עגונה,  הוא  סביר
ת  סידור  הגט אשכאשר  מתנה  הבעל  תנאי  ,  הן  אמת  .ואין  הלא  רצויים  בהם  היא  נמצאתהניש

הטבע  האנושי  אף  מתקומם  לכך .  ה  נשמע  מאד  לא  טוב  וזה  בלשון  המעטהז,  ספיכבתשלום  
אחר מו. ולא יפסל חלילה  ט  כשרהגיהיה  שית  הדין  צריך  לדאוג  בראש  ובראשונה  ב,  ברם.  ובצדק

נעמוד  על  המשמר  ההגינות  ולא  נאפשר  לבעל  להתנות   ית  הדיןבכש  צד  גדול  בהלכה  שאם  אנו  יו
יון שיש כ, מלחמה אך תפסיד את המערכה כולהבמנם א אזי היא תנצח ,אישה הנגדכתנאי ממוני 

ש  לנו  לקבל  את  התנאי  של  הבעל  כל  עוד י,  גט  מעושה  שלא  כדין  ואהחשש  הלכתי  לכך  שהגט  
לקיימו  יחשב  שאי  אפשר  לקיימו  ועדיין  האישה נאי  שקשה  ת.  כדי  שהגט  יהיה  כשר,  נקל  לקיימו

ר "יעויין  בפדו.  ם"מהרשד  כך  נראה  לבאר  בדברי  ,ולכן  לא  נאפשר  לבעל  להטיל  תנאי  זה,  עגונה
 .דרך זובכן ם ל ביאר ג"שהרב אלישיב זצ ]80' עמ ['ה

דין  עביד מ  –  הראשון.  שנילשישנם  בפנינו  שני  נידונים  שאינם  קשורים  אחד    פואאמצא  נ
ל רצונו כו כאשר הבעל מתנה תנאי צודק והגון במהותו, דינא  לנפשיה  וכפי  שביארנו לעילאיניש  

על  כן  רשאי .  אישההידי  במו  באופן  שאין  עוררים  שממונו  מוחזק  שלא  כדין  כלהגן  על  רכושו  
אין  כאן  בפנינו  בעל  המעגן  את .  הוא  לנצל  את  מתן  הגט  או  קיום  החליצה  כדי  לקבל  את  שלו

ם "מהרשהזוהי  סברת  פסיקתם  של  .  ציל  את  ממונו  מידי  עושקו  שלא  כדיןאלא  אדם  המ,  אשתו
מתנים  תנאי   כאשר  הבעל  או  החולץ.  אך  יש  כאן  נידון  שני.  ל"ק  והשיבת  ציון  הנ"מהריה,  ל"הנ

אלא  תנאי חיצוני בעלמא או ,  שאיננו  קשור  כלל  לעשיית  דין  לנפשו  והצלת  רכושו  מידי  צר  ואויב
דרישה  שמעצם  טיבעה  ואופייה  איננה  הוגנת   ',ין  פיצוי  וכדוית  סתמית  חדשה  בגנדרישה  ממו

זה ב,  ודורש  הבעל  לעכב  את  מתן  הגט  או  החליצה  שהוא  חייב  בזה,  ואין  לו  זכות  להתנות  כן
ם "אך המהרשד, כות זו מהבעלזא שולל לחלוטין "הרשב. ם"המהרשד וא"מצינו מחלוקת הרשב

רון  למניעת  העגינות  בדמות  קיום תפמאחר  ובמצב  כזה  שיש  ,  שלא  כדין  חושש  לגט  מעושה
 .אנו נימנע מחיוב או מכפייה י גוונאאבכה, אישהי הידל התנאי בנקל ע

ק רת  שיבת  ציון  אינם  "ם  ושו"מהרשהברי  שדניתן  לומר  ,  לאור  הדברים  שהתבררו  לעילו
ובזה  לא   ,שרוצה  להציל  את  שלו,  הראשון  פי  שהם  דברו  על  סוג  התנאיל,  ם"יטת  המהרשדשל

ביד  איניש ע"ד'  היתר  להתנות  תנאי  זה  מתבסס  על  ההלכה  בסימן  דהכאמור  ו,  ולקיםמצינו  ח
כן א, 'דרישת ממון וכדו, אולם  באופן  שהבעל מתנה תנאי שרירותי חיצוני וסתמי".  דינא  לנפשיה

 .ם"דלא כהמהרשדו, לא ניתן להתנות תנאי כזהשא "ייתכן שבזה יסברו כהרשב

 ל  שביעתו  תאשרכ,  ל"נ  היון  צהשיבתם  ו"מהרשה,  ק"מהרי  הלדעתש,  זינן  חן  כל  עשרא
 ת  אמעגנת  הנחשבת  הו  זיאה,  ביעתו  תת  אקיים  לסרבת  מיא  האשר  כישה  האלפי  כודקת  צבעלה

                                                                                                                                                        
ל  שהחמיר "ך  הנ"שכתב  על  דברי  הש)  ג"ב  בהשמטות  אות  ס"סימן  ע'  חלק  ב(ז  "ת  עין  יצחק  באבהע"  בשועיין

ע  שהכריע "וכתב  שם  שהוא  דעת  יחיד  ואנו  אין  לנו  לשמוע  רק  לדברי  השו,  גבי  מורד  בתשמיש  שאין  לכופו
 .ל"ואכמ, ובודאי שצריך בכל מקרה ומקרה לדון לגופו. כשיטת רוב הפוסקים דכופין
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 רבן  סיננו  אפנינו  בעומד  הבעלה.  ט  גה  ליתן  לבעל  הל  עכפות  לעגונה  כהחשיבה  לאיןו,  צמהע
תנות  נתינת  הגט  בהשבת להלכה  ל  פי  הה  עו  למותרו,  גופו  מליו  עביב  חממונו  שדיק  צם  איכ,  טג

 .ממונו אליו

 וד  עלכ  –  שאי  הבעל  להתנותר,  יצוני  חתנאי  באף  שסוברו,  חדש  חידוש  נוסףם  מ"הרשדמ
לא ו,  צמה  עת  אמעגנת  כלא  אמעוגנת  כישה  האחשבת  נא  לזה  בםוג,  נקל  בקיימו  לכולה  יישההא

י " עתנאי היום קלא לפו כם אבדיעבדם ש"מהרשד הובר סלכןו, נכוף את הבל לתת גט ללא תנאי
 ף  אעשות  ליןאאופן  זה  אף    שבוצאם  י"מהרשד  הדבריל.  מזרים  מהבנים  וט  גא  לגטה,  אישהה
באופן  זה  העגינות   ו,האישה  גינות  עחמת  מובעת  נגט  היוב  חיבת  סכל  ויותה,  ם  תרבנו  דרחקותה
 .נאי בנקלתת האקיים לאישה הכולה ים אכן א – יימת קינהא

ם  לא  דגל  ביכולתו  השרירותית  של "י  אין  ספק  בכך  שגם  המהרשדכ  ,מצינו  למדים  עד  כהנ
על  פי  תורתנו .  הבעל  לסחוט  את  אשתו  ולעגן  אותה  ככל  שניתן  עד  שתאות  למילוי  דרישותיו

בזה  אין ו,  גט  מעולם  לא  היה  ולא  יהיה  כקלף  מיקוח  לשיפוי  מצבו  הפיננסי  של  הבעלה,  ושהדהק
ה  שומע  מפינו  כי  הוא  איננו  רשאי  להתנות  תנאי יה,  חולק  שהבעל  אם  היה  מתייעץ  עימנו  קודם

ם "אלא  שחידש  המהרשד.  כל  קנה  מידה  מוסרי  והלכתי  כאחד  פיל  אי  תנאי  שאיננו  ראוי  עודובו
ד  רשאי  לכפותו  ולחייבו  על  מתן  הגט "אין  הבי,  ט  מעושה  שלא  כדיןגהואיל  ויש  כאן  חשש  של  ד

, משכך.  ו  אלא  היא  מעגנת  עצמהין  הוא  סרבן  גט  ואינו  מעגן  את  אשתאפשר  לומר  שאמאחר  ו
ם  לא  ביאר  בעצמו  מה  המייחד  את "אחר  והמהרשדמ.  "אין  לך  בו  אלא  חידושו"ש,  ברור  אפוא

ובה  עלינו   חלפיכך,  "נקל  לקיימו"מלבד  הפרמטר  שיהיה  התנאי  ,  ש"שכתב  הרא"  התנאי  הזה"
 .בקיום רצונו תניית מתן הגטהם ככל האפשר את יכולתו של הבעל צלנסות ולצמ

ק  רהמודד איננו, ם"שאף לדעת המהרשד, ה  ברצוני  להוסיף  נדבך  בביאור  הדברים ולומרתע
. ם על ידהיאו ברמת הסבירות שאכן התנאי יקו ,לקיים את התנאי של בעלה ישהאביכולתה של ה

אלא  גדר  הדברים  הוא  שהבעל  רשאי  להתנות  תנאי  המשקף  בכך  את  רצונו  לעכב  או  למנוע 
זכותו  להתנות  תנאי  כלשהו  מאחר  וזוהי  דעתו ו,  ב  מתן  הגט  בעצמואו  מצב  שנוצר  עק/תוצאה  ו

 .נבאר את הדברים. במתן הגט ואין אפשרות למנוע זאת הימנו

לא  תוכל  להינשא   ישהאם  הנידון  היה  שהבעל  התנה  שה"מקרה  המדובר  אצל  המהרשדב
 –בעל  י  ה"צר  תוך  כדי  מתן  הגט  עואת  המצב  שי  ישהאתנאי  זה  בעצם  בא  לשלול  מן  ה.  לפלוני

ם  ומחדש  שאל  לנו "לכן  בא  המהרשד.  י  חליצת  היבם"או  במקרה  שם  זהו  מצב  שנוצר  ע
, לאחר החליצה או אחר גירושיה ישהאלהתייחס  לכך  כאל  סחיטה  או  התערבות  יתר  בחייה  של  ה

והוא ,  החליצה/אלא  הבעל  בעצם  בא  ואומר  שמאחר  והוא  זה  שפועל  ויוצר  את  חלות  הגירושין
סייג  את  הדברים  בדמותו  של  תנאי  זה  שהיא לי  שמזכותו  להגביל  ורה,  תה  לעלמאוזה  שמתיר  א

אך כאמור לא מצד . לגיטימי בהחלט ואהם "לשיטת המהרשד –תנאי זה .  תהיה  אסורה  על  פלוני
אלא  מהחשש  לכפות ,  הוא  כל  העת  במתן  גט  מיידיב  הרי  מחויש  –  של  הבעל  להתנות"  זכותו"

י "ן  ולקיום  הגירושין  בדמות  קיום  התנאי  בנקל  עגט  כאשר  יש  אופציה  נוספת  למניעת  העיגו
 .אישהה

ם  גופיה "אם  יבוא  מאן  דהו  ויטען  כיצד  הדברים  עולים  בקנה  אחד  עם  דברי  המהרשדו
שלא   הרומוכח  לכאו,  אם  לאו"  תנאי  שנקל  לקיימו"שתלה  את  הדברים  להדיא  בהגדרה  האם  זהו  

אף  אנו .  לבין  תנאי  אחר  שביארנוחילק  בין  תנאי  שמטרתו  להשיג  תוצאות  שהגט  יצר  אותם  כפי  
הוא  לא  העלה  בדעתו  שמאן .  ם  לא  פירש  את  הדברים  מרוב  פשיטותם"נענה  ונאמר  שהמהרשד

ם אד,  אף  בהיותו  בכל  רגע  חייב  ליתן  גט  –דהו  יחשוב  שהבעל  רשאי  להתנות  תנאי  ככל  שיחפוץ  
ולא ,  גיונייםמה  גם  שישנם  תנאים  שאינם  מוסריים  וה.  מה  הועילו  חכמים  בתקנתן  כדלעיל  כן
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מאחר  ובמקרה  שם  היה  מדובר  בתנאי  שהבעל  רוצה .  לקיימם  אישההלדרוש  מן    יעלה  על  הדעת
ם  שעל  אף "לכן  סבר  המהרשד,  חליצההאו    חלות  הגטוח  למנוע  תוצאה  הנפעלת  אך  ורק  מכ

ם  שיש "אך  עם  זאת  סבור  המהרשד.  רשאי  הבעל  להתנות  תנאי  שכזה,  היותו  חייב  ליתן  גט
י  בלא  זה כ,  לבצע  בקלות  את  התנאי  של  בעלה  ישהאא  שתהיה  היכולת  בידי  הפרמטר  נוסף  והו

, גט  מיידית  לאשתותן  ר  מצב  של  עיכוב  ביצוע  ההלכה  בישראל  המחייבת  את  הבעל  במווצשוב  י
כי ,  מה  תועיל  בזה  הפסיקה  לחייבו  בגט  אם  בכוחו  לנטרל  פסיקה  זו  באמצעות  התנאי  שעשהו
ם  שאם  מדובר "לכן  כתב  המהרשד.  שהוא  איננו  מגרשהלקיימו  ונמצא  ל  לא  תוכל  בנק  ישהאה

ם "אף  לדעת  המהרשדו,  שוב  הוי  תנאי  שאינו  ראוי,  יכולה  לקיימו  בנקל  ישהאבתנאי  שאין  ה
 .ההלכה תדחה תנאי זה בשתי ידיים

ם  שהבעל  יוכל "הרשדמלא  עלה  על  דעתו  של  שיוצא  אפוא  ,  אור  הדברים  האמוריםל
ם "לא  מצאנו  בדבריו  של  המהרשד.  ים  כלל  לחלות  הגטלהתנות  תנאים  חיצוניים  שאינם  קשור

ו אנכל  מה  שמצ.  ממון  שלא  כדין  ישהאשיהיה  רשאי  הבעל  להתנות  תנאי  שבממון  ולדרוש  מה
שלא  תלכי  לבית  אביך   מנתל  ע"בדבריו  הוא  שיש  לחלק  בין  סוג  תנאי  שקשה  לקיימו  כדוגמת  

זכותו  של ,  לדבריו".  לפלונישלא  תינשאי    מנתל  ע"לבין  תנאי  שקל  לקיימו  כדוגמת  "  לעולם
תנאי  שבא .  א:  עקרונות'  ריכים  להתקיים  בצ,  הבעל  להתנות  עם  מתן  הגט  וכדי  שתנאו  יחול

ולא  מדובר  בתנאי ,  רק  מחלות  הגט  שניתן  על  ידי  הבעלולשנות  תוצאה  כלשהי  הנגזרת  אך  
בנקל תוכל  לקיימו    ישהאתנאי  שה.  ב.  שרירותי  חיצוני  או  ממוני  שאיננו  קשור  לחלות  הגט

צם  הפסק  של  חיוב   עת  אי  הוא  יבטלכחרת  שוב  התנאי  נהפך  ללא  לגיטימי  א,  כנראה  גם  מיידיו
אם  נפרש  את   ,ולםא.  כפי  שביארנוו,  י  קיום  התנאיאקרה  של  מב  ת  חלות  הגטאאו  יסכן  ,  הגט

שיש  רק   ,יצא  לכאורה  תמונת  מצב  שונה,  ם"ש  וחזה  התנופה  דלא  כביאור  המהרשד"דברי  הרא
 ישהאוהוא  רמת  הסבירות  וההסתברות  האם  ה,  לגיטימי  ואהובע  האם  התנאי  פרמטר  אחד  הק

לדבריהם  אין  אפוא  פרמטר  בדמות  אופיו  וסוגו  של  התנאי  כאמור .  אכן  תקיים  לבסוף  את  התנאי
די  שהגט  חלילה  לא  יתבטל כ,  אלא  המודד  הוא  אך  ורק  קיום  התנאי  בפועל,  ם"בדעת  המהרשד

 .18ני עקרונותשאמור כשנם ים "דביאור שיטת המהרשבלדברינו . לעולם

דן  שם  בבעל  שהיה  חייב ש)  ב"ז  סימן  פ"לק  יח(  ת  משנה  הלכות"מצאתי  בשו.  וגמא  לדברד
..." כנהוג  במקומותנו"על  כתובתה    ישהאט  בוויתור  הליתן  גט  לאשתו  אך  הוא  התנה  את  מתן  הג

ל  וכן  את "ם  הנ"לאחר  שהביא  את  דברי  המהרשדו,  ודן  שם  האם  יכול  הבעל  להתנות  כן  או  לא
תב  שם  להתיר  לבעל  להתנות  תנאי  זה  מאחר כ,  19)  '  סימןס'    הלק  חתשובותיוב(  ם"דברי  המהרש

 :ל שם"וז, והוא תנאי שנקל לקיימו

 גרש  למרוצה  דהיכא  דדברינום  כ"מהרשם  ו"הרשד  מדברי  מפורש  מהרי"
 וצה  רינו  אקרי  מא  לתנאי  הקיים  לבידה  וגירושין  בנאי  תהטיל  לרוצה  שלאא
כל ל  ע  וה  לכתב  שכתובה  הלמחול  דברור  ופשוטו,  כופו  לפשר  אאי  וט  גיתןל

 מנה  משבק  מיה  האילוו,  קיים  לידה  ביש  שנאי  תוא  התובה  כוספת  תפנים
 נאי  תהוא  שתכן  יה  ז,א  בזהצכיו  ותובה  כתפוס  תשיעור  כסף  כך  סול"  תןת"ש
 וא  ההתנאי  שיון  כבלא,  ה  לין  אז  אה  לין  אאםש,  קיים  לידה  באיןש
 ידו בכןאם , נקל בקיים לידה בזהו, ה  לכתב  שתובה  כתפתוס  הלע"  וותרת"ש
 ייתי  המעט  כה  זדרך  ביכוף  שמי  ותבם  כ"מהרשדו.  כופו  לאפשרי  א  והתנותל
 ."כפיה המכשול בנפל וחזר שומרא

                                                      
א  שמדבריו "בדבריו  של  הרב  ינאי  שליט]  9707-21-1'  תיק  מס[עויין  בפסק  דין  בית  הדין  האזורי  בנתניה  י .18

 .עולה גם כן כדברינו

 .ם הובאו לעיל"ברי המהרשד .19
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ם  הוא  רק  האם  הוי  תנאי  שקל "המודד  בדברי  המהרשד,  "משנה  הלכות"דבריו  של  הל
ילק בדבריו בין תנאי שהבעל מתנה עם אשתו ליתן לו סכום כסף כלשהו ח, לפיכך. לקיימו או לא

. וותר  על  הכתובהל  יאהבין  היכא  שהדרישה  ל,  שזה  הוי  דבר  שקשה  לקיימו,  כפיצוי  למתן  הגט
 .זה נקרא תנאי שנקל לקיימו, דכיון שלא מדובר על הוצאת כסף מכיסה אלא ויתור

נתת "מעבר  לכך  שלכאורה  .  שה  להסכים  עם  פסיקה  זו  ק,וד  תורתובד  במחילה  מכ"לענו
מאחר  שלדבריו  יש  לחלק  בין  סכום  גדול  שמבקש  הימנה  לבין ,  כאמור  לעיל"  דבריך  לשיעורים

וי תנאי לגיטימי ה, יודה  המשנה הלכות שאף שהוא דורש הימנה שתיתן מכיסהבו  ש,  סכום  סמלי
שיש  לה  יכולת   ישהאייתכן  שלדבריו  הדין  יהיה  שונה  בין    כן  כמו.  שהרי  בנקל  היא  תקיימו

כלכלית  איתנה  והיא  יכולה  לשלם  לו  פיצויים  גבוהים  שנאמר  שכלפיה  הוי  תנאי  לגיטימי  שהרי 
 .20 דחוקיםהדברים קצת. בנקל היא תקיימו

ת  משנה "ונו  של  שודנראה  שגם  בנ,  ל"ם  הנ"אור  המהרשדיאור  הדברים  האמורים  בבל
אין ו,  רגע  נישואיו  עימהמ  ואהכיון  שחובו  של  הבעל  לכתובת  אשתו  .  דין  יהיה  שונהה,  הלכות

ואין  תנאי  זה  לגיטימי  לדעת ,  לפיכך  לא  הוי  תוצאה  ממתן  הגט,  21חוב  זה  נוצר  עם  מתן  הגט
עדיין  חסר   ל  מקוםמכ,  זה  תנאי  שנקל  לקיימוש  –  ואף  אם  יתקיים  הפרמטר  השני,  ם"המהרשד

 .בפרמטר הראשון כביאורינו לעיל

שלא  תהא  קלה  בעיניו   דיןת  אחר  וזהו  חיוב  מתנאי  בימ,  את  ועוד  יש  להוסיף  בזה  ולומרז
זה  נוגד  את  רוח  הדברים .    על  ויתור  הכתובהעל  יוכל  להתנותבלא  ייתכן  שה  כןאם  ,  להוציאה

ל  שהבעל  יכול "ואף  תוספת  כתובה  שתיקנו  חז  .לתת  יד  לזה  הדיןת  ואל  לו  לבי,  בתקנה  זו
ואין  לנו  לתת  יד  לשלול ,  הרי  זו  זכות  גמורה  שזכתה  בה  האישה,  להתחייב  משום  חיבת  ביאה

ם  לגיטימציה  לבעל  לפגוע אין  שוש,  עבר  לכך  נראה  לומרמ.  בצורה  שרירותית  זכות  זו  מהאישה
שם  שאיננו  יכול כ,  לפיכך.  זהו  תנאי  שאינו  הגון  ואינו  ראוי.  אישההבזכויותיה  הבסיסיות  של  

הוא  אינו  רשאי   כן  מוכ,  תהיה  חייבת  לו  כפיצוי  ישהאלהתנות  חיוב  הגט  בחיוב  ממוני  חדש  שה
 .להתנות אף את מחילתה על הכתובה

ן  בעניין  בעל  שגירש ד)  'סימן  מ'  לק  ב  חהעזרן  אבב(  ת  עין  יצחק"הנה  בשו.  וגמא  נוספתד
יצחק  אלחנן '  ודן  שם  הגאון  ר,  ך  תנאי  התנה  עימה  שהיא  תעבור  לגור  בעיר  אחרתא,  את  אשתו

 :זה לשונוווכתב שם . ל האם זכותו של הבעל להתנות כן"ספקטור זצוק

 נגמר  שד  עיניהם  ביתדר  מיה  הלא  ונים  שמה  כנתקוטטו  שחד  אזוגב,  שאלה"
 שאה  ראינה  שעצמה  על  חרם  בישה  האתקבל  שבאופן  וה  לט  גיתן  שיניהםב
 נאים  תל  כביטל  וגירשה  שאחר  לעכשיוו.  עלה  בקום  מהוא  שוש  מעיר  בדורל
 נשאלתיו.  מסדר  הל  שחרםה  הלי  עיבלה  קלא  שישה  האוענת  טן  תורהידכ
 י  לודיעו  המן  זחר  אהנהו  [...]  א  לו  אשר  כוא  הם  אגט  הנידון  בעתי  דחוותל

                                                      
א "הרב שמעון יעקובי שליט] ד"עו, הלא  הוא  מנהל בתי הדין הרבניים[,  יעויין  שם  שדן  ומפלפל  עם  השואלו .20

ם  שהבעל  התנה "האם  יש  חילוק  בין  תנאי  שהבעל  מתנה  על  כסף  שמגיע  לו  מן  הדין  כמו  שם  בדברי  המהרש
שכאן  לא  נתיר  לבעל ,  לו  מן  הדיןלהיכא  שמתנה  עימה  על  כסף  שלא  מגיע  ,  עימה  שתשיב  לו  את  החפצים  שלו

תוך  –אך המשנה הלכות משיב לו מיניה וביה . כך סבר השואל. כדוגמת  התנאי לוויתור על הכתובה,  להתנות  כן
אלא  רק  ביכולתה  של ,  שאין  הדבר  תלוי  בזה  –ם  "ל  שעליו  נסמך  המהרש"ם  הנ"כדי  דיוק  מדברי  המהרשד

, ם  הדין  שונה  בתכלית"כאמור  לאור  ביאורינו  בדברי  המהרשד.  האישה  לקיום  התנאי  ובסיכויים  שאכן  כך  ייעשה
 .וזאת מכמה סיבות שפרטנו, ואין ביכולתו של הבעל להתנות על ויתור הכתובה

וזהו  ששנינו  שהאישה ,  אך  מכל  מקום  החוב  קיים  זה  מכבר,  גם  שרק  עתה  בעת  מתן  הגט  הוא  זמן  הפירעוןה .21
 .ולא אמרינן דהוי דבר שלא בא לעולם ופשוט, יכולה למכור את כתובתה בטובת הנאה בעודה נשואה
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 בורות  גוה  לי  הלא  דפיל,  הוציא  לכופין  הןה  מיל  ה"נ  הידן  דנידון  בבעל  היכ
 כמבואר  ושוטים  בכופין  הן  מוי  הבזהו'  ו  כידא  לוטרא  חטענהו,  נשיםא
 ה  מכל  ללסתור  וכאורה  לדון  לקוםה  מי  הזהי  לפו.  באחרוניםד  ו"נ  קןמסיב
 כן  על  הוציא  לכופין  הן  מהוא  דכיון  דותנת  נהסברא  דהואו.  עיל  לכתבתיש
 יכא  הם  גהא  דאףו.  גט  השר  ככל  זה  עם  בעל  הברי  דפי  כיימה  קלא  דףא
 בי  גה  זעין  כצינו  מא  המכל  מקום,  ני  אוצה  ריאמר  שעינן  בהוציא  לכופיןד
 מרים  לווא  במיירי  דמפרשי  ושרה  כוטעת  מחליצהד)  ו"  קףד(  יבמות  בליצהח
 ליח  שידי  על  קיים  לפשר  אלא  דכיוןו.  אתים  מך  לתתן  שמנת  על  ה  ללוץח
 ןמים  ס"מהרשד  הברי  דפי  לאףו  [...]  יים  קהמעשה  וטל  בהתנאי  דואה  דיןה
 בידה  שנאי  תל  עגרשה  ליכול  דגרש  לכופין  דאמרו  דה  מכל  בכתבא  ש"מ
מה  שאין  כן  בנדון ,  קיים  לביכולתה  שתנאי  ביינוה,  ין  שם  עיקיים  ליכולהו

 מגורהה  ובי  אבית  וולדתה  ממקום  מצמה  עת  אתטלטלה  שלי  עהטיל  שדידן
 דין  הן  מכול  יין  אזה  כשה  קנאי  תל  עודאיד,  לות  גמו  כוי  הזהד,  רח  אמקוםל
 שר  כוא  ההגט  דכאורה  לדון  לש  יכןעל  .  זה  כשה  קניןה  עלי  עלהטיל  וגרשהל
 ."ה זיימה קלא שףא

כפשוטם  של  דברים  שהמודד  הוא  האם  קל   הרם  לכאו"זינן  בדבריו  שלמד  בדברי  המהרשדח
רק  מטעם  דהוי  תנאי   ישהאשהצדק  עם  ה  שםן  ודלכן  פסק  בנו,  לקיים  התנאי  ישהאאו  קשה  ל

אך  לדברינו  לא .  ולכן  הכשיר  את  הגט  אף  ללא  קיום  התנאי,  ו  לפי  שהוא  כעין  גלותמשקשה  לקיי
היא  תשמח  עד  מאור ו,  דרים  דווקא  מחוץ  לעיר  ישהאייתכן  שאף  אם  משפחתה  של  ה.  זו  הסיבה

ג "אע  –ם  "גיטימי  לדעת  המהרשדתנאי  זה  איננו  ל  על  פי  כןף  א,  לעבור  סוף  סוף  לדור  במחיצתם
טעם .  לקיימו  ואף  יסב  לה  הדבר  עונג  כאמור  ישהאשבמקרה  האמור  זהו  תנאי  שנקל  מאד  על  ה

אלו  חייה  הפרטיים  של .  כי  אין  זה  תנאי  שבא  לשנות  מצב  שהשתנה  בעקבות  מתן  הגט,  הדבר
ו   בכלל  וכללאין  זה  עניינו  .  הוסיף  או  לשנותל,  ואין  לבעל  זכות  להתנות  בדברים  אלו  ישהאה

 .בזמן שבכל רגע נתון הוא חייב ליתן גט לאשתו

ם  התכוון  אך "המהרשד,  22לדבריו.  א"ן  הראוי  לציין  את  דעתו  של  הגאון  הרב  פרובר  שליטמ
, שלום  ביתעיגון  וסרבנותם  של  שני  הצדדים  ל  יאהורק  לאותם  המקרים  שבהם  עילת  הגירושין  

במקרה  שכזה  כשלכל  צד  ישנה  הזכות  לבל  יהיה .  כל  היכא  שישנה  מאיסות  הדדית  ביניהםו
ם  שיש  לבעל  הזכות  להתנות  תנאי  בגט  כשיכולה "לפיכך  סבור  המהרשד,  זולתו  ידיל  מעוגן  ע

כי  ביכולתה  לקיים  את  התנאי ,  איננה  מעוגנת  כלל  ישהאשהרי  סוף  סוף  ה,  לקיימו  בנקל  ישהאה
ם  את "בזה  לא  אמר  המהרשד,  אולם  במקרה  שעילת  הכפייה  איננה  מחמת  עיגון.  רבנקל  כאמו

ל כיון  שכ,  א  הנזכר"ם  להרשב"יש  לציין  שלדבריו  אפשר  שאין  מחלוקת  כלל  בין  המהרשד.  דברו
 .שהבין שיש מחלוקת בדבר ש שהזכרנו"ודלא כדעת המהריק, דיבר בעילת גירושין שונה אחד

והוא  מתנה  את  מתן ,  23יר  זה  מכבר  שחייב  ליתן  גט  לאשתובעל  אסב,  דידןן  ודתה  נשוב  לנע
ם "מאחר  וביארנו  שאף  לשיטת  המהרשד.  של  האם  על  מזונות  הילד  ומשמרתוה  הגט  בוויתור

                                                      
 .בהוצאת אוצר הפוסקים" כפייה בגט"ובאו דבריו בספר ה .22

שהושם ,    אך  אציין  בקצרה  ממש  בדבר  החיוב  לגרש  כשמדובר  בבעל  אסיר,  ין  ברצוני  להאריך  בנושא  זהא .23
. והוא  זה  שהכניס  עצמו  למצב  בו  בקשתו  לשלום  בית  איננה  רלוונטית,  מאחורי  סורג  ובריח  עקב  מעשיו  הרעים

, הן אמת). 170עמוד ' ר  חלק  ד"עיין  בזה  בפד(מיכה  וללא  פרנסה  הוא  השאיר  את  אשתו  שנים  רבות  ללא  סעד  ות
אך  ודאי  שאף  שסופו  באונס  הרי  תחילתו  בפשיעה  ונמצא  שהוא  זה ,  אנוס  הוא,  שבהיותו  אסיר  בכלא  ישראל

וגרם , כמו כן מדובר בבעל אלים שהכה והשפיל את אשתו פעמים רבות. שהביא לפירוד ממושך בינו לבין אשתו
שהיא  לעולם  לא ,  ד  התרשם  ברורות  מדבריה  בבית  הדין"עד  כדי  כך  שביה  –ות  באמתלא  ברורה  למצב  של  מאיס

ג  שביאר  בטוב  טעם  דהיכא  שהאישה  אומרת "ב  סימן  צ"ויעוין  עוד  בזה  בספר  עטרת  דבורה  ח.  תשוב  לחיקו
העולה  על הדבר  איננו  רלוונטי  כלל  עקב  המציאות  ,  ד  ישכנע  אותה  לשוב  לשלום  בית"ואף  אם  ביה"  מאיס  עלי"
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תת לייב  חתינת  הגט  בתנאי  כל  שהוא  למרות  שהוא  נוהפוסקים  הסוברים  שרשאי  הבעל  להתנות  
אוי  ומוסרי  והוא  בא  לשנות  תוצאה  הנגזרת  ממתן רוא  התנאי  הולם  כל  זה  רק  באופן  שא,  גטב

אך לא רק מצד המצב   .ן  ודאי  שאין  הבעל  יכול  להתנותניש  לומר  שבמקרה  ד  כןם  א,  הגט  בעצמו
וכפי  שביאר  ידידי   –שסביר  להניח  שהיא  לא  תוכל  לעמוד  ולקיים  תנאי  זה  ,  ישהאהפיננסי  של  ה

תנאי  זה  איננו  לגיטימי  כלל  וכלל  מאחר .  אלא  הרבה  מעבר  לכך,  א"הרב  שמואל  חזן  שליט
אין  זה  חיוב .  הוא  חייב  בו  מאז  הולדת  בנושחיוב  ,  מזונות  הבןבוהבעל  רוצה  לבטל  את  חיובו  

זה  לא ו,  תנאי  זה  אינו  ראוי  ואינו  לגיטימי,  משכך.  א  בא  לבטלשנוצר  עם  מתן  הגט  ושאותו  הו
 .וכפי שביארנו ישהאקשור כלל וכלל למצבה הפיננסי של ה

ובו  של  האב  לזון  את ח,  שמאחר  ועל  פי  ההלכה  והחוק  יחדיו,  דידןן  ודו  יש  לומר  בנזתרה  מי
דולו  וענייניו  של המשמורנית  ואחראית  על  גי  יאהעל  אף  שהאם  ו,  הו  חוב  ישיר  כלפיהםז,  ילדיו

דאי  ובודאי  שאין בו,  לרבות  דמי  מזונותיו  ייןנהילד  ובין  השאר  היא  מייצגת  אותו  לכל  דבר  וע
מחילתה  על .  ל"לאם  זכות  ורשות  למחול  על  חוב  שאינו  שלה  וכסף  המיועד  למזונות  בנה  ואכמ

הפיננסי ולא  קשורה  לרצונה  והסכמתה  או  למצבה  ,  מזונות  בנו  איננה  רלוונטיתלל  הבעל  שחובו  
 .ויש לחייב את הבעל בגט ללא התנאי, לכן התנאי המדובר בטל ומבוטל. כאמור

אין  ספק  שתנאי  זה  מעבר .  בלת  המשמורת  על  הילדקל  שבי  התנאי  לגוא  הדין  יש  לומר  ה
, ש  לומרי,  ברינודעל  פי  העיקרון  שהתבאר  ב.  ין  זה  העיקראאך  דומני  ש,  להיותו  לא  סביר  בעליל
, מאחר  והוא  תנאי  חיצוני  שאיננו  קשור  בין  בני  הזוג,  ינם  רלוונטיים  כללשזהו  מסוג  התנאים  שא

הרי  כידוע ש,  מעבר  לכך  יש  לומר.  והוא  שרירותי  וסחטני  ללא  קשר  לחלות  הגט  כאמור
וללא ,  שיקול  דעת  בית  הדין  לטובתו  ושלוותו  של  הילד  ידיל  שמשמורת  הילד  נקבעת  אך  ורק  ע

אם יש צורך , ית הדיןבלשם  קביעה זו אף נעזר   ו.הוריםקשר  לאינטרסים  ומאבקי  הכוחות  שבין  ה
, לא  חוקי,  הכיצד  יעלה  על  הדעת  להסכים  לתנאי  לא  הלכתי  כןם  א.  בתסקיר  מטעם  הרווחה,  בכך

אך  לא  רק ,  שתנאי  שכזה  יידחה  על  ידינו  בשתי  ידיים,  לסיכום  ייאמר  כןם  א?  לא  הגיוני  זהו
בעיקר  מפאת  שהוא  תנאי  שאיננו  לגיטימי  כלל אלא  ,  מחמת  אחוזי  הסבירות  והסיכויים  שבקיומו

הבעיה  אפוא  איננה  בעיקרון  השני  אלא  אף  ובעיקר  בעיקרון .  ם"לנוכח  ביאורינו  בדברי  המהרש
 .הראשון כאמור

ל "ש אלישיב זצ"ו העלה מרן הגריב) 79' ה עמ"ח( ר"זיתי בפדח, אחר כותבי כל זאתל, רםב
של  הבעל  להתנות  מתן  הגט  בדרישה  כספית כותו  ז,  ל"ם  הנ"שעל  פי  דברי  המהרשד,  לדינא

יון  שבבעל  חייב  גט  עסקינן  או  שהוא כ,  אולם  כתב  שם  שאין  זה  מעיקר  הדין.  אישההגבוהה  מ
אולם  מתוך  חומר  כפייה .  וכיצד  שייך  שיתנה  כלל,  כופין  עליו  ליתן  גט  הדיןת  אחד  מאלו  שבי

לא  נוכל ו,  שחוששים  לתנאולכן  אמרינן  ,  וכדי  להתרחק  ככל  שניתן  שלא  יהיה  חלילה  גט  מעושה

                                                                                                                                                        
, והן  אם  מבחינה  טכנית  הדבר  לא  בר  ביצוע,  אם  זה  מחמת  שגם  הוא  כבר  איננו  מעוניין  ומואס  בה  –כל  דמיון  

כך  שאין  לה  בעל ,  )ועוד  היד  נטויה(  חודשים  מהיום  20וכגון  בנדון  שלנו  שהבעל  כלוא  תקופה  ארוכה  של  
" מאיס  עלי"  אף  שבדרך  כלל  בטענת    במצב  שכזה  יש  אפילו  מקום  לכפייה  ממש  על-שתוכל  עתה  לשוב  אליו  

שכתב בשם ) ח"ג ח"בספר מישרים נתיב כ(מקור  דבריו  מדברי  רבינו  ירוחם  המפורסמים .  ם"נקטינן  דלא  כהרמב
אמנם  יש  נידון  בפוסקים  האחרונים .  ב  חודש  ולאחר  שנה  כופין  לגרש"שבמאיסות  הדדית  משהים  אותם  י,  רבו

ר "פד,  13'ו  עמ"ר  ח"יעויין  בפד.    ממש  או  רק  חיוב  או  המלצה  לגטהאם  כוונתו  של  רבינו  ירוחם  היתה  לכפייה
א  למד  כן  בפשיטות "  שהגאון  הרב  חיים  גדליה  צימבליסט  שליט95'  א  עמ"ר  חלק  י"ופד,  323'עמ'  חלק  ח

 בפסק דינו של 267' ג עמ"ר חלק י"ואציין עוד מקור אחד בפד. 255' וכן בעמ, שרבינו ירוחם כיוון לכפייה ממש
, כל  שכן  שאפשר  לחייבו  בגט.  ל  גם  למד  בפשיטות  בדבריו  שהכוונה  לכפייה  ממש"ב  אריה  הורביץ  זצהגאון  הר

 .ובפרט שאמר בבית הדין מפורשות שהוא מסכים לגרש רק מתנה הדבר בקיום תנאיו כאמור
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לדבריו  של .  24לממש  את  חיוב  הגט  או  את  הכפייה  שהרי  הוא  מוכן  לגרש  כשהתנאי  יתבצע
עשירה  שבנקל  יכולה  לקיים  התנאי  וליתן   ישהאשכאשר  מדובר  ב  הרש  אלישיב  יוצא  לכאו"הגרי

ואסור  לממש  את  חיוב  הגט  או  את ,  אזי  מזכותו  להתנות  כן,  לו  את  הסכום  המבוקש  תמורת  הגט
 .נו לעילודלא כפי שהעלי, הכפייה

א  בשבתו  בבית  הדין "פסק  דינו  של  הגאון  הגדול  הרב  חגי  איזירר  שליטבוד  מצאתי  ע
כאשר  הבעל  דורש  בתנאו   ל  מקוםמכ,  שרשאי  הבעל  להתנות  תנאים  על  גבף  אש,  שקבע  25הגדול

או  נכסי  מלוג  שהיא   ן  ברזלאשיגרום  לה  שתאבד  מכתובתה  או  מנכסי  צ  ישהאסכום  כסף  מן  ה
ן  הבעל  יכול  לפגוע  בזכויותיה  הבסיסיות כי  אי,  אינו  רשאי  להתנות  עליה,  זכאית  להם  מן  הדין

אוצר "רת  דועיין  שם  שהביא  כן  בשם  ספר  כפיה  לגט  בס,  כדוגמת  כתובתה  ונדונייתה  ישהאשל  ה
 ל  מקוםמכ,  ולם  בהמשך  דבריו  כתב  שם  שעל  אף  הדברים  האמוריםא).  ואילך'  ע'  מע(  הפוסקים

בהפחתתם  הפחתה אין  ,  כיון  שכספים  שהיא  מקבלת  למזונות  הילדים  מדין  אפוטרופוס
, לכן  כל  עוד  התנאי  סביר  והיא  יכולה  לעמוד  בו,  מכתובתה  או  מנכסי  מלוג  שלה  או  צאן  ברזל

 .26ש בדבריו"עיי .ל"א הנ"ם והרשב"באנו בזה למחלוקתם של המהרשד

אין  הבעל  יכול  להתנות  תנאי ש,  כ  שדבריו  ברישא  עולים  בקנה  אחד  עם  דברינו"זינן  אח
משנה "דלא  כפסיקתו  של  הו,  לגבי  כתובתה  ונדונייתה  ישהאסיסיות  של  ההפוגע  בזכויותיה  הב

 .שהבאנו לעיל" הלכות

לתנאי  שהוא "  ום  ועשהק"מחלק  בזה  בין  תנאי  שהוא  ב,  המשך  הדברים  בפסק  הדין  הנזכרב
 ישהאקל  יותר  ל,  י  פעולה  חד  פעמית"שבתנאי  בקום  ועשה  שקיומן  נעשה  ע,  "שב  ואל  תעשה"ב

תנאים  שהוא אוסר עליה   שבעוד.  ולכן  יש  לקבל  תנאי  זה,  יצועו  של  התנאילגייס  את  כוחותיה  לב

                                                      
תבטיח ש,  יטה  גמורת  תסף  כיתן  לאלץ  אותה  מבעלה  שאישה  לתרוןל  פ"צ  זלישיבש  א"גרי  הם  שתב  כולםא .24

 כדבריו,  יחההבט  שסכום  הת  או  ללתת  מלהיפטרו"  ך  בייתי  השטהמ  "ענת  טטעון  לגט  האחר  לותוכל,  לתת  לו
י   אהז,  תנאי  הלא  ביגרש  שבעל  הל  עכפות  לבלא.  ש"עיי,  בי  חליצהג'    אמודו  ע"  קף  דיבמות  בסוגיה  בגמראה

 וכלת,  גט  התן  מלאחרש"  דול  גורא"  השם  בם  שובא  מדברים  הבהמשך.  דין  כלא  שעושה  מגט  לחיישינן  דאפשר
וא   הבעלה  ששמדובר  כל  כל  פניםע  –  גט  התן  מם  עדין  כלא  שימנה  הלקח  שכסף  הל  עעלה  בת  אתבוע  לאישהה

 .ט גיתן לותו אכופין שאלו מאחד

הרב ,  א  הרב  משה  טופיק"בהרכב  הרבנים  הגאונים  שליט,  ד"ב  באלול  תשס"  מיום  י0027-21-1תיק  מספר  ב .25
, דן  בבעל  שחייב  ליתן  גטד  אזורי  ש"הנידון  היה  סביב  ערעור  על  פסיקת  ביה.  והרב  שלמה  בן  שמעון,  חגי  איזירר
ד  נמנע  מלהיכנס  לחיובו  עקב  העובדה  שהבעל  למעשה  הסכים  לגרש  את  האישה  אלא  שתלה  את "אלא  שביה

לחודש  בלבד  והאישה  מתחייבת  לא  לתבוע  הגדלת   ₪  2000הסכמתו  בתנאי  צנוע  שמזונות  ילדיו  יעמדו  על  
ד  האזורי  סביר  למדי "אי  זה  היה  נראה  לביהתנ.  מזונות  הילדים  ומתחייבת  לשפות  את  האב  אם  תפר  התחייבות  זו

ועל  זה  נסוב ,  ד  את  הדברים"ולפיכך  בנסיבות  אלו  קיבל  ביה,  עקב  מצבו  הפיננסי  הירוד  של  הבעל  באותה  עת
התערבות   יאה,  ד  לתנאו  של  הבעל"ובפרט  שהסכמת  ביה,  הערעור  של  האישה  ובא  כוחה  בבית  הדין  הגדול

ועתה  הבעל  מתנה  מתן  הגט ,    שהוא  זה  שדן  במזונות  הילדיםבפסיקתה  ובסמכותה  של  ערכאת  בית  המשפט
א  שיש  להבחין "בדבריו  כתב  שם  הרב  איזירר  שליט.  ד  האזורי"בביטול  החלטת  בית  המשפט  ובהסכמת  ביה

ש "עיי.  (הבחנה  ברורה  וחד  משמעית  בין  פסיקה  בחיוב  מזונות  לבין  פסיקה  בהלכות  תנאי  גירושין  וחיוב  גט
אלא  בדיני ,  ע"ם  או  בהלכות  כתובות  בשו"נאים  אינם  ממוקמים  בדיני  אישות  ברמבשמביא  ראיה  שכל  הלכות  ת

ומאחר . סימן  הוא  שזכותו  של  הבעל  להתנות  איננה זכות משפטית גרידא אלא חלק מהלכות גיטין,  ע"גיטין  בשו
עקיפין ד  להזדקק  לכך  אף  על  גב  שב"לכן  זכאי  ביה,  ועסקינן  בתנאי  גירושין  סביר  והגיוני  בנסיבות  האמורות

 .ש בדבריו"עיי. תנאי זה מבטל את החלטת הערכאה הקודמת

ם  יכול  החייב  בגט  וכן  המגרש  בכפייה  להתנות "המשך  סיכום  דבריו  כתב  שם  שעל  אף  שלדעת  המהרשדב .26
שהתנאי  שלו  לא  יגרום  לביטול   –ם  "אף  למהרשד  –  מכל  מקום  ישנה  הגבלה  חשובה  מאד  ,תנאי  למתן  הגט

 .ם שבעינן שיהיה התנאי קל לקיימו "זוהי הסיבה שכתב המהרשד. התועלת שבדין הכפייה או החיוב
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כיון ,  על  נושאים  אלו  ואחרים"  שב  ואל  תעשה"כגון  שבעלה  מעמידה  בצו  של  ,  פעולה  כלשהי
 כךל  שבמציאות  של  ימינו  רוב  הנשים  יתקוממו  נגד  הגבלות  אלו  ובפרט  שהבעל  השנוא  עליה  כ

וח ולכן  מכ,  סבירות  גבוהה  שהיא  לא  תעמוד  בתנאי  זה  שילפיכך  ,  קושר  אותה  גם  לאחר  הגט
 .27ה אנו לא נאפשר לבעל להתנות תנאי שכזהזשש ח

תה  ממנה א  שהמודד  הוא  האם  דרישה  זו  מפחי"גבי  דרישה  כספית  טוען  הרב  איזירר  שליטל
אולם .  ינו  יכול  להתנות  כןא  –  כל  הדרישה  זו  מפחיתה  את  ערך  הכתובהו,  את  ערך  כתובתה

זי  יש  להבחין א,  שבין  כה  וכה  הפסידה  כתובתה  על  פי  דין  ואין  הבעל  מפסיד  לה  בתנאו  ישהאב
אנו  נשלול תנאי זה ו,  בין  דרישה  כספית  מתמשכת  שיש  לדמותה  לתנאי  מתמשך  בשב  ואל  תעשה

אולם  בדרישה .  הגט  יתבטל  חלילהו,  פעם  אחת  ול  שהיא  לא  תוכל  לעמוד  בזה  אפיששחוח  המכ
דנן   ישהאשה  הדיןת  יתרשם  בי  כןם  לא  אא,  יקבל  עקרונית  תנאי  זה  הדיןת  יב,  כספית  חד  פעמית

 .את התנאי הדיןת ואז לא יאשר בי, לא תהא מסוגלת לעמוד בזה נפשית או מעשית

, ם  שיש  רק  פרמטר  אחד"ן  שהרב  איזירר  הבין  במהרשדחזינ,  ל"הנ  הדיןק  אורכו  של  כל  פסל
שישנם  שני  פרמטרים  שיקבעו ,  אולם  לאור  דברינו  לעיל.  28האם  זהו  תנאי  שנקל  לקיימו  או  לא

ן  שיהיה  התנאי  בא  לבטל  או  ליצור  חיוב  או  פעולה  הקשורה  למציאות ה,  את  כשרותו  של  התנאי
 הן  ו,לא  שיהיה  התנאי  עוסק  בחיוב  חיצוני  שאיננו  קשור  לגט  כללו,  הנגזרת  מעצם  חלות  הגט

אין  צורך  בחילוקים   כןם  א,  א  תבצע  אותו  לישהאהששש  חשלא  יהיה  ,  ויהיה  התנאי  קל  לקיימש
אין  זה  מזכותו  של  הבעל  להתנות   שין  ספקא,  ואף  מחמת  הפרמטר  הראשון  שהזכרנו,  אלו  כלל

 .ם"תנאים מסוג זה אף לדעת המהרשד

שהעלה  שמעיקר  הדין  אין   ]656'  עמ,  א"סימן  צ'  חלק  ב[הנה  חזיתי  בספר  עטרת  דבורה  ו
, ם"בהמשך  דבריו  כתב  לבאר  את  דברי  המהרשד.  ם  כיון  שרבים  חולקים  עליו"הרשדהלכה  כהמ

 ל  מקוםכמ,  ם  הזכיר  רק  את  העניין  שיהיה  התנאי  קל  לקיימו"ומדבריו  עולה  שעל  אף  שהמהרשד
. א.  ישנם  שני  עקרונות  בסיסיים  בגדר  התנאי  שיכול  הבעל  להתנות  בגט  על  אף  היותו  חייב  בגט

. שיהיה  התנאי  שייך  לקיימו  בבת  אחת  ובביצוע  מיידי.  ב.  וצאת  ממוןשהתנאי  לא  יעסוק  כלל  בה
התנות  את  מתן  הגט  בקבלת  המשמורת  לידיו  מאחר  והדבר  אינו ללכן  כתב  שם  שאין  הבעל  יכול  

נחשב  הדבר  כתנאי ,  ובנסיבות  הקיימות  של  פירוד  ממושך  וחיוב  בגירושין,  ניתן  לביצוע  מיידי
 .שאינו ניתן לביצוע מיידי

                                                      
ואין  הוא  בגדר  של  חייב  ליתן  גט  או  מאלו ,  בריו  שכתב  שכאשר  הבעל  מגרש  מרצון  דעיין  שם  בהמשךו .27

 רבותל – אישה הל שותהתנהג החומי תעל וילדים הזונות מפילו על אהרי שזכותו להתנות, שכופין עליו ליתן גט
מה  שאין .  ך  כל  עאוסרה  לו  אסוימת  מבוש  לורת  צל  עקפדה  הכןו,  לאוכלו  מאוסרה  לו  אסוים  מאכל  מל  עקפדהה

ם  אין  הבעל  יכול  להתנות "דאז  אף  לשיטת  המהרשד,  כן  כשמדובר  בבעל  שחייב  ליתן  גט  או  שכופין  אותו  לגט
. ונמצא  שהגט  יתבטל,  תנאי  זה  ואפילו  פעם  אחתכיון  שמאחר  וייתכן  שהאישה  לא  תעמוד  ב,  תנאים  שכאלה

כי  בתנאו  זה  מבטל  הבעל  את  רצון  חכמים ,  תנאי  שכזה  כבר  בטל  מעיקרא  ואיננו  לגיטימי  כלל  וכלל,  משכך
 .ופסיקת בית הדין שהוא חייב בגט או כופין אותו לתת גט

 הפרמטר  שובר  סוא  האםש,  א"ליט  שיזירר  ארב  הדעת  לי  לשה  קקצת,  ד  לאחר  מחילה  מכבוד  תורתו"לענו .28
 לתחי  מל  עהתנות  לכול  יבעל  האין  שוא  הובר  סדוע  מם  כןא,  דעימיהם  ו"מהרשד  הדעת  ליים  קיננו  אראשוןה
רי  זו  דרישה  כספית  חד  פעמית  שאיננה  מתמשכת  ואיננה  יכולה ה,  לה  שסיסית  בכות  זזוהי  שכך  בה  מ?כתובהה

שמאחר  וזה  ויתור  על ,  ל"הנ"  משנה  הלכות"וכמו  כן  יש  בתנאי  זה  את  סברתו  של  ה,  לגרום  לביטולו  של  הגט
דוע  שלא  נאשר  לבעל  להתנות ומ,  אם  כן  הוי  תנאי  שקל  לקיימו,  ממון  ולא  כסף  שהיא  צריכה  להוציא  מהכיס

  למרות -אין  הבעל  יכול  להפסידה  בזה  ,  אכן  יש  מקום  ליישב  שמאחר  וזוהי  זכות  בסיסית  שלה?  תנאי  שכזה
ואין  הוא ,  ואם  כן  שוב  באנו  לטענת  קיזוז,  שזכותו  עקרונית  להתנות  על  מתן  מעות  חד  פעמי  לשיטת  הרב  איזירר

 .  אתי שפיר-אכן לדברנו . ויש עוד לעיין בזה, מגרע ספציפית מכתובתה
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 בר  חזינן  כן  בספר  ערך  לחםכ,  ם"כהמהרשדה  מה  שכתב  שמעיקר  הדין  אין  הלכב,  הנהו
 זכרנו  ה,מאידך.  ם"א  ודלא  כהמהרשד"שהכריע  כדעת  הרשב,  ש  שהבאנו  דבריו  לעיל"מהריקלה

 שמעמ,  ל"נש  ה"רא  התשובת  כפסקא  ש"  כעיףג  ס"מ  קסימןע  ב"שו  השון  לממשמעות  שעילל
 ל"ישיב  זצלש  א"ראיתי  בקובץ  תשובות  להגריוכן  .  א"הרשב  כדלאם  ו"מהרשד  השיטת  כנקטש
 .29ם"אף הוא נקט לדינא בפשיטות כדברי המהרשדש) א"א סימן קפ"ז ח"בהא(

שהבעל  אינו  יכול ו,  ם"לדעת  המהרשדבמה  שכתב  שישנם  שני  עקרונות  לעיכובא  אף  ו
אכן  הדברים  עולים ,  ושיהיה  שייך  לקיימו  בביצוע  מיידי,  להתנות  תנאי  העוסק  בהוצאת  ממון

ן  לעניין  שאין  לבעל  זכות  להתנות  על ה,  ם"בקנה  אחד  עם  הנאמר  לעיל  בביאור  דברי  המהרשד
יא  חייבת  לו  או מדובר  על  חוב  מוגדר  שה  אם  כןאלא  ,  באופן  שרירותי  ישהאקבלת  ממון  מה

, טענה  ספציפית  על  חפץ  זה  או  אחר  שאין  עוררין  על  כך  שהוא  שלו  ושהיא  מעכבת  אצלה
גבי  העיקרון  הנוסף   לוכן.  30שבמקרה  שכזה  זכותו  של  הבעל  לטעון  טענת  קיזוז  וכפי  שביארנו

לא  תעמוד   ישהאולבל  ייגרר  למשך  זמן  ויגדיל  את  הסיכון  שה,  שביצוע  התנאי  יהיה  במיידי
 .31במילויו ואיכא חשש סביר לביטול הגט וכדברינו לעיל

נני  מסכים הקרונית  עעל  אף  ש,  מה  שכתב  לגבי  אי  כשרות  התנאי  לקבלת  המשמורתב,  ולםא
ושא   נפי  דברינו  לעילל,  ראשית.  ינני  מסכים  עימו  בטעמו  אאך,  כאמור  לעיל  עימו  בדין

ין  זה  קשור אשהרי  ,  נות  על  כךואין  סיבה  לאפשר  לבעל  להת,  המשמורת  לא  שייך  לחלות  הגט
המעשית  של  המשמורת  חלה  עם   מינהא  גם  אם  נניח  שמאחר  והנפק  ,מעבר  לכך.  לחלות  הגט
נראה  לי  שאין   ל  מקוםכמ,  ועל  כן  ביכולתו  של  הבעל  עקרונית  להתנות  על  כך,  סידור  הגט

מהטעם   –לא  א,  א"יטללא  מטעמו  של  הרב  לביא  ש  ו–לאפשר  זאת  בשום  פנים  ואופן  
ולא  ייתכן  שקביעת  המשמורת  תהיה  נתונה ,  ך  ורק  על  פי  טובתו  של  הילדאקבעת  נרת  שמשמו

 ינו אלדים יחזקת הדבר בהלכתי הברור ופשוט שהדיון. מכר  בין ההורים-למשא  ומתן  ויחסי  סחר
. ילדים  בלבד  הובת  טביב  סלאא,  אם  או  אינטרסים  אלו  ואחרים  הכות  זו  אאב  הכות  זביב  ססובנ
וכן  לגבי  הבן  שנינו  כן  שהכל  נקבע  על ,  "והבת  אצל  אמה  לעולם  "ל"נו  חזרי  לא  בכדי  קבעו  לה

אצל  אביו   ך  כללראף  הבן  הנמצא  בדש,  לא  אחת  נפסק  בבתי  הדין.  פי  טובתו  העניינית  בלבד
, מבחין  שטובתו  של  הבן  להישאר  בחזקת  האם  הדיןת  אם  בי  ל  מקוםכמ,  לאחר  גיל  שש  שנים

                                                      
ששאל  על ,  ב"צ  במונסי  ארה"ל  דן  שם  בעקבות  מכתבו  של  הרב  צבי  גרטנר  מהבד"ש  אלישיב  זצ"רן  הגרימ .29

ד יפסוק ביניהם על "יעת ממון שביהועתה  האישה  פתחה תיק לתב,  אודות  זוג  שנפרדו  אזרחית  לפני  כחמש  שנים
האם  ניתן .  א:  ד  בתרתי"ודן  שם  ביה.  אך  הבעל  מסרב  להופיע,  י"וכן  לגירושין  כדי  לסדר  הדברים  כדמו,  הרכוש

בפרט  כשמדובר  שהוא  מתנה  את ,  האם  ניתן  לכופו  לגט.  ב.  לדון  את  הבעל  שלא  בפניו  ולקבל  עדים  שלא  בפניו
ומשיב  הרב  אלישיב  בתשובתו  לשאלה .  ד  הינם  מוגזמים"עת  ביהמתן  הגט  כדת  משה  וישראל  בתנאים  שלד

, הואיל  ושלחו  לו  ולא  בא  והוא  עומד  בסירובו,  הראשונה  שיש  להקל  לדונו  שלא  בפניו  ולקבל  עדים  שלא  בפניו
שכל  זה  רק  אם  כבר  עמד  בפניהם ,  ך  שם"ג  ובש"מ  סימן  י"ע  חו"אך  הוא  מסייג  את  דבריו  שם  על  פי  האמור  בשו

ורק  האישה ,  מה  שאין  כן  בנידון  שם  שהוא  אף  פעם  לא  הופיע  בפני  בית  הדין.    שהפסיק  לבואפעם  אחת  אלא
שמאחר  ולדבריו ,  ל"לגבי  השאלה  השניה  השיבו  הרב  אלישיב  זצ.  שבזה  אין  מקום  להקל  בכך,  עומדת  בפניהם

לישיב  לדברי על  זה  הפנה  אותו  הרב  א,  הבעל  כן  הסכים  לתת  גט  אלא  שדרישותיו  היו  מוגזמות  לדעת  בית  הדין
, בזה  בודאי  לא  כופין  עליו  שיגרש  ללא  תנאי,  שכל  שהבעל  מוכן  לגרש  בתנאי,  ל"א  הנ"מ'  ם  בסי"המהרשד

ם "ש  אלישיב  הסיק  כהמהרשד"הרי  שהגרי.  ודברים  אלו  כנתינתן  מסיני,  והכופה  בכך  מרבה  ממזרים  בישראל
 .ש"עיי. א"ודלא כהרשב

באופן   –שעקרונית  יכול  להתנות  תנאי  ממוני  ,  א"דלא  כפי  שעולה  מדבריו  של  הגאון  הרב  איזירר  שליטו .30
ובתנאי  שמילוי  התנאי  יכול  להיעשות  באופן  מיידי  בפעם  אחת  ולא ,  ה  זכאית  לכתובתהשהאישה  ממילא  איננ

 .באופן מתמשך

 .א בפסק הדין הנזכר"ן גם בשם הגאון הרב איזירר שליטכמו שהבאנו כו .31
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כשמדובר  בבת ,  להפך  א  הדיןווה  .  אף  כשהוא  אצל  אמוהאב  יהיה  חייב  לזונוו,  הרי  שכך  ייפסק
שיקול  דעת  רחב  בכל   ית  הדיןבברור  שיש  ל.  משתכנע  שטובתה  שתדור  אצל  אביה  הדיןת  ובי

ף עיב בס"ז בסימן פ"ע אבה"יעויין בשו, ין  כאן  המקום להאריך בנושא זה  א.מקרה  ומקרה  לגופו
ם  באבן  העזר  סימן "ת  המהרשד"שווב,  ז"בשם  הרדב'  ק  ז"בפתחי  תשובה  שם  בסו,  א"ברמ'  ז

ר  אינני  יכול  להסכים "לפיכך  במחילה  מכת  .ל"אכמו)  176-177'  מוע(  'ר  חלק  א"ובפד,  ג"קכ
 .ל"לטעמו הנ

מאחר  וחדשות  לבקרים  מגיעים  לפתחינו  מקרים  בהם  הבעל ש,  שולי  הדברים  אוסיף  ואומרב
בעל  עתה  להוציא  מאמתחתו ר  הכוהנה  נז,  והמלצה  לגט  בלבד  דיןק  ישנו  פס  ולחייב  בגט  או  אפי

לקם  מוגזמים  יותר  וחלקם  מוגזמים  עוד ח,  בדמות  תנאים  אלו  ואחרים"  שק  ליום  הדיןנ"את  
, א"ם  ודלא  כהרשב"יש  לדעת  שלאור  האמור  לעיל  שאנו  פוסקים  לדינא  כדעת  המהרשד,  יותר

 כל פלס בולאחר מיכן יש לשקול, ראשית כל יש לבדוק האם טענתו של הבעל צודקת ולגיטימית
 ."תנאי שנקל לקיימו"ונה להגדרה  עאםה, תנאי שהותנה

ציין  עוד  מקרה  אחד  שארע  שחלוקת  הרכוש  ואיזון  הנכסים  נעשה  בין  הצדדים  בפני  בית א
את  הסכמתו   –חייב  היה  בגט    ש–וכשבאו  לסידור  הגט  התנה  הבעל  ,  המשפט  לענייני  משפחה

ת האם  מן  הראוי  שבי.  דין  האזוריש  והעברת  הדיונים  לבית  ה"למתן  הגט  בביטול  פסיקת  ביהמ
מסורבת  הגט  לחזור  בה  מכל  מה   ישהאייאלץ  את  הו,  ייענה  לדרישתו  ותנאו  זה  של  הבעל  הדין

 ?כדי לקבל את הגט המיוחל, משפטהשקיבלה בבית 

כרנו  לעיל  את  דברי זהן  כבר  ה.  אין  על  כך  דין  ודברים  ,מסכימה  לכך  ישהאין  ספק  שאם  הא
 ישהאאך  אנו  דנים  באם  ה".  תליוה  וזבין  זבינא  זביני"ו,  "  דיניהעביד  איניש  דזבין"הגמרא  ש

יא ה,  אם  לא  תעשה  כןו,  לקיים  את  התנאי  ישהאיכוף  את  ה  הדיןת  אם  ביהנידון  הוא  ה.  מסרבת
או  שמא  לא  נתיר  לבעל  להתנות ,  על  אף  האבסורד  שבדבר,  למעכבת  הגט  בעצם  תיהפך  בהגדרה

 .רתאללגט  אותו במתן תנאי שכזה ונחייב

043255082' ערעור מס[אחד מהתיקים המפורסמים ביותר   בגדול  הדין  הנה  דנו  בזה  בביתה
שם ,  א"בהרכב  מורחב  ומיוחד  בראשותו  של  הראשון  לציון  דאז  הרב  בקשי  דורון  שליט]  27-1-

נאי  שנקל תחשב  יותנאי  זה  איננו  יכול  לה,  פסקו  שאין  להנציח  עגינות  בגין  דרישות  אלו  ואחרות
החוקים  האזרחיים  הם  שיקבעו  את  זכויותיה  בתחום   "ישהאל  פי  הכרתה  של  הכיון  שע,  לקיימו

 בחינה  מם  גן  כעשות  לה  לשקשה  כתנאי  הקיים  לייבת  חישה  האואין  "מזונותיה  ומזונות  ילדיה
 .32גשיתר

ל  לו  לבית  הדין  להיזקק  לתנאי אמקרה  האמור  ף  באד  ש"לענ  ראהנ,  אור  הדברים  האמוריםל
אפילו  לשיטת   –יש  לחייבו  בגט  על  אתר  ולא  לחוש  לגט  מעושה  כלל  ו,  זה  של  הבעל

ם  כתנאי "לפי  שאין  כאן  בעיה  רק  בפרמטר  השני  שמציב  המהרשד,  טעם  הדבר.  ם"המהרשד
  המרכזית לא  הבעיהא,  תנאי  זה  של  הבעלביים  קה  שלא  מ,  יהיה  התנאי  קל  לקיימוש,  לחידושו

יעסוק  אך  ורק ש,  והוא  שיהיה  התנאי  לגיטימי  וסביר,  ד  היא  בעיקרון  הראשון  שהצבנו  לעיל"לענ
אין  לנו  עיכוב  גט  וסרבנות  לשמה  יותר  מאשר  תליית  הסכמת .  בסוג  חיוב  שנוצר  עם  החלת  הגט

ובפרט  שהבעל  התנה  את  תנאו ,  כדוגמת  תנאי  זה,  הבעל  לגט  בתנאים  שאינם  קשורים  כלל  לעניין
נאי  זה ת.  כך  לטובתול  נוכח  הוא  לראות  שאינו  כו,  בערכאה  אחרת  סק  הדיןפרק  לאחר  שהתקבל  

                                                      
 . א"הגאון הרב אברהם שרמן שליט, ד הגדול"שונו של חבר ההרכב בביל .32
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ואין ,  יכולה  לקיימו  ישהאנקל  ה  שבם  אם  נאמר  שהוא  תנאיגם  "יננו  לגיטימי  אף  למהרשדא
 .33לעשות זאת בניגוד לרצונה לאור הדברים האמורים לעיל ישהאלאלץ את ה

 סכם את הדבריםנ

ונמצינו  למדים  שיש  לצמצם  את ,  ם"מצינו  מספר  אפשרויות  בביאור  דברי  המהרשד

 .כדלהלן, מ להלכה"ויש מספר נפק, פרשנות שיטה זו ככל שניתן

 לאא,  שתו  את  אגרש  לנייןעו  מהבעל  שאמת  בתרשם  מדין  השבית  כרק  וך  אע  מדובר"לכו.  א
 ישהאלפיכך  כל  אימת  שה.  ט  גרבן  סבעל  בלל  כדובר  מיןא.  לשהו  כתנאי  בסכמתו  המתנהש

 .לתת גט בלא תנאי אין אפשרות לחייבו בגט או לכופו, יכולה לקיימו בנקל

. נקל  בקרה  מכל  בתקיימוו,  קיימו  לכולה  יישהאה  שברור  שתנאי  ברק  וך  אע  מדובר"לכו.  ב
ויחייב  את  הבעל  לתת  גט   לא  יאשר  תנאי  כזה  ית  הדיןב,  ש  שהתנאי  לא  יקוייםאולם  אם  יש  חש

 .ללא תנאי

ואף , יכולה מציאותית לקיים התנאי בנקל  ישהאגי  בכך  שהס  –  ת  משנה  הלכות"לדעת  שו.  ג
אין לכפות או לחייב את הבעל ו, ית לן בהל, אם רגשית הדבר מפריע לה וקשה לה להשלים עימו

 .התנאיבמתן גט ללא קיום 

חשיב  כתנאי  שקשה ,  אף  קושי  רגשי  בקיומו  של  התנאי  –א  "לדעת  הרב  שרמן  שליט.  ד
 .אנו נחייב או נכפה את הבעל בגט י גוונאאובכה, ם"בזה לא עסק המהרשדו, לקיימו

ין  הבעל  יכול  להתנות  תנאי  הפוגע  בזכויותיה א  –  לדעת  מרן  הרב  אלישיב  והרב  איזירר.  ה
 הוא  שמדובר  אך  ורק  בתנאי  כן  כמו.  ת  הפסד  כתובתה  ונדונייתהכדוגמ,  ישהאהבסיסיות  של  ה

דובר   מאיןכן  כמו  .  מן  זאורך  לתמשך  מאיננוו,  יידית  ומחת  אבת  בקיימו  ליתןנעשה  ש  וקוםב
הרב  איזירר  אמנם  מכשיר  תנאי  העוסק  בדרישה  ממונית  היכא .  עשה  תאל  ובתנאי  שהוא  בשב

 .34שהוא איננו פוגע בזכויותיהנמצא ו, בלאו הכי אינה זכאית לכתובתה ישהאשה

בזה ו,  דובר  רק  באופן  שחיוב  הגט  נוצר  כתוצאה  מעיגוןמ  –  א"לדעת  הרב  פרובר  שליט.  ו
לכן  הבעל  כבר  לא ,  אישה  הידיל  נאמר  שמאחר  והבעל  מוכן  לגרש  אך  רק  עם  קיומו  של  התנאי  ע

עצמה  שהרי  יש  לה  פתח  מילוט  בדמות  קיום  התנאי לא  היא  מעגנת  את  א,  נקרא  מעגן  את  אשתו
אין  הבעל  יכול  להתנות  כלל  ובזה  לא ,  אבל  כשסיבת  חיוב  הגט  איננה  מחמת  עיגון  הבעל.  בנקל

 .ם"איירי המהרשד

                                                      
'   הלקח'    יסימן"  (שלמה  לומע  שבל"א  "ליט  שייכובסקי  דרב  הל  שוספר  בייןע,  הרחבה  בדברים  ההשלמתל .33
ובכל  אימת  שיש  לו  סכסוך  כלשהו  הוא ,  שומר  תורה  ומצוות  ואהלחלק  בזה  בין  משפחה  שהבעל  )  ז"קפ'  עמוב

, שהוא  כן  רשאי  להתנות  מתן  הגט  רק  אם  האישה  תאות  להעביר  את  התיק  לבית  דין,  הולך  אך  ורק  לדין  תורה
במקרה  שכזה  ודאי  שאין  התנאי ,  ובר  בבעל  שאינו  שומר  תורה  ומצוות  ועשוי  ללכת  לערכאותבעוד  שכאשר  מד

א "עוד  כתב  שם  על  פי  פסק  הרמ.  על  אף  שהוא  מנופף  בדין  תורה  שהוא  ציפור  נפשה  של  היהדות,  לגיטימי  כלל
. ל"עכ".  חזור  בולא  יוכל  ל,  אבל  אם  כבר  דן  לפניו:  "שפסק  לגבי  ערכאות  וזה  לשונו',  ב  סעיף  ב"מ  סימן  כ"בחו

שייתכן  לומר  שמאחר ,  ז"וכתב  לפי.  ל"א  ובתומים  שם  ואכמ"אך  עיין  בהגר,  א"ך  שם  פליג  על  הרמ"ואכן  הש
הרי  שזה  נחשב  שאף  הוא ,  ש"טרם  פתחה  האישה  תביעה  בביהמ  –והבעל  לא  פתח  תחילה  תיק  בבית  הדין  

י  אפשר להתנות עתה לבטל את פסק בית וא,  ואינו  יכול  עתה  להתנער  מכך,  הסכים  וקיבל  על  עצמו  את  פסק  דינם
 . ואף ידי תיכון עמו. המשפט

 .28יין במה שכתבתי לעיל בהערה ע .34
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 או,  ו  לגיע  מין  די  פעלש,  בעל  הל  שגיטימית  לרישה  דסיס  בל  עתנאי  בק  רדובר  מ-ד"ענל.  ז
וא   הצמו  עשהגטו,  הי  הנגזרת  מעצם  חלות  הגטוצאה  כלשתו  להגביל  אבא  לשנות    התנאיב

 יןוא,  לשהו  או  על  תנאי  הקשור  לגוף  שלישי  כיצוני  חנאי  תל  עדובר  מיןא.  הסיבה  לתוצאה  זו
 ,מעבר  לכך.  דין  כלא  שמוני  מיוב  חו  ארירותית  שגבלה  הישה  האל  עלהחיל  והתנות  לכול  יבעלה

י כיון  שאין  דעת  בנ,  "ל  יש  לקיימותנאי  שבנק"כל  חיוב  ממוני  שלא  כדין  איננו  נמצא  בגדר  של  
 .35תתקומם בקרבה נגד תנאי שכזה ישהאוכל , סובלת כן אדם

ך  בספרו  גבורת  אנשים "הן  אמת  שידועים  דברי  השש,  רומיף  ואסו  אכלה  לדברארם  טני  א
, אמאחר  ועסקינן  בספק  דאוריית  כןם    א.ם  החולקים  עליוישנך  א,  בחומרת  הכפייה]  ה"מ'  סי[
אין  להקל  אף  בשעת  הדחק  שהרי ,  במחלוקת  שקולה  בדין  חיוב  או  כפייה  בגטשדין  נותן  ה

יש  לומר ו  דידןן  בנידו  ל  מקוםמכ,  נקטינן  לחומרא  ובפרט  כשמדובר  באיסור  חמור  של  אשת  איש
גם .    ב.ם"לקים  על  המהרשדרבו  החו.  א.  שאין  זו  מחלוקת  שקולה  וזאת  משתי  סיבות

ש  נידון  לא  פשוט  בפוסקים  כיצד  לבאר  כוונתו  ודבריו י,  פי  שחזינן  בהרחבהכ,  ם"למהרשד
שאין  לחשוש  לתנאיו  של  הבעל  וניתן   דידןן  וייתכן  שאף  הוא  יודה  בנידו.  בתנאי  שנקל  לקיימו

 .ינו תםבלחייבו בגט ואף להטיל עליו סנקציות על פי הרחקות דר

חייב  את  בעלה לונות  שמספר  עילות    ישהאשמאחר  ויש  ל,  נדון  דידן  הוא  בלניף  נוסף  להקס
יש  לה  טענות  קשות  על  אלימות   כן  כמו,  שהרי  הבעל  לא  זן  אותה  ואת  בנה  זה  מכבר,  בגט

ל ש  חודש  20עוד  ו,  תקופה  ארוכה  מעל  חמש  שנים  ומה  גם  שבמציאות  הם  פרודים,  והשפלות
' ת  החשש  של  עיסוקיו  המפוקפקים  בסמים  וכדו  אףהוסילוד  על  זה  יש    וע,פניהלפירוד  כפוי  

, ת  שלומה  ואת  שלום  הילדאוהיא  נשאבה  לתוך  מערבולת  וקשרים  מפוקפקים  המסכנים  קשות  
 דידןן  בנידו  וחומרל  ק  כןם  א,  36לגבי  כפייה  ולמצינו  שיטות  שיש  להקל  בכך  אפי  י  גוונאאכהב

, סיבות שונות לחייבו בגט רפמאחר ויש מסש, שאנו  עוסקים  בשלב  מוקדם  יותר  בחיוב  גט  בלבד
 .ם במקרה דנן"אנו נעשה זאת ולא נחוש לשיטת המהרשד

 סק הדיןפ

 :להלן פסק הדין בענייננו, לאחר שהארכנו בדברים

 .נאי תום שלא בשתו את אגרש לייב חבעלה .א

 .ום י30 וך תט גסידור לועד מקביעת ומות שברור ליק תפתוח לשי .ב

 .נגדו להמשך כנקציות סיק תפתוח לשי, סירובו בתמיד יבעלהם א .ג

                                                      
יה  מקום  לכאורה  לומר  שיש  לדון  שוב  בכל  מקרה  לגופו  האם  הצר  שווה  בנזק  המלך  שהאישה  מסכימה ה .35

לתה  של ובפרט  בזמנינו  שרוב  רובם  של  ההסכמים  כוללים  את  מחי,  למחול  על  כתובתה  ובלבד  שתזכה  בחירותה
לית לן , לאור דברינו לעיל שהתנאי איננו עומד בקריטריון הראשון בדבר לגיטימיותו, אולם. האישה על כתובתה

 .ד ידחה התנאי על הסף ויחייבו בגט"וביה, בה

ת חתן " בשם שווהביא, א  שכתב  כן"של  הגאון  הרב  יוסף  גולדברג  שליט"  אלו  שכופין  להוציא"עויין  בספר  י .36
' ט  שכתב  לגבי  בעל  המכה  את  אשתו  וגם  חולה  במחלת  הצרפתי  שכופין  אותו  לגט  כיון  שיש  כאן  ב"נ'  סופר  סי

ו  כתב  כן  באופן  שטוענת  האישה  שאינו  זן  ואינו  מפרנס  וכן  שנסמו "ס'  ת  נאמן  שמואל  סי"ובשו,  סיבות  לכפייה
שכתב  נמי  כן  בבעל  נכפה  וגם ]  ו"ז  סימן  מ"חלק  ט[עזר  ת  ציץ  אלי"כ  יעויין  בשו"כמו.  ג  כופין"דבכה,  שתי  עיניו

לעניין  בעל  המכה  את  אשתו  וגם  רועה ]  'סימן  ג'  חלק  א[ז  "ת  היכל  יצחק  באבהע"וכן  בשו,  אלים  כלפי  אשתו
מכל  מקום  בנידוננו  לגבי ,  ואף  שלדינא  הלכה  למעשה  יש  לחוש  טובא  לכפייה.  כתב  שיש  לכוף  על  גט,  זונות

 .חיוב בגט לית לן בה
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 .מן אדין בשגיאות מצילנו ירחמיוב' הו

 ספח לפסק הדיןנ

ולאחר  שפסקנו  את  הדין  במקרה  שעומד ,  מאחר  ודשנו  רבות  בעניין.  במאמר  המוסגר

ולקבוע  בכל  מקרה  האם ,  ר  האמור  לבחון  עתה  את  המקרים  הבאיםאבקש  לאו,  לפנינו

באופן  שהבעל  חייב  בגט  או  שהוא  מאותם  שקבעו ,  יאשר  בית  הדין  תנאו  של  בעל  למתן  גט

 :ל שכופין עליו ליתן גט"חז

ד  תנאי  זה  איננו  לגיטימי "לענ,    לאור  הדברים  האמורים  לעיל–שתוותר  על  כתובתה  .  א

 .לפיכך בית הדין יחייב את הבעל בגט". שנה הלכותמ"ת "כלל ודלא כפסיקת שו

זהו  תנאי  שאיננו  לגיטימי  ובית  הדין ,    שוב  לדברינו  לעיל–שתוותר  על  מזונות  הילד  .  ב

ודלא  כהעולה  מדבריהם  של  הרבנים ,  איננו  יכול  לקבלו  ונחייב  בגט  ללא  קיום  התנאי

 .37ד"הגאונים שהזכרנום לעיל בגוף פסה

התנאי  בטל  ומבוטל  מאחר .  'ל  בסעיף  ב"  כנ–שיקבל  הוא  את  המשמורת  על  הילדים  .  ג

והוי  תנאי  חיצוני  העוסק  בגוף ,  ואיננו  תנאי  העוסק  בביטול  דבר  שנוצר  עקב  חיוב  הגט

 .ויש לחייבו בגט, לד היא ורק היא הקובעתכ טובת הי"שלישי ולא באחד מהצדדים וכמו

אך  לא  רק  מהסיבה ,    התנאי  בטל  וחייב  בגט  מיידית–שתעבור  דירה  לגור  בעיר  אחרת  .  ד

, אלא  מהעיקרון  הראשון  שהצבנו,  שהדבר  קשה  לקיימו  כגלות"  ת  עין  יצחק"שכתב  בשו

כ בתנאי "משא, שהתנאי  צריך  להיות  עוסק  בדבר  שנגרם  עקב  חלות  הגט  והתנאי  בא לסייגו

 .38זה

ד  התנאי  איננו  לגיטימי  ואף  בגוונא  שבין  כה  וכה "  לענ–שתיתן  לו  פיצוי  כספי  נאות  .  ה

ודלא  כפסיקתו ,  גם  כן  אין  לקבל  תנאי  זה,  האישה  איננה  זכאית  לכתובתה  מכל  סיבה  שהיא

 .א שחילק בזה"של הגאון הרב איזירר שליט

                                                      
בר  שעסק  בגט  שניתן  בכפוף  להסכם  גירושין  על  ויתור  חלקי  של  האישה  על  מזונות ד  בע"כורני  שראיתי  פסז .37

מיד  לאחר  מתן  הגט  פתחה  האישה  תביעה .  הילדים  והעמדתם  על  סך  מסוים  מבלי  יכולתה  לערער  על  כך
גט   ואהד  עסק  בכך  שהגט  "פסה,  ש  כנגד  בעלה  והעלתה  את  המזונות  לסכום  גבוה  יותר  מזה  שסוכם"בביהמ
אך  מן  הראוי ,  אין  זה  מנידוננו.  וצריכה  היא  גט  נוסף,    לרשום  את  האישה  ברשימת  מעוכבי  חיתוןויש,  מוטעה

והבעל  חוזר  על  דברים ,  סופי  מוחלט  וללא  תנאים  ואהשמנהגינו  בעת  סידור  הגט  לומר  לצדדים  שהגט  ,  לציין
ת "  שיש  את  חרם  דרמה  גם.  זאת  כדי  למנוע  בעיות  שכאלה  וחלילה  מאן  דהו  יהרהר  על  כשרותו  של  הגט  –אלו  

 .]24ועיין בפסק הדין בהערה .[ על המוציא לעז על הגט

שייתכן  שמאחר  ועל  פי  דין ,  א  הסב  את  תשומת  ליבי"ד  ידידי  הרב  אברהם  מאיר  שלוש  שליט"בוד  הראבכ .38
נמצא אם כן שהתנאי המדובר עוסק בביטול ושינוי מצב , מיד  עם  חלות  הגט  אסור  לבני  הזוג  לגור באותה שכונה

ולכן  כתב  העין  יצחק ,  ראשון  שהצבנוואם  כן  הדבר  עולה  בקנה  אחד  עם  העיקרון  ה,  שנוצר  עם  מתן  הגט
ברם  כל  זה  רק  אם  התנאי  היה .  אכן  ראויים  הדברים  למי  שאמרם.    מחמת  שהתנאי  נקל  לקיימו-שהחיסרון  

. ותנאי  שכזה  בודאי  שאיננו  לגיטימי,  אך  שם  מדובר  שהתנה  עימה  שתצא  מהעיר  מוש.  שהאישה  תצא  מהשכונה
 . שהתנאי נקל לקיימולכן לכאורה לדברינו אין צריך להגיע כלל לכך
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ד אם קיבלו עליהם " לענ–ו כסף ירושת אביה א, שתוותר על חלקה בזכויות הפנסיה שלו. ו

ויש  לחייבו  בגט  ללא ,  תנאי  זה  איננו  לגיטימי,  בקניין  שידונו  אותם  על  פי  חוק  איזון  נכסים

 .התנאי

תנאי  זה  הוא  מצוי  למדי  בין  כותלי  בית .  נדון  תחילה  בכתובה  ורק  לאחר  מכן  יינתן  הגט.  ז

ונראה  לכאורה .  חיוב  גט  על  פי  דיןולא  ב,  הדין  בדרך  כלל  כשמדובר  בגירושין  בהסכמה

הוא עוסק בדבר הנוצר עם , ראשית.  לומר  שתנאי  שכזה  כן  עומד  בשני  העקרונות  האמורים

הן  אמת  שאנו  נשתדל  תמיד  למנוע  מצב  שכזה .  שנית  זהו  תנאי  שנקל  לקיימו.  חלות  הגט

ן שהרי  אין  קשר  בין  מתן  הגט  לבין  פסיקת  בית  הדי,  ולשדל  את  הבעל  שקודם  ייתן  גט

ם נראה  לכאורה  שאף  א,  אך  אם  יתעקש  הבעל  ויעמוד  במרדו.  39בכתובה  תהא  אשר  תהא

לא  נוכל  לחייבו  בגט  או  להטיל  עליו  צווי  הגבלה  מדין ,  הוא  חייב  במתן  גט  על  פי  דין

 .40ם שאנו חוששים לה לדינא"הרחקות דרבינו תם לשיטת המהרשד

  שוב  לדברינו  תנאי  שכזה  איננו –במאכל  ובמשתה  או  בלבוש  ,  תנאי  בתחום  ההתנהגותי.  ח

 .ויש לחייב את הבעל במתן גט מיידי ובהטלת צוו הגבלה לפי הצורך, לגיטימי כלל וכלל

 אך יש להוסיף ולומר. 'ל בסעיף ה" כנ–שתשלם את חוב המשכנתא מידי חודש בחודשו .  ט

מאחר  ולא  רק  שמדובר  כאן  בתנאי  ממוני  שאיננו  לגיטימי ,  שכאן  הדבר  חמור  שבעתיים

זוהי  סיבה  בפני  עצמה  שלא  לאשר .  אלא  גם  בתנאי  שקיומו  מתמשך  לאורך  זמן,  כאמור

תנאי  שכזה  מחמת  הסבירות  שהאישה  לא  תעמוד  פעם  אחת  בקיום  התנאי  וחלילה  יביא 

 .ללא קיום התנאילכן יש לחייב בגט . הדבר לערעור על הגט

  על  אף  מחוייבותה  של  האישה  לעשות  כן  אף  ללא  תנאו –בתנאי  שלא  תכה  את  הילדים  .  י

מה גם . מכל מקום תנאי זה איננו לגיטימי לנוכח העיקרון הראשון שהצבנו לעיל, של  בעלה

לפי  שתנאי  זה  קשה  לקיימו  באופן  טוטאלי  ואם ,  שפעמים  ואף  העיקרון  השני  לא  יתממש

                                                      
האם  להקדים  קודם  מתן  הגט  או  להשתדל  ככל  שניתן  לסיים  את ,  מהו  המצב  האידיאלי,  ל  בנושא  זה"כמא .39

ז  והביאו  הבית  יוסף  בסימן "ש  בתשובותיו  סימן  שי"ידועים  בזה  דברי  הריב.  התביעות  הממוניות  שביניהם
 מה שפסק בזה מרן 68עמוד ' ר חלק ה"כן בפדו ,נץי מי"מה שכתב בזה בשם הר" סדר הגט"ויעויין עוד ב, א"קמ

ברור  גם  ברור  ששתי .  שלכתחילה  יש  לסדר  גט  רק  אחרי  שהאישה  מחלה  על  כתובתה,  ל"ש  אלישיב  זצ"הגרי
כ  ידונו  על "אם  נקדים  את  הגט  ואח.  כאשר  בכל  אחת  מהן  יש  אליה  וקוץ  בה,  האופציות  קיימות  על  פי  ההלכה

, הגט  יתעכב,  מאידך  אם  קודם  נדון  על  הממון  והרכוש.  רנן  על  כשרותו  של  הגטהוא  י,  הכתובה  והבעל  יחויב  בה
ובכל  מקרה .  לכן  בודאי  שבית  הדין  חייב  לשקול  כל  מקרה  ומקרה  לגופו.  ו"והדבר  יכול  להביא  לידי  מכשול  ח

 ואינו  קשור  כלל  להליך,  שהוא  סופי  מוחלט  וללא  תנאים,  אנו  מדגישים  בעת  סידור  הגט,  כפי  שכבר  הזכרנו
ד הרב שמעון יעקובי "עו, ל בתי הדין"ויעויין בכל זה במאמרו הנפלא של מנכ. הרכושי שיתבצע לאחר מתן הגט

מגדולי ,  ת  משנה  הלכות"בחליפת  דבריו  בנושא  זה  עם  בעל  שו,  157'  ב  עמו"בקובץ  תחומין  חלק  כ,  א"שליט
 .ב"הפוסקים בארה

. ש  בדבריו  שהאריך  להוכיח  זאת"ועיי,  ם"מנם  הרב  לביא  בספרו  עטרת  דבורה  מסיק  לדינא  דלא  כהמהרשדא .40
אולם  מנגד ).  ד"עמוד  קצ(ם  "הסיק  כן  דלא  כהמהרשד"  לב  שומע  לשלמה"א  בספרו  "גם  הרב  דייכובסקי  שליט
ם  לדינא  וכבר  כתבנו  בגוף  פסק  הדין  שמוכח  כוותיה "ל  כן  צידד  כוותיה  כהמהרשד"חזינן  שהרב  אלישיב  זצ

אולם  כאמור  יש  לצמצם  דבריו  ככל ,  א"ג  סעיף  כ"ז  סימן  קמ"ע  באבהע"ש  בדברי  השו"ם  והרא"דהמהרשד
  .12וף פסק הדין בעמוד יעויין בג –האפשר 



 דינת ישראלמ 
 הדין הרבנייםתי ב

 

29 

  לא  תעמוד  בניסיון  ותכה  את  הילדים  יצא  חלילה  ערעור  על  הגט  ולכן  יש במשך  השנים

 .לחייבו בגט ללא קיום התנאי

 .41'ל בסעיף י" כנ–בתנאי שלא תחלל שבת . יא

 .'ל בסעיף י" כנ–בתנאי שתימנע כליל מצריכת סמים . יב

 .'ל בסעיף י" כנ–או לבריאות העובר /שלא תאכל מאכלים המזיקים לבריאותה ו. יג

וידונו  מחדש  בבית  הדין ,  ש  שניתן  בעניין  הרכוש  או  מזונות  הילדים"שיבוטל  פסק  ביהמ.  יד

לפיכך  נחייב  את .  42ואין  לקבלו,  ד  תנאי  זה  איננו  עומד  בקריטריון  הראשון  שהצבנו"  לענ–

 .43הבעל בגט כדינו

על  אף  שכבר .  ונבאר  את  הדברים,    לדינא  צריך  עיון–על  מנת  שלא  תינשאי  לפלוני  .  טו

זהו  רק  כאשר  אסר ,  44א  שתנאי  זה  איננו  לגיטימי  ויש  לחייב  בגט  ללא  התנאי"פסק  הרשב

, מה  שאין  כן  במקרה  זה  שאוסר  עליה  אחד  בלבד,  עליה  את  כל  טובי  העיר  ומעגן  אותה

מאידך  הבאנו .  מחמת  החשש  לגט  מעושה,  ואין  לכופו  ללא  קיום  התנאי,  ייתכן  שהדין  שונה

ש  שפסק  להדיא  במקרה  שכזה  שאין  שייך  להתנות  ואף  בדיעבד  ויש  לכופו "לעיל  את  הרשב

וכיון  שהסקנו  שיש .  ם"ש  הוא  מהחולקים  על  המהרשד"אולם  הרשב.  45לתת  גט  חדש

  על  כל  פנים  לאחר  צמצום  דבריו  ככל  שניתן –ם  "לחשוש  לדינא  לחומרא  לשיטת  המהרשד

, ם"ייתכן  שתנאי  זה  לגיטימי  לנוכח  שני  עקרונותיו  של  המהרשד,    אם  כן  לדברינו  לעיל–

, וכמו כן זהו תנאי שבנקל יש לקיימו, כיון  שהתנאי עוסק בשינוי מצב שנוצר עם חלות הגט

מאידך .  ם  ולא  לכופו  או  לחייבו  בגט  בלא  קיום  התנאי"מהרשדואם  כן  לכאורה  יש  לחוש  ל

                                                      
והגירושין  ביניהם  נערכים  על  בסיס  הסכם ,  ן  הראוי  לציין  שכאשר  מדובר  בבעל  שאיננו  חייב  ליתן  גטמ .41

כל  עוד  ואיננו  תנאי   –ל  או  האישה  להתנות  כל  תנאי  אשר  יעלה  על  דעתם  אזי  בודאי  שמזכותם  של  הבע,  גירושין
והוא מתנה , לכן האמור כאן מתייחס אך ורק בנידון שלפנינו בבעל שחייב במתן גט או בכפייה. נגד דברי התורה

 .  בגוף פסק הדין27עיין בהערה . תנאים אלו

 . 33 ובהערה 19ין שם בעמוד ועי. 25 בהערהד ו"סה פגוף בוד עעייןו .42

 ברי דת אהביאש) ה"צק' מוע(א "ליט שייכובסקי דרב הגאון הל שספרו בזיתי חשר את אאן כציין לראוי הןמ .43
 ת  אמתנה  ובעלה  ממורדת  העניין  אישהז  ב"  עימן  סעזר  האבן  בוסף  יבית  בבריו  דהובאוו  –  תשובותיוא  ב"רשבה
 חמת מעכבת מיא הם אבלא: א"רשבל ה"זו, אחרים מלוותה שובותיה חת אודם קפרע יהוא שכך בחיקו לזרתהח
 אומרת  במורדת  הדרכי  מחד  אזה  שומר  לעיני  בוא  הקרובד,  זונה  לייב  חאינו  שראה  יזהב,  לוותה  שה  מירעוןפ
 צאה  מילה  עו  זגםו,    צערו  לוצה  רהיא  שצער  הל  עה  לש  יענה  ט-ך    כאומרת  הכלד,  יה  למצערנא  ויה  לעינאב
 חיובי  במוני  מוב  חלל  כערב  לאין  שסוברה,  א"רשב  הדברי  בנו  לריה.  ל"כע.  לוותה  שה  מפירעון  בתולהו,  צערול
, ממוניים  החיוביו  במד  עא  לבעל  הלדבריה  שף  אל  עבעלה  במרוד  לשאית  ריננה  אהאישה  ששםכ,  שכךמ.  ישותא
 . לפיה כממוניות הותיוענ טף אל עעכבו לשאי ריננו אט גיתן לחייב שעל בךכ

ם או "ש וחזה התנופה וכהמהרשד"א אזיל גם כן בשיטת הרא"כבר הבאנו בפסק הדין שיש לדון האם הרשבו .44
ולפיכך ,  א דיבר דווקא במקום שהתנה שלא תינשא לאף אחד מטובי העיר"רם האמת תיאמר שאולי הרשבב. לא

אולם  בגוונא  שמתנה  רק  על  אדם  אחד  ייתכן  שכן  יסכים  עם .  כתב  שם  שנמצא  שהבעל  מעגן  אותה  כל  ימיה
וי  מהי  סיבת א  הדבר  תל"כ  לדברי  הגאון  הרב  פרובר  שליט"כמו.  לפי  שזה  תנאי  שבנקל  לקיימו,  ם"המהרשד

אולם לדברינו לעיל . ג תנאי זה בטל"שבכה, האם  מחמת עיגון האשה או מחמת דבר אחר,  החיוב  של  הבעל  בגט
 .לגיטימי כאמור ואהם "תנאי זה לשיטת המהרשד

 .9 ובהערה 6ד בעמוד "יין מה שכתבנו בזה בגוף פסהע .45



 דינת ישראלמ 
 הדין הרבנייםתי ב

 

30 

והוא ,  דבר  המקומם  רגשית  את  האישה,  שמאחר  והוא  תנאי  בשב  ואל  תעשה,  יש  לומר

ם וכמו שביאר בטוב טעם הגאון " אם כן בזה לא עסק המהרשד46תנאי המתמשך לאורך זמן

. ויש לחייבו בגט, ליבי  נוטה שלא לאשר תנאי זה.47א  בפסק  הדין  הנזכר"הרב  איזירר  שליט

 .א"ויש לעיין בזה טובא ולהיוועץ בגדולי הפוסקים שליט, כאמור לדינא צריך עיון גדול

  זאב גלברב רפאלה

והעיון  במה  שנגזר  על  המשיב  בפסקי  הדין  שכתבו  כבוד  עמיתי ,  אחר  כל  אלה  הדברים

 .א הריני מצטרף למסקנתם כי המשיב חייב לגרש את אשתו בהקדם"הדיינים שליט

 תיק  20.4.15(  ה"אייר  תשע'  ד  בעבר  בכיוצא  בזה  בפסק  דין  מיום  א"כבר  הארכנו  בסו

וראה עוד מה שכתבנו בפסק דין , יוב בעל אסיר בגט ותנאי בגטחב) בית  הדין בפתח תקוה  202187/2
יוב  גט  בבעל  שאינו  זן  את ח)  בית  הדין  באשדוד  8221/10  תיק  17.11.13(  ד"ד  כסלו  תשע"מיום  י
 .ה'עיין שם ומשם באר, אשתו

שהרי  הצדדים  נשואים  כשבע  שנים  אך  גרו  ביחד  פחות  משנתיים ,  בנדון  דידן  מגרעות  נתןו
יה  אסור  בבית  האסורים  חודשים  רבים  והיה  עובר  ושב  מבית  האסורים  לביתו כאשר  המשיב  ה

במאסר  האחרון  שנמשך  עד  הלום  באופן   ומזה  שנתיים  הרעב  ,):סחים  מחפ(  וחוזר  חלילה
 .שלמעלה משנתיים גרים הם בנפרד ולמבקשת טענות רבות כלפי המשיב

,   משפחה  ומכריםש  פסק  זמן  לשיקום  הנישואין  באמצעותיקהמשיב  ב,  מרות  האמורל
ורות ש(  .דבר  לא  יעלה  בידו  בשלושה  חודשים  שקצב  בית  הדין  יתגרש  בהסכמההם  אוהצהיר  כי  

 )13.3.16 לפרוטוקול מיום 69-79

ענה  המבקשת  כי  המשיב  אף  לא  דבר  איתה  כלל  על ט)  2.6.16(  ו"ה  אייר  תשע"דיון  מיום  כב
 ). שם3-4ורות ש( . את הגטשיקום הנישואין רק הצהיר כי כשתוותר על מזונות הבן תקבל

המשיב  התכחש  להצהרתו  כי  יתגרש  בהסכמה  וטען  כי  רק  לאחר  תום  תקופת  מאסרו ,  נגדמ
 .עוד  טען  המשיב  כי  חושד  הוא  במבקשת  ששרכה  דרכיה  עם  אחרים.  ינסה  לשקם  את  הנישואין

 )2.6.16 לפרוטוקל מיום 48-59ורות ש(

נו  חפץ  כלל  במבקשת  ואין  בקשתו נראה  ברור  כי  אף  המשיב  אי,  שכך  הם  פני  הדבריםמ
שהרי  לא  עשה  דבר  על  כה  לטובת  שלום  הבית  ובפרט  במקום  שחושד ,  לשלום  בית  כנה

ניסיון ב'  מקצה  שיפורים'בקשת  המשיב  לעכב  את  הגט  אינה  אלא  .  במבקשת  שאסורה  עליו
 .שאינן בפני בית הדין להשיג הישגים

שאז ,  שתחרר  המשיב  ממאסרוזמן  נוסף  עד  אשר  יק  פיכך  אין  מקום  כלל  להמתין  פרל
שהרי  כבר  הצהיר  בעבר  כי  יתגרש  בתום  פסק  הזמן  שקצב  בית ,  גרש  אשתולהיה  מוכן  ילדבריו  

ונראה  כי  מטרת  המשיב  רק  לעגן ,  וזאת  למרות  טענותיו  הקשות  על  המבקשת,  הדין  ולא  עשה  כן
 .את המבקשת שלא כדין

 :כתבש) א טור אתיב כג חלק ח דף סנ( ידועים דברי רבנו ירוחם במישריםו

                                                      
אלא  איסור  אחד  בלבד '  מרות  שאין  מדובר  בדבר  שחוזר  על  עצמו  פעמים  רבות  כגון  תשלום  משכנתא  וכדול .46

 .רק לאורך כל חייה

 . בדבריו17יין בפסק הדין בעמוד ע .47
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שאמרה  לא  בעינא   ישהאר  אברהם  בן  אשמעאל  כי  נראה  לו  ש"כתב  מורי  הו
ליה  יתן  לי  גט  וכתובה  והוא  אומר  אנא  נמי  לא  בעינא  לך  אבל  איני  רוצה 

משהינן  לה  תריסר  ירחי  אגיטא  דילמא  הדרי  בהו  לאחר  שנה [...]  ליתן  גט  
 .כופין אותו לגרש

-112מוד  ע(  וכן  עשו  מעשה  בפסקי  דין  רבניים  חלק  ז,  םכן  מנהג  בתי  הדין  אשר  שמענו  ונדעו

ראה  עוד  בפסק  הדין  של ו)  267מוד  ע(  חלק  יגו)  199-203מוד  ע(  חלק  יבו)  364מוד  ע(  חלק  יאו)  113
) 289477/1יק  מספר  ת(  בפסק  הדין  של  בית  הדין  בנתניהו)  754405/5יק  מספר  ת(  בית  הדין  בירושלים

כל  היד  המרבה  לבדוק  תמצא  עוד  כהנה ו)  842462/1מספר  יק  ת(  בפסק  הדין  מבית  דין  הגדולו
 .וכהנה החלטות למכביר בנדון זה

אין  זה  משנה  מי  מהצדדים  אשם  במצב  או  בסיבת  מי ,  ענין  החיוב  בגט  במורדים  זה  על  זהל
ורסם  בקובץ פ(  א  בביאור  דינו  של  רבנו  ירוחם"נ  פרובר  שליט"וכפי  שהאריך  בזה  הגר,  נגרם  הדבר

סוף  דבר  מסיק  התם  כי  בבני  זוג  המורדים  ומעגנים  זה  את  זה  יש ו)  114מוד  ע  –  ח"סכנס  הדיינים  תש
ואף  אם  הצד  המעגן  אינו  אשם ,  לחייב  בגט  מאחר  וטענת  עיגון  היא  עילה  מספקת  לחיוב  בגט

היות  ואין  זכות  למי  מהצדדים  לעגן  את  משנהו  במקום  ששניהם  מורדים ,  בהפרת  שלום  ־  הבית
 .ש"ע

  דידן  הצדדים  פרודים  כבר  למעלה  משנתיים  וכבר  כתב  רבינו  חיים בנידון,  הנה  כאמורו
 :כתב כדלקמןש) לק ב סימן קיבח( ספרו חיים ושלום בי'פאלג

, כל  שנראה  לבית  דין  שזמן  רב  נפרדים  ואין  להם  תקנה,  דרך  כלל  אני  אומרב
כדי  שלא  יהיו ,  אדרבה  צריך  השתדלות  הרבה  להפרידם  זה  מזה  ולתת  גט

ידעו  נאמנה  כי  כל  הבא  לעכב  מלתת גט בענין זה ו[...]  ם  חוטאים  חטאים  רבי
פעמים  שהאיש  רוצה  לגרש ,  כדי  להנקם  זה  מזה  מחמת  קנאה  שנאה  ותחרות

וכדי  להנקם  מהאיש  מעכבים  הדבר  שלא  לשם  שמים ,  אינה  רוצה  ישהאוה
וכדי  להנקם [...]  רוצה    ישהאוכמו  כן  להיפך  כשה,  עתידין  ליתן  את  הדין

ויש  עונש '  גם  בזה  לא  בחר  ד,  ת  גט  שלא  לשם  שמיםמעכבים  מלת  ישהאמה
דאם  יארע  איזה  מחלוקת בין ,  והנני  נותן  קצבה  וזמן  לדבר  הזה[...]  מהשמים  

וכבר  נלאו  לתווך  השלום  ואין  להם  תקנה  ימתינו  עד  שמונה ,  איש  לאשתו
ואם  בינם  לשמים נראה לבית הדין שלא יש תקוה לשום שלום ,  עשר  חודשים

 .זוג ולכופם לתת גט עד שיאמרו רוצה אני כדבר האמורביניהם יפרידו ה

מוד ע(  כמבואר  בפסקי  דין  רבניים  חלק  ז,  בפסקי  דין  רבים  סמכו  על  דבריו  לעשות  מעשהו

 .כהנה רבותו) 206מוד ע( חלק יאו) 150מוד ע( חלק טו) 111

 :כתבש) לק ד יורה דעה סימן טז אות בח( כן מבואר גם באגרות משהו

וכבר שנה וחצי דרים , שזה הרבה שנים שליכא שלום בית הישאבדבר איש וו
וכבר  ישבו  בית  דין  חשוב  ולא  עלה  בידם  לעשות  שלום ,  במקומות  מופרדים

אז  מדין  התורה  באופן  כזה  מוכרחין  להתגרש  ואין  רשות  לשום  צד ...  ביניהם
בשום  עיכוב  מצד  תביעת ,  את  הבעל  ישהאלא  הבעל  את  אשתו  ולא  ה,  לעגן
 .ממון

, ן  את  ידו  לעיגון  כה  ממושך  של  המבקשת  ללא  הצדקהיתבית  הדין  לא  י,    של  דבריםיכומםס
 .והבעל חייב לגרש את אשתו בהקדם

 ד"ראב –ברהם מאיר שלוש ארב ה
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 סק הדיןפ

 :לאור האמור מחליט בית הדין כדלקמן

 .פה שעה אחת קודםוי, בעל חייב לגרש את אשתו בהקדםה. א

 .תקבע מועד מתאיםמזכירות תפתח תיק סדור גט וה. ב

על ,    יום  מחתימת  ההחלטה14משיב  מסרב  להתגרש  עליו  להודיע  לבית  הדין  עד  הם  א.  ג
ולקבוע  מועד  דיון  חילופי  בבקשות  המבקשת  בכפוף  לפתיחת ,  מנת  לבטל  את  הדיון  לסדור  גט

 .תיק מתאים

ור דיבע  לסיקעשוי  בית  הדין  לחייב  את  המשיב  בהוצאות  הדיון  שי,  העדר  תגובה  כנדרשב.  ד
 .גט

 .לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים ותרמ

 ).06/12/2016( ז"בכסלו התשע' ויתן ביום נ

 רב רפאל זאב גלבה רב שמואל אברהם חזןה ד" ראב—רב אברהם מאיר שלוש ה


