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 הרב משה בצרי, הרב יצחק הדאיה, ד"בא – צבי בן יעקב רבה

 )מאיר בר מוחא ד"כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תובעתה

 גדנ
 )יתן צחיאד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 'מוגזם'דין כתובה בסכום  ;עלהב יוב תוספת כתובה בגירושין שנבעו ממעשה ח:נדוןה

 חלטהה

  ולהם ,)1.4.2011(א  "תשע'  ו  באדר  ב"הצדדים  נישאו  זה  לזה  כדת  משה  וישראל  בתאריך  כ

' באדר  ב'  בתאריך  ז,    בסמוך  לנישואין)).29.7.2012(ב  "באב  תשע'  תאריך  לידה  י(]  'א  [–בן  

,   ענין  הכתובהבהסכם  זה  לא  הוזכר.    חתמו  הצדדים  על  הסכם  ממון,)13.3.2011(א  "תשע

התחייב  הבעל  על  תוספת  כתובה ,  במסגרת  הכתובה,  במעמד  הנישואין.  ויתור  או  מחילה

 .ח" ש900,000בסך 

ז "התקיים קדם דיון בתאריך ט. בעה האישה גירושיןת)  14.7.2016( ו"בתמוז תשע' תאריך חב
נכונותו לתת גט הודיע הבעל על , כשבטרם קיומו של הדיון להוכחות ,)19.9.2016( ו"באלול תשע

(  ז"ט  במרחשוון  תשע"הצדדים  התגרשו  זה  מזה  כדת  משה  וישראל  בתאריך  י.  פיטורין  לאישה

, הצדדים  כי  נושא  הכתובה  יוכרע  לאחר  סדור  הגט  י  כוחאכשסוכם  על  דעת  ב  ,)20.11.2016
 ,לאמור.  כשבפועל  לא  תגבה  האישה  את  הכתובה  אלא  לאחר  סיום  הליכי  הרכוש  בבית  המשפט

 לקזז  מהסכום  שיפסק,  בהחלטה  נפרדת,  יקבע  בית  הדין,  ין  בענין  הרכוש  יהיה  חלוטשפסק  הדכ
 .במסגרת חוק יחסי ממון ואינו בהתאם להלכה ישהאאת אשר נפסק ל ,)ם יפסקא(

חקרו  הצדדים  על  ידי נו    וב,יים  בית  הדין  דיון  מיוחדק)  9.1.2017(  ז"א  בטבת  תשע"תאריך  יב
שעלו  בטענות ,  אן  לטענות  הרלוונטיות  לענין  הכתובהמכו.  נגדכועל  ידי  הצד  ש  י  כוחםאב

 .הצדדים ובסיכומיהם

 ואחת לחודש, יחסי אישות באופן שלא תתעבר. 1

ועל  אופי ,  בכתב  התביעה  טענה  האישה  כי  הבעל  מנע  ממנה  להביא  ילדים  נוספים  לעולם

 :יחסי האישות בין הצדדים

 ".דלאחר הולדת בנם היחי, בכך שנשמר שלא לעבר אותה עוד"

ין  אמת א":  כחיש  הבעל  וטוען  כימ)  12עיף  ס(  בכתב  ההגנה.  42וסעיף  ,  37ראה  שם  בסעיף  ו
שתתאפשר לידת הבן  דיכיחדיו בטיפולים ובהתערבות רפואית  קוסהבעל והאישה ע".  בטענה  זו

 .וסירבה לקיים יחסי אישותוה אחרי לידתו סירבה האישה ללכת למקו]. 'א[
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וזר חשבו    ,לפרוטוקול  45-48ראה  שורה  .  ים  בבית  הדיןושא  זה  עלה  גם  בדיון  שהתקינ
 זאת  סיפר  כי  פיתתה  אותו  ולבסוף  היה  איתה  םע.  והבה  ללכת  למקוירהבעל  וטוען  שהאישה  ס

 ).יים עמה יחסי אישותק(

האישה .  חקירה  הנגדית  התברר  כי  האישה  לא  נצרכה  לטפול  רפואי  כדי  להכנס  להריוןב
אה שורה ר( אשר  האישה  הרתה  באופן  טבעי  ללא  טיפוליםכ,  הרתה  שבעה  חודשים  לאחר  החתונה

באופן  קיום ,  וכי  הבעל,  האישה  טענה  בחקירתה  על  רצונה  בילדים  נוספים  ).לפרוטוקול  112–105
ראה  גם  שורה ,    ולהלן394ורה  ש(  היו  לה  ילדים  נוספיםיא  לגרם  לכך  שלא  תתעבר  ו,  יחסי  האישות

 ).לעניין תדירות היחסים, 413–412שורה ,  בעניין אופי קיום היחסים404

 טענות על אלימות מילולית. 2

בבת  אחת :  "מתארת  האישה  שמיד  עם  הולדת  בנם  של  הצדדים,    לכתב  התביעה15בסעיף  

וכאן ,  "משפילה  בצעקות,  שינה  הבעל  את  פניו  והחל  מתעמר  באישה,  ובפתאומיות  מבהילה

את  לא  משלמת  פה   ","תצאי  לי  מהבית",  "זה  הבית  שלי:  "מתארת  האישה  את  הצעקות

ושם  בסעיף ".  זה  הבית  שלי  ורק  שלי",  "שיהיה  לך  ברור  שזה  לא  הבית  שלך",  "שכירות

כשהבן  נבהל ,    מתארת  האישה  אירוע  שבו  הבעל  החל  לצרוח  ולגדף  שתעוף  מהבית28

 .נפל ונחבל בראשו, רץ בבהלה, מצעקות האב

עוט  נגרר  על  ידי  האישה כי  כל  ויכוח  פ  ,)עיף  ח  לכתב  ההגנהס(  כתב  ההגנה  משיב  הבעלב
שררה אהבה , ]'א[עד להולדת הבן : " כותב הבעל13בסעיף . כוח אלים כולל צעקות וקללותוילו

הבעל  מציין  בכתב ,  זאת  םע.  יצוין  כי  דבר  זה  מוסכם  על  שני  הצדדים".  ואחווה  בין  הצדדים
 .וכי לא מדובר בטקטיקה משפטית, י הוא מעונין בשלום ביתכ) 21עיף ס( התשובה

 ת כוחואבאמצעות מכתב מב, ושיןירעל רצונו בג ישהאהבעל הודיע ל. 3

, עורכת  הדין  חדד  ריקי,    שלחה  באת  כוח  הבעל,)28.8.2014(ד  "באלול  תשע'  בתאריך  ב

 :ובו נאמר בין השאר" הודעה לפני נקיטת הליכים משפטיים"שכותרתו , מכתב לאישה

 נךהר  העובדה  כי  ולאו,  לאור  התעמרויותיך  הבלתי  פוסקות  במרשי.  2"
וכמי  שנתונה  להתפרצויות  זעם ,  נוהגת  במרשי  כאילו  היה  חפץ  בידייך

כוחנית   ישהאוכמי  שנתגלתה  כ,  נוקטת  באלימות  מילולית  חריפה,  כלפיו
להותיר  לו  כל  מקום   ליבאשר  מבקשת  להשתלט  על  דרך  חייו  של  מרשי  

ש לא דגה(  ומבקש  להתגרש  ממך  לאלתר,  צה  נפשו  של  מרשיק,  לביטוי  עצמי
 ).במקור

מונעת  את  כניסתו  של  מרשי  לדירה  המצויה  ברחוב   תאבימים  האחרונים  .  3
והן ,  הן  מתוקף  הבעלות  והרישום,  בבעלותו  ושייכת  לו  בלבד  ינהשה,  ]'נ[

 ).דגש במקורה( חתומה ינךהמתוקף הסכם לחיים משותפים עליו 

וחד ובמי,  לחסוך  עגמת  נפש  לשניכם  ל  מנתעיובהר  כי    מען  הסר  ספקל.  4
ובכלל  זה  פניה ,  עולות  דרסטיותפנקוט  למרשי  נמנע  מ,  לבנכם  המשותף

  [...].למשטרת ישראל והגשת תלונה נגדך

 נךההריני  להודיעך  כי  [...]  להסכם  לחיים  משותפים  '  לפי  האמור  בפרק  ו.  6
 מתבקשת  לעזוב  את  דירתו  של  מרשי  בתוך  שישים  יום  מקבלת  הודעה  זו

.[...] 
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, הודעה  על  סיום  הקשר  הווהמבהר  כי  מכתבי  זה  יו  מען  הסר  ספקל.  11
 ."[...]בהתאם לאמור בהסכם לחיים משותפים 

עדותו  בפני  בית  הדין  טען  הבעל  כי  המכתב  הוצא  אחרי  ארבע  פעמים  שהאישה  לא  נתנה ב
זאת  מתברר  כי  האישה  לא  עזבה  את  הבית  בהתאם   חד  עם  י).183ורה  ש(  לו  להיכנס  לביתם

הבעל  טוען  כי  דבר  עם  האישה .  ו  לגור  יחדיו  עוד  שבעה  חדשיםוכי  הצדדים  המשיכ,  למכתב
 ). לפרוטוקול29ורה ש( והתנצל וביקש לעשות שלום בית

חל  הבעל  לצרוח  ולגדף  שתעוף השבו    עקב  אירוע  ,)1.4.2015(  ה"ב  בניסן  תשע"תאריך  יב
 ,עזבה  האישה  את  הבית,  נפל  ונחבל  בראשו,  רץ  בבהלה,  כשהבן  נבהל  מצעקות  האב,  מהבית

התברר  שהבעל  החליף ,  לקחת  את  חפציה  דיכוכששבה  לדירה  ,  לדבריה  עקב  צעקות  של  הבעל
חזר  הבעל ,  בתיווך  אם  האישה,  לאחר  כארבעה  חדשים.  ומנע  ממנה  כניסה  לבית,  את  המנעול

לאחר  שהבעל  סרב  להשתתף  בהוצאות ,  ולדברי  האישה,  להתגורר  בדירה  ששכרה  האישה
אופן ב)  דירה  ששכרה  האישהה(    מתאר  את  עזיבתו  את  הביתהבעל.  נעלם  הבעל  כלא  היה,  המדור

 ).73–51אה שורה ר( שונה

 הבעל סרב לפרנס את אשתו ובנו. 4

למעט  משכנתא  ששילם  על ,  האישה  טוענת  כי  הבעל  לא  השתתף  בהוצאות  משק  הבית

פרוטוקול  שורה ,    לכתב  התביעה12ראה  סעיף  (ובה  התגוררו  הצדדים  ,  הדירה  הרשומה  על  שמו

  לכתב 15ראה  סוף  סעיף  (  הבעל  מכחיש  את  הטענה  שביקש  מהאישה  שכירות  ).302–292

ראה  פרוטוקול (  עם  זאת  טוען  הבעל  כי  פרנס  את  הבית  באמצעות  העסק  של  האישה  ).התשובה

היה  שיביא )  2015באוגוסט  (  האישה  מציינת  כי  התנאי  לחזרה  לשלום  בית  ).235–225שורה  

  הטענה  כי  הבעל  לא  פרנס ).  לפרוטוקול372–371שורה  (עוד  ילדים  ושיפרנס  אותה  ואת  הילד  

וכי  הרקע  לעזיבת  הבית  היתה  הדרישה  של  האישה  שהבעל  יפרנס  אותה  ואת ,  את  האישה

' מיום  ח(חזרה  גם  בתצהיר  העדות  הראשית  שהגישה  האישה  לבית  המשפט  למשפחה  ,  הילד

 ).42סעיף , )8.12.2016(ז "בכסלו תשע

  דת ואינה זכאית לכתובההטענה כי האישה עוברת על. 5

בבית  הדין  התברר  כי  הבעל  אף .  הבעל  טען  כי  האישה  מחללת  שבת  ואינה  הולכת  למקווה

וכן ,  152,  147,  142שורה  ,  ראה  פרוטוקול  הדיון(וכי  לא  הקפיד  על  דיני  טהרה  ,  הוא  מחלל  שבת

סה הטענה  כי  האישה  אנ.    כך  שאין  מקום  לטענה  לפטור  את  הבעל  מחיוב  כתובה).48שורה  

 .לא נשמעת אמינה, אותו לחלל שבת

. הבעל  בכתובה,  ד  כאן  בקצירת  האומר  הטענות  הרלוונטיות  לעניין  חיוב  או  אי  חיובע
 .ושיןירכאשר האישה תובעת ג, מתי חייב הבעל בכתובה, ומכאן לדיון ההלכתי

 אומדנא בתוספת כתובה. א

, ב  ששמין  בגדים שעליהדעת  ר,  לענין  אלמנה  שבאה  לגבות  כתובתה'  ד  א"איתא  בכתובות  נ

,   אדעתא  למיקם  קמיה–דכי  אקני  לה  ,  ונפסקה  הלכה  כרב  דשמין,  ל  דאין  שמין"ושמואל  ס

רק  לתקופת  החיים ,  והיינו  שכל  מה  שנתן  לה  בגדים.  אדעתא  למשקל  ולמיפק  לא  אקני  לה

, וזו  אומדנא  במתנה.  אך  לא  היתה  כוונתו  שאף  אם  ייפרדו  תיטול  בגדים  אלו,  המשותפים



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

4 

ומה ,  אין  הכוונה  שנותן  לה  הבגדים  אלא  שיהיה  לה  מה  ללבוש,  חייב  בכסותהדאף  ש

ועל  זה  סבירא  ליה  לרב  שעל  דעת ,  שיכולה  ליטול  הבגדים  הוא  בטענה  שהבגדים  ניתנו  לה

דבגדים ',  ד  א"ועיין  ברבי  עקיבא  איגר  בחידושיו  לכתובות  נ.  למישקל  ומיפק  לא  אקני  לה

ואינה  אלא ,  ם  אינם  ברשותה  למכור  או  לכלותאול,  אלו  אינם  שלה  רק  להתקשט  לפניו

ואם  נקרעו  הבגדים  מתשמיש  הוי  כמתה .  ששאולים  לה  הבגדים  להשתמש  בהם,  כשואל

ואומדנא  זו  היא  דווקא  בבגדים .  עיין  שם,  אבל  אין  הגוף  שלה  רק  הפירות,  מחמת  מלאכה

ח דבגדים  שעשו  לה  היתומים  מכו,  וכמו  שכתב  ההפלאה  בכתובות  שם,  שעשה  לה  הבעל

לא  שייך  לומר  דהקנו  אדעתא ,  כיון  דהרשות  בידה  לתבוע  כתובתה  בכל  עת,  חיובם  בכסותה

 .למיקם קמייהו

ביא  מחלוקת  רבינו  חננאל  ורבינו  תם  באלו  שכופין ה)  ה  כי  הא"ד(  'ה  ב"בתוספות  יבמות  סו
 :דעת רבינו חננאל דכל אלו שכופין מחמתה. אם יש לה תוספת כתובה, להוציא מחמתו

דאדעתא  למיפק  לא ,  אבל  תוספת  לית  לה,    ומאתים  אית  להדוקא  מנה"
 ".אוסיף לה

ולא '  נפקא  מינה  למורדת  כו,  מהא  דתנאי  כתובה  ככתובה,  ף  על  פיארק  פהביא  ראיה  מריש  ו
ל כומ, שנים ולא ילדה גם כופין' ואף דבשהה י. קאמר  נפקא  מינה  לבאה  מחמת  טענה  וכיוצא בה

קאמר  בריש  אף  על  פי  דתנאי  כתובה  ככתובה  גם  בשהה ואמאי  לא  ,  יש  לה  תוספת  כתובה  מקום
. אלא  בית  דין  כופין  אותו  משום  פריה  ורביה,  יש  לומר  דלא  מחמתה  כופין,  שנים  ולא  ילדה'  י

מה  שאין  כן  תוספת ,  יוב  שחייבוהו  חכמיםחוא  הדכתובה  ,  והחילוק  בין  כתובה  לתוספת  כתובה
דלכל  מילי  הוי  תנאי ,  ודעת  רבינו  תם.  אמרינן  בה  אומדנא,  שהיא  מתנה  שנתן  מדעתו  ומרצונו

משום  דאיגלאי ,  אף  שיש  להם  תוספת,  וממאנת  וחברותיה  דאין  להם  כתובה,  כתובה  ככתובה
 ,)ף"א  מדפי  הרי"א  עכ(  ף  ביבמות  שם"והרי.  אין  לה  כתובה  כןל  מילתא  דלא  נתקדשה  מעולם  וע

 :וזו לשונו, ללא חולק, הביא דעת רבינו חננאל בשם יש מי שאומר

ש  מי  שאומר  שכתובה  זו  דמחייבינן  לבעל  בתביעת  האישה  מנה  מאתים י"
הכא  אומדן  דעתא ,  ואף  על  גב  דתנאי  כתובה  ככתובה  דמי,  אבל  תוספת  לא

אדעתא  למישקל  ולמיפק  לא  אקני ,  הוא  דכי  אקני  לה  אדעתא  למיקם  קמיה
, כך  יש  כתובה  בלא  תוספת,  וכשם  שמצינו  שיש  תוספת  בלא  כתובה[...]  לה  

דמכללא  לא ,  והמחייב  בהו  כתובה  ותוספת  צריך  ראיה  ברורה.  כגון  זו
 ."מפקינן ממונא

ף  דלרבינו  חננאל  מספיקא  לא  מפקינן  תוספת  כתובה  בבאה  מחמת "מבואר  דדעת  הריו
הביא  את  דעת  רבינו ',  ב  סימן'  רק  ופש  שם  ביבמות  "והרא.  דהמחייב  צריך  ראיה  ברורה,  טענה

ל  ורב  אלפסי "ובהאי  עובדא  עבדינן  כדברי  רבינו  חננאל  ז:  "והסיק,  חננאל  ואת  רבינו  תם  החולק
ענין  באה  מחמת ל)  'ג  סימן  ד"לל  מכ(  וכן  פסק  בתשובותיו".  ולא  מגבינן  אלא  מנה  ומאתים

לא  מפקינן  ממונא  ואין ,  דכיון  דאיכא  פלוגתא  דרבוותא,  ושם  מבואר  דהוא  מחמת  הספק,  טענה
 .לה תוספת

, נשאל  במי  שיש  בו  סימנים  של  סריס  חמה  ,)'ג  סימן  ה"לל  מכ(  ש"שם  בתשובת  הראו
אך  כל  זה  באינה  תובעת ,  וכתב  שם  דהיא  נאמנת.  אם  כופין  אותו  לגרש,  ושיןירואשתו  תובעת  ג

האישה  שאמרה  מת :  א,  כההיא  דאמרינן  ביבמות  קיז.  לא  מהימנא,  אבל  תבעה  כתובה,  כתובתה
אף ,    בעלי  תנו  לי  כתובתימת.  מתירין  אותה  לינשא  ונותנין  לה  כתובה,  בעלי  התירוני  לינשא

ועיקר .  כופין  אותו  לגרש,  ואם  תבעה  להתגרש  ולא  הזכירה  כתובתה.  לינשא  אין  מתירין  אותה
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שלא  הוסיף  לה ,  אולם  אינו  נותן  לה  תוספת  כתובה,  וכן  נדוניא  שהכניסה  לו,  כתובה  מגבינן
 .ד"ועיין בטור אבן העזר ריש סימן קנ. אדעתא למשקל ולמיפק

את  דעת ,  הביא  לענין  תנאי  כתובה  ככתובהש)  תובות  רפטכ(  הגהות  מרדכיכן  נמצא  בדברי  ו
אבל לא , אמרינן דתנאי כתובה ככתובה, רבינו חננאל דדוקא לדברים שנמנו בריש פרק אף על פי

וכן  בבאה  מחמת .  דיש  לה  תוספת  ואין  לה  כתובה,  והביא  ראיה  מממאנת  ושניה.  לשאר  דברים
סבירא  ליה  לרבינו  חננאל  דכתובה  יש  לה  אך  לא  תוספת ,  תובהטענה  דכופין  אותו  להוציא  ויתן  כ

, דבעי  למימר  פרק  המדיר  דכופין  ויתן  כתובה,  ושהה  עמה  עשר  שנים  ישהאאמנם  נושא  .  כתובה
והביא  המרדכי  דעת  רבינו  תם  החולק .  דעדיפא  מאיילונית  דאית  לה  תוספת,  תוספת  נמי  אית  לה

באה  מחמת  טענה  דאית  לה  כתובה  אית  לה  נמי וכן  ,  וסובר  דלכל  מילי  תנאי  כתובה  ככתובה
 :וזו לשונו, וכתב המרדכי. תוספת

דתניא  בסוף  המסכת ',  ולי  הדיוט  נראה  לי  דגם  בהיא  אומרת  לעלות  וכו"
שספר   אה  לירועוד  נ.  ת"שייך  הפלוגתא  של  רבינו  חננאל  ור,  דקתני  בה  כופין

רביה  הביא שהרי  במצוה  של  פריה  ו,  מצות  גדול  סובר  שהלכה  כרבינו  חננאל
וכן  משמע .  ודברי  רבינו  תם  לא  הביא,  דברי  רבינו  חננאל  לענין  פסק  הלכה

ם  היה  רגיל  לפסוק  היכא "ומצאתי  מהר.  שאנץ  כרבינו  חננאל'  קצת  בתוס
דאמר  ליה  האי ,  לא  מצי  מפיק  מיניה,  אי  תפס  אידך,  שגדולים  חלוקים  בדבר

 ".אייתי ראיה שהלכה כזה הרב שפסק כן

ומכל  מקום  לא  יכולה  להוציא  ממנו ,  רדכי  שהלכה  כרבינו  חננאלרי  שסבירא  ליה  למה
 .ויכול הבעל לומר קים לי כרבינו חננאל, במחלוקת זו

, נלמד  מדין  בגדים  ותכשיטים  שנתן  לה  הבעל,  טעם  החילוק  בין  כתובה  לתוספת  כתובהו
יב שאף  שחי,  כמו  בגדים,  שכל  מה  שהבעל  אינו  מחויב  לתת  מעיקר  הדין  ונתן  לה  מנדבת  לבו

כל  אלה  הם ,  והוא  הדין  לתוספת  כתובה,  וכן  תכשיטים,    לה  גוף  הבגדיםתתאינו  חייב  ל,  לכסותה
 בשלטי  גבוריםו)  ב,  דושין  מטק(  ד"רי'  עיין  בתוס,  ובמתנה  אזלינן  בתר  דברים  שבלב,  בגדר  מתנה

 :וזו לשונו ,)אות ח, ר"בעמוהא , תובות נוכ(

  הואיל  ומכר  לו  לזה ,ולא  אמרו  דברים  שבלב  אינם  דברים  אלא  במכר"
אבל  במתנה  אנו  הולכים  אחר .  אין  לנו  לילך  אחר  דברים  שבלב,  במעותיו

אין  מתנתו ,  שאם  אנו  מכירין  דעתו  שאינו  גומר  ומקנה  בליבו,  דברים  שבלב
הואיל  ואנו ,  שהרי  שכיב  מרע  אף  על  פי  שנתן  נכסיו  במתנה  סתם,  מתנה

 ."ליו חוזר ממתנתואם עמד מחו, מכירין שאינו נותן אלא על דעת שימות

דין  זה  של להסבר  .  'ז  סעיף  ד"א  בחושן  משפט  סימן  ר"כדברי  השלטי  גבורים  פסק  הרמו
 ';ק י"ע שם ס"טי גבורים מצאנו בסמלש

מה ,  מסתמא  גמר  ומקני  אם  לא  דפירש,  דדוקא  במכר  דקיבל  מעות,  הטעם"
ואמרינן ,  דאומדן  דעת  כלדהו  מבטל  המעשה,  שאין  כן  במתנה  דהוא  בחינם

 ". דלא גמר בדעתו ליתנו לו בחינםביה

ולכן . מה שאין כן מכר,  אומדן  דעת  כל  דהו  מבטל  את  המעשה,  בואר  דמתנה  שהיא  בחינםמ
סבירא  להו  לתוספות  דאומדן  דעת  מבטל ,  ולא  דבר  שהתחייב,  תוספת  כתובה  שהיא  בגדר  מתנה

ש  לומר  שהם י,  דבשלמא  כסות  ותכשיטים  שעשה  לה  בחיי  הנישואין,  אלא  דצריך  עיון.  המתנה
הרי  זה  כתמורה ,  אולם  תוספת  כתובה  שהתחייב  במתנה  זו  בשעת  הנישואין,  בגדר  מתנה

ואפשר  דאכן  יש  שוני  בסברות  של  שמין  לאלמנה  לתוספת  כתובה  באלו .  לנישואין  וכמכר
אולם  בתוספת  כתובה  שהיא ,  ל  דהוי  מתנה"דבשמין  לאלמנה  הסברא  כנ,  שכופין  להוציא

מסביר  רבינו  חננאל  את  התנאי  של ,  ושין  או  באלמנותירתנאי  בגוהיא  ,  התחייבות  מותנית



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

6 

אולם  אם  בית  דין יחייבו אותו ,  היינו  אם  יגרש  מדעתו,  ושיןירשכל  מה  שהתחייב  בג,  ההתחייבות
ולכאורה  הוא  הדין  אם  הבעל  אינו  רוצה  לגרש  אלא  שמסכים .  על  דעת  כן  לא  התחייב,  לגרש

, על  דעת  כן  לא  התחייב,  ש  מחמת  רצון  האישהדעל  דעת  שיצטרך  לגר,  לגרש  כתביעת  האישה
אך ,  ושין  שהוא  מגרש  אותה  מרצונו  ומיוזמתוירדפשט  ההתחייבות  אליבא  דרבינו  חננאל  הוא  בג

 .כך נראה לכאורה בסברת רבינו חננאל. ת בגירושיןינלא כשהיא המעוני

ה "דהנה  הרמ.  שונה  ממה  שכתבתי  לעיל,  לא  שנמצא  שהסברא  בדין  שמין  מה  שעליהא
שנוטלת ,  כותב  בחילוק  בין  מתנה  שנתן  לה  הבעל  כגון  קרקע,  )ב"א  ע"נ(  חידושיו  לבבא  בתראב

 :וזו לשונו, לבין כלים שעליה ששמין, אף בנתאלמנה

ולא .  שקלה  לה  להדיא  לארעא  לבר  מכתובתה,  ואם  נתאלמנה  או  נתגרשה"
הוא ,  דהתם  כיון  דמידי  דמיחייב  ביה  בתנאי  בית  דין,  דמיא  לכלים  שעליה

ובתנאה  דכל  יומי  מיגר  אלמנותיך  בביתי  הוא ,  מיא  דמזונות  דלאחר  מיתהדו
וכיון .  כי  מקני  לה  אדעתא  דמיקם  במיגר  ארמלותה  הוא  דמקני  לה.  דתלי

שכך  כותב  לה  לכשתנשאי  לאחר  תטלי  מה ,  וכתובה  למיפק,  דכלים  למיקם
דאדעתא ,  כי  שקלה  כתובתה  דינא  הוא  למישם  כלים  שעליה,  שכתוב  ליכי

אבל  מתנה  דלא  מידי  דמיחייב  ביה  בתנאי  בית .  למיפק  לא  אקני  להלמשקל  ו
ולאו במיגר ארמלותה בביתיה , אלא מדעתא דנפשיה הוא דאקני לה, דין הוא

, לא  מפסדה  לה,  כל  היכא  דלא  נפקא  מרשותיה  דבעל  בחייו  מדעתה,  תליא
דלא  הוה  מיחייב  בהו ,  מידי  דהוה  אתוספת  ושאר  מתנות  דמיכתבין  גו  כתובה

אף  על  גב  דגביא  כתובתה ,  דכל  היכא  דלא  מרדה  ביה  מחיים,  י  בית  דיןבתנא
וכל  שכן  מתנתה  דאפילו  בחיי  בעל ,  שקלה  לה  לבד  מכתובתה,  לאחר  מיתה

 ."נמי ברשותה קיימא למיכל פירי

מותנה  במסגרת  החיוב  שקבעו ,  דכל  מה  שהוא  מחויב  בתנאי  בית  דין,  ה"סוד  דברי  הרמי
, ולאחר  מיתה,  מסגרת  החיוב  הוא  למיקם  קמיה,  לכסותהדכיון  שיש  לבעל  חיוב  .  חכמים

, וכמו  שאין  לה  מזונות,  ולכן  שמין  מה  שעליה  כשבאה  לתבוע  כתובתה,  כמזונות  שלאחר  מיתה
אבל  כל  דבר  שהוא  לא  במסגרת  חיוב  שחייבו .  שזה  מסגרת  חיוב  תנאי  בית  דין.  אין  לה  כסות

אלא ,  יש  לה  גם  למישקל  ולמיפק,  צמושהוא  חייב  ע,  כמו  מתנת  קרקע  או  תוספת  כתובה,  חכמים
. יש  לה  תוספת  כתובה,  כיון  שלא  מרדה,  גם  באלו  שכופין  לגרש,  ה"ולכאורה  לרמ.  אם  כן  מרדה

ה  כדעת  רבינו  תם  דחייב  בתוספת  כתובה  גם  בבאה  מחמת  טענה "ל  לרמ"ומבואר  לכאורה  דס
 . לדין תוספת כתובה,ל בין דין אלמנה ששמין מה שעליה"ועל כן חילק כנ, ובאלו שכופין לגרש

דהמחבר  בשולחן  ערוך  אבן  העזר .  מנם  מדברי  החלקת  מחוקק  נראה  החילוק  באופן  שונהא
 :פסק' בסעיף  ט"צימן ס

 ".זכתה במתנתה, אף על פי שהוא מגרשה מדעתו, הנותן מתנה לאשתו"

 :א הגיה עליו"ברמו

, אלא  כך  ראוי  להיות  אף  על  פי  שמגרשה  שלא  מדעתה,  נראה  לי  כאן  טעות"
 ."אפילו הכי מתנתו שלה, כגון שסרחה עליו

ים ותכשיטים שעושין להתנאות דדבג, א"תב בהסבר דברי הרמכ)  'ק  ז"ם  סש( בחלקת מחוקקו
 :בהם

אבל  אם ,  אין  דעתו  למתנה  גמורה  רק  שתתקשט  בהם  כל  זמן  שהיא  תחתיו"
 ."אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני להו תסרח עלי
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נותן  לאשתו  קרקע  או  כלים  שאינם  ללבוש הו  שדבריף  תורובאר  לבהמשך  הוסיף  ו
דלא  גרע  מתוספת  שליש  שמוסיף  לה ,  כל  שאינה  מורדת  בו  הרי  הם  שלה,  ולהתנאות  בהם

מה  שאין  כן  אם .  שאין  המתנה  חוזרת,  וכדין  מי  שנתן  מתנה  לאוהבו  ונעשה  שונאו,  בנדוניתא
 .ד"עכת .בהדין המתנה כדין התוספת כתו, הוא מאותם מאותן שכופין אותו להוציא

שאינם  למתנה  גמורה  אלא  למטרת ,  לכאורה  מבואר  מדבריו  שבבגדים  יש  דין  מיוחדו
אולם  כל  מתנות  שאינם   ,)ה–ימנים  מב  דסספרי  משפטיך  ליעקב  ב'  יין  מה  שכתבתי  בחלק  דע(  נישואין

 .אינם  חוזרים,  אף  אם  ניתנו  בסיבת  נישואין  ,)בגדים  שהם  על  דעת  שתתקשט  לפניוכ(  למטרת  נישואין
הוא  טעם  אחד  עם   דנראה  דסבירא  ליה  לחלקת  מחוקק,  ומשום  כך  בדין  אלו  שכופין  לגרש

 .אמרינן דאדעתא למשקל ומיפק לא יהיב לה, לא מחמת רצונום וכל שהגירושין ה, מורדת

גם  צריך  עיון  אם .  צריך  עיון  אם  במורדת  מפסידה  המתנות  מעיקר  הדין  או  מתקנת  חכמיםו
ונראה  דיש  לחלק  בין  נותן  מתנה  לאוהבו .  האם  דמי  למורדת,  הנעשה  שונאו  מחמת  מקבל  המתנ

והנותן  לא  נהנה  בעצם  המתנה ,  לכאורה  נתן  לו  מתנה  מוחלטת,  דבנותן  לאוהבו,  לנותן  לאשתו
הרי  גם  לו  יש  הנאה  מעצם השימוש ,  אבל  בנותן  לאשתו.  ואין  לו  כל  קשר  למתנה  משעה  שנתן  לו

הרי  הוא ,  ולכן  כשמוציאה  מדעתו.    שנתן  להכשמשתמשת  בבית  בכלים,  במתנה  על  ידי  אשתו
יכול   ינואעת  כגרם  לה  ובגינה  שמציאות  הל  עואין  לו  טענה  ,  הפקיע  את  עצמו  מהמתנה  בגירושין

אולם  כאשר  היא .  שאינה  טענה,  וכל  טענתו  מצד  אוהבו  ונעשה  שונאו,  תמש  במתנהשלה
נעשה  שונאו  אלא  שכעת הטענה  שלו  אינה  מצד  אוהבו  ו,  המורדת  או  הוא  מאלו  שכופין  להוציא

 .ולכן אינה נוטלת מתנותיה, שללת ממנו זכות ההנאה שהיתה לו במתנות שנתן להנ

אוהבו  ונעשה .  הן  שתי  טענות  שונות,  אדעתא  למשקל  ומיפק  ואוהבו  ונעשה  שונאו,  כאמורו
 כיון  שכל  נותן  מתנה  יודע,  טענה  ינהאו  זו,  הטענה  היא  שחלו  שינויי  נסיבות  מיום  המתנה,  שונאו

ולכן , הבה  ושנאהאויכולים  להשתנות  מ,  יחסי  בני  אדם  לטוב  ולרעביש  שינויים  ששעת  הנתינה  ב
ענה  של  אדעתא טך  הא.  נתןלא  ,  יהיה  בעתיד  שונא  שלושאין  אומדנא  במתנה  שעל  דעת  כן  

כוונתו ו,  נות  מהמתנה  שהוא  נתןיהיכול  ל  ינואיא  טענה  על  שכעת  ה,  א  יהיבללמשקל  ומיפק  
הרי ,  וכאשר  מגרשה  מדעתו.  נה  מהקרקע  או  מהכלים  שנתן  לאשתויהוא  הבשעת  הנתינה  שאף  

מרידתה  או ,  ך  כאשר  מוציאה  מחמתהא,  מוותר  על  הנאתוו,  הוא  מוציא  אותה  ואת  מתנותיה
, הרי  מוציאים  ממנו  את  הנאת  השימוש  מהמתנה  בעל  כרחו,  להוציא  אותו  ופיןכית  דין  בש  ולאפי

ואף .  ת  שלא  יפקיעו  ממנו  את  ההנאה  מהמתנהובזה  אמדינן  דעתיה  שלא  נתן  אלא  על  דע
היא  או  בית  דין  ממנו ו  קיעיפשנותן  לה  המתנה  באופן  שהוא  ישתמש  ולא  ש  לומרש  באלמנה  י

בזה  אין  את  הסברא ,  נות  מהמתנה  וכגון  במיתתויהאבל  כשאין  לו  אפשרות  ל,  את  הנאת  המתנה
 ).בגדים שניתנו לסיבת נישואין א אם כןאל( של אדעתא למשקל ומיפק

יש  את  הסברא  של  אדעתא  למשקל ,  א  שאם  מצא  בה  ערות  דבר  שחייב  להוציאהוצלפי  זה  יו
ם  דברי עקנה  אחד  באמנם  הסבר  זה  לא  יעלה  .  שהרי  אינו  מוציאה  ברצונו,  ומיפק  לא  אקני  לה

ועיין  בחתם .  מצא  בה  ערות  דבר  וללה  אפישיא  ההלבוש  באבן  העזר  שם  כתב  דמתנתה  .  הלבוש
הביא  את  דברי  העיטור  והפוסקים ש)  ו,  הובא  גם  בפתחי  תשובה  צט,    סימן  קמאלק  אבן  העזרח(  סופר

, דנעשו  למיקם  קמיה  ולא  למיפק,  דהני  מילי  במלבושים  העשוים  להתקשט,  דשדרו  ממתיבתא
לבר ,  לא  הדרי  לבעל  אפילו  סרחה  עליו,  אבל  במתנה  בין  קרקע  בין  מטלטלין  וכסף  וזהב

וכתבו  הגאונים .  נוטלת  המתנהוה  ו  מצא  בה  דבר  ערווהביא  את  הלבוש  שהוסיף  דאפיל.  ממורדת
וכי  יעמיד  לו ,  דשדרו  ממתיבתא  טעמא  דמלתא  משום  שכמה  פעמים  אדם  נותן  מתנה  לאוהבו

 .וכי סלקא אדעתך שאם ישנאהו אחר כן יחזיר לו המתנה, ערב שיהיה אוהבו לעולם
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מבעל שנתן , נותעיין  שם  בחתם  סופר  שהביא  ראיה שבמתנת קרקע נוטלת בגירושין ובאלמו
, ואם  נאמר  דבגרושה  ואלמנה  אינה  נוטלת  מתנתה,  שקנתה  והבעל  אוכל  פירות,  מתנה  לאשתו

, ושין  ואלמנות  אינם  שלהירולאחר  ג,  הבעל  אוכל  פירות,  חדיהרי  בחייהם  ,  מה  הועילה  מתנתה
 ;אם כן לענין מה הגוף שלה

ח יקתואף  על  גב  דאין  מזה  ראיה  דגם  שתסרח  עליו  או  תזנה  עליו  לא  "
ודי  לומר  שקנתה  אם  תצא  באלמנות  וגירושין  מדעתו  ולא ,  המתנות  ההמה

ל  דלא  אמדינן  דעתיה  שלא "ס  הנ"מכל  מקום  מוכח  מהש,  באופנים  אחרים
ל וע.  דאם  כן  אמאי  תקח  כשתתאלמן,  שתהיה  עמו  ל  מנתענתן  לה  אלא  

אם  כן  שוב  אין  לחלק  בין  שסרחה  היא .  נתכוון  מורהגלומר  דלמתנה    כורחך
, דכיון  דהשתא  איתרעי,    ונמצא  בה  ערות  דבר  או  בין  שמגרשה  מרצונועליו

כמו  שכתבו  גאונים  מסברא ,  לא  תחזור  המתנה  שנתן  לה  בהיותה  אהובתו
 ."ל"הנ

ש  לחלק  בין  מגרשה  מדעתו  לבין  מורדת  או  מצא  בה ייה  מקום  לומר  שהלולי  דמסתפינא  ו
דעתא אברת  סהבו  ונעשה  שונאו  לדכאמור  יש  חילוק  בין  סברת  או.  ערות  דבר  או  שכופין  לגרש

אבל  בנותן  מתנה ,  אינה  אומדנא  במתנה  וכמו  שכתבתי,  דאוהבו  ונעשה  שונאו.  למשקל  ומיפק
אם  בפירות  אם  בכל  דרך ,  נה  מהמתנהיהאומדנא  דמוכח  שעושה  על  דעת  שגם  הוא  י,  לאשתו
ומוציא , שהרי מדעתו מוציאה, הרי  הוא  כמסכים  לתת  לה  המתנה,  וכאשר  מדעתו  מגרשה.  אחרת

שמפקיעים ממנו הנאת ', מה  שאין  כן  בערות  דבר  או  מורדת  וכו.  בעצמו  מהנאתו  את  אותה  מתנה
יש לומר דהאומדנא שנתן , ומה שהביא ראיה מאלמנות. ושיןירהמתנה על ידי מרידה או כפיה לג

 ינואמה  שאין  כן  אם  ,  נות  ומפקיעים  ההנאה  ממנויההיא  באופן  שהוא  יכול  ל,  על  דעת  שיהנה
בזה  לא  אמדינן  לדעתיה  שרצה  שלא ,  נות  מהמתנהיהה  מהמתנה  כשהוא  המונע  ואינו  יכול  לנהנ

עתו שבזה אמדינן , היא או בית דין, ורק כשמפקיעים ממנו את הנאת המתנה, תהנה  לאחר  מיתתו
 .על דעת למיפק לא אקני להש

, יתן  כתובהביא  את  אלו  שכופין  להוציא  ולה)  'אעיף  סד  "נקימן  סבן  העזר  א(  בשולחן  ערוךו
ובבית  שמואל .  ולכאורה  לא  חילק  בין  כתובה  לתוספת  כתובה.  המדיר  ף  פרקוומנה  המנויים  בס

ויש  ללמדו  ממה  שכתב  המחבר ,  כתב  דגם  בזה  יש  לחלק  בין  כתובה  לתוספת  כתובה'  ק  א"שם  ס
. דיש  לה  כתובה  ואין  לה  תוספת  כתובה,  מת  טענה  של  בעינא  חוטרא  לידהמחבבאה  '  בסעיף  ו
וקא ד,  ן  מי  שבאה  מחמת  טענהיעניב)  'ו  ד  סעיף"ימן  קנסבן  העזר  א(    בשולחן  ערוךדהמחבר

 :וזו לשונו, ן כתובה ולא תוספתיתוי, כשאינה תובעת כתובה

. אין  שומעין  לה,  האישה  שתובעת  גט  בטענה  שאינה  ראוייה  לבנות  ממנו"
אין  לה  כבר  שום ו(  ,ואם  טענה  שחפצה  לילד  כדי  שיהיה  לה  בן  שתשען  עליו

אם  שהתה  עמו  עשר  שנים  ולא ,  ואומרת  שהוא  גורם  שאינו  יורה  כחץ  ,)ןב
ואינה  תובעת  כתובתה  כדי  שנחוש  שתובעת  גט  כדי  לגבות ,  נתעברה
אפילו ,  שומעין  לה,  וגם  אין  לתלות  תביעות  הגט  בשום  דבר  אחר,  כתובתה

, וכופין  אותו  להוציא,  דשמא  נתקלקל  אחר  כן,  אחרת  ישהאיש  לו  בנים  מ
 ."ויתן נדוניתה מה שהכניסה לו, אבל לא תוספת, אתיםויתן מנה מ

' כתב  דמקור  דברי  המחבר  מרבינו  חננאל  המובאים  בתוס,  ו"ק  כ"א  בביאוריו  שם  ס"בגרו
ש "וכמו  שכתב  הרא,  דדעת  המחבר  כמה  פעמים  דלא  לכל  מילי  תנאי  כתובה  ככתובה,  ל"הנ

דדעת  התוספות ,  א"בממה  שהביא  מהריצ'  ולמד  מהמשך  דברי  התוס.  על  פיף  בריש  פרק  א
 .ועל כן פסק המחבר כדעתם ,ש"ף והרא"ל מקום כן דעת הריכומ. כרבינו חננאל
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 כתובה במורדת דמאיס עלי. ב

ולענין .  דעל  דעת  למישקל  ולמיפק  ולא  יהיב  לה,  האמור  לעיל  הוא  לעניין  תוספת  כתובה

 :ב"ג ע"ף סדאיתא בכתובות ד. שאינו נותן לה כתובה, כתובה מצאנו במורדת דמאיס עלי

אבל ,  ומצערנא  ליה  דאמרה  בעינא  ליה,  אמר  אמימר,  יכי  דמיא  מורדתה"
 ."א כייפינן להל – אמרה מאיס עלי

 :י שם פירש במאיס עלי"ברשו

אלא  נותן  לה  גט ,  לא  כייפינן  לה  להשהותה.  לא  הוא  ולא  כתובתו  בעינא"
 ."ובתהתויוצאה בלא כ

, ל  אם  לא  מוחלת  בפירוש  על  הכתובהאב,  רי  שאומרת  מפורשות  שאינה  רוצה  בכתובתוה
דפשטא  דלישנא ,  ל"י  הנ"ועיין  בפני  יהושע  על  רש.  יש  לה  כתובה,  אפשר  שאם  מגרשה  מדעתו

וזה  החילוק  שבין  מורדת  דבעינא  ליה  ומצערנא ,  דמאיס  עלי  היינו  שרוצית  לצאת  בלא  כתובה
ומאיס ,  בלא  כתובהדהאומרת  בעינא  ליה  ומצערנא  ליה  אינה  רוצית  לצאת  ,  ליה  ובין  מאיס  עלי

ה כתב  וז',  ז  סעיף  ב"א  בשולחן  ערוך  אבן  העזר  סימן  ע"והמחבר  והרמ.  עלי  אינה  רוצה  כתובה
 :םלשונ

ושואלין  אותה  מפני ,  היא  הנקראת  מורדת,  האישה  שמנעה  בעלה  מתשמיש"
: א"מר(  על  לו  מדעתייבמאסתיהו  ואיני  יכולה  לה,  אם  אמרה,  מה  מרדה

, ן  לי  גט  וכתובתייתאבל  אם  אומרת  י,  ודוקא  שמבקשת  גט  בלא  כתובה
 ,)ויש  לה  דין  מורדת  דבעינא  ומצערנא  ליה,  חיישינן  שמא  נתנה  עיניה  באחר

 ."[...]ם רצה הבעל לגרשה אין לה כתובה כלל א

ם  מיירי  שאמרה  בפירוש הא,  השאלה  בדעת  המחבר  ברצה  לגרשה  שאין  לה  כתובהו
שם ק והחלקת מחוק. מוציאה בלא כתובה, ושין סתםירובעת גתם אם גאו , שמוחלת על הכתובה

שמבקשת  גט  בלא ")  ג"ן  בתשובה  סימן  י"מקורם  מדברי  הרש(  א"ביאר  את  דברי  הרמ'  ק  ד"בס
מבואר ".  ומכל  שכן  אם  אמרה  בהדיא  שמוחלת  הכתובה,  ששואלת  גט  סתם  מרוכל":  "כתובה

. כתובהאין  לה  ,  תובעת  סתם  גיטה  ולא  אמרה  שמוחלת  על  כתובתה  ולמהחלקת  מחוקק  שאפי
 :בהון בתש"רלשון הה דז

דווקא ,  המשפטים  האלה  פיל  ודעו  עוד  שהאומרת  מאיס  עלי  שדנין  אותה  ע"
אבל  האומרת  מאיס  עלי ,  באומרת  מאיס  עלי  ואיני  רוצה  בו  ולא  בכתובתו

חוששין  שמא  עיניה  נתנה  באחר  וחזר ,  ורוצה  אני  להתגרש  וליטול  כתובה
ש  כלל  מג  סימן  יד  שלכאורה  חולק  על "עיין  בתשובה  הראו(  ".דינה  לדין  המורדת

ועיין  בתשובה  לחם  רב  סימן ,  יש  לה  דין  מורדת  דמאיס  עלי,  ואף  בתובעת  כתובתה,  ן"הר
 ל"ע  יוסף  זצ"וביביע  אומר  לגר,  ל"א  גולדשמידט  זצ"מהגר,  331ר  חלק  ו  עמוד  "ובפד,  נג
 ).ל"ואכמ' אות  אג"ע סימן י"אהחה "ח

דינה ו,  חוששין  שמא  עיניה  נתנה  באחר,  ובעת  כתובתהתאם  .  ן  מיירי  בשני  אופנים"הנה  הרו
היא  מורדת  של  מאיס  עלי  שאם  רצה ,  ומרת  איני  רוצה  בו  ובכתובתואאבל  אם  ,  כדין  מורדת

מדוע  במאיס  עלי  צריכה  לומר  אינה  רוצה  בו ,  ולחלקת  מחוקק  היה  קשה.  אין  לה  כתובה,  לגרשה
יש  חשש  של ,    היכא  שרוצה  הכתובהאלא  דכל.  תיפוק  ליה  שאומרת  שאינה  רוצה  בו,  ובכתובתו

אף אם , אבל אין הכי נמי. צריכה לומר איני רוצה בכתובתו, ולאפוקי חשש זה, עיניה נתנה באחר
כי  האי בם  גאמנם  .  אין  לחשוש  שעיניה  נתנה  באחר,  אומרת  שמאסה  בו  ואינה  תובעת  כתובתה

מה  שאין  כן ,  דתהא  מחמת  מחילתה  אלא  עקב  מרילך  אגוונא  יש  לומר  שמה  שאין  לה  כתובה  
 .אין לה כתובה גם מחמת שמחלה כתובתה, כשאומרת איני רוצה בו ובכתובתו
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ואף  באינה מזכרת ,  דלא  בעינן  שתאמר  להדיא  שאינה  רוצה  בכתובה,  כדעת  החלקת  מחוקקו
: ז  בדיני  מאיס  עלי  בקצרה"ח  אבן  העזר  סימן  ע"נמצא  גם  בב,  הכתובה  מגרשה  בלא  כתובה

, אלא  באומרת  מאיס  עלי  מטעם  כך  וכך  המקובל  לעיני  חכמי  העירטענת  מאיס  עלי  איננה  "
אי  נמי  טוענת  מאיס ,  דאמרה  לא  הוא  ולא  כתובתו  בעינא,  ומבקשת  שיגרשנה  מיד  בלא  כתובה

ר "ועיין  עוד  בפד.  ט"ל  סימן  ס"וכן  מבואר  בתשובה  מהרש".  יגרשני  ואינה  מזכרת  כתובה,  עלי
 .בינו ירוחם מנתיבות משפט על הר343עמוד עמוד ' חלק ו

ולה דלחלקת מחוקק הא דמפסידה כתובתה ע)  ה  שמבקשת"ב  ד"ז  עע( מנם מדברי הבית יעקבא
דאמדינן  לדעתא  שרוצה  גט  ומוכנה  לשם  כך  לותר  על ,  וא  מטעם  אומדנאה  –  בתובעת  גט  סתם

דאטו  אם ,  דיכולה  לחזור  בשעת  הגרושין  ולתבוע  כתובה,  מ  דאם  תבעה  גט  סתם"ונפק.  כתובתה
מדלא ,  רק  תלינן  כוונתה  שרוצה  בגט  בלא  כתובה,  ביטל  עונה  אחת  תצא  בלא  כתובהתבעה  גט  ו

. שאז  אינה  יכולה  לחזור  בה  ולתבוע  כתובתה,  פסקו  לה  דין  מורדת  א  אם  כןלא,  תבעה  כתובתה
דאמדינן לדעתא , ושין ולא תובעת כתובהיריש  ללמוד  לכל  תובעת ג  יעקבת  ולכאורה  מדברי  הבי

אינה  יכולה  לתבוע  אחרי ,  כל  זמן  שלא  חזרה  בה  עד  הגירושין  בפועלו,  שרוצה  בגט  בלא  כתובה
 .הגט כתובתה

אם  על  פי  דין ,  בואר  שאין  בכך  מחילהמ)  ב"תובות  עז  עכ(  מדברי  ההפלאה  בקונטרס  אחרוןו
למאן  דאמר  דלא  מהני  מחילה  ללא  קנין ,  ההפלאה  הקשה  איך  מהני  מחילה.  מגיעה  לה  כתובה

וכאן שטר  ,)א ונושאי כליהם"מהרולחן ערוך ושסימן  רמא  סעיף  ב בדברי הושן  משפט  חיין  ע(  בנקיט  שטרא
 :ותירץ וזה לשונו .הכתובה בידה

אלא  מה  שאמרה  דלא  בעיא  לא  הוא  ולא ,  דבאמת  לא  בעינן  מחילה  גמורה"
אפילו ,  היינו  שאומרת  שאם  יהיה  הדין  שתפסיד  כתובתה  אם  יגרשה,  כתובתו

אבל ,  ניחא  לה  לא  הוא  ולא  כתובתהדלא  ,  הכי  מרוצה  היא  בכך  כדי  שיגרשה
 ".תתגרש פילו אםאאינה מוחלת מה שיהיה על פי הדין שמגיע לה 

דין  לא  מגיע  לה   פיל  אם  ע,  אלא  מוכנה  להתגרש  גם  ללא  כתובה,  היינו  שאינו  גדר  מחילהו
חייב  לתת ,  אם  אין  לה  דין  מורדת,  ואין  הכי  נמי.  ובזה  סגי  שלא  נחוש  לעיניה  נתנה  באחר,  כתובה

 .רק במורדת אין לה כתובה,  כתובהלה

היינו  רק ,  דכל  מה  דבעינן  שלא  תתבע  כתובתה,  תבכ)  'ק  ד"ט  ס"בן  העזר  סימן  סא(  החזון  אישו
ולזה  ראוי ,  חה  בלאותיה  הקיימים  במורדת  דמאיס  עליוים  דכופין  אותו  וגם  מרו"לשיטת  הרמב

יחה  כל  כך  אלא וו  מרש  שאינה"ן  והרא"אבל  לדעת  הרמב.  לדקדק  עימה  שעיניה  לא  נתנה  באחר
ם  נראה  דכל "ואף  לדעת  הרמב.  וסומכין  על  דבריה,  אין  לדקדק  בדבר  כל  כך,  שאין  מכריזין  עליה

אלא ,  ין  מאיס  עלידלא  הפסידה  ,  אף  אם  תובעת  כתובתה,  שיש  רגלים  לדבר  וניכרים  דבריה
  אולם .כשרואים  שקשה  לה  להיות  תחתיו  ואינו  כעס  לזמן,  רת  על  כתובתהותומבסתמא  סמכינן  ד

מסתפקים  שאפשר  שאין  הדבר  קשה  עליה אלא בסיבות קלות בחרה ,  רת  על  כתובתהותבאינה  מו
אבל  באינה  אומרת  מפורש ,  דוקא  באומרת  במפורש  שמוחלת  על  כתובתה  כןל  וע.  להתגרש

ואין לדמות דין זה . חלקת מחוקקהודלא כ, יש להסתפק בטענת מאיס עלי, שמוחלת על הכתובה
מה  שאין  כן  בדין  מורדת  הדבר  תלוי ,  ם  אין  לנו  אלא  מה  שגדרו  חכמיםדהת,  לדין  מת  בעלי

 .בסברא עד כמה מאוס עליה

 כשתביעת הגרושין מחמת דבר מהותי באישות. ג

שהרי  בנדון  דידן  האישה  תבעה  גירושין  בעילות  המפורטות .  הדרינן  לענין  תוספת  הכתובה

.   למשקל  ומיפק  לא  יהיב  להאם  אמרינן  בזה  על  דעת,  ולבסוף  הסכים  הבעל  לגרשה,  לעיל
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פסק  בענין  חיוב  מזונות  של  בעל  עני  שאינו  יכול )  א"ב  הלכה  י"בהלכות  אישות  פרק  י(ם  "הרמב

 :וזו לשונו, לזון את אשתו

כופין ,  לחם  שהיא  צריכה  לו  ולואם  היה  עני  ביותר  ואינו  יכול  ליתן  לה  אפי"
 ".תןייאותו להוציא ותהיה כתובתה חוב עליו עד שתמצא ידו ו

האם ,  והשאלה  מה  דין  תוספת  כתובה,  חייב  בכתובה,  מבואר  שאף  שכופין  אותו  להוציאו
 :זו לשונוום שהאור שמח כתב . חייב גם בה

ולא  שייך  לומר  דאדעתא ,  ברור  דאף  התוספת  חייב  עליו  לכשיתעשר"
דהא  מידע  ידע  דאדעתא  דליזון ,  ולאפוקה  לא  הוסיף  לה  שתצא  בעל  כרח

א  כיוצא  בזה  בתשובות "וכמו  שכתב  ריצב,  פשר  להובלא  מזונות  אי  א,  נשאת
) ה  כי  הא"ב  ד"במות  סה  עי(  ותוספות  בסוף  פרק  הבא  על  ידי',  מיימוני  סימן  ו

 ."פשוטו

יכול  לטעון   ינוא,  כגון  מזונות,  בואר  מהאור  שמח  שכל  דבר  שהוא  מהותי  בחיי  האישותמ
וכל ,    על  דעת  ליזון  ממנונשאת  ישהאכיון  שיודע  ש,  וספת  כתובהתתחייב  לה  השעל  דעת  כן  לא  

, א  בתשובה"ודברי  הריצב.  לה  התוספת  על  דעת  כן  תחייבהוממילא  ,  שאינו  זן  הרי  הוא  מוציאה
 ;וכמו שהביא האור שמח ,)ה כי הא"ד( ב"ה ע"מובאים בתוספות יבמות ס

שהיתה  טוענת  על  בעלה  כי   ישהאא  על  "מצאתי  בתשובה  אחת  שפסק  ריצב"
אך היא בועטת ,    טוען  כי  היה  לו  גבורת  אנשיםוהאיש  היה,  אין  לאיש  גבורתו

כיון  שהיתה  תובעת ,  דלא  מהימנא  מדרב  המנונא,  וגורמת  שאין  יכול  לבעול
, והיכא  שהודה  הבעל  שאין  יכול  לבעול  פסק  דצריך  ליתן  גט  וכתובה.  כתובה
ודוקא ,  כיון  דאין  יכול  כלל  לקיים  לה  עונה,  באה  מחמת  טענה  ינהאאפילו  

 ".ספת לא יתןמנה ומאתים אבל תו

 מספק  שמא  כל  מה  שהוסיף  לה  היה  מחמת  חיבת  ביאה,  שם  מביא  הטעם  שאין  לה  תוספתו
 :ומוסיף התוספות ).א"יין כתובות נו עע(

ומטעם  דפסק  רבינו  חננאל  דאין  תוספת  בבאה  מחמת  טענה  משום  דאדעתא "
דמידע  ידיע ,  זה  הטעם  אין  שייך  באין  יכול  לבעול,  למיפק  לא  כתב  לה

 ."ו מתחילה לכךדנישאת ל

באה  מחמת  טענה  של  בעינא .  וספות  מחלקים  בין  באה  מחמת  טענה  לאינו  יכול  לבעולת
בר  בעל  חשיבות  עליונה  בהקמת דמנם  אהוא  .  אינו  דבר  מהותי  בחיי  האישות,  חוטרא  לידה

, מניעת  עונה  הוא  דבר  מהותי  בחיי  האישות.  ישהאאך  אינו  מהותי  באישות  בין  הבעל  ל,  החמשפ
אין  כאן  אישות ,  שהרי  ידע  שאם  לא  יקיים  חיובו,  יכול  לטעון  על  דעת  כן  לא  הוספתי  וינאבעל  הו

ולכאורה  החילוק  בין .  דבר  מהותי  באישות  םה,  ל  לאור  שמח  שהוא  הדין  מזונות"וס.  מחמתו
דבעצם  כל  תוספת  כתובה  נועדה  לתשלום  בשעת   לומרש  חוטרא  לעונה  בענין  תוספת  כתובה  י

ובטענת  חוטרא  לידה  זה .  ושין  מרצונו  ולא  בעל  כרחוירה  לגונהכורק  טוען  הבעל  ש,  ושיןירג
, ולכן כופין אותו לגרש, האישה טוענת בעינא חוטראשרק ,  יש  כאן  אישות.  טענת  האישהת  מחמ

לא  טענת  האישה ,  אולם  כשאין  לו  גבורת  אנשים.  ועל  דעת  כן  לא  כתב  לה  שיכריחו  אותו  לגרש
. גם  ללא  טענתה  אין  כאן  אישות.    גבורת  אנשיםמפרקת  את  האישות  אלא  המציאות  שאין  לו
, אף  אם  הסיבה  מוצדקת,  שהיא  הטוענתכאמרה  נ,  והסברא  של  אדעתא  למשקל  ומיפק  לא  יהיב

הרי  זה ,  כיון  שאין  מציאות  של  אישות,  מה  שאין  כן  באין  לו  גבורת  אנשים,  וכופין  מחמת  טענתה
ה  שכתב  הגאון  רבי  עקיבא  איגר ועיין  מ.  ושין  שחייב  בתוספת  כתובה  שעליה  התחייבירככל  ג

 :וזו לשונו, ביאור דברי התוספותב) חדשות סימן נאה( בתשובה
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הוי ,  לעניות  דעתי  כוונת  תוספות  כיון  דידוע  לו  דנישאת  רק  על  דעת  אישות"
אם  כן ,  ובאם  לאו  ראוי  לה  להיות  נפקעת  ממנו,  כנתחייב  לנהוג  לה  אישות

, אדעתא  למשקל  ולמיפקמשום  הכי  לא  מקרי  מפקעת  עצמה  לומר  לגביה  
 ."ראוי לה להפקיע עצמה ממנו, דכל שאי אפשר לו לנהוג לה אישות כראוי

', והיינו  שאר  כסות  ועונה  וכו,  נראה  דדבר  מהותי  לעניין  זה  הוא  מה  שהתחייב  לה  הבעלו
מי  שלא  מקיים .  חוטרא  לידה  אינה  באותה  מסגרת.  ומה  שהתחייב  במסגרת  חיובי  הכתובה

ושין  שראוי  לה ירגם  על  ג  יאהולכן  התחייבותו  לתוספת  כתובה  ,  ושיןיר  לגהוא  הגורם,  חיוביו
הגם ,  מה  שאין  כן  חוטרא  לידה.  להפקיע  עצמה  ממנו  מחמת  אי  קיום  חיובים  שהתחייב  בהם

ונראה  להוסיף  הסבר .  אין  זה  מחמת  אי  קיום  חיוביו  אלא  מחמת  טענתה,  שהיא  טענה  מוצדקת
 מילא  ראוי  להפקיע  עצמהומ"  ישותא"ין  כאן  אאות  מציב,  דבאין  לו  גבורת  אנשים,  כדלעיל

לכן  על ו,  לכפות  אותו  להוציאה  רק  יש  לה  טענה  מוצדקת,  "ישותא"חוטרא  לידה  יש  בך  א.  ממנו
 .דעת כן לא התחייב לה תוספת כתובה

 :א"ור דברי הריצביאשכתב בב ,)ל"א גולדשמידט זצ"גרה( 220עמוד ' ר חלק א"עיין בפדו

המחלוקת היא באופן שעילת ו, א"ו  היא  שיטת הריצבדעת  הגאון  בתשובה  ז"
המביא  להפרת  דבר  יסודי  בחיי ,  חסרון  בבעל  רושין  היאידרישת  האישה  לג

ם  באופן  כזה  יש  להגדיר האוהשאלה  היא  .  כגון  ביטול  חיי  אישות,  ואיןישהנ
, א סובר כדעת הגאון"ריצבה .ואיןישלהלכה  את  רצון  הבעל  כרוצה  בקיום  הנ

שה  היא  הדורשת  את  הגט  והבעל  אומר  שהוא  רוצה  בקיום   כי  האי–כי  אם  
ואין  הם  על ישכי  נ,  ואיןישאין  לומר  כאן  שהבעל  רוצה  בקיום  הנ,  ואיןישהנ

ואם לבעל יש חסרון המבטל , אחרת תכןיוקיומם הסדיר לא , דעת חיי אישות
ובאומרו ,  ואיןישהרי  זה  כאילו  יש  לו  חסרון  המפיר  קיום  הנ,  חיי  אישות

ואין ישהרי  זה  כאילו  הוא  אומר  אני  רוצה  בנ,  ואיןישבקיום  הנשהוא  רוצה  
לקבוע  שקיים  רצון  חיובי ין  ואם  כן  יוצא  שא.  דבר  והיפוכו,  ואיןישבלא  נ

 –ולהלכה  הרי  זה  כאילו  אינו  רוצה  בקיומם  ,  ואיןישאצל  הבעל  לקיום  הנ
, כמו  שהיאה  ודנים  על  פי  העובד,  את  אשתו,  מבקש,  נעשה  כמי  שאינו  רוצה

ולכן  הוא ,  ולא  מחמתה,  והיינו  מחמתו,  ושין  הם  בגלל  חסרון  הבעלירשהג
 ".חייב בתוספת

ושין ירהרי  הוא  עצמו  כמבקש  ג,  מבואר  שבעל  שאינו  מקיים  תנאי  מהותי  בחיי  הנישואיןו
 .דאין מקום לנישואין ללא נישואין, ומגרשה מרצונו

בענין  מי   ,)ח"ן  קצלק  אבן  העזר  סימח(  ם  בתשובה"וד  סברה  כתב  שם  על  פי  דברי  מהרשדע
שחייב ,  ל  אשתועישה  אא  ישובשטר  הכתובה  כתב  שלא  י,  על  אשתו  ישהאשרוצה  לשאת  

הרי ,  על  אשתו  ישהאא  ישכיון  שהתנה  בפרוש  שלא  י,  להוציאה  ולתת  לה  כתובה  ותוספת
. אדרבא  אדעתא  דהכי  נחית  שאם  יבטל  התנאי  הוא  שיפרע  משלם,  שאפילו  אדעתא  למיפק  אתני

שאם  הגירושין  הם  עקב  אי  מילוי  התחייבות ,  וסברת  הדין.  ד"שון  סימן  סא  ש"וכן  פסק  מהר
אין ,  ושין  הם  על  פי  רצון  האישהיראף  שהג,  שהתחייב  עליה  הבעל  במפורש  בשטר  הכתובה

התחייבות  התוספת  שבשטר  הכתובה ,  אלא  אדרבא,  לומר  על  דעת  גירושין  לא  התחייב  בתוספת
, וכן  בחיוב  מזונות.  שלם  התוספתי  –    ימלאנהשאם  לא,  היא  על  דעת  ההתחייבות  האחרת  שבה

והתחייב  גם  בשטר ,  כיון  שהתחייב  הבעל  בשטר  הכתובה  אפלח  ואוקיר  ואיזון  ואפרנס  ואכלכל
שאם  לא  ימלא ,  הרי  שעל  דעת  התחייבות  המזונות  התחייב  גם  בתוספת,  הכתובה  על  התוספת

 .ישלם את התוספת, ושיןירגלכך בהתחייבות המזונות ויגרום 

גם  במונע ,  תוספתה  מוכח  לכאורה  שאין  ל,  ל"נה)  'ג  סימן  ה"תשובה  כלל  מב(  ש"רי  הראמדבו
 :ש שם בשאלה"לשון הרא דזה, ממנה עונה
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ואשתו  תובעתו ,  ויש  בו  סימנין,  על  אדם  שאומרים  עליו  שהוא  סריס  חמה"
ואומרת ,  במטה  ישהאבבית  דין  ואומרת  שאינו  איש  ואינו  רוצה  לישן  עם  

 ". אם יש לכופו לגרש,שעדיין היא בתולה

הרי  מוכח  שגם  במונע  עונה  ואין  לו  גבורת .  ש  שאין  לה  תוספת  כתובה"שם  כתב  הראו
 ן"א  המיוחסות  לרמב"וכן  מוכח  בתשובת  הרשב.  הדין  כן,  שאינו  איש  והיא  עדיין  בתולה,  אנשים

 :וזו לשונו ,)ימן קמאס(

  [...] :שובהת .ומה  דינה,  אם  נאמנת  אם  לאו.  יכול  ינואבאומרת  :  שאלה"
. ועל  דעת  כן  נשאת  לו,  יודעים  כלה  למה  נכנסה  לחופה  כלהד,  ועוד  נראה

וכל  שכן  בבאה  מחמת .  יוציאנה  בגט,  הלכך  אפילו  טוענת  סתם  שאינו  יכול
נוטלת ,  וכשהיא  יוצאה.  ומרא  לקבורה,  דאמרה  בעינא  חוטרא  לידה,  טענה

תא אדע  דלא  כתב  לה,  אל  –  בל  מה  שהוסיף  להא,  נדוניא  ועיקר  כתובה
 ".למשקל ולמיפק

א "ש  בתשובה  ובתשובת  הרשב"כתב  דהראש)  ט"יק  "סד  "נקימן  ס(  כן  מוכח  מהבית  שמואלו
 .לא סבירא ליה כחילוק התוספות בין גבורת אנשים לטענת בעינא חוטרא לידה

י "הגר,  ל"ש  קרליץ  זצ"הגרש,  ל"א  גולשמידט  זצ"הגר:  הרכבב(  218עמוד  '  ר  חלק  א"עיין  בפדו

א  המחייב  תוספת  כתובה "הריצב,  הראשונים  נוי  במחלוקתשכתבו  דכיון  דהדבר  ש)  ל"בבליקי  זצ
ר "ועיין  בפד.  [אין  להוציא  מהבעל  המוחזק,  א  הפוטרים"ש  ורשב"לרא,  במונע  מזונות  ועונה

למה  שכתב  בנדון  שם  שטוענת  שאין  לו  גבורת ,  ל"ש  אלישיב  זצ"מהגרי,  265עמוד  '  חלק  ד
ולכאורה  משמע  דבאין .    אינה  מפסידה  מתנות  שנתן  לה,שאף  שמפסדת  התוספת  כתובה,  אנשים

, אך  אפשר  דמה  שכתב  שם  הוא  בדרך  אם  תמצי  לומר.  אין  לה  תוספת  כתובה,  לו  גבורת  אנשים
ועיין  שם  גם .  מכל  מקום  מתנה  אינה  מפסדת,  למאן  דאמר  הסובר  כן,  דאף  אם  מפסדת  תוספת

לבין  אם  אינו  רוצה  להשכיר ,  ן  לואולם  שם  חילקו  בין  אינו  זן  מפני  שאי].  331ד  בעמוד  "בפס
 :וזו לשונו, עצמו

  כשהאישה  דורשת  גט –ש  יש  הבדל  "גם  לדעת  הרא  כי  אולם  ברור  הדבר"
ת ול  בין  אינו  זן  אותה  מפני  שאין  לו  היכ–בגלל  זה  שהבעל  אינו  זן  אותה  

כי .  ובין  אינו  זן  אותה  מפני  שאינו  רוצה  להשתכר  ולזון,  להשתכר  ולזון  אותה
וכמו  במקום  שאין  לו  היכולת  לחיות  חיי ,  ן  לו  היכולת  לזוןרק  במקום  שאי

כי  אף  שסיבת ,  ש  היא  שהוא  פטור  לשלם  התוספת"דעת  הרא,  אישות
אבל  הרי  סיבה  זו  היא  שלא ,  ושיןירוהוא  הגורם  לג,  ושין  היא  בבעלירהג

ושין  הם  לא  מחמתו  אלא  מחמת ירבאשמתו  ואנוס  הוא  בדבר  ולכן  הג
וזה  נקרא ,  ל  חשבון  האישה  שביזמתה  באוע  ף  אותםוויש  לזק,  הנסיבות

 .והבעל  פטור  לשלם  את  התוספת  כי  על  דעת  כן  לא  התחייב,  כופין  מחמתה
ובגלל  זה ,  אבל  אם  הבעל  אינו  זן  את  אשתו  מפני  שאינו  רוצה  להשתכר  ולזון

ושין ירוהג,  הרי  דרישת  הגט  באה  בגלל  מרידתו  של  הבעל,  היא  דורשת  גט
כי  בזדון  מרד ,  ו  זן  אותה  אלא  מרצוןהם  באשמתו  שהרי  לא  מאונס  אינ

ואף  שבסוף .  ולו  היה  רוצה  הרי  יש  לו  היכולת  להשתכר  ולזון  אותה,  באשתו
דרישה  זו  אינה  אלא  תוצאה  הגיונית ,  ושין  הם  לפי  דרישת  האישהירפסוק  הג

. ולכן  זה  נקרא  שמחמתו  באה  הדרישה  לגט,  מרצונו  או  אי  רצונו  של  הבעל
ומאחר  שיסוד  הפטור  לרבינו .  ט  הוא  מחמתהלומר  בכגון  זה  שהג  תכןיולא  

לכן  גם  לדעת  הרבינו  חננאל  אין  הבעל ,  דכופין  מחמתה  נופל  כאן  נךהחננאל  
הרי  לפנינו  דרך  לבעל  מורד ,  ואם  לא  נאמר  כן  .פטור  לשלם  התוספת

, לא  יזון  אותה  ויאלצנה  על  ידי  זה  לדרוש  גט,  להתחמק  מתשלום  הכתובה
על  דעת  שתדרשי  גט שבטענה  ,    המרידהויהיה  פטור  לשלם  הכתובה  על  ידי

 ."בר זה אין הדעת סובלתוד – לא התחייבתי
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אם  הדבר   לבין,  שאין  לו  היכולת  להתפרנס,  בואר  החילוק  בין  אי  קיום  חיובו  מחמת  אונסמ
שאם  לא  כן  כל  בעל  שימרוד ,  כגון  זה  יהיה  חייב  בתוספת  כתובהבד,  נובע  מפשיעתו  ומרידתו

אלא .  בלא  תוספת  כתובה  הוא  תבקש  גט  ונמצא  שמוציא  אותהמנע  ממנה  חיוביו  וי,  באשתו
ולא  כשהמניעה  היא ,  בהכרח  שהסברא  על  דעת  למשקל  ומיפק  לא  יהיב  זה  רק  אם  הוא  אנוס

 'ר  חלק  ח"וכיוצא  בזה  כתב  בפד.  ש"ועיין  שם  שהביא  ראיה  מדברי  המרדכי  והרא.  בפשיעתו
 :וזו לשונו ,)ל"ש אלישיב זצ"מהגרי, 324מוד ע(

, יש  מקום  לדון  דאף  כשהבעל  הוא  מאלה  שכופין  אותו  להוציאנראה  ש"
זה  דוקא  כשחלה  הבעל  ונעשה  מוכה  שחין ,  פטור  מלשלם  לה  תוספת  כתובה

ב  שאין "וכל  כיוצ,  והאישה  באה  מחמת  טענה,  או  כשאינו  מסוגל  להוליד
בזה  יכול  לומר  אדעתא ,  בידי  הבעל  להפטר  מהגורם  המביא  לידי  גירושין

כגון ,  מה  שאין  כן  בגורם  כזה  שבידי  הבעל  להסירו.  לךלמיפק  לא  יהיבנא  
והוא  הדין ,  שהבעל  רועה  זונות  שבידו  לעזוב  דרכו  ולהתייצב  על  דרך  טובה

בכי  האי  גוונא  יש  לומר  דדינו  כמגרש ,  כשהבעל  מורד  באשתו  כבנידון  דידן
 ."מרצונו וחייב בתוספת כתובה

אלא  אם  כן  התרו  בה ,  פת  כתובהדאינה  מפסדת  כתובה  ותוס,  המורדת  בבעלה  ישהאהנה  בו
אינה  מפסידה  כתובה ,  ואם  לא  הכריזו,  שבתות'  והכריזו  עליה  בבתי  כנסיות  ובתי  מדרשות  ד

, הוא  בה  והיא  בו,  דהיינו  ששניהם  מורדים,  ולכאורה  גם  אם  הבעל  מורד  באשתו.  ותוספת  כתובה
קל  וחומר  אם ,  הלא  הפסידה  בלא  הכרז,  דאם  כשהיא  הגורמת,  אינה  מפסדת  כל  עוד  לא  הכריזו

 :כתב וזו לשונו ,)ח, תיב כגנ( אלא שברבינו ירוחם. נוספה לזה מרידת הבעל

שאמרה  לא   ישהאכי  נראה  לו  ש,  ר  אברהם  בן  אשמעאל"וכתב  מורי  ה"
והוא  אומר  אנא  נמי  לא  בעינא  לך  אבל  איני ,  בעינא  ליה  יתן  לי  גט  וכתובה

ידה  כלום  מעיקר מסתברא  דאין  דנין  אותה  במורדת  להפס,  רוצה  ליתן  גט
, אלא  מיהו  משהינן  לה  תריסר  ירחי  אגיטא  דילמא  הדרי  בהו,  כתובה  ונדוניא

, לאחר  שנה  כופין  אותו  לגרש  והפסידה  תוספת  וכל  מאי  דיהיב  לה  מדיליה
 ."דאדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה

דלכאורה  הדברים   ,)323עמוד  '  ר  חלק  ח"דפ(  ל"ש  אלישיב  זצ"כבר  הקשה  על  זה  הגריו
אינה  מפסדת  תוספת  כתובה  כל  עוד  לא  הכריזו  עליה ,  היא  המורדת  בבעלה  ישהאשכש,  היםתמו

ומשום  דאדעתא ,  מפסידה  לאחר  שנה  את  תוספת  הכתובה,  ואם  גם  הוא  מורד  בה,  כסדר  האמור
 .למישקל ולמיפק לא יהיב לה

אך  מצד  הכפיה ,  לא  הפסידה  תוספת  כתובה,  דמעיקר  דיני  מורדת,  מנם  אפשר  לישבא
 .מצד זה הפסידה את התוספת כתובה, ם את הבעל לגרששכופי

אין לחייבו בתשלום תוספת , דכיון דלאחר שנה כופין אותו לגרש,  שם  כתב  בישוב  הקושיאו
ובדין  מורדת .  וזה  דין  נפרד  ).ל"נה(  ביבמות'  מדינא  דהרבינו  חננאל  המובא  בתוס,  כתובה

הבעל  מצדו  היה  מוכן  ומרוצה ו,  דוקא  כשהיא  לבד  מורדת  בבעלה,  המפסידה  תוספת  כתובה
והיינו  דיש .  חייב  גם  בתוספת  כתובה,  כשהוא  מגרשה  בטרם  הכריזו  עליה,  להמשיך  ולחיות  אתה

, ויש  דין  מורדת  שהוא  דין  נפרד',  דאדעתא  למשקל  וכו,  דין  פטור  מתוספת  כתובה  מדין  כפיה
 .קא כששלמו ימי הכרזתה קנסו אותהוווד, שהיא מפסידה בתורת קנס

שכתב  כמו  שכתב   ,)לק  א  סימן  אלף  רלהח(ה  א  בתשוב"רשבהברי  דר  את  "  בפדשם  הביאו
ואם זה היה היסוד לפטור את הבעל מתשלום תוספת , אך לא הזכיר דין כפיה כלל,  ברבינו  ירוחם

 :וזו לשונו, ועל כן כתב לבאר. א"מדוע לא הזכירו הרשב, כתובה
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הרי  כל ,  במקום  שהאישה  היא  המורדת  בבעלה  והבעל  רוצה  באשתו"
וכל  התקנות  הללו  לא  באו  אלא  ללחוץ ,  ההכרזות  והתראות  שנאמרו  במורדת

ולכן  אם  הבעל  מגרשה ,  לך  בדעתה  ותשוב  לחיי  שלום  עם  בעלהימעליה  שת
מה .  חייב  לשלם  לה  כתובה  ותוספת  כתובה,  בטרם  נגמרו  כל  הפעולות  הללו

ממילא ו,  הרי  אין  מקום  לתקנה  זו,  בעל  לא  רוצה  בההגם  ששאין  כן  במקרה  
הרי  אדעתא  למשקל  ולמיפק  לא ,  שהיא  לא  רוצה  אותוון  קם  דינא  שמכיו

 ."יהיב לה תוספת כתובה

דין  אחד  כדי  ליצור  לחץ ,  יש  בו  שני  דינים,  היינו  דכל  הקנס  במורדת  שמפסידה  כתובתהו
קם ,  ולכן  כל  זמן  שהיא  מורדת  והוא  לא  מורד.  להפסידה  על  מרידתה,  ודין  שני,  שתחזור  לבעל

, ואם  גרש  הבעל  בטרם  הוכרזה  כמורדת,  לוםשיי  חאשון  של  אמצעי  הלחץ  שתחזור  להדין  הר
, וכשלא  שלמו  ימי  הכרזה,  כיון  שהקנס  לא  היה  כאן  מטרה  אלא  אמצעי,  חייב  לשלם  לה  כתובתה

כיון  שלא  שייך  ללחוץ ,  לא  שייך  דין  מורדת,  מה  שאין  כן  כשהוא  אינו  רוצה  בה.  לא  הפסידה
, שכאשר  אישה  לא  רוצה  את  בעלה,  ובאנו  לדין  הכללי,  וצה  בהשאינו  ר,  עליה  שתשוב  אליו

אלא  אפילו  מגרשה ',  וממילא  לא  שייך  בזה  הכרזה  וכו,  אדעתא  למשקל  ומיפק  לא  נתן  לה
לא  נתן  לה  תוספת   על  דעת  שהיא  לא  תחפוץ  בו,  בבעלה  כל  עוד  האישה  אינה  חפצ,  מרצונו
האישה ,  יהם  מורדים  זה  על  זהשכאשר  שנ,  א  עולה"ור  הרשביאש  בב"ומדברי  הגרי.  כתובה

דעצם ,  אלא  מדין  למשקל  ולמיפק  לא  יהיב,  לא  מדין  קנס  של  מורדת,  מפסידה  תוספת  כתובה
ללא  כל  קשר  לעובדה ',  יש  את  הסברא  של  אדעתא  למשקל  וכו,  והעובדה  שהיא  לא  רוצה  אות

לא ל(  דת  בבעלהואפשר  דשם  האישה  אינה  מור,  97עמוד  '  ר  חלק  י"ע  בפד"עו(  .שגם  הוא  לא  רוצה  אותה

 ).128ועיין עוד בחלק יא עמוד עמוד . והוא מעצמו גירש, )קשר להכרזה

יש  לומר ,  ושיןיראף  אם  גם  הבעל  רוצה  בג,  ושיןירכאשר  האישה  רוצה  בג:  סקנת  הדבריםמ
, אולם  כאשר  הבעל  מאותם  שכופים  לגרש.  שעל  דעת  למשקל  ולמיפק  לא  נתן  לה  תוספת  כתובה

יש  לומר  שעל  דעת ,  מהוכמו  בעיה  בריאותית  וכד,  שאינה  בשליטתויבה  סשל  באם  הכפייה  היא  
אבל  אם  הוא  מאלו  הכופין  מחמת  מעשיו  הרעים  או  מחמת  כל  מעשה  שהוא  נתון .  לה  תבככן  לא  

 .והרי הוא כמגרשה מרצונו, חייב בתוספת כתובה, לשינוי ברצונו

  כתובהושין היו מחמת מעשים המחייבים בתוספתירהאם בנידון שלפנינו הג. ד

  בתיאור  העובדות 3סעיף  סעיף  (מהאמור  לעיל  עולה  כי  העובדה  שגם  הבעל  חפץ  היה  בגירושין  

על  כן  העובדה  כי  הבעל  שלח  לאישה .    אינה  מועילה  לחיוב  הבעל  בתוספת  כתובה,)לעיל

אין  הדבר  מחייב  את ,  ככל  שגם  האישה  מעוניינת  בגירושין,  מכתב  שהוא  מעוניין  בגירושין

אולם  ככל  שהאישה  חפצה  בגירושין  מחמת  התנהגותו  הרעה  של .  ובההבעל  בתוספת  כת

אין ,  שאינה  מעוניינת  בבעל  שמבקש  ממנה  לעזוב  את  הבית  או  שתשלם  שכר  דירה,  הבעל

אלא בשל התנהגותו המבזה של הבעל כלפיה , להתייחס לרצונה להתגרש מחמת רצון עצמי
 ).לדבריה(

אנו  סבורים  כי  ככל  הנראה  שני   ,)ות  לעילור  העובדיא  בת2עיף  ס(  אשר  לטענות  האלימותב
האישה  מתארת  את  הקשיים .  וכל  אחד  מתאר  את  המשבר  בנקודת  ראותו,  הצדדים  היו  במשבר

וכך  גם  הבעל  מתאר   ,)  לפרוטוקול289ורה  ש(  און  אחרי  לידהיכובהם  ד,  שהיא  חוותה  אחר  הלידה
בהתחשב  בעובדה ,    שליטהששני  הצדדים  פעלו  מתוך  אי  יתכןי.  און  בו  לקה  בתקופה  זויכאת  הד

של "  ים  האדומיםווהק"לא  ברור  לנו  האם  הבעל  חצה  את  .  כי  עד  ללידת  הבן  היו  היחסים  תקינים
העובדה  כי  האישה  הסכימה .  עד  אשר  כבר  אין  מקום  לחיים  משותפים,  האלימות  המילולית
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 אישההאחר  שמ,  אינה  מהוה  ראיה  לטענת  הבעל,  כרהששאותה    שהבעל  יבוא  ויתגורר  בדירה
 ].'א[כפי שהיו בטרם לידת הבן , סברה כי החיים יחזרו למסלולם

טענה על כך שלא קיים עם האישה יחסי א ההי, ולם  עיקר  הסיבה  לחייב  את הבעל בכתובהא
בית  הדין  מתרשם  כי ,  בעניין  יחסי  האישות.  וכן  לא  פרנס  את  האישה  והבן,  אישות  כמתחייב

ויתכן , שניהצד ה מהצדדים מטיל את האשמה על אך כל אחד, יחסי  האישות היו באופן לא סדיר
שלטענת  האישה  הבעל ,  בענין  אופן  קיום  יחסי  האישות.  כי  המתח  שהיה  בין  הצדדים  גרם  לכך

כשנשאל  הבעל  מדוע  לא  הבאת ,  זאת  םע.  הבעל  הכחיש  את  הנטען,  קיים  באופן  שלא  תתעבר
היא לא אוהבת , קווה לא נידהלא מ. צריך להתחנן אליה על כל דבר: "ענה, ילדים נוספים לעולם

, או  שכיון  שהאישה  לא  אוהבת  אותי  יותר:  ניתן  לפרש  את  דברי  הבעל  בשני  אופנים".  אותי  יותר
 .האישה לא רצתה לקיים יחסי אישות, ל"או שמחמת הטעם הנ. לכן לא רציתי יותר ילדים

כי  האישה מצד  אחד  הוא  טוען  .  נמצאה  סתירה  מהותית  בדבר  זה  בדברי  הבעל,  אידך  גיסאמ
ומאידך  טוען  שהיחסים  היו  תקינים  עד   ,)  לפרוטוקול49ורה  ש(  לא  אהבה  אותו  מהרגע  הראשון

ראה ,    לפרוטוקול168וכן  שורה  ,    לכתב  התשובה13וכן  סעיף  ,    ג  לכתב  התשובה7עיף  ס(  ]'א[ללידת  הבן  

  מדוע ,אם  הגיע  למסקנה  שהאישה  לא  אוהבת  אותו,  כמו  כן  ).כ  האישה  ותשובות  הבעל"שאלות  ב
מזה  אנו  למדים  שהטענה  כי  האישה  לא  אהבה  אותו .  רצה  ויזם  שלום  בית  עם  האישה

ומשכך  טענתו  כי  יחסי  האישות  נבעו  מחוסר  אהבה  של  האישה ,  אינה  נראית  נכונה,  מלכתחילה
היתה  תקופה  של  כמה  חדשים  בהם  היו ,  מה  עוד  שגם  לאחר  לידת  הבן.  אינה  נכונה,  כלפיו

והתדירות  הנמוכה  ביחסי  האישות  ואופן   יתכןי,  זאת  ם  ע).  לכתב  התשובה23עיף  ס(  היחסים  תקינים
של ביה  השחלקו  הגדול  ,  נבעו  מהמתח  שהיה  בין  הצדדים  ,)דברי  האישהכ(  יחסי  האישות

 .י הממוןינמריבות הבלתי פוסקות בעניה

בית  הדין  מתרשם  כי  אכן  הבעל  סרב  לפרנס ,  עניין  העובדה  שהבעל  לא  פרנס  את  האישהב
העסק  של  שנינו "הבעל  טוען  כי  .  ויצר  מתח  כלכלי  הנוגד  את  חיובו  בפרנסת  הבית,  תאת  הבי

שדרש ,  בית  הדין  מתרשם  כי  מדובר  בבעל  עתיר  בנכסים  ועסקים  ).  לפרוטוקול235ורה  ש(  "פרנס
, בית  הדין  מתרשם  כי  דרישתה  הלגיטימית  של  האישה.  שהאישה  תממן  את  כלכלת  המשפחה

גרמה למריבות הבלתי , וידאג  להם  למדור  ראוי,    אותה  ואת  בנםשהבעל  יפרנס,  המעוגנת  בהלכה
 .פוסקות

 בהתייחס  לנאמר  על  ידו  בדיון,  נראית  תמוהה,  ]'ה'  א[ענת  הבעל  שעבד  בעסק  של  האישה  ט
 ): לפרוטוקול ולהלן19ורה ש(

אני  עשיתי  את  כל  העבודות ,  היא  חוזרת  בשעות  הערב  המאוחרות,  היא  יש  לה  עסק  משלה"
אפילו  בבוקר  הייתי  מכין  לה ,  קיון  ועד  כביסה  ועד  להכין  ארוחת  ערב  לילד  ולהעד  ני,  בבית

 ".ואני הרגשתי שהתפקידים התחלפו בינינו, דאגתי לניקיון הבית ולכביסה, סנדוויצים

מתברר . שהבעל טוען שמטלות גידול הבן היו עליו, 13ראה גם בכתב התשובה סעיף סעיף ו
ובשנתיים  הראשונות   ,)  לפרוטוקול212ורה  ש(  אמו  םע  פיצה  שבאותו  זמן  הבעל  גם  עבד  בעסק  של

אם  כך  מנין ]".  'הש"[וגם  אחר  כך  במסעדת    ,)  לפרוטוקול222ורה  ש(  שעות  מונהשעבד  בפיצה  
הבעל  הודה .  אחרי  שנטל  על  עצמו  מטלות  הבית,  נשאר  לו  זמן  לעבוד  בעסק  של  האישה

 .ישהאהעסק שייך רק ל, םכאשר בהתאם להסכם בין הצדדי, "העסק של שנינו פרנס"ש
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 כשיש ספק אם יש נסיבות לפטור את הבעל מחיוב כתובה. ה

ועדיין  יש ,  גם  אם  כטענת  הבעל  שהדברים  בענין  יחסי  האישות  ופרנסת  הבית  לא  הוכחו

ספק  אם  נדון  דידן  הוא  בכלל  האמור  לעיל  המחייב  בעל  כתובה  ותוספת  כתובה  באישה 

, הרי  שהאישה  מוחזקת  בכתובתה,  ם  העובדותכיון  שהספק  הוא  בעצ,  התובעת  גירושין

: בהרכב(אך  נביא  מה  שפסקו  בבית  הדין  הגדול  ,  לא  נצרכנו  להאריך.  והכתובה  בחזקת  חיוב

 :וזה לשונם)  ולהלן164–163עמודים ' ר חלק ג"הובא בפד, ב זולטי"הגר, י עדס"הגר, י בן מנחם"הגר

וא  המוחזק והבעל  ה,  ואף  שהדיון  בנדון  דידן  הוא  בתשלום  הכתובה"
. מספק  שהיא  דינה  כמורדת  אין  להוציא  ממנו  את  הכתובה  כןם  א  הבבכתו

בי ג)  ג"פר  מישרים  נתיב  כס(  אמנם  כתב  בספר  נתיבות  משפט  על  רבינו  ירוחם
אם  הבעל  שהוא ,  פלוגתא  דרבוותא  אם  הבעל  יכול  לכופה  לדור  עמו  במקומו

שר  עוד פוא:  וזו  לשונו,  יפרע  לה  כתובתהא  המוחזק  יכול  לומר  קים  לי  ול
והפסד ,  שחייב  לה  הוא  ודאי  הבדאפילו  לא  תפסה  מכל  מקום  כיוון  שהכתו

וזה  מקצוע  גדול  הוא  וצריך ,  ין  ספק  מוציא  מידי  ודאיא  –  הכתובה  הוא  ספק
 .לפנים

שכתב  בפלוגתא  דרבוותא '  ק  ב"ד  ס"כן  נראה  דעת  הבית  שמואל  בסימן  קנו
ורה  הייתי  שאני  יכולה במומין  גדולים  שידעה  בהן  אם  היא  יכולה  לומר  סב

, א  שפסק  אין  כופין  להוציא"שאפילו  לרמ,  כשיו  איני  יכולה  לקבלועלקבל  
ויכולה  לומר  קים  לי ,  מכל  מקום  אין  דינה  כמורדת  אם  אין  רצונה  לדור  עמו

ועיין  בבית  מאיר  שם  שתמה  דהלא  במורדת  דינה  לפחות .  כהני  פוסקים
ו כמת  שמואל  היא  אכן  דעת  הבי.  מכתובתה  והבעל  הוא  המוחזק  בממון

כיוון  שהכתובה  שחייב  לה  הוא  ודאי  והפסד ,  ל"שכתב  הנתיבות  משפט  הנ
ג  כללי  קים  לי "ועיין  בכנה.  ין  ספק  מוציא  מידי  ודאיא  –  הכתובה  הוא  ספק

 .ו"ב סעיף ט"ו ובברכי יוסף חושן משפט סימן י"אות מ

א  דדינא  אין  להוציא  מהבעל קלומר  שרק  בספ  תכןיעת  הבית  מאיר  דגם  לו
הכתובה  שהוא  המוחזק  כיוון  שהוא  טוען  טענת  ודאי  קים  לי  כדעת  הפוסקים 

אם  היא   אבל  בספק  בקביעת  העובדה,  ה  כתובהדשדינה  כמורדת  והפסי
, בזה  גם  הבית  מאיר  מודה  שמספק  היא  לא  הפסידה  כתובתה,  מורדת  או  לא

ני  ואיני יתוהרי  זה  כאומר  הלו,  שהרי  אין  בפנינו  טענת  ודאי  שהיא  מורדת
 ."רעתיך שחייב לשלםפם א יודע

, ל  זה  אף  אם  נאמר  שיש  ספק  אם  היה  הבעל  האשם  באי  קיום  יחסי  אישות  תמידין  כסדרןכ
בפרט  ביחס ,  וגם  אם  יבואו  ויאמרו  כי  הבעל  פרנס  את  הבית.  מעשיהבכך  לאו  האישה  גרמה  
הרי  שהספק  בשאלה ,  כשהבעל  התגורר  בדירה  שנשכרה  על  ידי  האישה,  לתקופה  האחרונה

והבעל  חייב ,  קיימא  לן  שהכתובה  בחזקתה,  אם  החסיר  הבעל  שאר  כסות  ועונה,  תיתהעובד
 .כתובתה ישהאלשלם ל

 הוא סכום מופרז, ח כתוספת כתובה"האם סכום של תשע מאות אלף ש. ו

בנדון  דידן  התרשמנו  כי  מדובר .  לדעתנו  יש  לבחון  שאלה  זו  בהתאם  לכל  מקרה  ומקרה

בית הדין . נראה כי היה איש עסקים, ו רק שתי דירותהגם שטען שיש ל, בבעל  עתיר  נכסים

בית  הדין  התרשם  כי  מדובר  בבעל .    לפרוטוקול  ולהלן298מפנה  לדברי  האישה  בשורה  

מאחר  שלא  בהכרח  שהעסקים  היו ,  הגם  שבהסכם  פורטו  רק  הדירות,  אמיד  בנכסים

לק  ונחלה שעושה  הסכם  ממון  ולפיו  לאישה  אין  ח,  כשמדובר  בבעל  אמיד.  רשומים  על  שמו
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בהתאם  לנסיבות .  יש  מן  ההסתברות  כי  יתחייב  בסכום  גבוה  במסגרת  הכתובה,  בעסקיו

 .סכום זה לא נראה בהכרח גבוה מופרך ומופרז, העניין

 הביא  בחשבוןלבית  הדין  צריך  .  זאת  אנו  סבורים  כי  יש  נסיבות  להפחתת  הסכום  האמור  םע
וכי  יסוד הדברים מונח באומדן דעת ,  הכי  אין  לנו  הוכחה  מוחלטת  שהבעל  סרב  לפרנס  את  האיש

כשיש  ספק ,  ואף  שכאמור.  והחיוב  הוא  מכוח  הדין  שהאישה  מוחזקת  בכתובתה,  והתרשמות
בהתאם  לראיה  כוללת  של ,  עדיין  אין  אנו  פטורים  מעשיית  צדק,  בעובדות  מעמידים  בחזקת  חיוב

 .כל התמונה בתיק

ללא  צורך ,  ללא  דין  ודבריםהעובדה  כי  הבעל  הסכים  לתת  גט  פיטורין  ,  יבה  נוספתס
כדי לא לחייב את , אנו סבורים כי טובת העניין להתחשב בנסיבות אלו. בהוכחות  ובאמצעי  כפיה

כי , אנו  סבורים  כי  אם  לא נתחשב בגורם זה כסיבה להפחתת הסכום.  הבעל  במלא  סכום  הכתובה
  הדין  בנושא אלא  אם  כן  ידעו  מראש  מהי  פסיקת  בית,  אז  לא  ירצו  בעלים  לתת  גט  פיטורין

, או  לחלופין,  ונאלץ  להגיע  לאמצעי  אכיפה,  יסרבו  לתת  גט  פיטורין,  ואם  יתחייבו,  הכתובה
שהאישה  מבוגרת ,  בפרט  בנדון  כנדון  דידן,  האישה  תסכים  בסופו  של  דבר  להתגרש  ללא  כתובה

 .ומעוניינת להקים בית חדש וללדת ילדים

בין  הדיינים  היו  שלוש  דעות  בעניין .  אמור  בית  הדין  בחן  את  העניין  לפי  התמונה  הכוללתכ
, תוך  שקלול  הדעות  בהתאם  להלכה,  לאחר  שנשאנו  ונתנו  בינינו.  הסכום  בו  יש  לחייב  בכתובה

 .ח"החלטנו להעמיד את סכום חיוב הכתובה בסך שלוש מאות ושבעים וחמש אלף ש

 :אור האמור לעילל

ובתה  ותוספת  הכתובה  סכום עבור  כת,  ]'ת[לשלם  לידי  האישה  ,  ]'מ[מחייבים  את  הבעל   .א
 .ח"של שלוש מאות ושבעים וחמש אלף ש

לאחר ,  עקרוני  ואינו  בר  ביצוע  אלא  לאחר  החלטה  נוספת  של  בית  הדין  ואהפסק  דין  זה   .ב
 .י הרכוש בין בני הזוגינשיסתיימו כל ההליכים בעני

ופסק  הדין  של  בית  המשפט  יהיה  סופי ,  לכשיסתיימו  הליכי  הרכוש  בבית  המשפט .ג
יעלו  את  טענותיהם  בדבר ,  ימציאו  הצדדים  את  פסק  הדין  של  בית  המשפט,  ומוחלט

 .תן החלטה משלימה בהתאםייובית הדין , הסכום שיש לקזז מהסכום האמור בסעיף א

 .יתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהיםנ
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