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' באדר  ב'    והתגרשו  בתאריך  ו)20.3.1974(ד  "ו  באדר  תשל"הצדדים  נישאו  בתאריך  כ

(ח  "ז  בסיון  תשס"י  בתאריך  ט"הצדדים  נישאו  בשנית  כדמו.  )13.3.2008(ח  "תשס

 .צדדים שלשה ילדים מהנישואים הראשונים כולם בגיריםל. )19.6.2008

פתח  האיש  תביעת  גירושין  ובמקביל  פתח  גם  תביעת   )20.3.2013(  ג"בניסן  תשע'    טתאריךב
  .שניה ישה א- להיתר נישואין

ומאז  לידת  הבת ',  עדיכאון  לאחר  לידת  הבת    לישההאכנסה  נ  1979שנת  ב,  דברי  האישל
הובחנה  כחולה  בנפשה   ישהאה,  תי  חולים  פסיכיאטריםבות  בברעמים  פהייתה  מאושפזת  

 .סוג סכיזופרניה אפקטיביממחלה ב

 .'נולדה לצדדים בת נוספת בשם ז 1992שנת ב

 .והילדים ודאג לכל כלכלת הבית ישהאוד טען האיש שבמשך כל השנים טיפל וסעד את הע

לאחר ,  שו  הגיעו  הצדדים  להחלטה  משותפת  בעניין  הגירושין  ואכן  התגר2008בשנת   
 .ה לא צלחזיסיון נאך , שלשה חודשים החליטו הצדדים לחזור ולנסות לשקם את חיי הנישואין

ף  אושפזה  בבתי  חולים  פסיכיאטרים  מספר איא  הרדר  וידהלך  וה  ישהאצבה  הנפשי  של  המ
הידרדר  כך  שאינה  מתפקדת  כלל  וזקוקה   הקוגניטיביו  מצבה  הנפשי  2011עד  שבשנת  ,  פעמים

טפלת  צמודה מאגו  להגעת  דהאיש  וילדי  הצדדים  .    צמודה  כל  שעות  היממהלשמירה  והשגחה
משלא  יכלה  המטפלת  לשאת  בנטל  הכבד  והקשה  עזבה  את .  בבית  ישהאשתטפל  ותסעד  את  ה

עקב  אי  תפקודה  של .  עבודתה  והיה  צורך  לחפש  מטפלת  אחרת  שלאחר  זמן  קצר  גם  היא  עזבה
שפחתית  הוחלט  לאשפזה  במוסד  סיעודי ובהחלטה  מ,  אובחנה  כחולת  דמנציה  מתקדמת  ישהאה

במחלקה '  א  אושפזה  דרך  משרד  הבריאות  בבית  חולים  סיעודי  2013כך  שבשנת  ,  ברמה  גבוהה
 .)צורף אישור מבית החולים(, )6.1.2013( ג"ד בטבת תשע"כ לתשושי נפש מתאריך

 : נכתב )30.5.2013( ג"א בסיון תשע" כמכתב מבית החולים מתאריךב

במחלקה  לתשושי  נפש  מטעם  משרד '  ית  החולים  אמאושפזת  בב'  ש"
 . ועד בכלל6.1.2013מתאריך , הבריאות



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

2 

שבאה  לידי  ביטוי  באי ,  מאובחנת  כסובלת  ממחלה  סכיזואפקטיבי'    שתרבג
, פניות  בלתי  פוסקות  אל  הצוות,  התנהגות  תלותית,  שקט  פסיכומוטורי

, רעמז  שפזת  במרכז  הרפואי  לבריאות  הנפשוהייתה  מא,  חשדנות  וחרדה
אנו  לא  ממליצים  להעמידה  במבחן  בית ,  בגלל  רגישות  מצבה,  פעמים  רבות

. מצב  זה  עלול  להחמיר  במצבה,  הדין  הרבני  במעמד  פיזי  מול  הדיינים
המשפחה  פנתה  ובהליכים  למינוי  אפוטרופוס  עקב  מכתב  פסיכיאטרי  לגבי 

 ".ל תהליך של דמנציה ומחלת נפשלוזאת בג, מצבה ומינוי על גופה ורכושה

 : נכתב' ר ק"בחוות דעת הפסיכיאטר דו

ידועה  כסובלת  מסכיזופרניה  כרונית  וירידה ,  58בת    [...]  ז.ת'  ש'  הגב"
מוגדרת  תשושת  נפש  נמצאת  בבית  אבות  להשגחה ,  קוגנטיבית  תיפקודית

שיפוט  ושיקול ,  התנהגות,  סובלת  מהפרעות  בחשיבה,  וטיפול  ממושכים
זקוקה  למינוי ,  לטותיהאינה  אחראית  ולא  מבינה  משמעות  הח,  דעת

 ."אפוטרופוס על טיפולה ורכושה

י  בני  המשפחה "הוחלט  ע  אזו,  2015שהתה  בבית  החולים  עד  לחודש  יולי  שנת    ישההא
נמצאת   ישהאמאז  הוצאתה  מבית  החולים  הסיעודי  ה.  ישהאלהוציאה  משם  עקב  טיפול  ירוד  ב

יש  והילדים  ממשיכים הא,    שעות  הדואגת  לכל  צרכיה24עם  מטפלת  זרה  צמודה  בבית  במשך  
, נהרסו חייו ישהאלדברי האיש כתוצאה מהטיפול הממושך ב, ישהאודואגים  לכל מחסורה של ה

אין  ביניהם  יחסי  אישות   ישהאעוד  אמר  האיש  שזה  כבר  שנים  רבות  לאור  מצבה  של  ה
ומעוניין  להקים  איתה ,  טובה  אשר  מוצאת  חן  בעיניו  ודואגת  לו  מאוד  ישהאושלאחרונה  פגש  

 . משכך מבקש היתר נישואין, י"דמובית כ

עם  עוזרת   ישהאה  תהיה  היינבשחיה  ויוא  הירה  אחת  בד,  דירות  שתי  דברי  האיש  יש  לול
 .ל ההוצאות הוא ישלם וידאג לכל מחסורהכאשר את כצמודה 

לשם  הערכת ',  נבית  הדין  ערך  ביקור  בבית  האישה  ב  )01.05.2017(ז  "אייר  תשע'  יום  הב
 .ה חולת אלצהיימר וסכיזופרניהמצבה של הנתבעת בהיות

, לא  ניתן  לנהל  עימה  שיחה,  מבולבלת,  אינה  מתפקדת  כלל  ישהאכח  לראות  שהוית  הדין  נב
עושה  את  צרכיה  במיטה  אינה   ישהאלדברי  המטפלת  ה,  אינה  מסוגלת  לשבת  במקום  אחד,  בוהה

ים את  הצרכ,  אינה  עצמאית  מלבד  לאכול  שאוכלת  לבד,  וליטנמצאת  עם  ט,  ל  עצמה  עשולטת
כמו  כן  מרחיקים  ממנה  כל  דבר  חד או ,  ישנה  המון,  מעשנת  המון,  שלה  עושה  בטיטול  או  במיטה

השיבה   ,לשאלת  בית  הדין  מי  משלם  את  הוצאות  הבית  וקונה  את  המצרכים.  ועוד,  מסוכן
קונה  מה ,  דואג  שיהיו  תרופות  בבית,  ישהאמבקר  את  ה,  יתבאיש  כל  יום  מגיע  לשההמטפלת  

לא  ידעה ,  נשואהיא  אם  ההת  האישה  אלשאלת  בית  הדין  ,  הוצאות  הביתשצריך  ומשלם  את  כל  
 . אם היא נשואה או לא והייתה צריכה לשאול את האיש או המטפלת אם היא נשואה ישהאה

, התקבל  מכתב  רפואי  מהמרכז  הרפואי  לבריאות  הנפש  )4.5.2017(  ז"באייר  תשע'    חתאריךב
 : 'מ

מוכרת  למרפאתנו  במעקב ,  ה  עובדתאינ',  מתגוררת  בנ,  3+נ,  61בת    ישהאה"
אישפוז  האחרון ,  גם  אושפזה  מספר  פעמים  בבית  החולים  מזרע,  מספר  שנים

מאז  נמצאת  במעקב .  מאובחנת  כלוקה  בהפרעה  סכיזואפקטיבית,  2012שנת  
בתקופה  של  חמש  שנים  האחרונות  ישנם  סימנים .  )'בריאות  הנפש  נ(מרפאתנו  

  עם  החמרה  נוספת  בשנתיים והתנהגות  רגרסיבית,  של  ירידה  בתפקוד
זקוקה  לעזרה  בצרכים ,  נכון  להיום  אינה  מתפקדת  בבית  כלל.  האחרונות
בבית יחסית שקטה ,  שעות24נעזרת על ידי מטפלת צמודה למשך , הבסיסים

, נוטה  לחזור  על  אותם  שאלות  שוב  ושוב,  יביתיטאך  בולטת  הפרעה  קוגנ
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, ותן  שאלות  שוב  ושובנוטה  לשאול  א,  רון  של  טווח  הקצריכקושי  בולט  בז
נוטלת  טיפול .  לדברי  המשפחה  אין  התנהגות  מסוכנת  או  תוקפנית

במעקב  במרפאה ,  LEPONEX-פסיכיאטרי  באופן  קבוע  כולל  טיפול  קבוע  ב
 .בתדירות של פעם בחודש

בהכרה ,    נכנסה  לחדר  בליווי  המטפלת  ובעלה2.1.2017בדיקה  בתאריך  ב
, יוצרת  קשר  עין,  תה  החיצוניתמסודרת  בהופע,  אינה  מתמצאת  בזמן,  מלאה

. סף  גירוי  רגיל,  בולטת  איטיות  פסיכומטרי,  דיבור  בנפח  מוגבל  שטף  רגיל
שואלת  שאלות  לא ,  חזרתית,  חשיבתה  סטיריאוטיפית,  אפקט  מושטח

לא  נתגלו  מחשבות  שווא  ולא  ניצפתה  הפרעה .  קשורות  לסיטואציה
ה  כוונות אינה  מגל,  ורי'ללא  עדות  לסימנים  של  דכאון  מג,  בתפישה

 .שיפוט פגום תובנה חסרה, קשב וריכוז ירודים. אובדניות

ים מוכרת  למערכת  הפסיכיאטרית  שנ,  לוקה  בסכיזופרניה,  61סיכום  בת  ל
בתמונה  הקלינית  היום ,  היום  מטופלת  בלפונקס,  רבות  כולל  אישפוזים

בולטים  סימנים  שלילים  של  מחלתה  ולקוי  קוגנטיבי  וכל  הנראה  נמצאת 
זקוקה  לעזרה  בצרכים  הבסיסים  היומיומיים ,  מנציה  מתקדמתבתהליך  של  ד

זקוקה  להמשך .  לא  התרשמתי  ממצב  של  סיכון  מיידי  לעצמה  או  לאחרים
 ."מעקב רופא משפחה מטפל, מעקב פסיכיאטרי וטיפול תרופתי קבוע

פוטרופוס אניתנה  החלטה  מבית  הדין  לעניין  מינוי    )3.5.2017(ז  "באייר  התשע'  תאריך  זב
מטעם   ישהאואכן  מונה  ל  הדין-ייצוג  מלא  בכל  ההליכים  בבית  ישהאאת  ה  ר  ייצגש  אלדין

 .הלשכה לסיוע משפטי אפוטרופוס לדין

לדבריו ,  )17.5.2017(  ז"א  באייר  תשע"כ  בתאריך  ישהאאפוטרופוס  לדין  ערך  ביקור  אצל  הה
לת אינה  מגיבה  באופן  מותאם  לשאלות  ואינה  מסוג,  אינה  ברת  גירושין  ישהאוהתרשמותו  ה

עוד  הוסיף  שבסמוך .  ולדעתו  יש  ליתן  לאיש  היתר  נישואין,  להביע  עמדה  ברורה  בעניין  שבנדון
אולם  לדעת ,  אשר  טען  שהוא  דואג  לאישה  ולמילוי  כל  צרכיה,  ולאחר  הביקור  נפגש  עם  האיש

כמו  כן  שוחח  עם  ילדי ,  האיש  אין  אפשרות  ולא  ניתן  כלל  להמשך  חיים  משותפים  כבני  זוג
שניה  וזאת  כל  עוד  יובטח   ישהאלמתן  היתר  לאביהם  לשאת    ם  מתנגדיםנם  איהילדי,  הצדדים

לא  נראה  שהדאגה   ומאוד  ישהאכמו  כן  ציינו  הילדים  שהאיש  מסור  ודואג  ל,  ישהאעתידה  של  ה
 .תשתנה לאחר מתן ההיתר ישהאשדואג ל

 .ד כאן העובדות שבתיקע

  :זה לשונוו' אות ט' סימן א בן העזראתב הדרכי משה כ

עד  כאן  לא :  זה  לשונוו,  א"דברי  הרשב'  א  ענף  ג"ק  הביא  בשורש  ק"מהרי"
אבל  היכא ,  על  אשתו  הנשואה  לו  ישהאתיקן  רבינו  גרשום  אלא  שלא  לישא  

שלא  נשאה  ורצה  לחזור  בו  מי  יכריחנו  לכתוב  לה  כתובה  בעל  כורחו 
ולהתחייב  לה  שאר  כסות  ועונה  אם  לא  תמצא  חן  בעיניו  דבר  פשוט  הוא  דלא 

, כפינן  ליה  לכנוס  או  לפטור  שלא  לעגן  בנות  ישראל,  אלא,  לכנוסכפינן  ליה  
וכל  שכן  בנדון  זה  שיצאה  מדעתה  שלא  נכוף  אותו  לכנוס  אפילו  היתה 

א "אלא  אפילו  בנשואה  גמורה  התיר  הרשב,  ולא  עוד,  ארוסתו  גמורה
 ישהאה:  השאלהן  זה  לשוו.  בתשובה  לישא  אחרת  היכא  שיצאה  מדעתה

אין  בה  דעת  והוריני  אם  אני  רשאי  לישא  אחרת עמדי  הוללת  ו'  אשר  נתן  ה
, חרם  רבינו  גרשום  לא  נתפשט  בגבולינו,  תשובה,  מחמת  חרם  רבינו  גרשום

שלא  עשה  אלא  לגדור ,  והדעת  נוטה  שלא  גזר  בכל  הנשים  ובכל  המגרשים
אבל  לא  על דעת שתתפשט ,  בפני  הפריצים  והמעוללין  בנשותיהן  שלא  כראוי

אבל  באלו  שאמרו [...]  וצאות  שלא  בכתובה  תקנתו  באותן  שאמרו  חכמים  שי
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בזה  לא  גזר  אלא  לזמן  עד  סוף ,  מן  הדין  או  מן  החיוב  לגרש  או  לישא  אחרת
יק  בכל  מה דולפיכך  מה  שנראה  באומד  הדעת  כי  לא  גזר  הצ,  האלף  החמישי

 ".שאמרנו ומותר אתה

 .'סעיף י' סימן א בן העזראא "הרמ פסקן כו

מאז .  אובחנת  כלוקה  בהפרעה  סכיזואפקטיביתמ  ישהאבמקרה  דידן  כתב  הרופא  שהו
בתקופה  של  חמש  שנים  האחרונות  ישנם  סימנים  של .  )'בריאות  הנפש  נ(נמצאת  במעקב  מרפאתנו  

נכון  להיום  אינה .  והתנהגות  רגרסיבית  עם  החמרה  נוספת  בשנתיים  האחרונות,  ירידה  בתפקוד
, )דמנציה(  סובלת  מאלצהיימר  .םייזקוקה  לעזרה  בצרכים  הבסיסים  היומיומ,  מתפקדת  בבית  כלל

. לא  לגבי  גילה  או  מעמדה  המשפחתי,  אבל  אף  אחת  מהן  אינה  עניינית  ונכונה,  עונה  על  שאלות
אין  להסתמך  על  דבריה  שכן  אומרת  דבר ,  רון  ובהתמצאות  בכל  המובניםיכבולטות  הפרעות  בז

 .סובלת מהפרעות בחשיבה ובהתנהגות, וכו וכן על שיקול דעתהיפוה

ומדברי , ב  שכתב  גדרי נשתטית לא נתבארו"אות  ע'  סימן  א  בן  העזראצר  הפוסקים  עיין  באוו
ק למדייק  בספר  מנחת  שי  ח,  ושין  כגון  שנשתטיתירא  שכתב  ובמקום  שאין  הראשונה  בת  ג"הרמ

אבל  אם  יודעת  לשמור   [...]  ושיןירח  שאין  להתיר  בנשתטית  רק  באופן  שאינה  בת  ג"סימן  כ  'ב
ב "ועיין  בחבלים  בנעימים  ח.    גירושין  אין  להתירו  לישא  אחרתגיטה  ולשמור  עצמה  דהיא  בת

, דנראה  אפילו  נודע  בבירור  שיכולה  לשמור  גיטה  ועצמה  ואם  כן  היא  בת  גירושין,  כתב'  סימן  פ
דלא  תיקן  רבינו ו  והא  דכתב  [...]  אם  היא  שוטה  בשאר  דברים  ואינה  בת  דעת  כראוי  ל  מקוםכמ

י  שוטה  דחגיגה  או  מפני  שאינה  ראויה  לקבל  גט  אלא הוא  לאו  דווקא  בסימנ  ,גרשום  בנשתטית
, והדבר  תלוי  על  פי  אומדנא  של  בית  דין  זה,  תלוי  אם  מחמת  שטותה  אינה  ראויה  לדור  עם  בעל

א  גם  כן  בנידונינו  שמה "סימן  מ  'ק  בלבדברי  חיים  ח  כתבן  וכ.  אם  אי  אפשר  לדור  עם  נשטתית
אין  שום ,  חן  ערוךלהמבוארים  בשואינה  נשתטית  כפי  דיני  שוטה    ישהאשחוכך  רב  אחר  שה

כי  אם  רק  אינה  ראויה  לדור  עם  בעלה  כדרך  כל  הארץ  והוא  דבר  נגד  חוש  בני  אדם .  מיחוש  לזה
. ובמקרה  דידן  שהצדדים  ספרדים  אין  צורך  בהיתר  מאה  רבנים,  יש  כח  ביד  מאה  רבנים  להתיר

לה  לענין  חרם ה  שהע"הביא  מתשובת  בית  שלמה  סימן  צא  "סימן  כ  'ק  אלם  ח"ובתשובת  מהרש
 .בינו גרשום אם נטרפה דעתה באופן שאי אפשר לנהוג עימה מנהג אישות מתירין לודר

שהעיקר  תלוי  בלא  מיתדרא  ליה  בלחוד ,  ג  כתב"סימן  י  ק  אבן  העזרלם  בספר  ויחי  יעקב  חג
לענין  בת  גירושין  והובאו  דבריהם  באוצר '  בחגיגה  גם  ן  לסימני  שטות  השנוייייואין  לזה  ענ

 .שםהפוסקים 

מוגבלת  ישהאבבית אחד שהרי ה ישהאשאין ספק שלא ניתן לדור עם ה, מעתה  בנידון דידןו
. כמובא  במכתב  שהפנה  הרופא  והפסיכיאטרית  לעיל,  הן  גופנית  והן  שכלית  כפי  שכתבנו  לעיל

עיין  אבן  העזר (,  עושה  צרכיה  במיטה,  זקוקה  לעזרה  בכל  הפעולות  היומיומיות  ישהאכמו  כן  ה

לא  מסוגלת  לישב ,  נמצאת  עם  טיטולים,  )ט"ועיין  עוד  שם  בבית  יוסף  סימן  ל',  סעיף  הז  "ע  סימן  קי"שו
ובמצב  זה  ודאי  אינו  יכול  לחיות  איתה  חיי  אישות  כמו  שכתב .  אינה  מצויה  בזמן  ועוד,  בנחת

 .א הובא לעיל"א סימן כ"ם ח"המהרש

גרשה   לה  הבעלשנתעוורה  בשני  עיניה  ורוצ  ישהאי  לענין  "עיין  בספר  שם  אריה  סימן  קו
והובאו  דבריהם  גם  באוצר  הפוסקים  שם ,  ורוןיושהוכתה  בע  ישהאבט  "ובנטעי  נעמנים  סימן  ל

 .ו"ג אות ט"ק ע"ס

אשר  השתגעה   ישהאאשר  התיר  ב  )ד"סימן  נ  א  תליתאהרמהדו(ספר  אבן  יקרה  ב  שכתבה  עיין  מו
ת  ושיגעון  כי אך  היא  מתנהגת  בשטו,  ואף  שהיא  בת  גירושין  ומדברת  לעניין,  במשך  שש  שנים

 : וסיים. 'ומדברת יותר מדאי וכו, ותלך לנוע בשווקים וברחובות, עזבה את בית בעלה ואבותיה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

ל ורק  כל  שיש  לנו  טעם  מבורר  שאינו  יכ,  כי  אין  ההיתר  תלוי  בשטות  שלה"
 ".מתירין לו החרם, לדור עמה

 .ישהאבמקרה דידן וודאי כפי שכתבנו לעיל אין איש יכול לדור עם ה אם כןו

ב "שיש  להתיר  בנשתטית  אחר  שעברו  י'  בספר  עמק  שאלה  סימן  פ  עיין  עוד  מה  שכתבו
והוסיף  שאחר  זמן ',  וכן  דעת  הצמח  צדק  החדש  סימן  א,  ובמקרה  דידן  עברו  מספר  שנים,  חודש

סימן   'ק  גלהפרי  השדה  ח  כתבן  וכ,  מאה  רבנים  ידיל  זה  אף  אם  אפשר  שתתרפא  יש  להתירו  ע
ב "ובספר אמרי דוד סימן ק, ש יש להתיר לו לישא אחרת כמו במורדתב חוד"ו שכל שעברו י"קפ

ב חודש "דסגי בי' סימן ה ן העזרבהבית יצחק א כתבן וכ. ן שםיב  חודש עי"כתב  שהשיעור  הוא  י
והוסיף  שאפילו  הרופאים  אומרים  שברור  להם  שיהא  לה  רפואה  אין  להאמין  להם  שכל  עיקר 

וכל  זה  בעבר  אבל  בדבר  של  עתיד  יש  להם ,  ויינאמנות  הרופאים  הוא  משום  דעבידא  לאגל
להשתמט  שמשום  סיבות  אחרות  לא  נתרפאה  ועל  כן  אין  מאמינים  להם  ומתירין  לו  לישא  אחרת 

שאם  הרופאים ,  ד  כתב"אמנם  השאילת  שלום  מהדורא  תניינא  סימן  רע.  חודשב  "כשעברו  י
ולי  ארוך  כתב אחרת  שהרי  בחלתה  ח  ישהאאומרים  שיש  תקוה  שתתרפא  אין  להתירו  לישא  

 קת  מחוקקלוכן  הסכים  הח.  ן  לה  כתובהיתאפילו  אם  י,  ל  שאינו  רשאי  לגרשה  בעל  כורחה"הרש
. ת  מאיר  עיין  שםיד  כבר  העיר  על  זה  בב"שם  בסק  ת  שמואליומה  שפקפק  הב,  ג"ט  סק"סימן  ע

ה ד  מ"סימן  מ  'ק  בלועיין  עוד  נודע  ביהודה  מהדורא  תניינא  ח.  ז"בדברי  יששכר  סימן  קי  כתבן  וכ
תירה  על  זאת יתתרפא  ו  ישהאובמקרה  דידן  לא  שייך  על  פי  חוות  דעת  הרופאים  שה,  שכתב  בזה

וזקוקה ,  הולכת  ויורדת  בתפקודה  ואינה  מתפקדת  כלל  באופן  עצמאי  ישהאברו  מספר  שנים  והע
ומצבה  הבריאותי  והנפשי  הינו ,  לעזרה  בכל  הפעולות  היומיומיות  וסובלת  משטיון  כאמור  לעיל

 מצא  נ)אלא  אם  יהיה  נס  משמים(ין  סיכוי  על  פי  הטבע  שתחזור  למצבה  הראשוני  בלתי  הפיך  וא
 .אחרת ישהאשלדעת כל הפוסקים שהבאנו לעיל ודאי שיש להתיר לבעל לישא 

' אות  ו'  סימן  ב'  חלק  ז  א"יעזעיין  ביביע  אומר  למורנו  ורבינו  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף  ו
  :וזה לשונו שכתב

ואין ישהדין  בישראל  שאינם  נותנים  היתר  נוראיתי  לכמה  רבנים  בבתי  "
אפילו  למי  שאשתו  נשתטית  או  שחלתה  חולי  שאינה  יכולה  לשמש  את  ביתה 

ובאמת ,  עד  שיקבלו  חוות  דעת  מרופאים  שאין  תרופה  למכתה,  )כמקרה  דידן(
כל   ינו  גרשום  מאור  הגולהבשאפילו  לאשכנזים  שקבלו  חרם  ר,  שאין  הדין  כן

וטוען ,  ול  ברפואות  ואשפוז  בבית  חוליםשנה  או  יותר  בטיפה  ששהה  עמ
ו וכמ, אחרת ישהאיכולים  להתיר  לו  לישא ,  יותר  ישהאלסבול  בלי    שקשה  לו

שמה ',  סימן  א  בן  העזראק  לת  צמח  צדק  ח"הגאון  מליובאוויטש  בשו  שכתב
לא ,  שאפילו  ישיג  הבעל  היתר  ממאה  רבנים,  שיש  רוצים  להחמיר  בנשתטית

שלא  יועילו  לה   דיןת  שיתברר  לפני  ביעד  ,  אחרת  ישהאיתירו  לו  לישא  
שמאחר שזה כשנה ומחצה שאינה . דבר זה אינו נראה לי כלל,  רפואות  תעלה

מאה   ידיל  בדעתה  אם  טוען  שאי  אפשר  לו  להמתין  יותר  יש  להתיר  לו  ע
שאפשר  שאשתו  הראשונה  תתרפא   על  פיף  א,  אחרת  ישהארבנים  לישא  

והניף ,  ין  שםיע'  ז  וכו"ימן  קכש  ס"ת  הריב"וגדולה  מזו  כתב  בשו,  לאחר  מכן
ומה  שכתבו  הרבנים  שאין  לבעל  לישא   :זה  לשונו  ו'ידו  שנית  שם  סימן  ב

אחרת  עד  שיתברר  לפני  בית  דין  מומחים  וכשרים  שלא  יועילו  לה   ישהא
אין  לדבריהם  שורש  ועיקר ,  ושאי  אפשר  לבן  דעת  לדור  עמה,  רפואות  תעלה

, טילו  תנאים  שהטילו  הםכלל  וכלל  שהפוסקים  כתבו  סתם  נשתטית  ולא  ה
שאם  ראה  הבעל  שהחולי  של ,  ט  כתב"שהרי  הבית  שמואל  סוף  סימן  ע,  ועוד

יש  לומר   ינו  גרשום  מאור  הגולהבאשתו  ארוך  אפילו  בזמן  הזה  דאיכא  חרם  ר
ובנשתטית  בוודאי .  אי  אפשר  שתתרפאודשבו  על  פיף  וא.  שיכול  לגרשה
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רת  ואפילו  אם  אפשר אח  ישהאשאין  שום  ספק  שאם  החולי  ארוך  יוכל  לישא  
אי  אפשר ,  אין  מחייבים  אותו  להמתין  עוד  ל  מקוםכמ,  שתתרפא  אחר  כך

 ."'י חומרא בלי טעם וכוהשזו, להכריחו להמתין יותר

 .דון מיניה למקרה דידןו

 : ב עמוד ב"וד יש לומר על פי האמור בגמרא יבמות דף סע

זקנותו  היו ב  ישהאשא  ייבילדותו    ישהאדתניא  רבי  יהושע  אומר  נשא  אדם  "
בבקר  זרע  את   )ו-הלת  יאק(  רמלו  בנים  בילדותו  יהיו  לו  בנים  בזקנותו  שנא

זרעך  ולערב  אל  תנח  ידך  כי  אינך  יודע  אי  זה  יכשר  הזה  או  זה  ואם  שניהם 
 ".כאחד טובים

וא  רק הם  אגם  ו',  ערב  אל  תנח  ידךל'לכן  בנידון  דידן  אף  שיש  לו  בנים  נשארה  עדיין  מצות  ו
אף   ישהאבמקום  שנכשל  בעבירה  לא  גזר  ומי  שיש  לו  ,    לא  יזכה  לבניםשמא  גם  מאחרת,  ספק

ה  מעבירה  ומי  שיושב  בלא זל  מקום  ניצול  על  ידי  כשאינה  בת  בנים  ואינו  מקיים  פריה  ורביה  מ

ם רגם  אם  סיבה  זו  אינה  עומדת  בפני  עצמה  להתיר  חו.  נכשל  בהרהורי  עבירה  בכל  יום  ישהא

 .לאמור לעילמכל מקום אפשר לצרפה  דרבינו גרשום

 .צות פריה ורביהמ

 . במקרה בו הבעל לא קיים מצוות פריה ורביה יש להוסיף עוד היתר

ט שבכל "ם פאדווה סימן י"פ והמהר"א  סימן  ר"ג  והרשב"תב  המרדכי  פרק  החולץ  סימן  קיכ
ינו  גרשום  מאור במקום  שיש  דיחוי  מצוה  כגון  ששהה  עם  אשתו  עשר  שנים  ולא  ילדה  לא  גזר  ר

 .הגולה

בעצמו   ינו  גרשוםבט  שהביא  תשובה  ר"ש  סימן  פ"רון  יהודה  לרבינו  יהודה  בן  הראיכן  בזייע
אבל ,  הטטול  כתובה  וגייששהתה  עשר  שנים  אצל  בעלה  ולא  ילדה  נהי  שאין  כופין  שת  ישהאש

וכן כתב בהגהת מרדכי יבמות פרק החולץ . אחרת  דאדעתא  דהכי  לא  גזר  ישהאמתירין  לו  לשאת  
כפינן  ליה  להוציא ,  ו  גרשום  בעצמו  דאם  שהה  עמה  עשר  שנים  ולא  ילדהג  תשובת  רבינ"סימן  קי

היה '  ומשמע  דלולא  דאגיד  וכו.  משום  ביטול  פריה  ורביה  דכל  כמה  שאגיד  בה  לא  נסיב  אחריתא
 .נשים שתיקן הוא עצמו' יכול לישא אחרת עליה ולא חשש כלל לחרם ב

תירים  בשהה שמביא  פוסקים  ח  שה"אות  ס'  סימן  א  בן  העזראעיין  עוד  באוצר  הפוסקים  ו
 .ין שםיע, עשר שנים ולא ילדה

שכתב  שלא  נחלקו  בשהה  עשר  שנים  ולא '  סימן  ח  'ק  דלכתב  עוד  שם  בשם  המשיב  דבר  חו
דבר ברור שלא ל אב, אלא  אי  גזר  רבינו  גרשום  וצריך  היתר  או  לא גזר ואין צריך היתר כלל,  ילדה

 .עיין שם, אחרת ישהאן לו ויכול לישא מאה רבנים מתירי פיל א דע"מרפליגי הפוסקים שב

ד שדן בזה ומסיק שכיון דהוי ספיקא דרבנן יש "סימן י בן העזראב "עיין  עוד  בדברי  חיים  חו
ואף  שמדינא  מותר  במקום  מצוה  אף  בלי  מאה  רבנים  אך  נוהגים  העולם  שלא  להתיר  אף .  להקל

מאה   ן  צריךי  אשכנז  ולספרדים  אוזה  רק  למנהג(.  במקום  מצוה  רק  במאה  רבנים  ואין  לזוז  מן  המנהג

 .)רבנים

ד  כתב  בשם  רבינו  אליהו "הלכות  כתובות  סימן  י  בן  העזראת  בית  יוסף  ל"מרן  בשו,  עודו
 )'אות  ב'  אבן  העזר  סימן  ג'  ובחלק  ז'  אבן  העזר  סימן  א'  והובאו  הדברים  ביביע  אומר  חלק  ט(  ד"מזרחי  סימן  י

  :זה לשונוו
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א  גזר  שלא  לישא  שתי  נשים  במקום אפילו  רבינו  גרשום  מאור  הגולה  לש
י  מינץ  שלא  התירו  במקום "הר  שכתבו  ודלא  כמ,  ביטול  מצות  פריה  ורביה
דאדרבה  מצות  פריה  ורביה  עדיפא ,  דליתא,  וםיבמצוה  אלא  כגון  מצות  י

ם ושקולה כמצות תלמוד דשהיא  מצוה כללית הנוהגת על כל א,  ממצות  יבום
שכל  המונע  עצמו :  ביבמות  סגל  ואמרו  "ועוד  שהפליגו  בה  חז  'תורה  וכו

נמצא . מפריה  ורביה  הרי  הוא  כשופך  דמים  וגורם  לשכינה שתסתלק מישראל
שמצות  פריה  ורביה  גדולה  עד  לשמים  ואין  ערוך  איליה  בכל  המצוות 

כתב  שאפילו  לפי '  ב  סימן  לו"ך  ח"ת  מהרש"גם  בשו.  עיין  שם,  שבתורה
 ישהארביה  רשאי  לישא  אם  לא  קיים  פריה  ו,  תקנת  רבינו  גרשום  מאור  הגולה

ד  וסיים  ובתשובה  אחרת  הארכתי "בתשובה  סימן  י  שכתבו  וכמ,  אחרת  עליה
 . ם"י מינץ שהחמיר בזה וקיימתי סברת הרא"לדחות דברי מהר

בענין  איש  אשר  בשנת  רעבון  הלכה   )'סימן  ז  בן  העזראניינא  תת  "וש(כתב  הגאון  נודע  ביהודה  ו
והלכו  ונדדו  מעיר  לעיר לחזור על ,  א  היה  יכול  לפרנסאשתו  ובן  ובת  עמה  ממנו  מחמת  רעבון  של

אם  יש  להתיר  לו  חרם  רבינו  גרשום ,  ושואל,  ושוב  לא  נודע  מהם  דבר  זה  שמונה  שנים,  הפתחים
 ינו  גרשם  מאור  הגולהבוכתב  שיש  למצוא  דרך  היתר  ולומר  דאפילו  לסוברים  שר,  מאור  הגולה

ינו  גרשום בהה  עשר  שנים  ולא  ילדה  וגזר  רהיינו  בביטול  פריה  ורביה  שש,  גזר  אף  במקום  מצוה
וגם  הוא ,  והוא  בשב  ואל  תעשה  לקיים  מצות  פריה  ורביה  באחרת,  א  אחרתיששלא  י  מאור  הגולה

ומי  שיש  לו ,  אבל  במקום  שנכשל  בעבירה  לא  גזר,  שמא  גם  מאחרת  לא  יזכה  לבנים,  רק  ספק
ומי ,  זה  מעבירה  ידיל    עניצול  ל  מקוםכאף  שאינה  בת  בנים  ואינו  מקיים  פריה  ורביה  מ  ישהא

ולאו  כולי  עלמא  הם  כרב  ספרא  דהוה  רווק ,  נכשל  בהרהורי  עבירה  בכל  יום  ישהאשיושב  בלא  
ח  שכתב  שאם  נשבה "אות  ע  ת  יוסףיבהגהות  להב'  סימן  א  ת  הגדולהסוראיתי  בכנ.  הדר  בכרך

בלא ך  בידי  ואולי  מיירי  שם  "ך  ואין  תשובת  הרש"אחרת  בשם  הרש  ישהאהבעל  יכול  לישא  שם  
נתת  דבריך   ל  מקוםכויש  לדבר  בזה  כי  יש  לומר  אף  שיש  סברא  לדון  להיתר  מ.  קיים  פריה  ורביה

מבעלה  איזה  זמן  לאיזה  סיבה  או  שתהיה  חולה  איזה  זמן  וכי  נתיר   ישהאואם  תתעלם  ,  לשעורים
שלא  רצה  להתיר  לצורבא  מרבנן '  סימן  ע  ח  צדקמועיין  בתשובת  צ.  לו  לישא  אחרת  על  אשתו

ולכן  אין  לדעתי  להתיר  בזה  וגם .  תו  בשעת  הרג  רב  ואמר  עליה  שהמירה  יעויין  שםשנשבית  אש
ואם  ימצא  מאה   ישהאאיסור  איני  אומר  בעובדא  דא  כיון  שכבר  יושב  זמן  שמונה  שנים  בלא  

 .יתירו לו לא אמחה בידושרבנים 

נמצאת אם  כן  בנידון  שהבעל  עדיין  לא  קיים  פריה  ורביה  כלל  ואין לו לא בן ולא בת ואשתו ו
, או  שהיא  שוטה,  וע  מוחי  קשהיראו  שהיא  לאחר  א,  במרכז  גריאטרי  ואינה  כשירה  לקבל  גיטה

זו  לא  ניתן  לחיות   ישהאענת  הנודע  ביהודה  שנתת  דבריך  לשעורים  שהרי    טבמקרה  זה  לא  שייך
איתה  כלל  וגם  לא  חיי  אישות  והרי  איש  זה  שרוי  בהרהורי  עבירה  ולא  יחזיק  מעמד  ויכשל 

וגם  עדיין  לא  קיים  פריה  ורביה  וודאי  לא  דמי  לשהה  עם  אשתו  עשר  שנים ,  בעבירה  ממש
לכן  גם  לדעת ,  וגם  לא  קיים  מצות  פריה  ורביה  גם  הרהורי  עבירה,  תרתי  לריעותאשיש  שבמקרה  

 .אחרת ישהאהנודע ביהודה במקרה דידן יהיה מותר להתיר לו לישא 

  :בזה וזה לשונו כתבשה א מ"ת הר צבי אבן העזר סימן י"ראה גם האמור בשוו

. א"ר  חנניא  גבריאל  שליט"ב  כמוהר"ידיד  נפשי  הרב  הגאון  חו  תלכבוד  מעל
, בתר  דמסגינא  בשלמא,  ידידי  הרב.  ו"ד  להעדה  הספרדית  בירושלם  ת"ראב

 ישהאב,  ד  בשאלה  שעמדה  לפניו"הנני  נעתר  לרצונו  החביב  עלי  לחו
ו  למצב  שאין וגם  הגיע,  ששהתה  עם  בעלה  זה  יותר  מעשר  שנים  ולא  ילדה

ורצונו  לישא   ע  של  קיימארוהבעל  עוד  לא  זכה  בז,  ויים  להתעבריכלה  עוד  ס
 ישהאלהתיר  לבעל  לישא  ,  וזאת  הלכה  העלה.  אחרת  הראויה  ללידה  ישהא

. או  לגרש  אותה  ולישא  אחרת,  אחרת  עליה  אחרי  דאיכא  למיקם  בספוקייהו
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ואנכי .  ד"חוואותי  שאל  ל,  ומרוב  ענותנותו  לא  רצה  לסמוך  על  דעתו  למעשה
ומצאתי  שהם  נכונים  בטעמם  כיד  חכמתו  הטובה  עליו ,  עברתי  על  כל  דבריו
וידי  תכון ,  יפה  דן  ויפה  הורה  ודבריו  אינם  צריכים  חיזוק,  על  הדין  ועל  האמת

נראה  לי  לחיזוק  הדבר  יותר  דצריכים ,  רק  מהיות  טוב.  עמו  בכל  מה  שכתב
באופן  שאם ,  בתההראשונה  את  כתו  ישהאלהבטיח  ל  דיןת  אנו  לסדר  בבי

יהיה  מוכרח  לקיים  לפי  הפסק  דין  אשר  ישיתו  עליו ,  ן  ודבריםיתגיש  עליו  ד
באופן  זה  הנני  מצטרף  לדברי  פסקו  כי  היכי  דלמטיה  שיבא  מכשורה ,  ץ"הבד

והנני , ג"א לחודש תמוז תש"באתי על החתום בכ זהל  וע.  ר"כאשר  העלה  כת
 .ד בירושלם"רב ואב, צבי פסח פראנק, נאום, נותן לו את בריתי שלום

מרשעת  ורעת  מעללים   ישהאבעניין  '  סימן  א'  חלק  ב  בן  העזראכן  כתב  החתם  סופר  ו
עד  שלבסוף  רצחה  פרי  בטנה  ונתפסה  למלכות ,  ומחללת  שבת  בפרהסיא  ואיסורים  חמורים

מיעוט  הפוסקים  המחמירים ,  וכתב  שם.  כורחהל  אם  ניתן  לגרשה  בע,  ויושבת  בבית  האסורים
ינו  גרשום בהעמיד  ר  לומרש    ילדה  ומשום  בטול  פריה  ורביה  בשב  ואל  תעשה  יהיינו  בשהה  ולא

אבל  להעמיד  איש  רך  בשנים ,  דבריו  ויש  כח  ביד  חכמים  לעקור  בשב  ואל  תעשה  מאור  הגולה
אי  ממש  שיחטא  בקום  ועשה  ואפילו  חכמי  ישראל  אמרו  מאן  הויא ודכלל  וקרוב  לו  ישהאבלי  

היינו  ההוא ,  בזמן  הזה  ישהאן  טעם  שאין  כופין  לישא  ליומא  ואם  כי  האריך  במעיל  צדקה  לית
אין  לנו   ל  מקוםכמ,  לדעתי  הבל  פוצה  פיושעל  פי  ף  אמר  מצינא  למיקם  בנפשיה  בלי  חטא  א

אבל  הטוען  בהיפוך  לא  מצינא  למיקם  בנפשי  ובשגם  לא  קיים  עדיין  פריה  ורביה  והרי ,  לכופו
מאורייתא   ו  גרשום  מאור  הגולהינבהתירה  התורה  יפת  תואר  נגד  יצר  הרע  לא  אלים  חרם  ר

 .דמשה

ובכל  מקום  שיש  דיחוי  מצוה  כגון  ששהה  עם "'  סעיף  י'  סימן  אן  העזר  א  באב"תב  הרמכ
ל  דחרם "אמנם  יש  חולקים  וס,  לא  גזר  רבינו  גרשום  מאור  הגולה,  אשתו  עשר  שנים  ולא  ילדה

א בזה הלכה כסתם וכתב ביביע אומר שם הנה בכל כיוצ". רבינו גרשום נוהג אפילו במקום מצוה
הגאון   כתבן  כו,  חן  ערוך  יורה  דעהלהפרי  מגדים  בכללי  הוראה  שבתחילת  שו  שכתבו  וכמ

והגאון  רבי  צדוק  הכהן  מלובלין  בספר .  'בף  סימן  וס  ק  אבן  העזרלת  תורת  חסד  ח"מלובלין  בשו
 ק  אבן  העזרלב  ח"ת  עין  יצחק  ח"גם  הגאון  רבי  יצחק  אלחנן  בשו.  ה"סב  "לבושי  צדקה  בסימן  כ

, אחרת  עליה  ישהאיש  להתיר  לבעל  לישא  ,  ז  כתב  כל  ששהתה  עמו  עשר  שנים  ולא  ילדה"סימן  נ
העיקר   א  בזהצהרי  הכלל  ידוע  שבכל  כיו  ל  מקוםכה  הביא  מחלוקת  בזה  מ"א  בהג"ואף  שהרמ

מצות   כסברת  הסתם  וכיון  שסתם  בדעה  ראשונה  שלא  גזר  רבינו  גרשום  מאור  הגולה  במקום
 .פריה ורביה הכי נקטינן

עוד  שלדעת  רבים  לא  גדר  רבינו  גרשום  מאור  הגולה  אלא  עד  סוף  האלף  החמישי  והשאר ו
א  בדרכי "ד  והרמ"ת  בית  יוסף  הלכות  כתובות  סימן  י"מרן  בשו  שכתבו  הכל  מנהג  בעלמא  וכמ

 .עו-ק עד"ס' סעיף י' ועיין בזה עוד באוצר הפוסקים סימן א, משה

  בספר  בית  יוסף  חדש  והובא  ביביע  אומר אסיים  בדברי  הגאון  רבי  עקיבא  יוסף  שלזינגרו
  :וזה לשונו 'אות ו' סימן ס בן העזרא' חלק ז

שמצידו  היה  מוכן  אף  לבטל ,  א"הגאון  בעל  פאת  השולחן  אמר  בשם  הגרש
תורה  ותפלה  ולכתת  רגליו  מעיר  לעיר  ומדינה  למדינה  להשפיע  לבטל  החרם 

כי  בזה ,  דואילו  היה  עולה  הדבר  בי,  בענין  שתי  נשים  ינו  גרשוםבשל  ר
מצפת  במכתב  מיום   הגאון  רבי  שמואל  כתבן  וכ.  כאןד  ע.  תתקרב  הגאולה

אשר ין  ובעני  ":זה  לשונוול  "רבי  עקיבא  יוסף  שלזינגר  הנ  לו"ד  טבת  תרל"י
מעיד  אני  עלי  שמים .  ינו  גרשום  מאור  הגולהבשאל  מה  עמדי  בענין  חרם  ר

אל  משקלוב וארץ  כי  שמעתי  כמה  פעמים  מפי  כבוד  הגאון  החסיד  רבי  ישר
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כי  אם ,  אשר  שמע  מהגאון  האמיתי  רבינו  אליהו  מוילנא,  בעל  פאת  השולחן
היה  עולה  הדבר  בידו  היה  מבטל  תורה  ותפילה  ומסבב  מעיר  לעיר  לבטל 

כי  בזה  תהיה  התקדמות ,  בענין  שתי  נשים  רבינו  גרשום  מאור  הגולהם  חר
ם  אם כ  שאין  אנו  בטוחי"ב  סימן  ק"ת  בית  אבי  ח"בשו  שכתבה  ומ.  הגאולה

לדעתי  יש  לומר  חזי  מאן  גברא  רבה  דקא  מסהיד  עלה ,  א  אמר  כן  באמת"הגר
 ". דמילתא

 עניין השבועהב

בנידון  דידן  מדובר  בבעל  ספרדי  והמנהג  הרווח  להישבע  שבועה  חמורה  בשעת  החופה  וכמו 

, ל  בקניין  גמור  ושלם  על  כל  הנזכר  למעלה"וקנינא  מיד  החתן  הנ:  שכתוב  בטופס  הכתובה

ועל  דעת  הנשבעים ,  שבועה  חמורה  בתקיעת  כף  על  דעת  המקום  ברוך  הואוגם  נשבע  

ואחד  הפרטים  שהתחייב  בכתובה  הוא "  לאשר  ולקיים  כל  הכתוב  בשטר  כתובה  זו,  באמת

 . שלא יישא אישה אחרת עליה

ומצד ,  בועה  יש  כאן  ש-  דרבינו  גרשוםם  לכאורה  גם  אם  נאמר  שאין  כאן  חר  כןם  או
 .אחרת על אשתו ישהא השבועה יהיה אסור לו לשאת

אבן '  ה  בספרו  יביע  אומר  חלק  ז"צ  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף  זצוקלה"עיין  למרן  הראשלו
כתב '  סימן  א'  ז  חלק  ד"הרדב.  שהאריך  בדין  זה  והביא  חבל  אחרונים  שדנו  להקל'  העזר  סימן  ב

ה שבמקום  מצוה  כגון  במקום  ששהתה  עשר  שנים  ולא  ילדה  אנן  סהדי  שעל  דעת  כן  לא  נשבע  ל
 . מחול לו על השבועה אנוס הוא ומתירים לו את שבועתו לישהאוגם אם לא התפייסה ה

שהסתפק  האם  בבא  לעבור  על  שבועתו  בקום '  ב  סימן  ק"ח  ח"הביא  עוד  את  דברי  מהראנו
ל "ח  עומדים  דברי  מהריב"אלא  שכנגד  ספיקו  של  מהרנא.  עשה  אמרינן  אדעתא  דהכי  לא  נשבע

ק  יורה לת  בעיי  חיי  ח"ובשו  י  גוונאאועתו  אף  בקום  עשה  בכהם  שהתירו  לעבור  על  שב"ומהרשד
אות   ות  בית  יוסףההג'  א  ימן  סן  העזרבא(ת  יד  אהרון  "וכן  כתב  בשו.  הכריע  כדבריהםב  "כ  ימן  סדעה

אחרת  אלא  ברשות  בית  הדין  ומרדה  מבעלה   ישהאשא  יישהנשבע  שלא  ט  "י  ימןסג  "ת  פני  משה  ח"בשם  שוא  "נ
 .חרת עליה דאדעתא דהכי לא נשבעא ישהאבתשמיש יכול לישא 

 ישה  אדיןב,  )הלאהו'    וימן  סכרם  הוללות  עקונטרסב(ג  "  חיים  חורתת  ת"שוש  ב"כן  כתב  המהרחו
ב "ל  ח"יש  לסמוך  על  דברי  המהריבש,  ארץ  הל  כדרך  כיתה  בת  אשמש  לכולה  יאינה  וחלתהש
 הוסיף  שאפשר  ו.שבע  נא  להכי  דאדעתאד,  ליה  עחרת  אישה  אישא  לו  למותרש,  ל"נ  ה)ב"  כימןס(

 .ריך צין אתרה הולאפיש

כתב שהיות והנוסח בתנאי הכתובה  )ו" סותאות בית יוסף הגה'   אימן  סן  העזרבא( ת הגדולהסהכנ 
במקום  שבית  הדין  נתנו  לו  רשות  סגי  בהכי ,  "אחרת  בלתי  רשות  בית  דין  ישהאא  יששלא  י:  "הוא

סימן '  ם  חלק  א"וכן  כתב  הרא.  ב"ן  כסימ'  ל  ספר  ב"י  מהריבל  פודבריו  ע.  ולא  צריך  את  רשותה
 . ו"מ

ל כדברי "שלעניין הלכה ודאי יש להקל דלא קימ' ב ימןסא "ת נחפה בכסף ח"ו בשין עודיעו
לקום  עשה  ומכל  מקום  לכתחילה  יש  להצריך  רשות  בית   שהל  תעאב  וח  שמחלק  בין  ש"מהראנ

 .וגם אם אינו בית הדין של מקום הנישואין מהני, דין

ל  את  דברי  האומרים  שכל  עיקרה  של  שבועה  זו  שאינה  לא  בשם "צ  זצ"ראשלהוסיף  מרן  הו
. י  גוונאאאי  שיש  להקל  בכהודולא  בכינוי  ועוד  שהחתן  מושבע  מפי  אחרים  היא  רק  מדרבנן  ובו

והחקרי  לב   )'ל  ימןס(ת  עדות  ביעקב  "ושו  )ז"כף  סימן  סו ן  העזרבא(ת  עבודת  השם  "בשו  כתבן  וכ
והוסיף  עוד  טעם  שתקיעת   )'ת  חיים  ושלום  סימן  ו"שו(י  'ח  פלאג"קל  הגרוכן  ה.  )ז"פ  ימןסד  "ג  יו"ח(
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שם  שהביא  את  דעות   ין  עודיוע.  ף  לא  נעשית  מיד  החתן  ליד  הכלה  אלא  ליד  חזן  הכנסתהכ
 .כתב שיש להקלוייתא רהחולקים וסוברים שהשבועה הווי דאו

רושלים  שבשעת ל  שהביא  ומנהג  בתי  הדין  בי"שראוי  לסמוך  על  כל  הדעות  הנ,  העלה  שםו
 . מתן פסק הדין הסופי עושים לבעל התרה לצאת מידי כל ספק

 שלשת כתובהה

בעל  המקבל  היתר  לשאת  אישה  על  אשתו במקרה שהשתטתה או לקתה באירוע מוחי ואינה 

 . האם עליו להשליש כתובתה ותוספת כתובתה בבית הדין, מתפקדת או סיבה אחרת

 :' אימן סעזר הבן אוסף יתב מרן הביתכ

 סיפוקייהו  במיקם  ליה  לאיפשר  דהיכאא  ו"  צימן  סתשובהש  ב"ריב  הכתבו
 י  לן  תו  אתובתי  כי  לן  תומר  לכולה  יאינה  שרור  בדבר  החרת  אישא  לרוצהו

 סיפוקייהו  במיקם  ליפשר  אלא  דיכא  הכן  ונדוניא  ותובה  כאחריות  לטלטליןמ
 הכול  יינה  אהתגרש  לוצה  רינה  אהיא  וחרת  אישא  שדי  כגרשה  לוצה  רהואו
 ך  כאחר  ויטה  גקבל  תלא  אאחריות  לטלטלין  מלא  וכתובה  ודוניא  נתבועל
. ליה  עחרת  אישה  אלישא  מותו  אונעין  מין  אוצה  רינה  אאםו,  תובתה  כתבעת
 ישה  אישא  לוצה  רהוא  ולדה  ילא  ונים  ששר  עמו  עהתה  שם  אוד  עכתבו
 יתן  ווציא  יהתגרש  לוצה  רהיא  וסיפוקייהו  במיקם  ליפשר  אא  לי  אחרתא
 .ו ליהיה שד עתובתה כוב חליו עהיה תו לין אאםו, ו לש יםא תובהכ

 תגרשתלא  אתובתה    כמי  דשלם  לו  לין  אם  אגירושין  העכב  לאיןש  ש"ריב  היוצא  מדבריה
 .ליו עוב חכתובה הארישתו

 :ט"י קימן סעזר הבן אוסף יוד כתב מרן בביתע

 אין  שגאון  השם  ממעתיד  ש"נ  רלף  אימןס]  א"ח[א  "רשב  התשובות  בכתוב"
 לפס  ארב  לצאתי  מן  כתובתה  כפרוע  לו  לין  אם  אשתו  את  אגרש  לשאי  רדםא
 ייב  חקתה  ל.)א  נתובותכ(  דתנן  מאיה  רהביא  ו)יוורנו  לפוסד  ד"  יימןס(  תשובהב
 לא  שבלא,  שאי  רצמה  עת  אתרפא  וכתובתה  ויטה  גרי  המר  אאם  ורפאותהל
 תב  ככןול  "כ  עותו  אנדין  מדין  הת  אליו  עיבל  קא  לאםו,  שאי  רינו  אכתובתהב
 ".)ג"כ רימן ס'ק גץ חל"שבת( תשובה במח צר במשוןר ש"רה

 :ט"סימן קי בן העזראכתב מרן הבית יוסף בספרו בדק הבית הובא בו

 מפורסמים  ההפוסקים  מד  חישתמיט  ללאד,  מכא  סברי  דראים  נואינם"
 מבואר  כחיטתאה  דגילא  בידחיא  מהביא  שהראיהו,  רמז  בפילו  אן  ככתובל
 להם  שאינה  וגדולים  השםב]  תובות  כשובות  תכמהו  [)תבוה  כהתשובהו(  מביןל
 כיוצא  ולייהו  עתים  חרבינא  דריה  בר  מאו  ל.)בכ(  יבמותב'    בפרק  בכדאמרינןו
 תשובת  בעיין  ו)ו"ס  קלף  אימןא  ס"ח(  חרת  אתשובהל  ב"א  ז"רשב  התב  כזהב
 תשובת  בעייןו]:  אן  כדע  [:)ג('    אימן  ססוף  בכתבתי  ש)א"  צימןס(ש  "ריבה
 ".)' אימןב ס" מללכ(ש "ראה

 :זה לשונוו'  אימןב ס" מללש כ"ראת ה"הנה התשובה בשוו

 ענה  טינה  אזו  דתובתי  כי  ליתן  שד  עט  גקבל  לצוני  רין  אומר  לכולה  יואינה"
 וב  חריעת  פמצאנ.  וכחתי  האשר  כט  גקבל  לייבת  חיא  הדין  המן  דיוןכ
 אשרכ  המותר  ון  ייתתו  אהנמצאו,  ה  לביחו  מהיה  שוב  חשאר  כוי  התובתהכ
 ורוני  תעתכם  דורוני  הבותי  ראתםו,  עתי  דניות  עכם  לתבתי  כריה.  דו  ישיגת
 ".ל"צ זחיאלר י" הן בשרא. עד לשגא ישלומכם ואעשהו
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 תגרש  תישהאה,  תובתה  כמי  דשלם  לו  לין  אם  אגירושין  העכב  לאיןש  ש"רא  היוצא  מדבריה
 .ליו עוב חכתובה התשארו

 :' אותט א"י קימן סעזר הבן אקצר השה מכתב בדרכיו

 פרוע  לו  לאין  שי  פל  עאף  וט  גקבל  לריכה  צדין  הן  ממגרשה  שדבמקום"
 ". )' זותא('  אסימן בכתבתיו ו)א" צימןס(ש "ריב התשובת בוא הכן וכתובהה

 .'יף וט סע"י קימןסבן העזר א א"רמ הסק פכןו

 :'א ימןסח אבן העזר "כתב הבו

ראשונה  בת  גירושין ובמקום  שאין  ה  'לחן  ערוך  סימן  יותב  הרב  בהגהת  שכ
מיהו .  ל"כע.  אחרת  ישהאיש  להקל  להתיר  לו  לישא    [...]  כגון  שנשתטית

לפני  הגדולים ין  ראיתי  מרבותי  שקיבלו  גם  הם  מגדולי  עולם  שיציעו  העני
שבאותו  הדור  ויסכימו  בהיתר  זה  ויחתמו  מאה  רבנים  על  אותה  ההסכמה 

וגם ,  ם  מאור  הגולהינו  גרשובבתקנת  ר  )ז"קט  ימןס(בספר  כל  בו    שכתבו  וכמ
שא יכך יר ואח, ישליש  סך  כתובתה ונדונייתה ותוספת שכתב לה ביד בית דין

 .אחרת

 :ח"כתב הבט "קי ימןסבאבן העזר ו

והסכימו עמהם , ם  חכמי  ורנקבורט  כתבו  תשובה  ארוכה  על  זה  ונמנו להתירג
כל  חכמי  אשכנז  ורוסיא  והיינו  דוקא  לייחד  לה  כתובה  וליתן  גט  ליד  אחד 

ומכל  מקום .  ות  שליח  להולכה  שיהיה  בידו  הגט  והכתובה  עד  שתשתפהלהי
כל  הזמן  שלא  נשתפית  חייב  לייחד  לה  בית  בפני  עצמה  ושישמרוה  ממנהג 

 .ל"ה ז"וחייב בתנאי כתובה כדברי הרמ, הפקר וליתן לה מזונותיה

 :כתב' ק ה"ט ס"י קימן סחוקק אבן העזר מבחלקתו

 ימןא  ס"רשב  ההאד,  וסכם  מה  זין  דיןא.  כתובה  הה  לשלם  לו  לין  אולואפי"
ה מו. תובתה כפרוע לו לין אם אשתו אגרש לשאי רדם אאין שתבד  כ"נ  רלףא

 מצא  נט  גקבל  לייבת  חיא  הדין  המן  דיוןב  כ"  מלל  כתשובהש  ב"רא  השכתב
 לאר  דומר  לפשא,  דו  ישיג  תאשרב'  כו  ווב  חשאר  כוי  התובתה  כוב  חריעתפ

 דול  גום  מטענת  בבא  שט  גקבל  לחייבת  שמקום  בלאש  א"רא  הב  כןכת
 דברי  ממיהוו,  א"הרשב  למודהר  דפש  ארצונו  למוציא  בבלא,  כיוצאו
ה אינ  ותובתה  כתבע  תכךר  אח  ויטה  גתקבל  שצת  קשמעא  מ"  צימןש  ס"ריבה
 ין  דה  לין  אגט  הודם  קי  כוכנת  מכתובהה  התהי  שד  עגט  העכבה  לכולי
 ".' העיףס'  אימן סעיל לזהמשכתבתי  מה עייןה וכתוב הל עדבריםו

 :'ק ו"ט ס"י קימן סמואל שכתב הביתו

 שאי  רדם  אין  אתבד  כ"נ  רלף  אימןא  ס"שב  רתשובתב.  שלם  לו  לין  אולואפי"
 ייב  חקתה  לדתנא  מאיה  רהביא  ותובתה  כשלם  לו  לין  אם  אשתו  את  אגרשל
 ם  אבל  אכתובה  המסלק  דעמאט'  כו  וכתובתך  ויטך  גרי  המר  אאם  ורפאותהל
 ו  זתשובה  מתב  כקת  מחוקקלבחו.  גרש  ליכולנו    איכתובה  הסלק  מינוא
 דין  הפי  על  גרש  לשיכול  כייריא  א"מ  ררבל  ה"יא  ו"מ  רפסק  כא  לבוארמ
 תובה  כו  לין  אפילו  אותה  אגרש  לכול  יז  איירי  אני  שזיווג  וותה  אשונא  דיינוה
 לקתה  במו  כגרש  לאוי  ראין  דיכא  היירי  אם  שלא  אזה  בודהא  מ"רשב  הףא
 ין  אכתובה  הו  לין  אם  אאמר  קזהב,  ט"  עסימן  בובכת  שמוכ,  גרש  לאוי  ראיןד
 ין  אאםו,  גרש  לאוי  רין  אז  אותה  אונא  שין  אם  אני  שזיווג  בכןו,  גרש  לשאיר
 רב  השכתבו  מ  כבוארש  מ"רא  הבתשובתו,  גרש  לשאי  רין  אכתובה  הול
 עלת  בשהיא  כגרש  לכול  יינו  גרשום  רבקנות  תחר  אפילו  אתב  כהאא  ד"מר
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 ע  מינה  שמכתובה  הסלק  לו  לין  אפילו  אנו  גרשוםי  רביקן  תא  לזה  בי  ככפהנ
 פסקן  כ  וכתובה  העון  פירשביל  בעכבה  ליכולה  נאי,  גרש  לרשאי  דיכאה
 ".ש"ריבה

 מי  דו  לין  אפילו  אגרשה  לכולי,  דין  הפי  על  גרש  ליכול  שכלש,  מואל  שיוצא  מדברי  הביתה
 .זה בודהא מ"רשב השאףו, תובתהכ

 הן  כיים  חבי  רגאון  היצא  שמהד,  )ז"י  קימןס(  יינאורא  תנדה  מלום  שאילתת  ש"שו  בכתבן  כו
 וא  הימ,  ו  לאין  שוען  טוא  הפילו  איכ,  זה  בהסס  מביל,  תובה  כשלשת  הלי  בם  גהתיר  לתשובהב
 י  רבאדיר  ההגאוןון  שמכיו  שלאא.  ב  רהון  ותרושש  מישו,  ו  לין  אבאמת  שבירור  בידע  שנביאה
, ב  רמעשהו,  חובר  ט  ששלשת  הידיל    עהתיר  לעשה  מעשה  נכן  שתב  כגם  וובריה  גב  רהן  כייםח
 ה  זהיתר  לסכימו  הבר  כ)שואל  הרבה(ר  "ת  כברי  דלפי  שעודו.  דין  הית  ביני  עאות  רפי  ללוי  תדברה
, עתם  דפני  מעתי  דבטל  מני  אהכרחב,  משיב  וואל  שעל  בגאון  הבראשם  ופולין  ברבנים  הדוליג
 .ון דידןדנ בהתיר למהם עמנה נהנניו

 הכתובה  וגרשה  ליכול  שוא  הורה  תדין  שעל  פיף  אש,  תב  כ)ז"ע  קימןס(ם  "רמבת  ה"בשוו
 ד  עגרשה  לכול  יינוא,  גירושין  המחייב  שבר  דין  אאם  שמנהג  הל  מקוםמכ,  ליו  עוב  חשארת

 נשתטית  שפני  מדבר  בוא  הנוס  ארי  המקרה  דידן  בקום  מכלמ.  ין  שםעי.  תובתה  כמי  דה  לתןשיי
, תובתה  כמי  דהשליש  לחייבו  לאין  ו,יםכמובא  לעיל  בשם  הרופא,  שתו  ואין  יכול  לחיות  עימהא
 .כך לכולת יו לשאיןכ

 כבר  שמכיוןש,  תב  כ)ז"  טותד  א"  עימןס(  'ק  א  חלצחק  ייןת  ע"שו  בלחנן  אצחק  יבי  רגאון  הםג
 ו  לין  אפילוא,  גרשה  לכולי,  דין  הפי  על  גרש  ליכול  שכלש,  )ו"קט  ס"י  קימןס(  מואל  שבית  הכריעה
 ינו  גרשום  מאור  הגולה  רבקנת  תאחר  לף  אכןל,  זה  בודהא  מ"רשב  השאףו,  תובתה  כמיד
 דלת הנעול ללאו, בעל התקנת בהשתדל לאוי רשגת מדו יין  אםא,  מזומן  בתובתה  כמי  דהשלישל
 עמוד  לסור  ארי  הל  מקוםמכ,  רביה  וריה  פיים  קבר  כם  אאפילוו,  מיו  יל  כעוגן  מהיה  ילאש,  פניוב
ומת רת  השכתבו  מכ,  צרה  ישבת  לותמצ  מעדיפיו,  עבירה  משים  קבירה  עהרהוריש,  ישה  אלאב

 .ין שם עי)ג"ס רימןס( הדשן

 כן ושלמים שמאחרש, תב כ)א" י עףד',  אימןס( 'ק א חלשלום וייםת ח"שוי ב'לאגח פ"גר הםג
 הדין  שבמקום  שלמעשה  והלכה  לסכימו  האחרונים  הרבני  מרובא  דרובא  ופוסקים  הגדולי  מביםר
 לאו,  ינו  גרשום  מאור  הגולהבר  דרם  חשום  מזה  בןאיו,  ליה  עחרת  אישה  אישא  לו  אגרשה  לותןנ

 ראו  ודין  הית  בדרשו  וקרו  חםא,  שבע  נא  להכי  דאדעתא  דבה  רומדנא  אאיכאד,  בועה  ששוםמ
 לאא,  כתובה  המי  דריעת  פעבור  בשתו  אל  עישה  אלישא  מו  אלגרש  מעכבו  ליןא,  ני  עהבעלש

ין עי.  בועתו  שו  למתיריםו.  )ו"סק  תימןס(  'ק  גז  חל"רדב  ההדיא  בן  כשכתבו  כמו.  ליו  עוב  חארתיש
 . שם

 ו  לין  אאם  שסכימו  ההאחרונים  שמכיוןש,  תב  כ)'  הימן  סק  אבן  העזרחל(  זר  נבנית  א"שו  בכןו
 שכתבו כמו, תובתה כמי דשלשת הלי בם גחרת אישה אישא לו להתיר לש יתובה כמי דהשלישל
, ק אבן העזר חלזר נבנית א"שו בין עודיעו(. ליבאוויטשם מ"הר מהגאון לדק צמחת צ"שו  בעם  טטובב

 מי  דשלם  לו  לין  אאם  שעלה  ה)ו"  טימןס(ד  "  חב  לעלומותת  ת"שו  בםג.  )'  טות  אשםו,  ד"  יימןס
 כול  ידין  המן  שלכ,  תובתה  כוב  חגלל  בליה  עחרת  אישה  אלישא  ממנו  ממנוע  לין  אתובתהכ
 כול יינו אן כפיעל ף א שלדה  ילא  ונים  ששר  עמו  עהתה  שדין  בב  לחקרי  הדברי  לאפילוו,  גרשהל
 יכוליםש,  אישות  לאויה  ראינה  שנשתטית  בודה  יוא  הףא,  תובתה  כמי  דה  לשלם  לבלי  מגרשהל
 . עיין שם, ליו עוב חכתובה הארישתו, שתו אל עחרת אישה אישא להתירל
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 מכיוןל  ש"ס  דשום  מזה  בקילו  החרונים  אהרבהש,  תב  כ)ז"י  קימןס(  ששכר  יברית  ד"שו  בםג
, כתובה  השלשת  הלי  במתירים  המנהגו.  קולא  לפיקו  סדרבנן  מלא  אינו  אם  דרבינו  גרשוםרחד
 . )ח"כ קימן סם שין עודיעו(. ליהם עסמוך לם הכדאיםו, יא הורהת, ו לשאיןכ

 א  וכתבו  הטעם"שהביאו  את  דברי  הרשב,  77עמוד  '  כרך  ח,  סקי  דין  רבנייםבפעיין  עוד  ו
 :זה לשונו ו.יין זהשמע דתוספת כתובה בכלל כתובה הוא לענשמוסיפו הועוד 

דבנשתטית  ישליש  סך  הכתובה  ונדוניה '  א  ימן  סן  העזרבח  א"בן  יועי"
ל כתב  הטעם  של  השלשת  כתובה  עו  "ובתפארת  צבי  סימן  מ,  ותוספת  כתובה

 ישהאף  דאינו  יכול  לגרש  "שכתב  בשם  הרי  )ד"אלף  רנ  ימןס(א  "י  דברי  הרשבפ
ואם ,  ייב  לרפאותהלקתה  ח'מדתנן  כתובות  דף  נא  ,  ן  לה  כתובהיתאם  לא  י

משמע  דבלא  כתובה  אינו ',  אמר  הרי  גיטך  וכתובתיך  ורפאי  עצמך  רשאי
כך  אינו  יכול ,  וכמו  שאינו  יכול  להפקיע  עצמו  מרפואתה  בלא  כתובה,  יכול

משמע ,  שםן  עיי,  להפקיע  עצמו  מכל  תנאי  כתובה  בלא  נתינת  הכתובה
 ."דתוספת כתובה בכלל כתובה הוא לעניין זה

 )'סימן  ז  בן  העזראמשפטי  עוזיאל  חלק  (ל  "עוזיאל  זצ  ציון  חין  הגאון  רבי  ב    לציוןןוראשהעיין  לו
 :שכתב

שמא  תשוב  באחד ,  זו  ישהאאולם  גם  זאת  חובה  עלינו  לדאוג  לתקנתה  של  "
לזאת  נטיל  על  בעלה  זה  שישליש  גט  פיטורין ',  הימים  ותרצה  לקבל  גיטה  וכו

  כתובה  וחתומה  מידו ויתחייב  בהצהרה,  בידי  בית  דין,  כדת  משה  וישראל
שהוא  מקבל  עליו  סמכות  בית  דין  של  הרבנות  בארץ  ישראל  ומתחייב  לשלם 

לזכותה  ושיכתוב  לה  גט  פיטורין   ת  הדיןיל  כל  מה  שיחיבוהו  ב"לאשתו  הנ
 ."כדת משה וישראל בכל זמן שיחייבו אותו בית דין של ישראל בכך

בן א'    ילק  חומר  אביעת  י"שוה  ב"צ  הגאון  הרב  עובדיה  יוסף  זצוקלה"עיין  למרן  הראשלו
 עיקר  לדינא  שאין  השלשת  דמי  הכתובההשהביא  את  כל  האמור  לעיל  והעלה  ש',    אסימן  העזר

 שינוע, כך לרשידי שמן זל כדין בלעמוד ובוא לשלם ומורין גקני בבעל הנתחייב שואחר, מעכבת
 .ישראל ושה מדת כישה אישא לו להתרנוו, בועתו של עתרה הול

. והוא  משלם  את  כל  הוצאות  הבית,  מגורים  בדירת  הצדדים  ישהאאיש  נתן  לבמקרה  דידן  הו
 .ש גביית הכתובה ניתן לקחתה ממחצית הדירהידרכך לכשת ישהאכמו כן ישנו אפוטרופוס ל

גמור ין אחרת  על  אשתו  לאחר  שיתחייב  בקני  ישהאהבעל  רשאי  לישא    -  האמור  מורם  מכלה
לאישורו  של  נשיא  בית  הדין  הרבני  הגדול  הרב ובכפוף  ,  ושלם  לעמוד  בדין  בכל  זמן  שיקרא

 .א"ליט שהגאון הרב יצחק יוסף

 .בית הדין יזמין את הבעל להתיר לו את שבועתו שון לציוןאם קבלת ההיתר מהרע

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ
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