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 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אלון אבידר, הרב דוד בר שלטון, ריאל ינאיארב ה

 )ני גלוקדשטד סדןחד "כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )יינה אונגר לטיןעד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעתה

 המוחזק בספק חיוב כתובה', רובותיךיני רוצה לדור עם קא'תובה בטענת  כ:נדוןה

 סק דיןפ

  קער

דובר  בנישואים  שניים  של  שני  בני מ,  )18.5.2014(ד  "ח  באייר  תשע"יא  בתאריך  ישפנינו  זוג  שנב
 .ה ללא ילדיםישראשונים והאהנישואים הלאיש יש שתי בנות מ, וגהז

 .ישואין אלו נולדה ילדה משותפת בת שנתייםמנ

תמו  הצדדים  על  הסכם  ממון  שניתן  לו ח)  1.5.2014(ד  "ייר  תשעבא'  אתאריך    ברב  החתונהע
 .תוקף בבית משפט

צדדים  כל  טענות  ודרישות  או   למסגרת  ההסכם  נקבע  שמעבר  לאמור  בהסכם  זה  לא  יהיוב
] לוניפ  [ודעת  כי  שתי  בנותיו  שלי  )האישה(]  לוניתפ["ובעניין  הבנות  הוחלט  ,  תביעות  זה  כלפי  זה

 ".ל עוד יזדקקו לכךכלוני פגורו עמם בדירת י) הבעל(

כשלושה  חודשים .  לחודש  ימים,  עזבה  את  הבית  בפעם  הראשונה  סמוך  לנישואים  אישהה
, 2015חודש  ספטמבר  ב,  השנייה  פעםבאת  הבית    אישההזבה    עמשותפת  הלאחר  לידת  ביתם

ודיעה  לתובע  באופן ה)  1.11.2015(ו  "ן  תשעוושחרמט  ב"יבתאריך  ו,  התינוקת  םעלבית  הוריה  
 .פי שאין בכוונתה לחזור אל הביתסו

 בדיון.  הרבני  ןדיהית  הגיש  הבעל  תביעת  גירושין  לב  )26.5.2016(ו  "ח  באייר  תשע"יתאריך  ב
 .טען האיש שרוצה להתגרש )13.7.2016(ו "תמוז תשעב' התקיים בזש

 ואני  לא  רוצה  להתגרש  לפני שאנחנו מדברים,  אני  נאלצת  להתגרש:  "בתגובה  טענה  אישהה
 ."זקוקים ואני דורשת גם פיצויים אה מח ועוד"מישים אלף שחבה שהיא בסך ל הכתוע

להתגרש  ללא   אישההשל  סירוב  בוא  המצא  שהצדדים  מסכימים  להתגרש  וכל  העיכוב  נ
 .אישההתביעת כתובה ופיצויים של  ואהכן נושא התביעה שבפנינו ל. כתובה ופיצויים

 .יחסי אישותכון להיום הזוג פרודים כשנתיים ללא קשר וללא נ

 .ולפיצויים נפתח בסיכום תביעותיה לכתובהו. ה היא התובעת בתיק זהישמצא שהאנ
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 קצרהב הישאה ענותט

האישה טוענת שהבעל סילק אותה מספר פעמים מדירת המגורים והיא זו שניסתה כמה  .א

 .פעמים לחזור לשלום בית

זור  לגרושתו  ובאמת בזמן  שגרו  יחד  הודיע  האיש  לאישה  שבכוונתו  לגרש  אותה  ולח .ב

ובנוסף  לכך  העביר  על  שמה  את  תשלומי ,  לאחר  סילוק  האישה  הכניס  את  גרושתו  לביתו

 .ל"הארנונה בדירת הנתבע לאחר שערכו חוזה שכירות בדירה הנ

 .הבעל הוא זה שפתח בהליכי גירושין בבית דין רבני .ג

שוי  ואף  קיים  יחסי הבעל  עזב  את  החדר  המשותף  ומנהל  קשר  זוגי  עם  גרושתו  בעודו  נ .ד

 .אישות עם נשים נוספות

 אישה ענותט

האישה  עזבה  את  דירת  המגורים  לחודש  ימים  זמן  קצר  לאחר  הנישואין  ושבה  לדירה  .א

 .לאחר בקשת האיש שתחזור לאחר שהתנתה זאת בהבאת ילד משותף

לאחר  לידת  הבת  המשותפת  גברו  המריבות  בין  הצדדים  על  רקע  מגורי  בנותיו  של  .ב

  עזבה  עם 2015התובעת  איימה  שתעזוב  לבית  הוריה  ואכן  בחודש  ספטמבר  .  עהנתב

הודיעה  סופית  על )  1.11.2015(ו  "ט  במרחשוון  תשע"התינוקת  לבית  הוריה  ובתאריך  י

 .עזיבתה

 נוסף  לכךב,  דרשה  שהבנות  יעזבו  את  הבית  האישהשל  הטענה    עפעמים  מהכבעל  חזר  ה
 .קללה אותו מו כןכונה ופעמים נוספת אחר כך ולו פעם אחת לפני החת הרביצה האישהשן עט

 יוןד

 ' א עהד

, התמונה  העולה  מטענות  הצדדים  ומעיון  בפרוטוקול  היא  כי  הצדדים  אינם  חפצים  זה  בזה

במועד  הדיון  הראשון  נראה  שמאסו  זה  בזה  מחמת  הקטטות  והמריבות  ביניהם  ואינם 

ותו  גרם  שהצדדים  יצטרכו כל  צד  טוען  שהצד  השני  בהתנהג,  מסוגלים  לחזור  לחיות  יחד

 .להתגרש

פקא נוכל  ה,  עניין  החיוב  להתגרש  לנהמיפקא    נ–ם  י  הגורמ  –פי  שציינו  אין  בשאלה  זו  כ
 .יצוייםפבשאלת הגורם לעניין תביעת הכתובה וה יא הנהמי

צד  שנהג  שלא  כדין  ומחמת  התנהגותו  גרם  לצד  השני  שיגיעו  למצב  של  מאוס ה:  לומרכ
ו נברברי  דוספת  הכתובה  כמבואר  ב  תו  הפסד  אצריך  לשאת  בתשלוםבחיי  הנישואין  הוא  זה  ש

 ): חלק חג כתיב נישריםמ( ירוחם

 עינא  באל  'אמרה  שאשה  שו  לראה  ני  כשמעאל  אן  בברהםר  א"  הורי  מתבכ"
 וצה  ריני  אבלא,  ך  לעינא  בא  למי  ננאא  'ומר  אהואו',  כתובה  וט  גי  לתןי,  יהל
 תובה  כעיקר  מלום  כהפסידה  לתמורד  בותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתןל
 אחר  להו  בדרי  הילמא  דגיטא  ארחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניאו
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 אדעתא  דדיליה  מה  ליהיב  דאי  מכלת  ווספ  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנהש
 ." ה להיב יא ללמיפק ומשקלל

ני ולם  בנידון  שלנו  יש  מחלוקת  בין  הצדדים  מי  הוא  זה  הגורם  והאשם  בהבאת  הצד  השא
 .שמואס בחיי הנישואין

 ספקה דרג

מהמפורסמות  שבתביעת  הכתובה  האישה  זכאית  לכתובתה  אלא  אם  כן  סוכם  או  התברר 

 .אחרת

ספק  הנובע  מטענות  הצדדים  בלבד  אין  זה   וא  הןדיהת  לכן  במקום  שהספק  העומד  בפני  ביו
 .ובה כתובתה גהישבגדר ספק אמיתי ולכן הא

 ה  זכאית  לכתובתה  שאינו  נובע  מטענותישם  האולם  במקום  שקיים  ספק  במציאות  האא
ה  גובה  כתובתה ישאין  האלן  שן  קיימא  דיהת  י  העומד  בפני  בייתים  בלבד  אלא  מספק  אמדהצד

 .ו עליו הראיהרחב ממשום שהבעל נחשב מוחזק והכלל הוא שהמוציא

ספק   ואהדעתי  המקרה  המובא  לפנינו  הוא  מקרה  שבו  הספק  מי  הגורם  לפירוד  ולמאיסות  ל
שהרי  מדובר  בצדדים  שגרים  בנפרד  כבר  יותר  משנתיים  לאחר  עזיבתה  הסופית  של ,  יאותצבמ

הצדדים  מורדים  זה  בזה  ואינם  חפצים  בשום  פנים .  פעם  השלישית  באת  דירת  המגורים  אישהה
 .חדילחזור ולחיות 

 .בדיון הראשון אישההמסיבות ממוניות בלבד כפי שאמרה  םהאי ביצוע הגט ול דחיית כ

ולכן  עולה  ועומדת  בפנינו  השאלה  והספק  מי  הגורם ,  אשים  את  השני  במרידהל  אחד  מכ
 .למרידה ולפירוד

כ  התבססו  על  הטענה  שכחודש  לאחר  עזיבתה "ה  וביששהא,  לעיל  פי  שהזכרנו  כ,ש  לצייןי
 .את הבית הכניס הנתבע את גרושתו לביתו אישההשל 

  לעובדה  מוגמרת  הרבה דעתנו  אין  עובדה  זו  משנה  משום  שהסכסוך  והמרידה  כבר  היול
 .קודם לכן

שקיים  יחסי   תואודהמרות  להנתבע  מכחיש  שקיים  יחסי  אישות  עם  גרושתו    נוסף  לכךב
 .אחרת ישהאעמיים עם פד־ חאישות

 ראה  שאחת  מאבני  הנגף  נןדיהת  בעיקר  מהתרשמות  בי  ועיון  בפרוטוקולים  ובסיכומיםמ
 .תובעת הבע עםל הנת שמגורי הבנות יא הואת הפירוד גרמו את הסכסוךש

 :ח של מכון שלם בראיון עם התובעת"ובדה זו גם מוזכרת בדוע

וגבלת  לאמפטיה  ואף  ניתן   מולטים  אפיונים  אגוצנטריים  ויכולת  בעם  זאת"
כפי  שבאו  לידי  ביטוי  ביחס ,  דבריה  כי  אפיונים  אלה  מלהסיק  בין  השורות

 ."ובילו לידי הקונפליקט ולפרידהה] לוניפ[לבנותיו של מר 

ין יכולת של אחד הצדדים לחייב את הצד השני במגורים משותפים עם ילדים  ארה רגילמקב
בני  הזוג  טרם  הנישואין   תמוחהדבר  היה  מעוגן  בהסכם  הממון  ש  דןדין  ידואולם  בנ,  בוגרים
 .4בסעיף 
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אלו  שכופין  להוציא "):  א  סעיף  סימן  קנד  רהעזן  אב(  וךערשולחן  במבואר  לש  לדמות  מצב  זה  י
אם  ידעה  בהם  קודם  שנשאת  אין ו:  "א"הוסיף  הרמו  [...]"  ה  מי  שנולד  בו  ריח  הפהכתוב  וליתן

 ."כופין להוציא דסברה וקבלה

 ייןע  (עם  צרותיה  ששונאות  זו  את  זוה  ראה  שיש  לדמות  מומים  באדם  למגורים  של  אישנ

אם  אומרים  סברה  וקיבלה  במומים  שבגוף  בעלה ,  ומרוחואף  נראה  שיש  קל    ,)סעיף  י  ד  עסימןב
 .ה את זהזשאומרים זאת במום חיצוני של קרובים ששונאים  ומרוחקרובים אליה קל  םהש

ולכן  אם ,  את  וסברה  וקיבלהישרי  האישה  ידעה  והסכימה  למגורים  משותפים  אלו  קודם  שנה
לומר  שהיא  גרמה   פשראו,  עזבה  את  הבית  בשל  עובדה  זו  הרי  היא  נחשבת  מורדת  במעשה  זה

 . רידה ההדדית וממילא מפסידה תוספת כתובהאת המאיסות והפירוד שגרם למ

כתב  שיש  פוסקים  שחולקים  וסוברים  שיכולה ש)  ק  ב"  ססימן  קנד(  ואלשמנם  עיין  בבית  אומ
א "לרמו  ולכן  נראה  שאפיל,  "בורה  הייתי  שאני  יכולה  לקבל  ועכשיו  אינה  יכולה  לקבלס"לומר  

 מרלוויכולה    מוערצונה  לדור  אין  דינה  כמורדת  אם  אין    וםמקמכל  ,  ין  כופין  להוציאשאשכתב  
 .'ים לי כהני פוסקיםק'

ולכן  לא ,  יכולה  לומר  קים  לי  כפוסקים  שאינה  מורדת  ואלשמדברי  הבית  פי  מצא  שעל  נ
 . הפסידה כתובתה

שהבעל  מוחזק  בכתובה  יכול  הוא   יווןכחלק  וסבר  שש)  םש(  ירמאעיין  בבית  ,  אידך  גיסאמ
 .עזיבתה נחשבת מורדת ואינה גובה כתובתהולכן , לומר קים לי כפוסקים שסברה וקיבלה

יודה  שנחשבת כמורדת הואיל והתנה עמה לפני   ואלשמלא  שנראה  שבנידון  דידן  גם  הבית  א
אומרים   תהאגם  הדעה  החולקת  מודה  שבבנותיה    ונאגוי  אובכה,  תהאהנישואין  שהבנות  יגורו  

 .סברה וקיבלה

 רובותק משח םע מגוריםב 'קבלהו ברהס 'ביןל מומיםב 'קבלהו ברהס' יןב הותימ ילוקח

חלק ג סימן (ז "ת רדב"אומנם  לאחר העיון נראה שיש לחלק בין המקרים על פי המבואר בשו

 )):תתמט(תו 

, ראשונה  השתו  אל  עשה  אנשא  שאובן  רנין  על  עבינו  רלמדנוי:  אלהש"
. תובתה  כשטר  בתוב  ככןו,  רתה  צם  עתדור  שנשאה  ששעה  במה  עהתנהו
, עיניה  לשכןל  כו,  רתה  צנאת  קסבול  לכולה  יאינהש  מרה  אדשיםח'    טאחרו

 ו  זם  עמשמש  שאמרה  בדבריה  למתלא  אנתנהו,  צמה  עפני  בית  בה  ליקחש
 אומר  וכחישה  מהבעלו.  ה  זבר  דסבול  לכולה  ישאינה  וו  זפני  בו  זעם  וו  זפניב
 הריש,  אמן  נימ.  עולם  מבריםו  די  הלא  וצמה  עפני  בדר  חהן  מחת  אכל  לישש
 ו  אורדת  מדין  בה  ליינינן  ד–  אמנת  נאינה  שמרלוצי  תמם  או?  איה  רם  שיןא
 פני  בית  בה  ליקח  שד  עחזור  תלא  שאומרת  ובית  הן  מצאתה  יהריש,  אל
 כתובתה  בהא  תהמ  –  ורדת  מדין  בה  ליינינן  דלא  דמרלוצי  ם  תמאו?  צמהע
 ? גרש לותו אופין כאם וינה מפקינן מיא – פסה תאםו, בנכסיהו

 . דקה צהיה תול ודוננו אפרש ייטב האר בכלה

 אבה  תא  ליא  הריץ  פוא  האםו,  זה  כריצות  פל  עשראל  יחשדו  נאל:  שובהת
 וציא  ידאי  וכה  כל  עריבה  מו  אותה  אכופה  שומרת  אאםו.  ליו  אשמע  תלאו
 א  לבל  אוא  היודה  שו  אאיה  רש  ים  אזהו,  מדיר  הקרפ  דהך  כתובה  כיתןו

 יהומו.  ן  כומרת  ארתה  צם  עלשכון  מצמה  עלהפקיעד,  יין  חנו  אפיהמ
 . אמת היאמרו שליהם עחרימיןמ
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 –  ודה  יא  לאםו.  צמה  עפני  בית  בה  לקח  יו  אתובה  כיתן  ווציא  י–  ודה  יאםו
, יה  לצערנא  מלא  ויה  לעינאב  'מרה  אהאד,  לל  כורדת  מדין  בה  ליינין  דאל
 כולה  ייני  אעתה  וקבל  לייתיה  הבור  סי  כצמי  עפני  בדור  לוצה  רני  אלאא
 מה  עתנה  ההריש,  צמה  עפני  בית  בה  לקחי  לותו  אופין  כין  אגםו.  'קבלל
 . דעתו מלא שיצאה שיוןכ, מזונותיה בחייבו לין אגםו. רתה צם עתדורש

 שה  אאין  שאמנת  ניא  היה  לים  קהבעל  שבר  דכללן  שא  מיי  קאה:  מרם  תאאו
 ושטא  קדאי  ולא  איה  לים  קאיהו  דבר  דמימר  לעלה  בפני  בניה  פעיזהמ
 אמנת  נרשתני  געלה  בפני  באמרה  שאשהלן  בא  מיי  קעמא  טמהאי  ו–  אמרהק
 איהו  דשום  מאמנת  נינה  אחץ  כורה  יאינו  שמרה  אם  אבלא,  מנונא  הכדרבו
 מי  נדןדידון  יבנ  ו–  שקרה  בכיר  מינו  אהוא  שדבר  בניה  פמעיזה  ויה  לים  קאל
ש יו?  נהימנה  וניה  פעיזה  מינה  אקר  שו  אמת  אומרת  אם  אודע  יהוא  שיוןכ

 יה  לשוי  מאל'  רשתניג  'ו  אחץ  כורה  יינו  אטענת  בבשלמא  דשיא  קלא  דמרלו
 ותו  אושה  עתה  אמצא  נאמינה  מתה  אם  אדןדידון  ינ  בבל  אטענתה  בשער
 ה  להימנין  מלאל  ד"  זתבו  ככןו.  וונא  גאי  הכי  בה  להימנה  מלא  ורשע  וריץפ
 אמנת  נאינה  דדעת.  הדדי  לעזות  המי  דלא  דתוו.  יה  לגמא  פלא  דמידי  בלאא
 ינה  אענה  טהאי  בדלמאד'  רשתניג  'מרה  אעיא  באי  דמגו  בחרת  אטענהב
 מפרשים  התבו  ככן  וגו  מאן  כין  אלכךה.  עיזה  מחרת  אבטענה  וניה  פעיזהמ
 . מנונא הרב דהאי דלה עוסיף ללא דבו הילכךה

 כפיפה בחש נם ער דדם אאין שרתה צם עדור לותה אופין כין אדןדידון יבנו
 לי  עאיס  מדין  בלאו'  יה  לעינאב  'מרה  אהא  דורדת  מדין  בותה  אנין  דאיןו

 הריש,  צמה  עפני  בדור  מה  לקחת  לותו  אופין  כין  אכן  ו.ה  לאוס  מינו  אהריש
 רדה  מהריש,  תובה  כתנאי  מנאי  תלא  וזונות  מה  לתת  ללאו,  מה  עתנהה
 עשה  יזה  בבכיוצאו,  יתפשרו  שד  עעמדו  יילכךה.  שמשתו  מאינה  ויצאתהו
 ו אריץ פאהו ונועה צהיא שגון כוטה נהיכן לאמת היראה שכפי ושרה פדייןה
 ."תבתיד כ"ע להנראהו. פשרה הטיב יד צאותו להיפךל

ין ואמדוע  יכולה  לחזור  בה  מהתנאי    –  שונאותלז  לא  ביאר  את  החילוק  בין  מומים  "רדבה
 .אומרים כאן סברה וקבלה ויכולה לחזור בה מהסכמתה

סק פ,    אלקח(רבניים    ןדיהביאוהו  בפסקי  ,  ת  פרח  מטה  אהרון"שו  מנראה  שיש  ללמוד  זאתו

 :)201 מודעדין המתחיל ב

 סברא  דומר  ליןא[...]  ל  "נ  התשובה  הסוף  בהרן  אטה  מפרח  בן  דו  זנקודהב"
 ני  אאיןו,  קבל  לכולה  יאני  שייתי  הבורהס':  מימר  למציד,  חמותה  לקבילהו
 הבעל  שבורה  סהיתה  שטעון  ליא  היכולה  דכן  שלכ[...]  '  קבל  לכולהי
 ם  עוא  הוא,  רעה  המדתה  לתוזר  חהיא  שואה  רשהיאכ,  בולה  געל  מרחקנהי

 . בולה געל מרחקו ישתוא

 ק  רייכת  ש–  הסכמת  ודעת  י–'  קבילת  ובירתס  'ו  זענה  טי  כיא  ההפשטותו
 מגרעת  ההי  מדעתי':  ומרים  אנוא,  שלעצמו  כום  מהוא  שסויים  ממוםב
 ' .ליך עקבלתו

 ום  מאיזה  באן  כדובר  מא  לרי  ה–  רעהו  ליש  אין  ביחסים  בה  זנין  עבלא
 צדדים  הכל  בתלוי  הנין  עוא  החסיםי.  קבוע  וסויים  מבר  דאן  כיןא,  מגרעתו
 עוטים  פברים  דאלפי  בם  גוא  הקשורו,  נפש  הוחות  כומק  עסבך  בסודוי,  חדי

 . יניהם בחסים יקשור לליהם עשומה שצדדים הל כתכונות ורגלי הלש

 י  פעלו,  תפתחותם  הרך  דת  אחזות  לאין  וראש  מנחשם  לאין  שברים  דם  הלוא
 ם  הלמוני  אכלפיו,  יותר  בובים  טחסיו  ילוני  פדם  אלפיכ,  דםא  ן  בותו  אובר
 ם עסכמת ה– חמות הם עגורל' קבילת ובריתס 'אן כייך שמהו, יותר ברועיםג
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 סכימהה?  חמות  הם  עיחסים  ההיו  ייך  אראש  מדעת  לפשר  אכיו?  מגרעתה
 רי  הגםו.  לל  כגרעת  מאן  כאיןו,  יותר  בובים  טהיו  יהיחסים  שחשבה  שפנימ
 בלי  מרעה  הבא  תפתאוםו,  ובים  טיחסים  ההיו  ינים  של  עםשני  שתכןי

 . מדוע ומה לסבר המצוא להיה יאפשרש

, תיקון  ליתן  נהמום  שכיוןמ,  וא  השוט  פהרן  אטה  מפרח  הל  ששני  העמוט
 ני  אהמ':  שבה  חיא  ה–'  קבילת  ובריתס  'ייך  שהמ,  דירה  הת  אהחליף  לפשרא
' .חרת  אדירה  לבעל  הוציאני  יצליח  תא  לשכנות  הםא?  הסכמתי  באן  כסכנתמ
 מביא  ודושין  קשעת  בפורש  מתנו  הענין  בדןה)  םש(  יי  חינא  דספר  בעייןו
 ."שםין עי, וכרחת מאיתו ראיןו, ף"רי התשובת מאיהר

 :ין מומים לשונאות בל שני חילוקים עקרוניים"ת הנ"רי שלמדו מדברי השוה

 ,חזור  מההסכמה  לקבלול  י  אפשראלכן  ו  וראש  שניתן  לאומד  מצפוי  ודבר  ידוע  ואהום  מ.  א
דבר  דינמי  וסבוך  שלא  ניתן  להעריכו  מראש ולכן יכולה לחזור הם  חסי  שכנות  עם  שונאות  יעוד  ב

 .בה מהסכמתה

לכן  אין  בהסכמה   וה  ניתן  לתיקון  על  ידי  שינוי  המגורים  זמום,  ניגוד  למום  רגילב.  ב
שונאות  יהיה שאם  יחריפו  היחסים  בין  ה  ביאה  בחשבון  מהאישהשהתחייבות  גמורה  משום  

 .פתרון

עם  בנותיו  של  בעלה ה  חי  האישהשמשום  ,  נידון  שלנו  נראה  שהחילוק  הראשון  לא  שייךב
ובשל  המריבות  שנוצרו  נכתב  ההסכם  השני  שבו  נכתב  שהבנות ,  חודשים  לפני  הנישואין  מהכ

 .הסכימה תזאאת משמעות המגורים המשותפים ובכל  ה ידעה מראשישמצא שהאנ, יתםאיגורו 

 .ון שלנוידהחילוק השני עדיין קיים גם בנומנם א

לא  אבדה  כתובתה  דווקא  אם  אומרת   האישה  שז  שכל  דבריו"כותב  הרדב,  המשך  הדבריםב
 .בעינא ליה ואינה טוענת שהוא מאוס עליה

אישה  אמנם  מכחישה  שעזבה  את  הבית   ה.אינה  רוצה  בבעלה  האישהשנידון  שלנו  ברור  ב
 . ינה נחשבת כמורדת א–ולדבריה . תה מהביתוטוענת שהנתבע סילק או, בגלל הבנות

, יללה  אותוק,  והיא  זו  שתקפה  אותו  פיזית,  הנתבע  טוען  שלא  סילק  אותה,  אידך  גיסאמ
 . והשתמשה בו אמצעי להביא ילדים ועזבה את הבית מרצונה החופשי

נראה  שהיה  סכסוך  קשה  בין  בני  הזוג ,  בשל  מגורי  הבנות  ירושיןגמצא  שגם  ללא  עילת  נ
 . תםיד לפרשהביא

ומכיוון  שאין ,  הרי  שבפנינו  ספק  במציאות  מי  המורד  והאשם  לפירוד,  ם  אם  נלך  בדרך  זוג
ו נם  בספק  במציאות  נאמר  דינו  של  רבגהרי  זה  ספק  במציאות  ויש  לומר  ש,  בידינו  להכריע

שהרי  זה  טבעו של עולם שבמקרה ששני הצדדים רוצים להתגרש כל צד מאשים את הצד ,  ירוחם
ו  ירוחם  את  דינו  שהאישה  מקבלת ננראה  שקבע  רב  וגם  באופן  זה,    הגורם  לגירושיןהשני  שהוא

 . את עיקר כתובתה ללא תוספת

מי  גרם  את   ןדיהת  ם  מעיקר  הדין  במקרה  כזה  שיש  ספק  לביגש  יש  לומר  וסף  על  כךנ
הרי  שמספק  לא  ניתן  לחייב  את ,  ני  הצדדים  טוענים  ברי  שהצד  השני  אשםשאחר  שמהגירושין  

 .בכתובה שהרי הוא מוחזק וכפי שנוכיח לקמןהנתבע 

בדברינו  לקמן  נדון  באריכות  בשאלת  יסוד  שעולה  בהרבה  פסקי  דין  מי  נחשב  מוחזק 

 .ונשתדל להקיף את הנושא ולהגיע למסקנות, בכתובה בספקות השונים
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 מציאות בספק בדיןה

לה   דנה  במקרה  שהאישה  נסתרה  אחר  שקינא  לה  בע)ב,  דף  לא(המשנה  במסכת  סוטה  

נשאו  ונתנו  בה 'ולרבי  יהושע  ש'  קול  פורח'  לרבי  אלעזר  על  ידי  –ומדובר  שנודע  שנסתרה  

 .שהדין הוא שיוציא וייתן כתובה' מוזרות בלבנה

 ):םש(שאנץ  ותספבתותוב ה כזעל ו

תו בעליהם עד שלא שתו דאמרי מ: )א"דף  כד  ע(ולא דמי להני דאמרינן לעיל "
, ה  והכא  אמרינן  יוציא  ויתן  כתובא  נוטלות  כתובהולמתוך  שלא  שותות  

 דשאני  התם  לפי  שראויות  היו  לשתות  קודם  שמתו  וכשמתו  בעליהם  דין  הוא
 ייתההלא    אישההאבל  הכא  זאת  ,  יון  שנדחות  מלשתות  שאין  להם  כתובהכ

 ."ראויה מעולם לשתות אין לה להפסיד כתובתה בחינם

 וםמקמכל  "):  שם(כתב  לעיל  וכפי  ש  אישההם  זינתה  אוגדר  כספק  מדבריו  נלמד  שמצב  זה  מ
 ."לה  דהרי  נמצא  רגלים  לדבר  שהרי  קינאה  רבנן  אסרוה  לו  וצריך  שיוציא  ויתן  כתוב

 .ממון אין להפסידה עניין לתזאכל ב

 .חזקת החיוב שיש לה על בעלהוח הסבר לדבר משום שנחשבת מוחזקת מכה

ותה  ובת חמ:  ")םש(הסביר  גם  את  המשך  המשנה    לפשראאנץ    שותספדברי  התו  ל  פיע
 ."לה מכתובתה אלא שלא תשתהסובת בעלה הרי אלו נאמנות ולא לפ חמותה וצרתה יבמתה

ולא ,  אמנות  שלא  תשתה  נעדות  השונאות  והןפי  לה  ונסתרה  על    ינאקם  מדובר  שבעלה  ש
תה  ומדוע ינלדבר  שזיים  לכאורה  מדוע  תגבה  כתובתה  הרי  יש  ספק  ורגלו.  להפסידה  כתובתה

 .ה שיש לה חזקת חיוב על בעלה ולכן מספק לא נפסיד אותהאלא הסיב ,גובה כתובתה

, שאני"  מתו  בעליהם  עד  שלא  שתו  שאינה  גובהב"  )א"ף  כד  עד(דבריו  המשנה  בסוטה  ל
 .לשתות אין חיוב כתובה מוברגע שנדחו, שום ששם נוצר כבר החיוב לשתותמ

ם שבשלב משו, אישההת חזקת החיוב של  אלשתות הרעה אישההלומר  החיוב  המוטל  על  כ
אם  אסורה  או  מותרת  וממילא  יתברר   אישההזה  נקבע  שהשתייה  תברר  את  מעמדה  ההלכתי  של  

      .חוב הכתובה

  צחק ינחל הסברה

מתייחסים לדין של חמש שונאות שבדין ") ועל כן"ה "סימן סט אות א ענף ב ד(דברי  הנחל יצחק 

והסביר  את ,  )א  הלכה  טוהלכות  סוטה  פרק  (ם  "הוא  שנוטלת  כתובה  והביא  שכך  פסק  הרמב

 :הדין כדלהלן

סתירה  ונולד  לנו  ספק  אי ודלכן  נוטלות  את  הכתובה  אף  דהוי  בתר  קינוי  "
, ם  כל  זה  כיון  דהוי  חזקת  חיוב  כתובה  על  הבעל  בעת  שנשאה  ע.אלזנתה  או  

 הליהוה  כן  אם  ,  ספק  אם  זנתה  ומפטר  הבעל  או  לא  ובתר  הכי  נולד  לנו
, ה  לשלםויכא  שהתובע  טוען  ברי  חייב  הלוכאומר  איני  יודע  אם  פרעתיך  דה

ל  כן ברי  לי  שלא  זנתה  ובצירוף  חזקת  חיוב  ע  אישהההכא  טענת    יןהדהוא  ו
 ."חייב הבעל לשלם כתובתה

משום  שיש  לה  חזקת ,  גובה  כתובתה  האישהששהסיבה    משנתנו  מחקל  יצכאן  שלמד  הנחמ
שמשלם  כפי '    אם  פרעתיךעדיני  יוא'ונחשב  כ,  הבעל  הטוען  שמא  גדנחיוב  בצירוף  טענת  ברי  

 .)פט סימן עה סעיף טמשחושן (וך ערשפסק השולחן 
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 חק יצנחל ההסבר לאנץ שותספתו הסבר הין ביחסה

האם  רק  מכוח ,  התוספות  שאנץ  סתמו  הדברים  ולא  פירטו  מדוע  האישה  גובה  כתובתה

אלא  שיש  להניח ,  חזקת  חיוב  הכתובה  או  גם  בצירוף  הברי  של  האישה  ושמא  של  הבעל

, תובה  שהרי  זו  המציאות  במשנהכבר  כדעת  הנחל  יצחק  שבצירוף  הברי  ושמא  גובה  שסו
 .תובה בלבדכיוב ה חממילא אין משם ראיה שסגי בחזקת

 דברים הסקנתמ

לא  הורעה ,  במקרים  שיש  ספק  במציאות  אם  איבדה  כתובתה  כגון  סוטה  שספק  אם  זינתה

 .חזקת החיוב שלה וגובה כתובתה

אופן זה טענת הבעל בכך  ו,אשמי ורבצירוף ב ובחיבנוי על חזקת חק שדין זה יציאר בנחל ב
 .וחייב לשלם' יני יודע אם פרעתיךא'נחשבת כ

צירוף  טענת  ברי  שלה  גובה בק  רשהרי  ,  נחשבת  מוחזקת  בכתובתה  אישההמצא  שאין  נ
 .זקת החיוב בלבד אינה מספיקהחילו אכתובתה ו

 משנה  הבין  לונאות  שמש  חדיןב)  א"  עאל  ףד  (סוטה  במשנה  הבין  שסתירה  בפוסקים  התייוש ק
 תו שלא שד עעליהם במתוב) א" עד כףד (סוטהב

, העירו  הפוסקים  שמצאנו  שמחד  גיסא  בחמש  נשים  שהעידו  שנטמאה  גובה  כתובתה  מספק

 מתוך שלא שותות לא נוטלות כתובה כשיטת –ומאידך גיסא במתו בעליהם עד שלא נישאו 

ומדוע  במתו ,  י  המקרים  היה  קינוי  וסתירה  ונוצר  ספק  מה  ההבדל  הרי  בשנוהקשו,  בית  הלל

 .בעליהם עד שלא שתו לא גובות ובחמש שונאות גובות

 אנץ שותפתוס הירוץת

 : הזכרנו לעיל את הסבר תוספות שאנץ

ן  מתו  בעליהם  דשאני  התם  לפני  שראויות  היו  לשתות  קודם  שמתו יילענ"
אולם  נשים ,  ובהכיון  שנדחות  מלשתות  שאין  להם  כת  דבעליהם  דין  הוא

 ."ה לעולםבשלא היו ראויות לשתות אין לה להפסיד כתו

ון ושאני  במתו  בעליהם  שכיו,  שהדין  הבסיסי  שבספקות  נוטלת  כתובה  כאן  שדעתםמ
 .שהתחייבה לשתות נדחתה חזקת החיוב שלה עד שתשתה וזה דין מיוחד

נה  תולה שוע  הממד,  חיוב  השתייה  גורם  לדיחוי  הכתובה  שםהומנם  יש  להעיר  שלפי  דבריא
הרי  גם  לבית ,  בית  הלל  ובית  שמאי  בדין  האם  שטר  העומד  להיגבות  נחשב  כגבוי  את  מחלוקת

 .שמאי שנחשב כגבוי אין לה כתובה עד שתשתה

מתוך  שלא   ":להלא  מבארת  את  טעמם  של  בית  מרגה)  ב"דף  לח  ע(ומנם  בפרק  החולץ  א
ל  שמתוך  שהתחייבו "אנץ  הנש  ותספסבר  זה  מתאים  לדברי  תוה."  כתובה  שותות  לא  נוטלות

 .לשתות ואינן שותות נדחות מחיוב כתובה
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  איר מבית הצחק ינחל הירוץת

יישבו  קושיה  זו  על  פי  דברי  התומים )  אבן  העזר  סימן  קעח  סעיף  טו(הנחל  יצחק  והבית  מאיר  

היא  משום ,  שסובר  שהסיבה  לכך  שגובים  פירעון  הלוואה  מיורשי  הלווה)  סימן  סו  סעיף  כג(

 .ומכוח זה גובים גם מנכסים המשועבדים, הגוף של אביהם הלווה עובר אליהםששעבוד 

כמו  בנידון  שלנו  ספק  אם  חייב  האב  חיוב ,  חייב  לווההבמקום  שספק  אם    נהמיפקא  נ
ולכן  הם  בגדר  ספק  חייבים  וספק  אם   ףגווד  הבשע  ל  היתומיםעוממילא  יש  ספק  אם  חל  ,  כתובה

כלפי   דןדידון  יובנ,  הווודע  אם  התחייבתי  כלפי  המלובאים  בטענת  איני  י,  הנכסים  השתעבדו
פטור ש) טסעיף , סימן עה פטמשחושן ( וךערפסק בשולחן נבכהאי גוונא ו, בתהובכת אישההתביעת 

 .מלווהלמלשלם  לווהה

 .זו הסיבה במתו בעליהם עד שלא שתו שאינן גובות כתובתםו

בעל  בגדר  איני  יודע  אם ה,  ולם  בחמש  שונאות  מדובר  שבעליהם  בחיים  ויש  ספק  אם  זנוא
 .פרעתי וחייב לשלם

 תו שלא שד עמתו בפטור הסיבת בוקתלמח היכוםס

. דעת  התוספות  שאנץ  שזה  דין  מיוחד  בסוטה  שהחיוב  לשתות  דחה  אותה  מתשלום  הכתובה

אולם  דעת  הנחל  יצחק  והבית  מאיר  שזה  דין  כללי  בכל  ספק  פירעון  במקום  שהלווה  מת 

איני  יודע 'אצל  האב  ל'  איני  יודע  אם  פרעתי'  שהופך  ממצב  של  ,והיורשים  ירשו  את  החיוב

 .'אם התחייבתי אצל היורשים

 גר איבאיק עי רבעתד

בחילופי  מכתבים  בין  רבי  עקיבא  איגר  לבית  מאיר  תמה  רבי  עקיבא  איגר  איך  ייתכן  לומר 

 . הרי הנכסים השתעבדו בחיי אביהם–שאצל היורשים תשתנה חזקת החיוב 

 אן כד עדברים היכוםס

ולכאורה  הוא  הדין ,  בדין  חמש  שונאות  נלמד  שבספק  זינתה)  א"דף  לא  ע(מהמשנה  בסוטה  

 .אישה גובה כתובתה, וקל וחומר בשאר ספקות

 אמשוי  ריש  גם  טענת  ב  ובחיקת  זהסיבה  לכך  משום  שבצירוף  לח  חקל  יצהסבר  הנח  ל  פיע
התחייבות   ייתה  הוודאישמשום  ,  שנפסק  שחייב  לשלם'  יני  יודע  אם  פרעתיךא'ונוצר  דין  של  

 .וספק אם נפטר ממנה

 .הפוסקים בעניין וקתלהמשך נדון ונתמקד בדין ספק זינתה במצבים השונים ונדון במחב

  תובה כחילת מפקס

הכותב  נכסיו  לבניו  וכתב  לאשתו  קרקע  כל :  "אומרת)  פרק  ג  משנה  ז(המשנה  במסכת  פאה  

 ".שהיא איבדה כתובתה
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מי  אמרינן  בשכיב ,  בריא  היאךב":  )ב"ע,  לבקדף  (  ראבתא  בבא  במסכת  ב  רל  דין  זה  שואלע
חלה  אבל  בבריא  סברא  הדר  קני  או  דילמא  השתא  מיהא  לית קממרע  הוא  דידעה  דלית  ליה  ו

 ."יקות: "ומסיקה הגמרא" ?ליה

יש  לומר   גיסא  חדמ:  דדי  הספקצת  איאר  ב")  יאך  הבריאב  "תחיל  המבור  דיםש(ם  "שבר
ת  שעבוד  הנכסים  משום  שסומכת  על  כך  שבעתיד  יקנה  נכסים ששתיקתה  אינה  מוכיחה  על  מחיל

ומהם  תגבה  ולכן  אין  לה  להכעיסו  עכשיו  ולמחות  ולכן  יכולה  לגבות  שעבור  כתובתה  מהנכסים 
  .שנתן לבניו

שעכשיו  אין  לו  נכסים  אחרים  אינה  מעלה  בדעתה  שיהיו  לו   יווןכיש  לומר  ש  אידך  גיסאמ
  .תקה אבדה שעבוד כתובתה מהנכסים שיש לו עכשיוובזה שלא מחתה וש, לכן היה לה למחות

ק  לשעבוד   רתייחסמוהספק  ,  ם  נלמד  שלא  מחלה  על  עצם  חיוב  כתובתה"דברי  רשבמ
 .הנכסים שביד בעלה עכשיו

 תיקו בנשאר שה זספק בפוסקים הכרעתה

תובה  בחזקתה  ועל  הבעל  להביא כוקמינן    מהילכך  ":סקפ)  ף"א  בדפי  הרי"ע  ס  ףה  דסוגיב(ף  "ריה
 משניות  הפירושב(ם  "כך  פסק  הרמבו,  )ד  לימן  ח  סקרפ  רא  בתאבב(רי    אשוכן  פסק  בהגהות."  איהר

 ). משנה ז ג רק פאה פמסכתל

נחשבת  מוחזקת  ולכן  בספק  שנשאר  בתיקו  גובה   האישהשוצא  לכאורה  מדבריהם  י
ד ללמוד  ממנו  בנין  אב  שתמי  שרי  אפלדחות  ולומר  שכאן  זה  דין  מיוחד  וא  פשראאולם  .  תהכתוב

 .מוחזקת בכתובתה אישהה

משום   היא  ף  שהסיבה  שהיא  מוחזקת"סביר  בדעת  הריה)  ו  מימן  סיינים  דלכותה(אמרי  בינה  ה
ובאופן  זה ,  שחיוב  הכתובה  קיים  והספק  רק  אם  סלקה  שעבודה  מהנכסים  שיש  לו  עכשיו

ולם  במקום  שעצם  החיוב  מוטל   א.מעמידים  השעבוד  הנכסים  על  חזקת  החיוב  ולכן  גובה  מספק
 .ף שהבעל מוחזק"בספק יודה הרי

יתומים הש  יוון  כ,אמריקו  שבו  נשארה  הגהתמרות    שלף"לומר  שדעת  הרי  פשר  אמו  כןכ
פי   כובה  כתובתה  גובחיקת  זבצירוף  ח,  שלא  מחלה  'ברי'ה  טוענת  ישאוה'  מאש  'טוענים

 .דין חמש שונאותב )א"ע אלדף (שהוכחנו מסוטה 

  הלכותיום ב"רמב היטתש

וכתב  לאשתו [...]  וכן  הכותב  נכסיו  לבניו  ):  ק  ו  מהלכות  זכייה  ומתנה  הלכה  טפר(ם  "פסק  הרמב

עמהן  קרקע  כל  שהיא  הואיל  ועשה  אותה  שותף  בין  הבנים  ולא  מחתה  איבדה  כתובתה 

 ".ואינה טורפת מנכסים אלה כלום אבל מנכסים שיבואו אחר אלו נוטלת מהן כתובתה

ה  וסובר  שהבעל  נחשב  מוחזק  ולכן  בתיקו ם  חזר  בו  מדבריו  בפירוש  המשנ"רי  לנו  שהרמבה
 .לא נוציא ממנו

 :ם כדלהלן"עמד על הסתירה בדברי הרמבש) םש(במגיד משנה  יןיעו

ובפירוש  המשנה  סבר  הרב  לומר  העמד ,  ארוהיא  בעיא  דלא  אפשטה  בגמ"
הסכים  לאמת  דאדרבה אן  כו,  שטר  על  חזקתו  ואינו  נפסל  אלא  בראיה  ברורה

ובבריא ,  להלת  ילהגבות  לא  כגבוי  דמי  לדעת  בהיא  המוציאה  דשטר  העומד  
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דהיינו ,  איההריו  עלברו  מחציא  ואוקימנא  בתיקו  וכיון  שמספקה  לן  המ
 ."ה עליה להביא ראיה דבכל דין אמרינן מאן דתפיס תפיסישהא

בספק  אין  מוציאים ש)  א"  עה  כףד(ם  מסוטה  "הוכיח  כשיטת  הרמב  גידהמב  רמצא  שהנ
ביא ראיה זו וציין גם ה) סימן קו סעיף ג עזר הבןא( וךערחן לעל השוא "ם  הגרג.  תומים  המוחזקיםמי
 דירה  את  המצב  לאחרהג)  א"  עהכדף  (חסותה  למשנה  בסוטה  ייהתשב)  ב"  עחל(מות  יבמרא  בגל

א  נוטלת  כתובה   ל–וי  בששטר  לא  נחשב  כג  יוון  כ–  להלולכן  לבית  ,  קינוי  וסתירה  כספק  זנות
 .נויתבתיקו כבסוגי יןהדולמד שהוא , בספק

 .)וננוידנ לשם מאיה ראין שאופןבם "רמב היטת שת אביאר שמח שאור הברי דת אביא נקמןל (

  ונאות שמש חדין בדבריו להיחס ונתן שריא בדיןם ב"רמב הדברי מיוצא היאורב

ם  שהבעל  נחשב  מוחזק  נגד  האישה  במקום  ספק  ולכן  עליה  להביא "היוצא  מדברי  הרמב

 .ראיה כדי שנוציא ממנו

ם  בחמש  נשים  שונאות  שהעידו  שנטמאה "מדוע  פסק  הרמב,  וןעייך  רמסקנה  זו  צ  ל  פיע
 .ובה כתובתה גתל זאתה ובכינהרי גם יש ספק אם ז, גובה כתובתה

שבחמש  שונאות  בנוסף  לחזקת ,  שהבאנו  לעיל  חקל  יצחילוק  הנח  ל  פיעיתן  ליישב  זאת  נ
 .עתיאם פרי יודע נונחשב כאי, הבעל גד נאמשוי ריש לה טענת ב אישהההחיוב של 

 הוציא לבד ליוב חזקתוח חכ בין אונוכפי שהוכח, שמא ושמא כחשב נחלה מפק סולם      א
 .מוחזק ההבעלמ

       

  .טוענת בריא לי שלא מחלתי ומדוע לא מתחשבים בטענתה אישההש ומנם יש להעיר   א   

 

 .פק בדיןדין נחשב ס בוסופו ש להסביר זאת שסוברים שספק שתחילתו במציאותי

 .וכדלהלן ומנם דין זה שנוי במחלוקת הפוסקיםא

דף (  יעאמצא  בבמסכת    בארגדיר  את  ספק  הגמה)  בק    הלכירותשלכות  ז  מהק  פר(  ךלמלנה  שמה

כספק  במציאות  ולא ,  ו  תפוס  לשון  אחרון  וחזר  בואאם  תפוס  לשון  ראשון  ולא  חזר  בו  ה)  ב"  עבק
 תחילהמבור    ב  די,מעשר  ב  תולכה(  חר  שמ  האווכך  סובר,  בדעתו  ות  יעקבלהקהי  ן  כתבוכ.  בדין

 .נחשב ספק במציאות םי אדהתלוי בדעת בנ ארספק בגמש") ולםא"

מה בכך "ש: בטענה ךלמלנה שמ הברי דת אחהד) ב– אםיכלל( פקותסה ונטרסק, אידך  גיסאמ
 ".דין בספק בלוי תיקרו עשהספק יש לו עניין במציאות

 ).א ילכההטו  רקפ( ונטען וען טלכותבהזר בו צמו ח עךלמלנה שיין שהמצל כך  עוסףנ

דין ב)  ב"  עאפדף    תראא  בבב(  ארספק  הגמש)  א"ע  ב  עףד(  ה"כן  כתב  הגידולי  שמואל  בשם  הרמו
 .אם קנה גם את הקרקע מוגדר כספק בדין ההמוכר שני אילנות

ה  האם ישדעת  הא  בארם  וסיעתו  סוברים  שספק  הגמ"לומר  שהרמב  פשראל  פי  דברינו  ע
 .חלה מברי שלה שלא לכן אין מתחשבים בטענתו, כתובתה נחשב ספק בדיןמחלה על 

 תחיל  המבוריא  ד"ע  חעדף    יטיןג(א  "הוכיח  מהרשבש)  ועיף  סעה    ימןס(  שןוחהת  וומנם  עיין  בקצא

 .)דעת ללא היה יכול המלווה שמקוםב (עתיאם פרי יודע נסובר שגם בשמא ושמא חייב באיש") בהר"

 :דבר בשובות תלוש שומנםא
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כגון  בסוגיה  שם  שזרק  חובו ,  א  עצמו  מודה  שבמקום  שיש  רגליים  לדבר  שפרע"הרשב.  א

משום ,    יחלוקו–  שהדבר  נחשב  שנולד  ספק  בפנינו  –בתורת  גיטין  ונפל  מחצה  על  מחצה  

נחשב ,  כספק  מחילה  שנשאר  בתיקו,  ואפשר  לומר  שגם  ספק  בדין.  שנחשב  דררא  דממונא

 .דררא דממונא

 סק  שבספקשפם  "רמבהך  א,  )ואינו  פטור  לגמרי(  חלוקו  יזה  כבאופןשא  "רשב  העת  דומנםוא
אך  חולק  עליו  בדין '  דררא  דממונא'כמותו  שזה  נחשב  (ובר  סש  יתכן  י–  ה  מוציאה  דברישמחילה  אין  הא

  .חזקת חיוב להוציא במקום דררא דממונא ממוחזקוח אין בכש) וברסו' דררא דממונא'

ממונא  פטור   דרראבו  דעון  שיש  ירספק  פב)  ף  הסעי  ה  עימןס(  פטשמהבות  יכן  סובר  נתו
ומסיק ,  תה  ספק  אם  באונס  או  רצוןינה  התובעת  כתובתה  וידוע  שזישם  הנידון  בא  ש.מלשלם

סכת מב  ותפוהוסיף  שבדררא  דממונא  כתבו  התוס,  גובה  בוה  שנחשב  כנולד  ספק  בשטר  ואינ
  בשמא  כשהחזיק  בטלה מועילה  תפיסה  אפילוש")  לחזיו  "תחיל  המבורדיא  "  ק  עףד(  יעאמצא  בב

 .מעיקרא והכא נמי החזיק בממון שלו מעיקרא

 .ל"א הנ"ם שחולק במפורש על יסוד הרשב"הוכיח מהרמב) ק ח"סימן עה ס(שער המשפט . ב

אבל  אם  אין  לו  תובע   ":וזו  לשונו  )  טכההלא    רקפ(  עןנטן  ועוטלכות  הך  מוכח  מדבריו  בכ
 –'  איני  יודע  אם  החזרתיו  או  לא  החזרתיוו'[...]  '  לויתני  מנהה'או  '  זלתיךג'והודה  מעצמו  ואמר  

 .)בחושן משפט סימן עה סעיף י( וךערחן לביאו בשוהו, "ינו חייב לשלםא

יני  יודע  אם א'סביר  את  יסוד  דין  וסיבת  החיוב  בהש  ך  מפורש  בתחילת  דבריו  בהלכה  זווכ
 .לשלם ותו טענת ודאיהרי זה טוען אווא חייב  שהוודאיבמפני שהוא יודע , שלם לחייב' פרעתיך

 רצה, לכך נוסףב(. חולקיםש) ב"לו ע ף דיעא מצאבב דושיח וושרדב (גראיבא יקעי    רבם  גסיק  מכךו

 קורשאינם  דרך  פירעון  כגון  בז  פקותסא  דווקא  ב"ידושו  של  הרשבחת  אלצמצם    דבריוף  ל  בסו"הנ  פטשמער  הש
 ). וב חיקת חזל עחוב העמידים מין אעוןירפ לומד עהחוב שיוון כמש מעון פירספק בולםא, ובח

  .פטור מלשלם מעיקר הדין, ש חזקת חיוב ושניהם שמא יכאשר שלמדנ

 .וצריך לצרף את טענת הברי של התובע כדי לחייב, כאן מוכח שוודאי חיוב לא מספיקמ

א  דיבר  על  ספק  במציאות "הרשב.  בנוסף  לכך  יש  לחלק  בין  ספק  בדין  לספק  במציאות.  ג

וזה  על  פי  המבואר  בדברי  רבי  עקיבא  איגר ,    שבספק  בדין  פטור  הלווהאולם  ייתכן  שיסכים

  שבספקא  דדינא  יכול  הלווה –)  חושן  משפט  סימן  נט  סעיף  א(  הובאו  דבריו  בפתחי  תשובה  –

נראה  שסובר  שטענת  קים ו,  )ק  מג"סימן  קכו  ס(ך  "כפי  שכתב  הש,  לטעון  קים  לי  דהוי  פירעון

 .ולכן פטור בטענה זו) וכן בשורש קמט, ורש קסאבש(ק "לי נחשבת טענת ברי וכדעת מהרי

זה ,  ם  שפסק  שבחיוב  כתובה  במקום  תיקו  אין  מוציאים  מהבעל"הרמב  –סקנות  הדברים  מ
 .אין מוציאים מהבעלל כן לשיטתו שחזקת החיוב כשלעצמה אינה מספיקה וע

 חילה מספק מראיה הל שכאורהיה לחי דיסיוןנ

כי  בספק ,  וכיח  שבספק  הבעל  מוחזק  בכתובההיה  אפשר  לדחות  את  הראיה  שהבאנו  לה

מחילה  בתיקו  הבעל  מוחזק  על  פי  דברי  הבית  מאיר  והנחל  יצחק  שהזכרנו  לעיל  שהסבירו 

והרי  גם ,  את  סיבת  הפטור  במתו  עד  שלא  שתו  מצד  שמדובר  ביורשים  וספק  אם  התחייבו

כתובתה בספק  מחילה  מדובר  בשכיב  מרע  או  בריא  שנתנו  מתנה  ומתו  והאישה  באה  לגבות  
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וכלפיה  נחשבים  כאיננו ,  מהיורשים  ואינה  יכולה  להוציא  מהם  משום  שספק  אם  התחייבו

 .וקל וחומר בספק מחילה שלא ברור שיש לה טענת ברי שלא מחלה, יודעים אם התחייבנו

ם  בהלכות  זכיה  ומתנה  לא  מוזכר "משום  שבדברי  הרמב,  זוה  ומנם  יש  לדחות  קושיא
ספק  אפילו   משמע  שגם  בחייו  הדין  כן  שאינה  גובה  כתובתהומ,  תלויה  במות  הבעליה  שהגבי

 .הטעם משום שבספק הבעל מוחזק רחךל כווע. מהבעל עצמו

 תנה מנתן שריא בסוגיית במח שאור היאורב

ם  שפסק  שאין  האישה  גובה "שביאר  שיטת  הרמב)  הלכות  זכיה  פרק  ו  הלכה  ט(עיין  אור  שמח  

אלא  משום ,  משום  שהבעל  מוחזק  בממוןלא  כשיטת  הרב  המגיד  שהבאנו  לעיל  ,  כתובתה

ובזה  אומרים ,  ם  בסוגיה  שהנידון  רק  על  הנכסים  שנתן  לבניו  עכשיו"שהולך  בשיטת  רשב

אולם  לגבי  הנכסים  העתידים  לבוא ,  שכיוון  שהם  תפוסים  לא  נפקיע  מהם  הנכסים  מספק

 .לרשות הבעל לא מחלה

לא   ונאגוי  אולכן  בכה  ,מצא  שאין  כאן  ביטול  חיוב  הכתובה  מספק  שהרי  החיוב  נשארנ
 .תוציא מספק את הנכסים שעכשיו נמצאים ביד הבנים

  –  איודחיוב  הכתובה  ושיוון  כ,  דןדידון  יבנכגמרי  לולם  במקום  שמספק  יופקע  החיוב  א
 .כתובתה אישההגבה תובאופן זה , ספק לא נפקיע את חיוב הכתובה הוודאימ

וח חזקת  החיוב  שיש  לה  מכוח  מוציאה  בספק  מכ  האישהשסברתו  היא    תידעות  יענל
לא  תגבה  יבטל  את  חזקת  החיוב  אומרים  שאין  ספק   ש–פק  סמצדדי  ה  –הצד    שמקוםב:  הכתובה

כמו ,  וביחהקת  זולם  במקום  שצד  הספק  לא  יפקיע  את  חא.  מחילה  מוציא  מידי  ודאי  חזקת  חיוב
רה  בין ין  סתיא,  ן  תגבה  מנכסים  שיבואו  לוייבבאה  לגבות  מנכסים  שלקחו  היורשים  משום  שעד

 .תפיסת היורשים וחזקת החיוב ולכן לא תגבה

 –ם  שבספק  "זו  ששיטת  הרמבה  ל  אין  לנו  ראיה  מסוגי"מצא  שעל  פי  דברי  האור  שמח  הננ
 .בעל מוחזק כפי שרצה להוכיח מכאן הרב המגיד ובית מאיר שנביא לקמןה

, שפסק  שגובה  כתובתה  מספקף  "אורו  את  שיטת  הריימב  –ולם  אם  נדייק  מדבריו  שם  א
כן אנמצא  ש  –  תידים  לבואעגבי  הנכסים  הלוא  השלגבי  הנכסים  שביד  בעלה  ודאי  מחלה  והספק  

גובה   על  כןו,  משום  שעל  צד  הספק  שמחלה  לא  תגבה  כלל,  לגבי  עצם  חזקת  החיוב  ואהספק  ה
מפני  שהבעל :  וטעם  נוסף,  )אין  הוא  יכול  לעוקרה  –שכיוון  שהספק  מנוגד  לעצם  החזקה  (  כתובתה  את

 ".א מחלתיל "אומרת שהיא יווןכמחיובו הוודאי  ,בטענתו,  עצמוינו פוטרא

" א  מחלתיל"'  ריב'בוענת  שטה  ישדובר  באמף  "שיטת  הריבצא  שגם  לביאור  האור  שמח  נמ
אולם  בספק  שאין  בו  ברי ',  י  יודע  אם  פרעתיךאינ'ין  כדולכן  בצירוף  חזקת  החיוב  גובה  כתובתה  

 חר  שמא  דדינא  יודה  האוקאו  ספ,  ענים  שמאצדדים  טוהני  שפק  במציאות  שבו    סושמא  כגון
 .שמספק לא תוציא

 במציאות וסופו ספק שתחילתו בדין –יאור מחלוקת הרב המגיד והאור שמח ב

לא מחלתי  אישהההאם להתייחס לטענת  חר שמבין הרב המגיד והאו וקתלראה שיסוד המחנ
 .רהגדולה שיש בעניין זה כפי שהזכרנו לעיל ונחזור בקצ וקתלנעוץ במח
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) שכירות  ז  מקפר(  ךלמלנה  שהביא  את  דעת  המש)  ב–  אםיכלל(יין  בספר  קונטרס  הספקות  ע

ת  חולק  וסובר ואולם  קונטרס  הספק,  סובר  שספק  התלוי  בדעת  בני  אדם  מוגדר  כספק  במציאותה
 .דדינא פקאסשנחשב 

 .פי שהזכרנו ואין להאריך כמעשה מדובר במחלוקת ששורשה כבר בראשוניםל

ם  מוגדר  כספק   א–  אם  מחלה  על  כתובתה  אישההידון  דידן  שיש  ספק  בדעת  בנ  נהמיקא  נפ
או  שנחשב  כספק  בדין  ואין  נזקקים  לטענות ,  בדעתה  ויכולה  לטעון  טענת  ברי  שלא  מחלה

 .הצדדים

 וכרחת מכסים נעבוד של עחילה מבין לחיוב הצם על עחילה מין בחלק לחר שמאו הברת סאםה

  מאיר  שהוכיחו  מסוגיה  זו  שהבעל  נחשב  מוחזק הבאנו  לעיל  בשם  הרב  המגיד  והבית

אפשר  לומר  שחולקים  על  עצם .  ונפקא  מינה  בספקות  שאין  מוציאים  מהבעל,  בכתובה

ל  וסוברים  שהולכים  אחר  שעבוד  נכסים  דהשתא  ולא  חוששים  שמא "סברת  האור  שמח  הנ

נפקא מאי  "א  דיבור  המתחיל  "דף  מה  ע(אדם  יעשיר  כפי  שכתבו  התוספות  במסכת  בבא  בתרא  

ולכן  הוכיחו  ששיטת ,  נמצא  שמחילת  הנכסים  דהשתא  נחשבת  כמחילת  השעבוד").  מינה

 .ם והשולחן ערוך שבספקות הבעל מוחזק"הרמב

 נתן שריאית בסוגי ביוסף וקיימנ הסברה

הסביר  את  מסקנת  הגמרא ,  ל"  בסוגיה  הנ)ף"א  מדפי  הרי"בבא  בתרא  דף  ס  ע(הנימוקי  יוסף  

 .שהכריעה בתיקו

שאיבדה  כתובתה  משום  שנחשבת  כמוציאה   וךערחן  לם  והשו"סקנת  הרמבוא  למד  במה
קרי בעל השטר מוציא והכי נמי מ, דכל היכא דלית ליה לשטרה שעת כושר: "והטעם, מהיורשים

 ."היא המוציאה

שהרי ,  הייתובה  אינה  כשטר  רגיל  שבו  ניתן  לגבות  כשמגיע  זמן  הגבכש  ואהסבר  דבריו  ה
שטר  הכתובה וח  בתיקו  אין  בכ  רחךל  כווע,  ו  בגירושין  בלבדלאחר  מיתת  הבעל  אית  היא  נגב
 .חלק  בין  כתובה  לשטר  רגילל):  כא  מן  א  סיקחל(דבריו  כתב  גם  בספר  פרח  מטה  אהרן    כ.להוציא

דיש  ספק  אם  חוב   יווןככתב  שש)  מו  מןידיינים  ס  פט  משןשוח(כדבריהם  מצאתי  בספר  אמרי  בינה  ו
נחשבת   אישההזקת  החיוב  חלשה  ולכן  חמילא  מ,  כתובהד  הכתובה  יגבה  ששמא  תמות  או  תפסי

 .מוציאה ועליה הראיה

 ה זסבר היא לפ"רשב השיטת במצוםצ

שדי  בחזקת  חיוב  להוציא  אפילו )  א"בגיטין  דף  עח  ע(א  "כל  דברי  הרשב,  על  פי  שיטה  זו

  כיוון  שחזקת  החיוב  שלה –אולם  בכתובה  ,  בשמא  ושמא  נאמרו  דווקא  בשטר  הלוואה

 . יודה שבספק אי אפשר להוציא על פיה–האמרי בינה חלשה כפי שהסביר 

 וחזק מחשב נהבעל ששמיש תחמת מואה רפק סדין מאיהר

שהדין  הוא  שגם  בספק  נאסרת '  רואה  מחמת  תשמיש'מבואר  בעניין  )  סימן  קפז(ביורה  דעה  

 .על בעלה וחייב לגרשה
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  :יוסףת בי העניין הכתובה כותב שםב

יו עלו  ירבמחציא  ו  אין  לה  כתובה  שהמשאינה  נאסרת  אלא  מספקף  על  פי  א"
כך  אינו  רשאי  לקיימה  הרי  מקח  טעות  ואין  לה   יל  ידאי  נמי  כיון  שע,  יהראה

 ."כתובה ותנאי כתובה

שהרי  כאן  יש  ספק ,  הבעל  נחשב  מוחזק  בכתובה  פקותסשב  יוסףת  כאן  מוכח  שסובר  הבימ
 .מספק אינה גובה תל זאובכ, אם רואה מחמת תשמיש ועל הצד שאינה רואה יש לה כתובה

קח  טעות וספק בעיקר כמאין  לדחות  ראיה  זו  בטענה  שסיבת  הפסד  כתובתה  משום  שנחשב  ו
, יוסףת  שהרי  זהו  הטעם  השני  להפסד  כתובתה  שכתב  הבי,  החיוב  ואינו  דומה  לספק  רגיל
 יהארהיו  עלברו  מחציא  ונוי  על  מקח  טעות  אלא  על  דין  המ  בומשמע  שההסבר  הראשון  אינו

 .הבעל מוחזקבלבד הואיל ו

: סקפ)  טור  ב  א  ףד  (בהלכות  נידהה  "דין  זה  שנוי  במחלוקת  שהרי  המרדכי  בשם  ראבי,  ומנםא
. בות  כגבוי  דמייגכבית  שמאי  ששטר  העומד  להלן  מא  יגובה  ומטעם  שקי  אישהה,  שבספק  רואה

רי הש  וןעייך  ראולם  צ  .אישמת  יפסוק  כב  ל-מקומות    מהכובהמשך  נראה  שזו  שיטת  המרדכי  ב
 .כבית הלל במחלוקת זו לןמא יקי

 תובה כה לאין שדרנית נפק מסאיהר

 :מבואר) ב"דף עג ע(בכתובות 
 

אין  עליה  נדרים  ונמצאו  עליה  נדרים  אינה   של  מנתעהמקדש  את  האשה  "
  [...]מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה

ט  נמי ג,  אי  הכי,  דאמר  אי  אפשי  באשה  נדרנית?  מאי  שנא  כתובה  דלא  בעיאו
 ?לא תיבעי

בי  איסורא ג,  בי  ממונא  לקולאג,  נא  ספוקי  מספקא  ליה  ת:בא  אמרר
 ."לחומרא

 ):ד לןמיס" המכריע "ספרוב(ד "ר הריביא

אשה  נדרנית   בלא  קים  ליה  לתנא  סתם  דעת  הבריות  אם  הם  מתרצים:  פירוש"
הלכך  גבי  ממונא  אזלינן  לקולא  למי  שהוא  מוחזק  בממון  וגבי ,  ואם  לאו

 ." לחומרא והיא צריכה גטאיסורא

וזה  ספק  במציאות ,  ה  נדרניתישם  הם  מתרצים  בא  א–אדם  י  דובר  בסוגיה  בספק  בדעת  בנמ
 .ונפסק שאין מוציאים מהבעל המוחזק

שאם  נגדיר  זאת  כספק  מקח ,  שהערנו  בעניין  ספק  רואה  מחמת  תשמיש  תאלא  שיש  להעיר  א
 .ן דידןידולנטעות הרי יש כאן ספק בעיקר החיוב ואם כך אין ראיה 

 וך ערחןלשום ו"רמב הדעת בהלכה למסקנות ויכוםס

אין זה מוגדר כספק , מוסכם  שבמקום  שאין ספק במציאות או בדין ויש הכחשה בין הצדדים

אמיתי  ולכן  האישה  גובה  כתובתה  מכוח  חזקת  החיוב  ומכוח  השטר  ואין  הבעל  נאמן 

 .בטענותיו

 :ובע מטענות הצדדיםי שאינו ניתל הדיון מתחיל כאשר יש ספק אמכ
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ה  יש  חזקת  חיוב  ולבעל ישלא,  ספק  אם  זנתה  או  ספק  רואה  מחמת  תשמיש  –פק  במציאות  ס .א
 .חזקת ממון

גובה   האישהו',  יני  יודע  אם  פרעתיךא'טוענת  ברי  והבעל  שמא  נחשב  הדבר    אישההם  א
 .כתובתה כדמוכח בדין חמש שונאות

חזקת  הממון  של  הבעל ,  חמת  תשמישפק  רואה  מ  סגוןכאינה  טוענת  ברי    האישהשמקום  ב
 .ציא  מחברו  עליו  הראיהווהבעל  נחשב  מוחזק  והמ  אישההגוברת  על  חזקת  החיוב  של  

 .ם אם הצדדים יטענו ברי וברי יהיה אותו דין ולא נוציא מהבעלג

 .ספקא דדינא ותיקו נחשב כספק שמא ושמא ועל כן לא נוציא מהבעל המוחזק .ב

 התוב כשטר לוב חטר שין ביחסה

בשטר  חוב ש):    בעיף  סב  פימןס(  וךערחן  למה  שנפסק  בשו  מכאורה  יש  להקשות  על  מסקנתנול
 . שהמלווה והלווה טוענים שמא גובים בשטר

.  

ששטר   להלת  יו  פוסקים  כבאנף  על  פי  שאש  ל  נלמד"הנ  וךערחן  למצא  שמדברי  השונ
ה  הוכחנו  שאין בכתובעוד  בהשטר  וח  ספק  גובים  מכבכל  מקום  מ,  העומד  להיגבות  לאו  כגבוי

  .גובים

רי  יש  הבדל  גדול  בין  תפיסת  השטר  ביד  המלווה  לתפיסת  הכתובה  ביד הש  לא  שיש  לחלקא
 . הישהא

היינו  שעצם  החזקת   ד,"שטרך  בידי  מאי  בעי"פיסת  השטר  ביד  המלווה  בנויה  על  חזקת  ת
ה הרי  אם  החוב  היה  נפרע  הלווה  היש,  אי  פירעון  החוב  להשטר  ביד  המלווה  משמשת  כראיה

 .השטר המלווה גובה יל ידחזקת החיוב הנמשכת עוח כן מכל, לוקח וקורע את השטר

משום שברור , שטר כתובה עצם החזקת השטר אין בא כל ראיה לעצם החיובב, אידך גיסאמ
לא  שייך  לומר ו,  על  עצם  החיוב  אם  פקע  או  לא  ואהוהספק  ,  שהבעל  לא  פרע  את  הכתובה

 ."שטרך בידי מאי בעי"

 .אין גוביםלכן בספק ו

 .וינכתב כעין דברש)  טעיף סה כימן סעזר הבןא(ברכת שלמה  ראה בספרו

 סקנותינו מאור לאיר מהבית ומואל שבית החלוקתמ

א  שם  שבידעה  במומין  שהיו  בבעלה "התייחס  לדעת  הרמ)  בסימן  קנד  סעיף  ב(הבית  שמואל  

 .קודם שנשאת אין כופין להוציא שסברה וקיבלה

 םשא  "ר  הגביאור  ייןע  (ש  פוסקים  החולקים  וסוברים  שיכולה  לחזור  בהשי  יווןכל  זה  כתב  שע

ין  דינה  כמורדת  אם  אין  רצונה  לדור  עמו א)  ן  הביא  שתי  דעות"והר,  א"שזו  דעת  הרשב  צייןשק  ד  "ס
 .ויכולה לומר קים לי כהני פוסקים

שהרי  בדין  מורדת  מפחיתים  מכתובתה   וןעייכים  רבית  מאיר  על  אתר  כתב  שדבריו  צה
בעל  עצמו  יכול   האינה  יכולה  לטעון  קים  לי  כהני  פוסקים  אלא  רחךל  כועל  מוחזק  בממון  ועוהב

 .לטעון זאת

 ").ריאב "תחילהמבור  דיירמאת יובב(סעיף א  ו קסימן לפנה הדבריו לראיהכ
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הבאנו  לעיל  שגם  בבריא  אין  לה  כתובה  במקום  שהספק  עלה   שוךערחן  לוונתו  לפסק  השוכ
 . נחשב מוחזקומשם ראיה שהבעל, יקותב

סובר  כדברינו  שהבעל   ירמאת  יוהב,  ירמאת  יוהב  ואלשמת  ימצא  שנחלקו  בשאלה  זו  הבנ
 .הוא זה שנחשב מוחזק בכתובה

 בספק בדין מחילה  יר מאתיהב וואל שמתיהב וקתלחמ

שדייק  מלשון )  ק  יג"שם  ס(שהביא  דברי  החלקת  מחוקק  )  ק  ט"סימן  סו  ס(עיין  בבית  שמואל  

". דווקא שכתבה לו התקבלתי"ברי השולחן ערוך שבמחלה לו כתובה א שהוסיף על ד"הרמ

 .וציין החלקת מחוקק שמקורו בדברי המרדכי

יוסי  יבדעת רב) א" ענז תובותכ( ארעל דברי המרדכי האלו מדברי הגמ וקקמחקת להקשה החו
 .ומדוע הכריע המרדכי שאינה מועילה, שמחילה בעל פה מועילה

יוסי   בין  שתי  לשונות  בדעת  רבי  וקתל  דברי  המרדכי  שיש  מחישב  אתי)  םש(  ואלשמת  יהבו
 שרי  אפמצא  שא  נ.האם  תמיד  מחילה  מועילה  או  שמודה  שמחילה  בסוף  ביאה  אינה  מועילה

א "רמ  בפטמשן  ששיד  הנמחל  על  התחתונה  כמבואר  בחולן  מא  ימשום  שקי,  להפסידה  כתובתה
על  אחד  מהם וה  ם  מחל  המלוא,  לווהדובר  שם  בשני  שטרות  היוצאים  על  המ.  )ג  כעיףס,  ה  סימןס(

 .בכתובה אין אומרים שמחלה יןהדא ווה. תולים שמחל על הקטן

 יר מאתיב הדי יל עראיה החייתד

א  מדובר  באומר "משום  שברמ,  א  לנידון  שלנו"כתב  הבית  מאיר  שאין  ראיה  מדברי  הרמ

  לי  שלא ברי"מכל  שכן  אם  טוען  ,  דאמרינן  אין  בלשון  זה  כי  אם  הקטן"  שטר  אחד  מחול"

נתחייבתי  ואיני  יודע  אם 'דודאי  חייב  דהווי  ,  והנמחל  אינו  יודע,  "נתכוונתי  אלא  לקטן

 .'פרעתי

 לחזיו  "תחיל  המבוריב  ד"ע  ו  עףד(  יעאמצא  בעל  מסכת  ב  גראיבא  יקעי  במצאתי  גם  בחידושי  רו

משום  ששם  נחשב  ספק  בעיקר  המחילה  איזה ,  את  ההשוואה  לשטר  אחד  מחול  דחהש)  "ועליםפ
ודאי מחלה וספק אם  אישהה, כתובהבעוד  ב- לא מועילה חזקת ממון ונאגוי אובכה,  מחולשטר

 .מועילה חזקת ממון של הבעל ונאגוי אובכה, מחילתה מועילה

מחלק ב)  ב"  עלבקדף  (  בתראא  בב  ארהגמית  יש  להעיר  על  חילוקו  מסוגי  תידעות  יומנם  לענא
אין  מוציאים  מהבעל   תל  זאלה  ובכנכסיו  בבריא  שהבאנו  לעיל  ששם  הספק  על  עצם  המחי

 .המוחזק

) כג  יףעסימן  סה  ס  פט  משןשוח(  וךערחן  ליון  השוילגביגר  א  אביקעי  באחר  זמן  מצאתי  שרל

ה ל  פי  משגם  בספק  מחילה  זכה  המוחזק  ע  ל"רא  הנא  בתבה  בשמוכח  מהסוגי,  וינעיר  כדברה
  מחלה  הכתובה  זכו גם  בבעיא  דלא  אפשטא  אםש  )א"ס  סימן  קו  ר  העזןאב(  וךערחן  לשפסק  בשו

 .היורשים

ף  שם  שמספק  לא  הפסידה  כתובתה  ונראה  כוונתו  שמוכח  מכאן "נם  ביאר  שדעת  הריאומ
שום מ,  בספק  כמה  מחל  מוציאים  מהמוחזקש)  ה  ססימןבל  "נה(א  "ף  ראיה  לפסק  הרמ"ששיטת  הרי

ספקות  זהים  משום  שהספק  על  ההפרש  בין  מה  שוודאי  מחל   םהמה  מחל  או  כשספק  אם  מחל  
 .למעשה ספק אם מחל ואה) שטר גדול (למה שספק אם מחל )טןקר שט(
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שום מ,  )ה  ססימןב(א  "חולקים  על  דינו  של  הרמ  וךערחן  לם  והשו"ומנם  אין  הכרח  שהרמבא
 ין  מוציאיםואדדינא    פקאסא  בספק  אם  מחל  זה  וקשדו  גראיבא  יקעי  בשמדויק  מלשון  ר

א  בשני  שטרות "  דינו  של  הרמה  ספק  במציאות  כדוגמתשזאולם  בספק  כמה  מחל  ,  המוחזקמ
 .ודו שמוציאים מהמוחזקי, חדאומחל על 

ומר  שהרי  יש  למוציא  חזקת  חיוב  שהיא  כחזקה  דמעיקרא  ומכוחה   לפשראבסברת  הדבר  ו
ולם א,  הוא  מוציא  ממון  אולם  כל  זה  דווקא  בספק  במציאות  כגון  בשני  שטרות  וספק  איזה  מחל

 .בספק בדין לא מעמידים על חזקה

והסברה  משום  שבספק ,  )  זלכההעדות    ותכהל  ו  מקרפב(לחלק  כך  המשנה  למלך  כפי  שכתב  ו
שהספק  לא  הוכרע   יווןכהעמיד  על  חזקה  שבשביל  החזקה  לא  ישתנה  הדין  ולכן    ליתכןיבדין  לא  

פק וסדין בריא שנתן ב) א"סקו  ןמי סרזע  הןאב(  וךערחן  לדברי  השוו,  אין  מוציאים  מהמוחזק  בממון
 .ספק בדין ולכן אין מוציאים מהמוחזק ואה, ם מחלה כתובתהא

שגם  בספק  במציאות  כגון   וךערחן  לדעת  השו,  ומנם  כפי  שהוכחנו  לעיל  בראיות  ברורותא
 .ספק רואה מחמת תשמיש הבעל נחשב מוחזק

 . ירמאת יחזור לדברי הבנ

שתי ב)  א"ע  זנדף  (בכתובות  ה  סוגילבית  מאיר  הציין  ,  ואלשמת  יהבית  חר  שדחה  ראיא
 להלת  ישפוסקים  כב  יווןכו,  א  דדינא  אם  המחילה  טובהקי  יוסי  שהן  כספרבברי  דהלשונות  ב

 אישה  החלה  מםא(וכח  שבספק    מ)ב"  עכה  דף  סוטה(  נחשב  כגבוי  ינואששטר  העומד  להיגבות  

 .ה גובהישין הא א)תובתהכ

כה   דף(  בסוטהה  סוגיהגבי  ל  )ו  טעיףס(ח  "ומנם  יש  להעיר  על  דבריו  ממה  שכתב  בסימן  קעא

מדובר  שתובעת שינה  גובה  משום  אווקא  שם  שד,  אינה  גובה  כתובהש  ]גבי  מתו  עד  שלא  שתו  [)ב"ע
. ומשמע  כשהתביעה  מהבעל  צריך  לשלם  ',יתהתחייבאם  י  יודע  ניא'מהיורשים  הנחשבים  כ

' מאש'וענים  טניהם  שאולם  כש',  מאש'וען  טוהבעל  '  ריב'אומנם  יש  לתרץ  ששם  מדובר  בטוענת  
 –  מא  שוענים  טניהםשבו    שבספק  ש–  מכאןו,  כוונתו  ולכך,  להלת  ידברי  בוח  בעל  מוחזק  מכה

 .אינה גובה כתובתה

 .בספק מחלה שאינה גובה יןהדא והו

ל  שהכריע "א  הנ"על  הרמ  וןעייך  צר,  ית  שמואלהבת  ייאת  רא  ירמאת  יב  הדחיית  ל  פיע
 .גובה הכתובהל פה שבמחילה בע

 יר מאתיהב וואל שמתיב היטת שיכוםס

שבספק  מורדת  יכולה  לטעון  קים  לי מורים שסובר )  בסימן  קנד(ל  ומסקנתו  דברי  הבית  שמוא

 .שהאישה מוחזקת בכתובה שהרי טענה זו שייכת רק במוחזק

לא ל  פה  א  שבמחלה  על  כתובתה  בע"שביאר  פסיקת  הרמו  "כן  מוכח  מדבריו  בסימן  סו
 .שנחשבת מוחזקת יווןכדדינא  פקאסהפסידה למרות שיש בדבר 

משום  שסובר  שהבעל   ,ואלשמת  יל  חולק  על  הב"בסימנים  הנ  ירמאת  יבה,  אידך  גיסאמ
 .יהראברו עליו המחציא והמ וו שמוציאה ממנוזיא הה ישמוחזק בממון והא
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 ל"נ המחלוקת בכרעהה

מוכח  שהבעל  הוא ,  ם  ושולחן  ערוך"רמב,  לפי  שיטות  הראשונים  שהבאנו  בתחילת  המאמר

וכן  בספקא  דדינא ,  ן  בטענת  קים  ליולכן  הלכה  כבית  מאיר  שה,  הנחשב  מוחזק  בממון

 .ובספק במציאות אין להוציא מהבעל המוחזק

 ר "ד הפדברי ביוןד

שבספק  מורדת )  סימן  קנד  סעיף  ב(ל  רצו  להכריע  כבית  שמואל  שהבאנו  לעיל  "ר  הנ"בפד

  חולק  דווקא –והוסיפו  שגם  הבית  מאיר  החולק  על  הבית  שמואל  '  קים  לי'יכולה  לטעון  

) ספק  במציאות(אולם  בספק  בקביעת  העובדות  ,    שיש  לו  טענת  קים  ליבספקא  דדינא  מכוח

הלוויתני  ואיני "והוסיפו  שהרי  זה  כאומר  ,  יודה  לבית  שמואל  שמספק  לא  הפסידה  כתובתה

 .שחייב לשלם" יודע אם פרעתי

 :ימוקיםנמה כבריהם קשים מד

ס "נו מהששאותם הוכח, הכרעתם  העקרונית  שהאישה  מוחזקת בכתובה נסתרת מדברינו.  א

 .שהבעל נחשב מוחזק, ומהפוסקים

טענתם  שהבית  מאיר  מודה  לבית  שמואל  בספק  במציאות  נסתרת  מדברי  הבית  מאיר .  ב

שבהם  הוכיח  שבספקא  דדינא  אין  מוציאים  מהבעל ,  שהבאנו  לעיל)  בסימן  סו  סעיף  ג(עצמו  

והרי ,    שאין  האישה  נאמנת  לגבות  כתובתה)שם(מדברי  בית  הלל  )  ב"סוטה  כה  ע  (מהגמרא

  מאי  שנא  ספק –שם  מדובר  באישה  שספק  זנתה  וזה  ודאי  ספק  במציאות  וכפי  שכתב  שם  

נמצא  שדעת  הבית  מאיר  שאין  לחלק  בין  סוגי  הספקות .  זינתה  לבית  הלל  מספק  מחלה

 .ותמיד הבעל נחשב מוחזק

הגדרתם  שספק  במציאות  כגון  בנידון  ספק  מורדת  נחשב  כמצב  של  הלוויתי  ואיני  יודע .  ג

 : רעתי צריך עיוןאם פ

ודאי  יודה ,  טוענת  ברי  שאיני  מורדת  והבעל  טוען  שמא  האישהשרי  ממה  נפשך  אם  מדובר  ה
תי יבתחינ'ואינו  דומה  ל"):  סעיף  ג  ו  ססימןב(שגובה  כתובתה  וכפי  שכתב  הוא  עצמו    ירמאת  יהב

 ." הואיל ושניהם טוענים ספק' ואיני יודע אם פרעתיך

וכפי , ה טענת ברי והבעל שמא גובה כתובתהישיש לאשבמקום ש ירמאת ימצא  שמודה הבנ
נאמנת  להוציא ש  )א"ע  א  לףד(בסוטה    ארשהוכחנו  בתחילת  המאמר  מדברי  הנחל  יצחק  על  הגמ

 . כתובתה

למצב  שבו   תייחסיםמשבספק  אין  מוציאים  מהבעל    ירמאת  יוכח  שדברי  הב  מעל  כורחנוו
יני  יודע א'אין  פה  דין  של    כי  ל  מוחזקובאופן  זה  הבע,  הצדדים  טוענים  שמא  ושמא  או  ברי  וברי

 .'אם פרעתיך

 :ל מדברי ספר נתיבות משפט"ר הנ"ראיית הפד. ד

 : כתבש)  נתיב  כג(ירוחם    נובעל  ר  פטמשבות  יהביאו  ראיה  לשיטתם  מדברי  נת  ר"פדב
, אין  ספק  מוציא  מידי  ודאי  –  והפסד  הכתובה  הוא  ספק,  כיון  שהכתובה  שחייב  לה  הוא  ודאי"

 .מוציאה כתובתה בספק האישהשרי שסובר לכאורה ה." וא וצריך לפניםהול דגוזה מקצוע 
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 :הערות מהכתם ייומנם יש להעיר על ראא

 ".צריך לפניםו: "אינם מוחלטים שהרי כתב פטמשבות ידברי נת )א(

 יח  קףד(  אקמא  בף  על  ב"לקוח  מדברי  הרי"  ין  ספק  מוציא  מיד  ודאיא"ל  "הביטוי  הנ)  ב(

. חייב  לשלם"  מא  פרעתיךש"וען  טדין  מדוע  בטוען  המלווה  שחייב  והלווה  הסבירו  את  הב,  )א"ע
 .משום אין ספק מוציא מידי ודאי: והנימוק

נחשב  ודאי   ונאגוי  אשמא  ודווקא  בכה  הלווהוטוען  ברי    המלווהשהרי  שם  מדובר  ו
 ף"ודה  הרימדינא    דפקא  סל  עדובר  משם  ששפט  מתיבות  ננידון  בגוןכאולם  ללא  ברי  ,  מוציאיםו

 .שאין מוציאים

הבאנו  לעיל  שגם  בשמא ש  )א"ע  ח  עף  דיטיןג(א  "סובר  כשיטת  הרשב  פטמשבות  ישמא  נתו
 .וחייב' יודע אם פרעתיך איני'לא היה לו לדעת נחשב  למלווהשושמא במקום 

 ה  עימןס(  פטמשן  שחו  וךערחן  לם  והשו"יש  להשיב  שהוכחנו  לעיל  מדברי  הרמב,  ם  כךא

 .המלווהמאין מוציאים  ונאגוי אוסוברים שבכהא "חולקים על הרשבש) סעיף ט

 . טענת קים לי בספק פירעון. ה

 בה  תשויחפת  בבריו  דובאוה(  גראיבא  יקבי  עדינא  בספק  פירעון  כתב  ר  דפקאסש  להוסיף  שבי

 .יכול הלווה לטעון קים לי שנחשב פירעוןש) ק א" ססימן נט פט משןשוח

 .א ואינם להלכה"ל שיטת הרשבם עיינו בפטמשבות ימצא שדברי נתנ

א "שבכתובה  שחזקת  החיוב  שלה  חלשה  יודה  הרשב  יתכןיפרט  על  פי  מה  שהערנו  שב
 .שאינה גובה

 רבוותא דתאלוגז והלחם רב בספק פ"הרדב וקתלח מאורבי

ונידונו  בדין  מורדת  בתוך ,  )סימן  נב(ת  לחם  רב  "שהביאו  משו)  345חלק  ו  עמוד  (ר  "עיין  בפד

 ומסיק שאין להוציא מהבעל את הכתובה –סידה כתובתה  שיש מחלוקת אם הפ–ב חודש "י

 .ב חודש"כיוון דאיכא מאן דאמר שמפסדת בתוך י

יו עלברו  מחציא  ושהבעל  מוחזק  אין  להוציא  מספק  והמון  שכיו  מסקנתנוכמצא  שמסקנתו  נ
 .יהארה

" איס  עלימ"שאמרה    האישדין    בדןש)  שסד  ןמי  א  סקלח(ז  "הובא  שם  בשם  הרדב  אידך  גיסאמ
מסקנתו שלא  ו– ם  הפסידה  כתובתהא  –חזרה  בה  ר  כך  אח  ותובתה  כהפסידבה  לולא  התרו  סתם  

 :משני נימוקים, הפסידה

 .ב חודש"עד יה יש סוברים שלא הפסידה כתובת, תאוולוגתא דרבפ .א

ואם  לשון  המחילה ,  מקרים  שהחוב  מבורר  צריך  גם  שהמחילה  תהיה  בלשון  מבוררתב .ב
 .וגובה כתובתה, הוצאות ממון מספקאינה מבוררת אין פוסקים על 

דעת  הלחם  רב ל,  חלוקת  הפוסקיםמל  שמצא  שנחלקו  מי  נחשב  המוחזק  בכתובתה  בספק  נ
  .הישהא – ז"דברעת הדל ומוחזק הבעל

 יתכןיו  עניין  ספק  מחילה  לא  התייחס  בלחם  רב  שהרי  דן  רק  בספק  הפוסקיםלש  ש  להעירי
 .חובי דאוילה לא נחשב כמחילה במקום ז שספק אומדן מח"שמודה לנימוקו השני של הרדב
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העיר  הרב  ישראלי  לחלק  בין  ספק  בדין  לספק ש)  350־ו  348  דועמב(ל  "ר  הנ"כך  מצאתי  בפדו
 . בלשון מחילה

א בב(ד  שנחשב  כמחילה  כגון  בספק  מחלה  בסוגית  ברי  שנתן  צותו    אארבגמ  שבספק  נימוקוו

לומר  יש  צד ו  כא  שנשאר  בתיקל  אחשבת  שתיקתה  כלשון  מחילה  מבוררתנ)  ב"ע  לבקתרא  דף  ב
 .איס עלי אין צד ברור אלא ספק על עצם לשון המחילה מעוד באומרתב, שוודאי מחלה

קא פנ,  מצא  שמחלק  בין  ספק  בדין  שהבעל  מוחזק  לדין  ספק  וחשש  בעצם  לשון  המחילהנ
חשש  זה וח  באומרת  מאיס  עלי  ודנים  האם  בלשון  זו  יש  כוונת  מחילה  שבאופן  זה  אין  בכ  נהמי
 .הישטל חזקת חיוב הכתובה של הבעל לאלב

 יגר  אקיבאי  עברגהות  ה  (שהבאנו  לעיל  גראיבא  יק  עיבלכאורה  חילוק  זה  כעין  חילוקו  של  רו

דהיינו ,  חילק  בין  כמה  מחל  בנידון  שם  שאמר  שטר  אחד  מחול  לךש)  כג  יף  סעהמן  ססי  פט  משןשחו
ון  וכוונת  המחילה  אינה איס  עלי  שלשמידון  כנשעצם  הלשון  מסופקת  וכוונתו  אינה  ברורה  

 . שפטור המוחזק מספק, דדינא שהספק בדין פקאסברורה לבין 

ל "א  הנ"דברי  הרשבש)    זימן  ב  סקחל(ת  פרח  מטה  אהרן  "דברי  שול  פי  ומנם  יש  לדחות  עא
ווקא  כשיש  קיום  למחילה  שהרי  השטר דם    ה–שיד  הנמחל  על  התחתונה    –"  טר  אחד  מחולש"ב

. ענת  המוחל  אז  ידו  על  התחתונה  טבטלת  המחילה  לגמרי  לפיכשמתכן  ן  יאה  שמ,  הקטן  נמחל
 .שראלי במאיס עלי מתבטלת המחילה לגמרי יון הרבידובנ

 חילה מספק בדינים היכוםס

מוכח , בבריא שחילק נכסיו וספק אם האישה מחלה) ב"דף  קלב ע(מהסוגיה  בבבא  בתרא   .א

) אבן  העזר  סימן  קו  סעיף  א(ך  והשולחן  ערו)  פרק  ו  מהלכות  זכייה  ומתנה  הלכה  ט(ם  "מהרמב

, ם"כך  למדו  ברמב,  שבספקא  דדינא  אם  מחלה  איבדה  כתובתה,  שפסקו  שאיבדה  כתובתה

 .הבית מאיר ורבי עקיבא איגר שהבאנו לעיל, הרב המגיד

ה  טוענת  לא  מחלתי ישאולם  סובר  שבמקום  שהא,  ם  האור  שמח  שהבאנו  מודה  ליסוד  זהג
 .ואין  הלכה  כמותו.  טענות  אין  מוציאים  מהמוחזקא  דדינא  ללא  קספ  בורק,  גובה  כתובתה

 יןהדא  ודדינא  וה  פקאסבכל  ש)  טק  "סו  ס  סימןו,  בק  "  סנד  קימןס(  ואלשמת  ידעת  הב,  יסא  גאידךמ
 .ואין הלכה כמותו. מוציאים ממון מהלוה המוחזקוה ה והמלוישבספק מחילה הא

 שפסקו –" שטר אחד מחול"באומר ) חושן  משפט סימן סה סעיף כג(א  "מהדין  המופיע  ברמ .ב

שבספק  כמה )  בהגהותיו  שם(  למד  רבי  עקיבא  איגר  –א  שהשטר  הקטן  מחול  "א  והרמ"הרשב

) אבן  העזר  סימן  סו  סעיף  ג(והבית  מאיר  .  מחל  יכול  המלווה  לגבות  מהלווה  וידו  על  העליונה

טר ש'ולעניות  דעתי  אף  שם  אינו  אלא  באומר  :  "וזו  לשונו,  כתב  על  דברי  רבי  עקיבא  איגר

דהיינו  בספק  על  איזה  חוב  מחל  תולים ,  "דאמרינן  אין  בלשון  זה  אלא  הקטן'  אחד  מחול

 .שוודאי כוונתו הייתה לקטן

  הספק  אם )ל"הנ(ז  "שעל  פי  דברי  הרדב'  מאיס  עלי'כשלשון  המחילה  מסופקת  כגון  ב .ג

) 341ר  חלק  ו  עמוד  "בפד(ל  "לדעת  הגאון  רבי  עובדיה  יוסף  זצ,  כוונתה  למחול  על  כתובתה

 .והבעל או הלווה מוחזקים והמוציא מחברו עליו הראיה, דנים זאת כספק רגיל
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אין  זה  ספק  רגיל  שבזה  מודה  שהדין   ש)345  מודעשם  (ל  "דעת  הרב  ישראלי  זצ  גיסא  אידךמ
צריך "ז  ש"שכתב  הרדב  וכמו,  לשון  בהוא  ושאני  הכא  שהספק  ,יהארהיו  עלברו  מחציא  והוא  המ

 ".שלשון המחילה יהיה מבורר

 עגונה בתובהית כביג

בדין אישה שנפל בעלה למים ) אבן  העזר סימן יז סעיף לה(יש לעיין בדין המובא בשולחן ערוך 

יש  מי  שאומר  שאם  נפל  למים :  "שאין  להם  סוף  שמוציאה  כתובתה  פוסק  השולחן  ערוך

 ."גובה כתובתה אף על פי שאסורה להנשא, שאין להם סוף

 . )ד צןימ סבמותי(המרדכי  ואהקור הדין מ

אלא  הורדת יורשים לממון של מי שנפל למים שאין להם סוף ,  נידון  שם  אינו  גביית  כתובהה
 .לא החמירו בממון שאית ששהחמירו באיסור אף על פי עדים שגובים משום שא ל פיע

 ו זהלכה מנובעת השאלהה

על  פי  מה  שביארנו  בדעת  השולחן  ערוך  שבספקות  הבעל  הוא  המוחזק ,  ויש  להקשות

הרי  מים  שאין  להם  סוף  נחשבים  רוב  ולכל ,  מדוע  בדין  זה  האישה  גובה  כתובתה,  ובהבכת

ומדוע  תגבה ,  היותר  רוב  דרוב  ואין  ודאות  שהבעל  מת  ולכן  אין  מתירים  את  האישה

 .כתובתה הרי אין הולכים בממון אחר הרוב

 שח מן סיתובות כהגהותיו ברדכימ

ל  שבמים  שאין  להם "ת  הגהות  מרדכי  הנכמקור  א)  אות  לו(על  הלכה  זו  ציין  הדרכי  משה  

תוספות   (כדפירש  רבינו  יצחק:  "וביאר  הטעם,  סוף  גובה  כתובה  ויורשים  יורדים  לנחלה

לפי  שלא  שכיח  מיעוטא  דעולין  ושרי  אפילו  לרבי ")  חלב  פוטר"ב  דיבור  המתחיל  "בכורות  דף  כ  ע

 :והביא שני נימוקים, "מאיר דחייש למיעוט

שאין  הולכים  בממון  אחר  הרוב   מרדאן  אפילו  לממצינו  להוציא  ממון  א.  "א
ם רוב ישראל למאי הלכתא א) ב"טו ע ףד(כדאיתא  בשלהי  פרק  קמא דכתובות 

להחזיר  לו "דיבור  המתחיל  (ופירש  רבינו  שלמה  יצחקי  ,  להחזיר  לו  אבידה
 "'.בותא הוי שמוציאין מיד ישראל הזוכה בהר ':ונוזו לש") אבידה

בהמשך  הוסיף ו,  "ר  העומד  להגבות  כגבוי  דמיהכא  להחזיק  שט  ןל  שככ.  "ב
 ."דכתובה מוחזקת היא ןידת הדאלים מעשה בי"

בין  שני  הטעמים  בתוספת  כתובה  שלטעם  ראשון  נחשבת   נהמיקא  פנ  ,תידעות  ילענו
 .ןידת הזקת ולטעם שני רק עיקר כתובה נחשב מעשה ביוחמ

 וך ערחןלשו העת דםעאמור  הישובי

שסוג  רוב  כזה  מועיל ,  כי  יש  ליישבו  עם  דעת  השולחן  ערוךאת  הסברו  הראשון  של  המרד

אפילו  להוציא  מהמוחזק  וגם  לדעת  השולחן  ערוך  שהבעל  נחשב  מוחזק  נוציא  ממנו  ועיין 

 .ס"שתפס טעם זה כעיקר והוכיח הסבר זה בראיות מהש) ק קטז"שם ס(א "בגר
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 וךערחן  לם  והשו"ולם  הסברו  השני  של  הגהות  מרדכי  נראה  שוודאי  חולק  על  הרמבא
הן  מצד  הנימוק  של  שטר  העומד  להגבות ,  ה  נחשבת  מוחזקתיששלדבריו  מוכח  שהא,  שהבאנו

 .דכתובה מוחזקת ןידת הוהן מצד דאלים מעשה בי, כגבוי

כגון  בפרק ,  פקותסה  מוחזקת  בישהא  שתבכת  מומקו  מהשבכ,  שיטתו  ללמעשה  המרדכיו
דין  ספק  רואה ב)    בור  א  טףדנידה    לכותה(ה  "כן  כתב  בשם  ראביו)  יבמות  סימן  נב(  הבא  על  יבמתו

 .מחמת תשמיש שגובה כתובתה

א "דכי  הביא  את  דברי  הרשברם  לאחר  שהביא  את  דברי  המ  שיוסףת  ש  להדגיש  כי  הביי
 :הסביר דין זה שלא כמרדכי כדלהלןש) לב ןמיב סק חל( בתשובה

כשתנשאי ל'שכל  שאם  נישאת  לא  תצא  אף  היא  גובה  כתובתה  דשפיר  קרינן  בה    מרש  לווי"
 ."שכבר נישאת ולא תצא' לאחר

ה  גובה  כתובתה  משום  שמצב  זה  נחשב  על  פי  לשון יששהא  ואהא  "רי  שהסברו  של  הרשבה
הכתובה  כזמן  הגבייה  ואינו  קשור  לדיני  מוחזקות  משום  שגם  אם  הבעל  מוחזק  בממון  צריך 

 .לשלם

 מסקנה ויכוםס

שסובר  שהאיש  מוחזק  בכתובה )  אבן  העזר  סימן  קו(נמצא  שכדי  ליישב  דעת  השולחן  ערוך  

, שהאישה  מוציאה  כתובתה  במים  שאין  להם  סוף)  סימן  יז  סעיף  לה(עם  פסיקתו  באבן  העזר  

ל  שברוב  גמור "א  הנ"יש  ליישב  שתפס  כעיקר  את  הנימוק  הראשון  בהגהות  מרדכי  והגר

 ).שם סעיף רכז(וכך סובר גם ערוך השולחן , ניתן להוציא ממון ממוחזק

ם יצב  זה  של  ממ,  גם  אם  הבעל  מוחזקש)  לב  ןמסיב  ק  חל(  א"עת  הרשבחילופין  סובר  כדל
 .מוגדר כזמן גביית הכתובה ףסוין להם שא

 . א אין דין זה נוגע כלל לחקירתנו"ל פי הרשבע

 ה זדיןם ב"רמב העתד

ד "והראב) הלכה ג, פרק ז מנחלות(ם "שכתב שהרמב)  ק  קז"אבן  העזר  סימן  יז  ס(עיין  בית  שמואל  

 .וסוברים שהאישה אינה גובה כתובתה כיוון שאסורה להינשא,  על דין זהחולקים) שם(

ש  מי  שאומר יו:  "ד  שם  כתב"ביית  כתובה  אלא  שהראבגא  התייחס  לם  לם  ש"ומנם  הרמבא
 [...]"' כשתנשאי לאחרל 'הבאין אני קורא  שכתובתה וטלתנינה איא הש

הזכיר  בהלכות  אישות ד  מזה  שלא  "ם  סובר  כראב"שהרמב  ואלשמת  ילא  שכנראה  הבין  הבא
 .ונאגוי אגובה כתובתה בכה האישהש

ל  כתב  שגם "הנ  ואלשמת  יעל  דברי  הב  וךערחן  לבשו  גראיבא  יקעי    רבגהותבהומנם  א
 . ד שחולקים דווקא בעיקר כתובה אולם לעניין תוספת כתובה ונדוניה גובה"ם והראב"הרמב

 : בטעם הדבר כתבו

, ף ודאי מת והאחים יורדים לנחלהאין להם סו שדלענין ממון מחשבינן מים"
אלא  לעניין  כתובה  כיון  שאינה  מותרת  להנשא  אינה  גובה  משום  מדרש 

וי אם  כן  תוספת  כתובה  ונדוניה  שאינו  בכלל  מדרש  כתובה  גובה  וה,  כתובה
 ."כמו ירידה לנחלה
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האם  היא  בכלל   קולמשום  שלעניין  עיקר  כתובה  נח,  מצא  שאין  ללמוד  מדין  זה  לנידוננונ
שום   מולם  מודים  שגובה  כ–  גראיבא  יקעי  בר  ל  פי  ע–ן  תוספת  ייולענ,  שא  לאחרנילכשת

 .א משום שברוב כזה מוציאים ממון"גרול, שנחשב כוודאי

 מרדכי ותהג הדברי בוספים ניאוריםב

, )סימן  שח(ל  בכתובות  "שהביא  את  דברי  המרדכי  הנ):  סימן  קג  סעיף  ה(עיין  באבני  מילואים  

ששם  למד  מדברי  המרדכי  שבכל )  שער  א  פרק  כד(  שמעתתא  והפנה  לעיין  בספרו  שב

 .השטרות הולכים אחר הרוב משום שכגבוי דמי

 :הוסיףו

שכעת  נראה  לי  שדווקא  בכתובה  הולכים  אחר  הרוב  ולא  בשאר  שטרות "
דין  מוחזקת  וכיון   הליה  ומשום  שבכתובה  כל  שמגיע  לה  בבירור  כתובתה  ה

  אזלינן  בממון  בתר  רובא  משום עמא  דלאדט,  שמספקא  לן  הולכין  אחר  הרוב
אם ,  והכא  אם  הגיע  לה  באמת  הכתובה  הרי  היא  מוחזקת,  דאלים  חזקת  ממון

ו כמ ו.הוי  לה  ספק  בגוף  החזקה  אם  היא  מוחזקת  או  לא ואזלינן בתר רובאכן  
היכא  דהוא  ספק  אם ד)  עד  מןיכלל  יג  ס  א  פרס(י  בן  לב  "בתשובת  מהר  תבשכ

בכתובה  נמי  הוי  ספק  בתפיסה   יןהדא  ועין  קים  לי  וה  טהוא  מוחזק  לא  מצי
ב עיין ש ואיהי מוחזקת הליה ועצמה מי הוא המוחזק דאם מגיע לה כתובה ה

 "). זקד פרשמעתא ( עתאשמ

 ין  להם  סוףשאם  ימרדכי  מדוע  במ  ותהסים  לנימוק  השני  בהגיחברי  האבני  מילואים  מתיד
במקום  שיש   נהמיקא  פשנ  םלואימיי  נוביאר  האב,  שכתובה  מוחזקת  היא  כיוון,  גובה  כתובתה
י אובכה,  נחשב  כספק  בגוף  החזקה  שיוצר  ריעותא  בחזקת  הממון  של  הבעל  -  ספק  אם  גובה

 .מועיל רוב להוציא ממון ונאגו

וקו  הראשון  של מני  ל  פי  עוךערחן  לומנם  האחרונים  שהבאנו  לעיל  הסבירו  את  השוא
ה  נחשבת  מוחזקת ישולא  מצד  שא,  מוציאים  ממון  מהמוחזק  המרדכי  מצד  שברובא  דרובא

סימן קו סעיף  (וך ערחןלבכתובה כך שהסברו של האבני מילואים במרדכי אינו תואם את דעת השו

ה  נחשבת  מוחזקת יששאין  הא  וךערחן  לפרט  לפי  מה  שהוכחנו  במאמר  זה  שדעת  השוב,  )א
 .בכתובתה

 כתובה במוחזק החשב ני משאלה בם"הרש המעתד

) בבא  בתרא  פרק  ט  סוף  סימן  ג(ש  "שהביא  ראיה  מהרא)  נגחלק  ג  סימן  ש(ם  "ת  מהרש"ועיין  בשו

 .שהאישה מוחזקת

, בת  אשתו  ואלמנתו,  האם  הבעל  חוב,  שם  דנה  במקום  שהבנים  ירשו  נכסים  מאביהם  ארגמה
ולמסקנה  מספק  אין ,  להוציא  מירושת  הבנים  נהמיקא  פיש  בכוחם  למעט  בנכסיי  הירושה  ונ

 .ממעטים מנכסי היתומים המוחזקים

ה ישתובת  אשכדאי    ו,הישלא  הסתפקה  בחוב  של  כתובת  א  ארשם  דייק  מכך  שהגמש  "בראו
אית  לה  דכמאן  דגביה  דמי   ןדי  תדפשיטא  ליה  כיון  שבתנאי  בי:  "והסיבה  לכך,  ממעטת

 ." וממעטא

ה  נחשבת  מוחזקת  בכתובה  ולכן  גם  בספק ישש  סובר  שא"ם  שהרא"כאן  למד  מהרשמ
 . ממעטת מנכסי יתומים
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בנימוקו  השני ,  הבאנו  לעילש)  סימן  שח  תובותכ(לכים  בשיטת  המרדכי  ל  הו"ש  הנ"ברי  הראד
 .ונחשב כגבוי ןת דימהטעם שאלים מעשה בי ףסוין להם שאם יה גובה כתובתה במישלכך שא

אולם  לעניין ,  ןת  דיתנאי  ביוח  ולם  יש  לסייג  ראיה  זו  דווקא  לעיקר  כתובה  שהיא  נגבית  מכא
 .אין ראיה שנחשבת מוחזקת ןת דייתנאי בוח תוספת כתובה שאינה נגבית מכ

 ש"רא הדברי בתירהס

ש  שאינה  גובה  כתובתה  כיוון "ויש  להקשות  הרי  בספק  מחילת  כתובה  בבריא  סובר  הרא

 .וקשה הרי אם נחשבת מוחזקת גם בספק הייתה גובה, שהגמרא נשארה בתיקו

 בריו דישובי

שהבאנו )  פרק  ו  הלכה  ט  הלכות  זכייה(ש  על  פי  דברי  האור  שמח  "אפשר  ליישב  את  דברי  הרא

שביאר  שמה  שאינה  נחשבת  מוחזקת  הוא  כשהספק  רק  לגבי  הנכסים  שנמצאים ,  לעיל

שנמצא  שבכהאי  גוונא  חיוב  הכתובה ,  ברשות  יתומים  אבל  אם  יפלו  נכסים  ודאי  שתגבה

ובכהאי  גוונא  גם  אם  נאמר  שלא  תגבה ,  שריר  וקיים  והספק  רק  על  שעבוד  הנכסים

  היתומים  עדיין  נשארת  מוחזקת  בחיוב  כתובתה  מהנכסים מהנכסים  שנמצאים  ברשות

  בזה  לא  נפקיע –אולם  במקום  שבאים  להפקיע  את  עצם  חיוב  הכתובה  .  שעתידים  לבוא

ולכן  במקום  שיורשי  האב  עלולים  לאכול  את  הנכסים  ולמנוע  את .  כיוון  שנחשבת  מוחזקת

 .תהגם מספק נמעט מהנכסים ותגבה כתוב, גביית עיקר הכתובה מן האישה

 ם"רמב כוך ערחןלשו הכרעתה

ש "הרי  דעת  הרא,  ואין  להקשות  מדוע  הכריע  השולחן  ערוך  שהאיש  נחשב  מוחזק  בכתובה

 .ף בסוגיית ספק מחילת כתובה כפי שהבאנו לעיל"שהאישה נחשבת מוחזקת וכן פסק הרי

 .ה מוחזקת בכתובתהישש סוברים שא"ף והרא"מצא ששני עמודי הוראה אלו הרינ

) ומימן    סיינים  דלכותה(מה  שהבאנו  לעיל  בשם  האמרי  בינה  ל  פי  ף  ע"  דעת  הרייתן  ליישבנ

והספק  רק  כלפי  מחילת  הנכסים  שיש  לו ,  בספק  מחלה  כתובתה  מדובר  שהחוב  ודאי  קייםש
 .מעמידים החוב על חזקתו ונאגוי אעכשיו ובכה

 . שהם בעצם חזקת החיוב הבעל יהיה מוחזק פקותסבשאר  נהמיקא נפ

מכאן . ף החולקת"מה  על  הראש  שלא  הביא  דעת  הרית)  ו  קסימןב(  יוסףת  הרי  הבי  נוסף  לכךב
ף  שבידינו  ובאמת  סובר "טעות  סופר  נפלה  בדברי  הריש)  ב  פימןס(י  בן  לב  "ת  מהר"הוכיח  בשו

 .אין מוציאים הכתובה מהיתומים שהוא

י  שני  עמודי ל  פע  יאהשהבעל  מוחזק  בכתובה    וךערחן  למצא  למסקנה  שהכרעת  השונ
 .ם"ף והרמב"הם הריא ראה אלו הלווה

 ח "ב העתד

שלעניין  ממון  אין ,  ש  שפסק  בדין  אישה  קטלנית"הביא  את  דברי  הרא)  סימן  ט(ח  באבן  העזר  "הב
ולגבי ,  סומכין  על  חזקתה  בתרי  זמני  אלא  אזלינן  בתר  הרוב  דלאו  קטלנית  היא  ומפקינן  ממונא
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כלומר  האישה  גובה  כתובתה  משום ,  באאיסור  אזלינן  בתר  חזקה  דתרי  זמני  ולא  אזלינן  בתר  רו
 .שסומכים על הרוב שאינה קטלנית

 ): "הקשות לישו "תחיל המבורדי(ח שם "הקשה הבל זה עו

, אבל  בממונא  לא,  איסורין  בילי  מני  הובא  רתר  בזלינן  אי  כמרינןאובעלמא  "
דכיוון  דשטר ,  אפשרו.  בממונא  מאיסורא  בפי  טובא  רתר  באזלינן  דלמאא

 וחזקת  מהישא  החשיבה  ומי  דגבוי  כבותיגר  העומד  להכתובה  בידה  שט
ולפיכך  אזלינן  הכא  טפי  בתר  רובא  דלאו  קטלנית  היא  ויש  לה ,  ממוןב

 עומד  הטר  שדאי  ובכתובהד)  ח  לףדסוף  (איתא  בפרק  החולץ    הרי  ו.כתובה
 ." מי דגבוי כהגבותל

ק זנתה גובה שבספ אישמת יסבירה את שיטת בהש  )א"  עהכסוטה  ( ארח לדברי הגמ"וונת הבכ
שאין  ספק לן  מא  יורשי  הבעל  נחשבים  ודאי  מוחזקים  והיא  ספק  והרי  קייף  על  פי  שאכתובתה  

, משום  שספק  מוציא  מידי  ודאי  אישמת  ישאין  הטעם  שם  לב  ארודחתה  הגמ,  מוציא  מידי  ודאי
ה  נחשבת  מוחזקת יששמת  הבעל  הא  יווןכו,  בות  כגבוי  דמייגאלא  שאני  התם  ששטר  העומד  לה

 .ואין ספק מוציא מידי ודאי, ם באים להוציא מספקוהיורשי

והקשה ,  ל"ח  הנ"דן  באריכות  בדברי  הבש)  אות  טו  סימן  יב  שפט  מושןח(מצאתי  בברכי  יוסף  ו
שדבריו הם לשיטת בית שמאי שהרי לבית הלל בספק זינתה אינה גובה כתובתה משום שסוברים 

ט   ימןס(הבית  שמואל  ו)  עסימן  (רים  ער  אפשת  "ובש,  ח"וכן  העירו  על  דברי  הב,  שאינה  מוחזקת

 ).ק ד"ס

 ל"נש ה"רא הברי דישובי

יש  לבאר  על  פי  מה ,  ש  בדין  אישה  קטלנית  שגובה  כתובתה  על  פי  רוב"בביאור  דברי  הרא

מכוח  שנחשב  מעשה  בית  דין ,  ש  שאישה  נחשבת  מוחזקת  בכתובה"שהוכחנו  ששיטת  הרא

 .ח"ואין צורך להגיע לחידוש הב

ששטר  לא אף  על  פי  ש  ל"ח  הנ"הבית  ושיקת  אב  ישי  ש)ק  ב"ס(  לשבת  בספר  נתיבות  ןיעיו
, מועיל  לבטל  את  חזקת  הממון  של  הנתבע  ונחשב  ששניהם  אינם  מוחזקים  וםמקל  כחשיב  גבוי  מ

 .חזקת ממון גדנשאינו  יווןכולכן מועיל רוב להוציא 

וי שבספק  בעיקר  השטר  אין  השטר  נחשב  כגבף  על  פי  כך  ביאר  את  שיטת  בית  הלל  שאו
אולם  ספק  זה  מועיל  לכל  הפחות  לבטל  את  חזקת  הממון  של ,  להיות  בעל  השטר  מוחזק  בו

 .היכן שנמצא הממון לא נוציאו ממקומו להלת ילב ונאגוי אלכן בכה ו.המוחזק

שאין  הולכים  בממון  אחר  הרוב  דווקא  להוציא ף  על  פי  ש  שא"ביאר  דברי  הראל  פי  זה  עו
 .הולכים אחרי הרוב ונאגוי א חזקת ממון ובכהאולם במקום שטר התבטלה, מחזקת ממון

רון  שספק  בגוף  החזקה יקבריו  אלו  תואמים  את  דברי  האבני  מילואים  שהבאנו  לעיל  בעד
 .מועיל להוציא ברוב ונאגוי אובכה, ותא בחזקת הממוןיעיוצר ר

ההלכה  שכתובה  נחשבת וח  מתייחסים  דווקא  לשטר  כתובה  מכ  לואיםמיי  נלא  שדברי  האבא
שהתבטלה  חזקת ,  שבת  זו  הלכה  כללית  בכל  ספק  בגוף  השטר  לברי  הנתיבותלדעוד  ב,  מוחזקת

 .הממון והולכים אחר הרוב

ם "פי  שהוכחנו  דעת  הרמב  כאומנם,  ש  לשיטתו"ומנם  ביאור  זה  הוא  דווקא  בדברי  הראא
 . הישיד האבר הכתובה שטמרות של, הבעל נחשב מוחזק פקותסאינה כזאת וב וךערחן לוהשו
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 וך ערחןלם והשו"נות להלכה בדעת הרמבהמסק יכוםס

  בעניין  הזכאות  לכתובה  ואין  ספק  אמיתי במקום  שיש  הכחשה  בין  הבעל  והאישה .א

 .האישה גובה כתובתה מכוח חזקת החיוב ושטר הכתובה, במציאות או בדין

לאישה  יש ,  כגון  בספק  זנתה  או  ספק  רואה  מחמת  תשמיש,  כשהספק  הוא  במציאות .ב

 :לה ולו יש חזקת ממוןחזקת חיוב על בע

 .במקום שטוענת ברי והבעל שמא נחשב כאיני יודע עם פרעתי וגובה כתובתה) א(

 .במקום ששניהם טוענים ברי או שמא הבעל מוחזק והמוציא מחברו עליו הראיה) ב(

 .נחשב כשמא ושמא ולא נוציא מהבעל המוחזקספק בדין ותיקו  .ג

ז  ספק  האם  מונח "איס  עלי  שלדעת  הרדב  כגון  בטענת  מכשלשון  המחילה  מסופקת .ד

 : בלשון שמחלה על כתובתה

ל  דנים  זאת  כספק  רגיל  והבעל  או  הלווה  מוחזקים "זצ  סףיובדיה  עוי  רבון  אג  הדעתל
 .יהראיו העלברו מחציא ווהמ

ל  אין  זה  נחשב  ספק  רגיל  ושאני  הכא  שהספק  בלשון "לדעת  הרב  ישראלי  זצ  גיסא  אידךמ
 ".שון השטר יהיה מבוררצריך של: "ז"וכלשון הרדב

 .שהבעל מוחזק לא נוציא מספק יווןכ, מעשהל

ה ישש  והמרדכי  שחולקים  וסוברים  שהא"ש  להעיר  שגם  לפי  מה  שהבאנו  בדעת  הראי
כול  הבעל  לטעון  קים  לי  כדעת  הפוסקים  שהאיש י,  גובה  כתובתה  פקותסבת  מוחזקת  ובשנח

 .לא נוציא ממנו ונאגוי אנחשב מוחזק ובכה

 כרעהה

נו  זוג  שנמצא  בסכסוך  מתמשך  של  כשלוש  שנים  שבמהלכו  האישה  עזבה  את  הבית בפני

 .מספר פעמים עד לעזיבתה הסופית

צדדים  אינם  חפצים  זה  בזה  ואף  מורדים  אחד  בשני  עלפי  הגדרתו  של  רבנו  ירוחם  וחייבים ה
 .להתגרש

כסוך ישנו  ספק  במציאות  מי  הגורם  הראשון  שגרם  לפרוץ  הס,  עניין  חיוב  תוספת  הכתובהל
 .טור  פ–נתבע  ה– ולכן מספק הבעל

 סקנותמ

 .הצדדים חייבים להתגרש .א

האיש  חייב  לשלם  את  עיקר  כתובת  האישה  בשווי  ארבע  מאות  ושמונים  גרם  כסף  על  .ב

 . פי שער הכסף במועד התשלום ופטור מתשלום תוספת כתובתה

 רב דוד בר שלטוןה
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 ב עהד

וסכום ,    לפנינו  היא  תביעת  הכתובה  של  האישההנידון.  הצדדים  מעוניינים  ורוצים  להתגרש

ומנישואין  אלה ,  לשני  הצדדים  אלה  הם  נישואין  שניים.  ח"הכתובה  הוא  חמישים  אלף  ש

לבעל  יש  שתי  בנות  בגירות  מנישואיו .  נולדה  להם  בת  משותפת  כבת  שנתיים  וחצי  היום

  עם  הבעל שעוד  לפני  הנישואין  התגוררו)  בנות  עשרים  ועשרים  וחמש  היום(הראשונים  

 .  והאישה

 טפמשת ההסכם הממון שלהם אושר בבי ו)18.5.2014( ד"ח אייר תשע"י צדדים נישאו ביוםה
ודעת  כי  שתי י)  אישהה(  לוניתפ"  להסכם  נכתב  כי  4סעיף  ב).  24.6.2014(  ד"ו  סיוון  תשע"כ  ביום

הצדדים  גרו בזמן  הנישואין  ".  ל  עוד  יזקקו  לכך  כלוניפגורו  בדירת  י)  בעלה(לוני  פבנותיו  של  
כחצי  שנה  לפני  הנישואין  עברו  בנותיו  הבגירות .    בהסכם3סעיף    בבדירת  הבעל  והדבר  גם  הוזכר

 ). ציבור בידועהכ(של הבעל להתגורר אצלו ובתקופה זו גרה האישה עם הבעל 

שאלה  האישה  בדבר  המריבות  ומערכת נ)  14.3.2017  ז"ז  אדר  תשע"ט  מיום  (פרוטוקול  הדיוןב
האישה  הודתה  שהבנות  גרו  עמהם  בדירה .  שהייתה  לה  עם  בנותיו  של  הבעלהיחסים  העכורה  

אם  ידעת  שלא  הסתדרת  עם   "–כ  הבעל  "יא  נשאלה  על  ידי  ב  הולכן,  כחצי  שנה  קודם  הנישואין
-(מר  זה  יסתדר  ואפשר  לעבור  א)  בעלה(הוא  :  "והיא  השיבה"  ?בת  להתחתןיהבנות  לא  היית  חי

בן  הנגף  העיקרית  במערכת  הנישואין  הזו  הייתה  מגורי אין  חולק  כי  א".  בית  שלךל)  התגוררל
לדברי  הבעל  היו  בינו  לבין  האישה  מריבות  עוד  קודם .  הבנות  הבגירות  של  הבעל  איתם  בבית

 ובלס(ולדבריו  האישה  התעמרה  בו  וניצלה  את  מצבו  הרפואי  ,  שבאו  בנותיו  להתגורר  עמם

וגרמה  לו  להידרדרות  במצבו ,  נותהתנהגה  אליו  בשתלטו)  סטרו  געיות  ומביכאונותמד,  חרדותמ
לדבריו  הוא  נאלץ  לעזוב  את  חדר  השינה  ולעבור .  הנפשי  עד  כדי  נטילת  תרופות  פסיכיאטריות

  ).13.7.2016ו "תמוז תשע'  זרוטוקולפ(לישון בסלון 

לדבריה  הוא  הפנה  כלפיה  אלימות  מילולית .  באותם  הדבריםותו  האישה  מאשימה  א,  נגדמ
כשדרש   –אותה  מביתו  בעקבות  מריבות  "  זרק"ולדבריה  הוא  בעצם  ,  םשכללה  כינויי  גנאי  קשי
 ). בעל הבית ברו גהם ונישואין התחילתמ'  גצד לושכרת מייתה האישה הירתד-(ממנה שתעזוב את ביתו 

ן מה  להיבהיא  זו  שבישלה  בבית  לו  ולבנותיו  והיחס  המחפיר  וההשפלות  שהיא  ק,  דבריהל
וחזרה  פעמיים  לתקופות  של  מספר  ימים  ושבועות  ולאחר   זבהע(ם  רמו  לה  לעזוב  את  הבית  שלוש  פעמיג

 מן  קצרז).    עזבה  בשלישית  ובתחילת  חודש  נובמבר  היא  הודיעה  לו  שלא  תחזור  שוב2015מכן  באוקטובר  
. התגורר  אצלול)  מנישואיו  הראשונים(עברה  גרושתו  של  הבעל  ,  אחר  עזיבת  האישה  את  הביתל

בריו  התבררו   ד.שכרת  חדר  לגרושתו  ללא  יחסי  אישותלהגנתו  טען  הבעל  כי  לכל  היותר  בה
חל הבו  הוא  כותב  כי    תקווהח  פתית  כבלתי  אמינים  כשהתקבל  לפנינו  תצהיר  שהוא  הגיש  לעירי

תצהיר .    הוא  חזר  לחיות  עם  גרושתו  והם  מנהלים  משק  בית  משותף2016חילת  חודש  ינואר  תב
 . זה הומצא בעקבות מתן צו שיפוטי לעירייה

כבר  בדיון .  כת  היחסים  העכורה  שהייתה  לאישה  עם  בנותיו  הבוגרות  של  הבעלחזור  למערנ
ובגילוי  לב   ,ודה  בכך  הבעלה)    ואילך6שורה    13.6.2017  –  ז"יוון  תשעבסט  "י  יום  מרוטוקולפ(הראשון  

 :אמר את הדברים הבאים

 ולה  חייתה  המם  אי  כצלי  ארו  גלי  שבנות  הז  אדירה  בצלי  אכשגרנו:  "בעלה
 שרה  עגרנוו,  הכרנו  שחרי  אמים  ימישה  חצלי  אגור  לברה  עיאה,  פשיתנ

 .חתונה הפני לנה שצי חצלי אגור לאו בלי שהבנותו, נישאנו שד עודשיםח

 ?לך שבנות הם עסתדרה ההיאו: ד"יהב
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 זה  ווגרות  בנות  בןה,  לו  שא  להם  שנות  בם  עחיות  לדם  אבן  לל  קאל:  בעלה
 אד  מושא  נא  לה  זצלןא  ניקיוןו,  גואיסטיות  אצת  קן  הלי  שבנותה,  ל  קאל
 גור  לכולות  יבנות  התי  מד  עולטימטום  אי  לושה  עייתה  היאה  [...]  שובח
 לי  שבנותה,  עבוד  ללצאת  ובית  הת  אעזוב  לריכות  צן  הבחינתהמ,  ביתב
, ביתה  הברים  גכניסות  מלא  וקללות  מלא  ו,יחסים  בנו  לפריעו  הא  לעולםמ
, יפור  סתחיל  הז  אהריון  לכנסה  נהאישה  שאזמ,  זהו  ולהם  שחדר  ביו  ההןו
 הבית  מתצאר  כך  שאח  ונה  שוד  עבית  בישאר  תגדולה  הבת  הי  למרה  אהיאו
 הייתהו,  בשלת  מייתה  הא  להיאו,  לך  תאן  לי  לכפת  אלא  וותו  אתעזובו

  [...] עמים פמה כידיה בי לרביצה מהייתה ולי שנפשיות הבעיות הת אנצלתמ

ד  מרחשוון "י  יוםמ(קול  הדיון  למצוא  בהודאת  הבעל  בפרוטו  פשראימוכין  נוספים  לכך  ס

 : השיב ,בו בנותיו הבגירות לנישואיןישאל איך הגנכש )34ורה  ש15.11.2016 – ז"תשע

וזה  לא ,  בעצמן  ותר  עסוקותיאומר  שהבנות  שלי  '  יירפ'בשביל  להיות  "
זה  לא  הפריע  להן .  משנה  להן  מה  אני  עושה  בחיים  העיקר  שיהיה  להם  טוב

 ." אבל גם לא נתנו לה אהבה

קודת  החיכוך  שהייתה  בין  האישה   נם  מחוות  הדעת  הסוציאליות  הנמצאות  בתיק  בולטתג
בחוות  הדעת  של  מכון  שלם  אליו  הופנו  הצדדים  לצורך  בדיקת  מסוגלות .  לבנותיו  של  הבעל

לאחר  ריאיון  שהם  ערכו  עם  הצדדים  נכתבו  גם  דברי  רקע  על  המערכת  הזוגית ,  הורית  לצדדים
לאחר  החתונה  ולאחר  שהאישה :  "ך  לבעל  נכתב  בשמו  שאמר  כילאחר  הריאיון  שנער.  שלהם

). 10  מודע("  אך  הוא  לא  הסכים  לכך,  נכנסה  להיריון  היא  רצתה  שבתו  הגדולה  תעבור  לגור  לבדה

 : היא אמרה כי, סיכום הריאיון שנערך עם האישהב

הבנות  היו  בקשר  עם  אימן  ולא  היו  מעוניינות  בקשר  עם ,  כאשר  הם  הכירו"
. עברו  להתגורר  אתם,  ר  מצבה  הרגשי  שם  האם  התדרדרכאש.  אביהן

היא ניסתה לחנך . חיו על חשבון האב,  בנות  ישבו  בבית  ללא  מעש  ה,לדבריה
מתארת  אולטימאטום .  מה  שהוביל  לקונפליקטים,  הוא  התנגד,  אותן  מעט

א יבוד  עד  גיל  עשרים  וחמש  התעאם  בתו  לא  :  שהציבה  לו  בהיותה  בהיריון
 ." את זהאב לא קיבל  ה.תעזוב

בתיאור  מערכת  היחסים  ההורית   ווהתקח  תגם  בתסקיר  שנערך  על  ידי  לשכת  הרווחה  בפ 
 ):תסקיר ל2 מודע(הדברים הבאים ו נכתב

כאשר  הכירו  סיפר  לה  האב  שאין  לו  קשר  עם  בנותיו ,  ]לוניתפ[לטענת  האם  "
כעבור  זמן  קצר  הציע  לה  נישואין  ושבועיים .  ולחץ  עליה  שיעברו  לגור  יחד

במהלך  החיים .  מכן  עברו  להתגורר  עמן  על  רקע  אשפוזה  של  אימןלאחר  
. שפעמים  את  הבית  בעקבות  מריבה  ביניהםש  המשותפים  עזבה  שלו

גם ,  חודש  לאחר  הנישואין  רצה  האב  להתגרש  ולא  רצה  ילדים,  לדבריה
 . במהלך ההיריון נכנס לחרדה שתיקח ממנו מזונות

בנותיו  של ל]  לוניתפ[ן  החלו  מריבות  בי,  מגורים  המשותפים  לא  צלחוה
לטענתה  הן  לא  סייעו  בבית  ולא  התחשבו  בבקשותיה  לא  להרעיש ,  ]לוניפ[

כמו  כן  החלו  מחשבות  טורדניות  שרוצה  לסלק   [...]  בזמן  שהתינוקת  ישנה
 ". את הבנות שלו מהבית

צה  מחלת  נפש  אצל  גרושתו  והיא פרבמקביל  לכך  הת  [...]  דברי  האבל
במהלך  המגורים  המשותפים .  ו  להתגורר  עמןבנותיו  עבר,  בשל  כך.  אושפזה

   ."בנותיו והיא עזבה את הביתל] לוניתפ[החלו עימותים בין 
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 ורמי  גל  שדעת  המחוות  ודיונים  בצדדים  הברי  דריאת  ומקשמיעתמ  ,בסיכומו  של  דבר    
 ל  שנותיו  בבין  לאישה  הין  בהיה  שקשה  הקונפליקט  בהיווכחלפשר    אמקצועיים  הרווחהה
 ל  שזוגית  המערכת  בשה  קידרדרות  ההוביל  שיקרי  עורם  גיה  הה  זונפליקט  קנראה  הפיכ.  בעלה
 .צדדיםה

לקבוע  אם  מדובר  בקונפליקט  שהוא  בחינה  של  סיבה  או ,  ואולי  גם  בלתי  אפשרי,  שהק
ו שהיה זה גורם  א,זה שיצר את המחלוקת –דהיינו  אם  היה  זה גורם מסכסך .  בבחינת  של  מסובב

וד  קודם   עלדברי  הבעל  המריבות  הקשות  שלו  עם  האישה  החלו.  ברשליבה  את  הסכסוך  הקיים  כ
האישה  לא  הסתדרה  עם  הבנות  ורבה   –ם  לדבריו    ג,אולם,  שבאו  הבנות  להתגורר  אתם  בבית

ומבין ,  הבעל  גיבה  את  בנותיו  ולא  ראה  בעין  יפה  את  התנהלותה  איתן,  לדברי  האישה.  איתן
למלא  מגורי  הבנות   א,ה  להציל  את  הזוגיותהשיטין  מדבריה  נראה  כי  לטעמה  אולי  אף  ניתן  הי

  .עימם בבית והמריבות הבלתי פוסקות עמן

ואיל  ויש ה)  בעל  הל  שבנותיו  לאישה  הבין  שסכסוך  הבחינתב(אינו  אנו  צורך  להאריך  בנושא  זה  ר
 . שלכה ישירה הנוגעת לדיון ההלכתי שיובא להלן הלכך 

  לכתיה יוןד

 ):ד ילכה הישות אהלכות מג יפרקב( ם"תב הרמבכ

האומר  לאשתו  אין  רצוני  שיבואו  לביתי  אביך  ואמך  אחיך  ואחיותיך "
ולא  יכנסו  הם  לה   [...]  שומעין  לו  ותהיה  היא  הולכת  להם  כשיארע  להם  דבר

שאין  כופין  את  האדם  שיכנסו ,  אלא  אם  אירע  לה  דבר  כגון  חולי  או  לידה
 . אחרים ברשותו

אחיותיך  ואיני  שוכנת  עמהם כן  היא  שאמרה  אין  רצוני  שיכנסו  אצלי  אמך  וו
שאין  כופין  את  האדם ,  בחצר  אחת  מפני  שמריעין  לי  ומצירין  לי  שומעין  לה

 ."שישבו אחרים עמו ברשותו

 :ם וכתב"ד במקום חלק על הרמב"ראבוה

אימתי  בזמן  שהן  באות  בגבולה  אבל  אם  היא  באה  בגבולן  אין  מוציאין "
.  והוא רוצה בעמידתםשהמדור שלו הואילף על פי אותם בשבילה ממקומן א

 ."אבל מבקשים ממנו לצדד להן ענין שלא יצערו אותה בדירתן

ד  אם  זכותה  של  האישה  למדור  שקט  גובר  על  זכותו  של "ם  והראב"לומר  נחלקו  הרמבכ
 . או לא, בעלה להושיב בביתו את קרובי משפחתו

 ). לה רימןס(רב אלפס בתשובה  הכן כתב ":ם"רב המגיד במקום כתב על דברי הרמבה

  :ף בתשובתו"זה לשון הריו

וכן  אם  קבל ,  ם  נתקוטטה  האישה  עם  חמותה  ולא  רצתה  לדור  עמהא:  אלהש
ולא  התנו  בשעת  הקדושין  שידורו ,  וטען  שיש  עליו  הפסד  בדירת  חמותו  עמו

 ? ש מן הדין להוציאה או לא י–עמהם 

ונותנין  לה ,  המנהג  בכל  בתי  דינין  שמי  שמפסיד  בכך  שומעין  לו:  שובהת
ודוחין , אשה נאמנת שתעמוד עמהם עד שיתברר להם ממי נתגלגלה המריבה

 . אותה מעל חבירתה

, ל  אישה  נאמנת  שתברר  את  גורם  הקטטהשף  הצריך  בירור  חיצוני  "נראה  שהרי  פשטותב
ם  לכאורה "מסתימת  דברי  הרמב.  ושתברר  שאכן  באמת  ישנה  קטטה  בין  האישה  לקרובות  הבעל
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בד  ללא  צורך  בראיה  או  בבירור  שקיימת  קטטה  ומכל  שכן  שאין נראה  שתספיק  טענת  האישה  בל
 . צורך לברר מי גרם לקטטה

 :וד כתב שם הרב המגידע

אלא  כך  הוא  עיקר  הדבר ,  ואני  אומר  אין  אדם  דר  עם  נחש  בכפיפה  אחת"
שאם  נראה  לבית  דין  שהם  מריעים  ומצירין  לה  וגורמין  לה  קטטה  עם  בעלה 

ה  כוח  הבעל  מכוח  האישה  לפי יפובזה  .  הלא  כל  הימנ  –הדין  עמה  ואם  לאו  
שהמדור  הוא  של  בעל  ואינו  שלה  ולפיכך  אינה  יכולה  למחות  על  ידן  אלא 

 ". זהו דעתי, בטענה

, נראה שהוא בא להציע דעה נוספת ומכרעת" זהו דעתי: "פשטות  דברי הרב המגיד שסייםמ
לא ,  כלומר.  ם  לאישהצריך  שייראה  לבית  הדין  שקרובות  משפחתו  של  הבעל  אכן  מריעי:  לאמור

 דובר  שמיותה(ד  שאין  היא  יכולה  להוציא  את  קרובותיו  מפני  שהיא  נכנסה  לגבולן  "כדעת  הראב

ם  ממנו  עולה  שזכותה  של  האישה  לדרוש  את  סילוק "שלא  כסתימת  לשון  הרמבו,  )בעל  הדירתב
 . שייראה לבית הדין שקרובותיה של הבעל מתקוטטות עם האישה ליבקרובות הבעל גם 

אך ,  ף  בתשובתו  שהצריך  בירור  חיצוני  שישנה  קטטה"י  הרב  המגיד  קרובים  לדברי  הריברד
אלא  עצם  קיום  המריבה  היא ,  ף  שלא  נדרש  לערוך  בירור  מי  גורם  המריבה"בשונה  מדברי  הרי

 . סיבה לקבל את דברי האישה

מדוע  על  סמך  טענה  בלבד  יכולה  האישה  לדרוש  את   –ם  אפוא  צריכים  ביאור  "ברי  הרמבד
 ? צורך בבירור או בראיה כל שהוא ליבלוקן של קרובות הבעל סי

אין  רצוני  שייכנסו :  "ם  שדקדק  וכתב"למצוא  בלשונו  הזהב  של  הרמב  פשראת  התשובה  א
 –ו  ובאחיותיו  של  הבעל  ימכלומר  מדובר  בא".  אצלי  אמך  ואחיותיך  ואיני  שוכנת  עמהם  בחצר

חמש   –)  ז  טכה  הלגירושין  מב  יקרם  פ"מבר,  זי  קף  דבמותי(הן  מחמש  הנשים  ששונאות  אותה    שכידוע

כלומר  חמותה  ואחות ).  חזקתן  שונאות  זו  את  זו  שאין  להן  נאמנות  להעיד  על  מיתת  בעלה  שנשים
ומדנה  ברורה  מעצם  טבען  של  נשים  אלה  שהן  מצירות   א–בעלה  חזקתן  ששונאות  את  האישה  

בכך  את  הבעל  להוציא  את ב  ולכן  מקבלים  את  טענת  האישה  למדור  שקט  ולחיי,  ומקניטות  אותה
 . קרובותיו ממקום מגורי אשתו

ם  בדין  הבעל  שחוסם  את  כניסת  קרובי  אשתו "דויק  לפי  זה  מה  שבראש  ההלכה  ברמבמ
וזאת  משום  שזכותו  של   –ם  קרובי  משפחה  נוספים  מלבד  אם  ואחות  "לביתו  ששם  הוסיף  הרמב

לעומת .    הקניין  שלו  בביתומדיני,  הבעל  למנוע  את  כניסת  קרובי  אשתו  מדין  היותו  בעל  הבית
זאת  טענת  האישה  הוא  מדין  זכות  האישות  שלה  למדור  שקט  ולכן  היא  יכולה  לטעון  ללא  צורך 

 . בראיה רק כשמדובר בחמש נשים השונאות אותה כמו חמותה ואחיות הבעל

שלא  כלשונו  של ,  ם"שון  הרמבלתב  לדייק  כן  מכ)    יעיףו  ססימן  ע  רזען  הבא(אכן  הבית  מאיר  ו
ם  והוסיף "תיק  את  דברי  הרמבעהש)  ם"רמב  הדברי  בו  לייתה  החרת  ארסה  שגייתכןש(  ן  ערוךלחוהש

 "'.ין רצוני שיבואו לביתי אביך ואמך אחיך ואחיותיךא': וכן היא שאמרה ":עליו

ציין כמקור ש) דק " עד סימןס(א במקום "ש  להעיר  שבדרך  זו  נראה שיש ללמוד את דברי הגרי
 ף  דתובותכ(מדברי  המשנה    –  רצוני  שייכנסו  אצלי  אמך  ואחיותיך  ם  בטוענת  שאין"לדברי  הרמב

ייתה ה"אך  אם  ,  דין  מזונות  האלמנה  שנותנים  לה  רק  כשהיא  גרה  היא  בבית  בעלהב  )א"ע  גק
במקום  שקיימת   כלומר".  זנין  אותה  והיא  בבית  אביה  –  טוענת  מפני  שהיא  ילדה  והן  ילדים

טענתה מוצדקת וחובת היורשים לזון  –ותו בית לגור עם היורשים בא י אפשראאומדנה ברורה ש
 . אותה גם בבית אביה
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 ,ם"א  לא  תיתכן  אלא  לפי  הסברו  של  הבית  מאיר  בדברי  הרמב"הגרית  אי  רכאורה  הבנתל
  .ק"ודו

 שפטמזר  עספרו בם גנדפס ול"צ זולדשמידטגא "גרהי " עכתבנ – 208 מודע'  אלקח(פסקי דין רבניים ב

ם  מפורש "האריך  בהלכה  זו  והביא  שכדברי  הבית  מאיר  בדעת  הרמב  –)  ולד  גבעומק  והיקףבסימן  ד  
 . ן שםעוד ראשונים עייו, )ב לתשובהב(ן "א המיוחסות לרמב"גם בתשובת הרשב

שהן  מהחמש  נשים   –פסק  הבית  מאיר  שמסתבר  לומר  שביחס  לאמו  ולאחותו  ,  הלכהל
 . ללא ראיהשחזקתן שונאות אותה יכולה לטעון בסתם ולדרוש את סילוקן גם 

תביעת  אישה  לחייב  את   ב–שאלה  זו  של  מגורי  אישה  עם  בני  ובנות  משפחתו  של  הבעל  ב
בר  דנו   כ–ובמקרים  שבהם  האישה  עזבה  את  הבית  משום  כך  ,  בעלה  לדירה  נפרדת  מבית  הוריו

 ב לק חבניים רין דסקיפ; 201 עמודבד "ס א פלק חבניים רין דסקי פאור(. ארוכה בבמספר פסקי דין רבניים

, סימן  הל  משפטי  שאו;  358  עמוד  חלק  י;  9עמוד    חלק  ו;  138'  חלק  ד  310  דומ  ג  עלקח,  353  מודבעד  "ספ
' מ  עא  יחומיןת,  ט  יימן  סעזר  הבן  אלק  חעקב  ידותחת  "וש,  אבן  העזר  סימן  טו  אות  יז  ת  יביע  אומר  חלק  ג"שו

 ). עוד וא"ש דיכובסקי שליט"אמרו של הגרמ – 241

בית  מאיר  שנשים  השונאות  אותה  היא  נאמנת הכרעת  השלמרות  ו  כתב  )ל"לק  א  הנח(ר  "פדב
ו  שהדבר  שנוי  במחלוקת  גדולי  הראשונים  לכן  אין אנמכל  מקום  מאחר  שמצ,  בטענה  ללא  ראיה

לחייב  את  הבעל  להחליף  את  מדור  האישה  ללא  בירור  וראיה  לטענת  האישה  ואין  להוציא  ממון 
 . ם"הפוסקים החולקים על דעת הרמב גדנ

אולם  כאשר ,  כאשר  אין  כל  הוכחה  בדבר  קטטות  ומריבות?  במה  דברים  אמורים  ולםא
כאן  לכל  הדעות   –התברר  לבית  הדין  כי  אכן  כנים  דברי  האישה  והיו  בבית  מריבות  וקטטות  

. חובתו  של  הבעל  לספק  לאשתו  מדור  שקט  ולשכור  לה  דירה  או  להוציא  את  קרובותיו  מהבית
הרחיב  בדברי  הפוסקים   ו,ן  במקרה  דומהד)  הכ  ןמסי  רזע  הןב  ט  אקחל(ת  יביע  אומר  "שובגם    ראוו

 .טענת האישה הבעל חייב במזונותיהלוהכריע שכאשר יש אומדנה דמוכח 

  פרט הל אכלל הןמ

המקרים  הרבים  שבהם  עסקו .  הנידון  שלפנינו  קל  יותר  מזה  שהוזכר  לעיל  בדברי  הפוסקים

אם  הבעל  מחויב  לעבור לדירה אחרת   –בפסקי  הדין  הרבניים  היו  בעיקר  בדין  חובת  המדור  

וכן  בדין  חובת  המזונות  שחייב  הבעל  לאשתו  הואיל  וכלל  גדול  בדין ;  ולעזוב  את  בית  הוריו

  היינו  שהיא  גרה  עמו  בביתו –המזונות  שאין  לאישה  מזונות  אלא  כשהיא  עמו  על  שולחנו  

 ). א סימן ע סעיף יג"ראו רמ(ולא מרדה בו ועזבה אותו למקום אחר 

או ,  וא  אם  להחיל  דין  מורדת  על  האישה  כדי  להפסידה  מכתובתה  ה  במקרה  שלפנינונידוןה
כלל  גדול  בדין  המורדת  שאין  המורדת  מפסידה  את  כתובתה  ללא  קיום  הליך  של  ההתראות .  לא

 . לא התראות אין להפסיד את האישה מכתובתהל). ז עימןס( רזעהן בוההכרזות כמבואר בא

זיבת  האישה  את  דירת  המגורים  שלו  באו  מכורח  המריבות נראה  לנו  כי  ע,  מקרה  שלפנינוב
בנות  אשתו  הם  מחמש  הנשים .  והקטטות  שהיו  לה  עם  בנותיו  של  הבעל  מנישואין  הקודמים

 ). ז טלכה הגירושין מב יקפר(ם "ברמבו )א"ע יז קף דיבמותב(ששונאות זו את זו כמבואר במשנה 

י  הודאת  הבעל  והן  מהדברים  שנכתבו דבר  מהן  –פי  שפתחנו  בהצגת  תמונת  הסכסוך  הזוגי  כ
בתסקירים  המקצועיים  בעקבות  הטיפול  בבני  המשפחה  נראה  בבירור  שאכן  היו  מריבות  וקטטות 

ה ידשלא  לעמוד  לצ,  מסיבותיו  הוא,  הבעל  העדיף.  בין  האישה  לבין  בנותיו  הבוגרות  של  הבעל
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 ובפרט  –  הקשים  של  קשיי  ההתמודדותב,  ובצדק,  ביתו  עזוב  את  לגרום  לה  לכךוב,  של  אשתו
והצורך  בשקט  נפשי  היה  בגדר  של   רי  לידהחשהיא  א  כ–במועד  עזיבתה  השלישית  והאחרונה  

 . פיקוח נפש

ם  התכיפות  הרבה  שהביאה  את  הבעל  להחזיר  לביתו  את  גרושתו  שבועות  ספורים  לאחר ג
 וחרא  מהוכח  והתגלה  שברד(תוך  ניסיון  להעלים  ולהסתיר  את  דבר  חזרתה  ,  שאשתו  עזבה  את  הבית

בהעדפת  בנותיו   –ש  בו  כדי  ללמד  על  רצונו  ועל  עמדתו  של  הבעל  י)  לח  לעירייה  ששתצהיר  מותרי
 . וגרושתו מאשר את אשתו

  שותפיםמ מגוריםל קבלהו ברהס ענתט

אשר  לטענת  באת  כוחו  של  הבעל  לפיה  בהסכם  הממון  שנערך  ביניהם  ערב  הנישואין 

 . הסכימה האישה למגורי בנותיו בבית

כפי  שאומרים  בעניין "  סברה  וקבלה"  כבר  דנו  הפוסקים  באורך  אם  יש  בכך  שאלה  זוב
הובאו (רח  מטה  אהרן    פת"בשאלה  זו  דן  בשו.  מומים  שהיו  לאחד  מבני  הזוג  קודם  הנישואים

 :כתב שם דברים ברורים ש)213 מוד א עלקחר "פד בבריוד

ני ואין  לומר  דסברה  וקבלה  דמצי  למימר  סבורה  שאני  יכולה  לקבל  ואין  א"
דיכולה  היא  לטעון  שהיתה  סבורה  שהבעל  ירחקנה ן  כ  שכל  [...]  יכולה  לקבל
אשתו עם  או  הוא  ,  ה  שהיא  חוזרת  למידתה  הרעהואכשהיא  ר,  מעל  גבולה

 ." רחקו מעל גבולהי

ר "בפד,  גדול  הןידת  היבחבר  (ל  "צא  גולדשמידט  ז"יפים  הם  דברי  הביאור  שכתב  כבוד  הגרו

 ):שם

שייכת  רק   –ידעת  והסכמת    –'  בירת  וקבילתס'והפשטות  היא  כי  טענת  "
ת דעת  מהו  המגרעת  וקבלי'אנו  אומרים  ,  במום  מסוים  שהוא  מום  כשלעצמו

הרי  לא  מדובר  כאן  באיזה  מום ,  אבל  עניין  זה  ביחסים  בין  איש  לרעהו.  'עליך
יחסים  הוא  עניין  התלוי  בכל  הצדדים .  אין  כאן  דבר  קבוע  ומסוים,  ומגרעת

וקשור  הוא  גם  באלפי  דברים  פעוטים  של  הרגלים ,  פשיסודו  בכוחות  הנ,  יחד
אלו  הם  דברים .  ותכונות  כל  הצדדים  ששומה  עליהם  לקשור  יחסים  ביניהם

ועל  פי ,  ואין  לחזות  את  דרך  התפתחותם,  שאין  יכולים  לנחש  אותם  מראש
וכלפי  אלמוני  הם ,  ביותרים  כלפי  אדם  פלוני  יחסיו  טוב,  ן  אדםבאותו    רוב

הסכמת  עם ,  לגור  עם  החמות'  ברית  וקבליתס'  שייך  כאן  ומה,  גרועים  ביותר
היא   –?  וכי  אפשר  לדעת  מראש  איך  יהיו  היחסים  עם  החמות?  המגרעת

. הסכימה  מפני  שחשבה  שהיחסים  יהיו  טובים  ביותר  ואין  כאן  מגרעת  כלל
ופתאום תבוא הרעה , וגם הרי ייתכן ששנים על גבי שנים יהיו היחסים טובים

 .מצוא הסבר ומדועאפשר יהיה לשבלי מ

, מכיוון  שהמום  ניתן  לתיקון,  עמו  השני  של  הפרח  מטה  אהרון  פשוט  הואט
ה  אני מ':  היא  חשבה  –  'סברת  וקבלית'מה  שייך  ,  את  הדירה  אפשר  להחליף

 "'.מסכנת בהסכמתי אם השכנּות לא תצליח יוציאני הבעל לדירה אחרת

 . נאים הדברים למי שאמרם 

 ברד וצאמ

  .ח" שמישים אלףח האישה למלוא כתובתה בסך ש לקבל את תביעתי

 . ום ישעיםתל הבעל לשלם סכום זה בתוך ע
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 רב אריאל ינאיה

 ג עהד

ינחני '  וה,  א  ואענה  אף  אני  את  חלקי"ראה  ראיתי  מה  שכתבו  חבריי  הרבנים  הגאונים  שליט

 . בדרך אמת

 בעל הנות בם עמגורים לנוגע בהישא הענות טהותמ

א  הגורם  העיקרי  למכשול  מערכת  הנישואין  של  הצדדים "שליטהנה  כי  כן  כדברי  חבריי  

. וכך  עולה  מהעיון  בפרוטוקולים  שהתנהלו  בבית  הדין.  הוא  מגורי  בנות  הבעל  עם  הצדדים

 .אולם גם האישה לא טענה שבנות הבעל הציקו או הריעו לאישה

 : ונוו לשזו) ד יכה הלישות אותכהל מג יקפר(ם "הנה כתב הרמבו

 וכנת  שאיניו,  אחיותיך  ומך  אצלי  איכנסו  שצוני  רין  ארהאמ  שאשה  הוכן"
 ופים  כאיןש,  ה  לומעים  ש,י  למצירין  וי  למריעין  שפנימ  חת  אחצר  במהםע
 ." רשותו במו עחרים אישבו שאדם התא

 ".י למצירין וי למריעין שפנימ"ה רק כאשר היא טוענת ישמבואר ששומעים לאו

 : ל זה עכתבד ש"כן מתבאר מלשון הראבו

 וציאים  מיןא,  גבולן  באה  ביא  הם  אבלא.  גבולה  באות  בהן  שזמןב?  ימתיא"
 הוא  וואילה,  ו  בכות  זהן  לאין  ולו  שהמדור  שףא,  שבילה  במקומן  מותןא
 ." דירתןב צערוה יבל להן מבקשים מבלא. עמידתן בוצהר

 : מגיד הרב על זה הכתבו

 אםש,  דבר  היקר  עוא  הך  כלאא,  כפיפה  בחש  נם  ער  דדם  איןא:  ומר  אאניו
 דין  העלה  בם  עטטה  קה  לגורמות  וה  למצירין  וריעין  מהן  שן  דיתיב  לראהנ
 המדור  שפי  לאשה  הכח  מבעל  הח  כפה  יבזהו.  ימנה  הל  כא  לאו  לאם  ומהע
 הו זטענה בלא אדן יל עמחות לכולה יינה אלפיכךו, לה שאינו ועל בל שואה
 ." עתיד

 : ונוו לשז ו)קב ןמ סיףסו(ן "א בתשובות המיוחסות להרמב"הרשב בך כתכו

 ם  ערה  דיניא'  בעל  לתאמר  שיא  הכולה  ימותה  חם  עדור  לוצה  רינה  אאם"
 מו אבואו ילא שו אבעל הבין וינה בטטה קמרגילים ו'ותי אמצערים שנשיםא
 הלכותל  ב"ם  ז"רמב  התב  ככן  וגבולם  מירחיקנה  שו  אגבולה  באחיותיוו
 .". ישותא

 . שםין עי, )קסח ןמיס(ד ק לא בתשובה שם ח"עוד הרשב בך כתכו

הוכיח ל)  ג  לןמי  סרזע  הן  אבק  א  חלקחל(  שה  מברת  ד"כן  כתב  הגאון  רבי  משה  אמאריליו  בשוו
 ): םש(ם "כן מדברי הרמב

 ל"ז  כתב'  כוו'  אחיותיך  ומך  אצלי  איכנסו  שצוני  ריןא  'יא  השאמרהב"
שמע  מ.אז שומעין להד', יי ומצירין ל למריעין שדבריה מפני לנותנת  טעםש'

 .ן  כומר  לל  הימנה  כלאו  ד,ה  לומעין  שין  אענה  טלא  בן  כומרת  איאה  דאם
 ם כן דכיון גשמע נמינה  ו.רצונו  ופצו  כחעשות  לרוצה  ווא  הל  בעלה  שהביתד
 ומר  לימנה  הל  כלאו  ד,ה  למצירין  ושום  דמריעין  משומעין  לה  היינו  שמהד
 ימ  ד,וא  הן  ככדבריה  דדבר  היתברר  שא  לם  אה  לומעין  שאין  ו.איה  רלי  בןכ
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 עלה  ביגרש  שדי  כליהן  עאפשר  שבעלילה  באה  ויתה  אהאמת  דידע  לוכלי
 ." ותןא

 יןא,  איה  רלי  בה  למצירין  שומרת  איא  האםש)  םש(  מגיד  הכן  מוכח  מדברי  הרבשתב  וכ
 אמת  הם  אדעת  לוכל  יי  מיכ,  וא  הן  ככדבריה  שדין  הבית  בדבר  היתברר  שא  לםא,  ה  לומעיםש
 תשובת  בתבם  מה  שכ"רמב  הביא  הלא  שה  מיחא  נזהבו,  ליהן  עאה  בבעלילה  שאפשרו,  יתהא
ת יב  בדבר  היתברר  שצריך  שובר  סוא  האף  שיווןכמש',  כו  ואמנת  נה  אישם  שנותניםף  ש"רי  הבור

 אמנת  נה  אישי  על  ידדבר  הברר  לןדית  יב  לורך  צש  יאם  שובן  ממילאמ,  זאת  הרעה  השלמי  בןדי
 . זה בורךצ אין שודהף מ"רי הףא, חר אצד מירור בש יאםו. ן כושיםע

 .קיצרתיו, )אות ב 185 דועה עמ ןמיס( סקיםפור הצבאו ןיועישם ין  עי– ד כאן דבריוע

ובחוות   ,הבעל  עשו  מעשים  במטרה  לצער  אותה  שבנות  אישההלא  טענה    ון  דידןידהנה  בנו
בסיכום  הריאיון ,  ליו  הופנו  הצדדים  לצורך  בדיקת  מסוגלות  הוריתשא"  מכון  שלם"הדעת  של  

היא .  חיו  על  חשבון  האב,  בנות  ישבו  בבית  ללא  מעש  ה,לדבריה"כי    כתבנ,  ישהשנערך  עם  הא
 אישההאולם  אין  תפקידה  של  ."  מה  שהוביל  לקונפליקטים,  הוא  התנגד,  ניסתה  לחנך  אותן  מעט

, הן  יחיו  את  חייהן?  ולמה  היה  לה  להיכנס  לעניין  זה  ,את  בנותיו  הבגירות  של  הבעל"  חנךל"
 . םוהיא ובעלה יחיו את חייה

בתיאור  מערכת  היחסים  ההורית  נכתבו   תקווהח  לשכת  הרווחה  בפת  ערכהשם  בתסקיר  ג
 :הדברים הבאים

 בנותיו  שלל]  לוניתפ[החלו  מריבות  בין  ,  המגורים  המשותפים  לא  צלחו"
לטענתה  הן  לא  סייעו  בבית  ולא  התחשבו  בבקשותיה  לא  להרעיש ,  ]לוניפ[

ות  טורדניות  שרוצה  לסלק כמו  כן  החלו  מחשב  [...]  בזמן  שהתינוקת  ישנה
 ."את הבנות שלו מהבית

דרשה   אישהה.  ם  מתוך  הדברים  הללו  מתבהר  מצב  של  מערכת  היחסים  שהתנהלה  בביתג
 ייתההאך  נראה  שלא  .  דבר  שגרם  לקונפליקט  ביניהן  –נות  הבעל  לסייע  בניהול  חיי  הבית  במ

  לצרכיה  שלה  ושל  בעלה צריכה  לטפל  ולדאוג  ייתהההיא  .  להיכנס  לעניין  זה  כלל  אישההצריכה  
 . והן ידאגו לעצמן, והתינוקת

 אך  ,"לא  להרעיש  בזמן  שהתינוקת  ישנה"ה  דרשה  מהן  ישהאשם  גל  "כתב  בתסקיר  הננ
 יש  אחזון  הגאון  הכתב  שמה  מזה  לראיהו  .הדבר  פשוט  כי  על  עניין  זה  לא  מפרקים  חיי  נישואין

 ןמסיו,  ו  טעיף  סנה  קןמיס(א  "רמ  הכתב  שה  מלע)  "ראהנ  "תחיל  המבור  דיא  יות  אג  יימן  סתראא  בבב  זיקיןנ(

 אינו  של  עו  במחות  לכול  יאינו  שאמרו  שה  מכלש):  צו  קןמיס(ש  "ריב  השובת  תשםב  )  בעיף  סנוק
 הם  לזיק  מהקול  וולים  חם  הם  אבל  א.ריאים  בדם  אבני  באוקו  דה  ז,פטיש  הקול  מישן  לכולי
  :שן איחזו הכתב ו.מחות לכוליםי

 עושה  במו  כירה  דיקר  עאינו  שבר  דעושה  בלאש  א"ריב  הברי  דאין  שנראה"
 ם  אבלא  .דם  אני  ברוב  בלא  ודם  אכל  בצוי  מה  זאין  שזה  בכיוצא  וריגהא
 ול  קשמיע  מדיבורן  ושמישן  תלפעמים  וושין  עדם  אני  ברוב  שברים  דושהע
 דם  ארשאיו  .דם  קחולה  הם  אף  אמחות  לכול  יינו  אחולה  הת  אמפריעש
 אין  ולילה  בצועקים  שהיונקים  ועוללים  הת  אלהכניס  ובירו  חצל  אית  בבנותל
 [...]" עכב  לכול יחולהה

 .ון דידןידומינה לנ. שםין יע ,)עד ןמי ד סקחל(ת אדני פז "י דבריו בשויתהעלו
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  ןידת הביב דברה יתבררש ריךצ, הל מריעיםו מציקיםש ענהט םא םג

 שוםמ,  אחיותיו  ומוא  ם  אי  כזכר  נאם  ל"רמב  הבדברי  שתבכ)  ד  עןמיס(  איר  מית  בהנה  הגאוןו
 שונאות  הנשים  הן  מהןש,  אחותו  ואמו  בקא  דווזהו,  איה  רום  שלי  באמנת  נסתם  המן  דסוברש
ף יז  סעי  ןמסי  עזר  הןבא  וך  ערלחןווש,  ז  טכהלגירושין  ה  ותכהל  מב  יקרם  פ"ורמב  ,א"ע  יז  קבמות  יאהר(ותה  א

 מש  מיש  שדין  הבית  לשנראה  כאוקדוד,  מגיד  הרב  השיטת  בזלי  אוךערלחן  והש  וטור  הבלא).  ד
 עת  דסתברא  מתידעות  יענ  לוםמקל  כמו:  "סיים  ו.אחיו  וביו  אפילו  אדין  הוא  הלהכיו,  דבריהב
 . ןעד כא." ן כטעון לכולה יסתמא באחותו ומו אעלם ש"רמבה

 ): ב" עג פף דא פאויןל( חיי דינא דספר בולהדגהת סנ כעל ברב הכן כתבו

, ה  למצירין  שוענת  טכשהיא  שום  יכל  בעשים  ממילתא  דסקאין  פלענו"
 לאא,  מריבה  היבת  סמי  מידע  לאמנת  נישה  אה  לתת  ליךצרן  יאו,  אמנתנ

  ."ם"רמב הברי דפשט מנראה שכמוו, יד מה לומעיםש

 יגאשמ י"רה שובתת ירורב

 : שכן נשאל, מוכח שלא כדבריהם) סימן קא(י מיגאש "אולם מתשובת הר

 ביך  איצערוני  וקניטוני  ין  פחלקך  למך  עלך  אא  לבעלה  לו  לאמרה  שישהא"
 אה  לענת  טומעין  שםא  [...]  בי  אבבית  שלקי  חל  אמי  עבא  תתה  אבל  א,אמךו
 חוייבה  מיהי  ואמך  וביך  אותי  אצערו  ילא  שדי  כחלקך  בדור  אא  לאומרתה
 יש  שחלק  היעזוב  וית  בה  להשכיר  לותו  אכריח  נוצה  רינו  אאםה  וחלק  בדורל
 היה  תית  בה  ללהשכיר  מנעמ  נוא  האם  וכסיו  ניאבדו  שולאפי  ויקם  רול
 יון  כו  א.תובתה  כה  לפרוע  ל)א.  איתחייבו(  יתקייםו  ותה  איער  צאלו  כניעתומ
 אמרה  באה  לענת  טדחית  נאמו  וביו  אדירת  מצמו  עפני  ביוחד  מאובן  רחלקש
 לא  בצא  תמנעה  נאםו  .חלקו  במו  עדור  לתתחייב  וותי  אצערו  יאמך  וביךא
 ."מורדת כתהיה ותובהכ

 :ונוו לש וזי מיגאש"השיב הרו

 לדור  מו  זשה  אניעת  מהוא  ו,ה  זדבר  בשואל  הזכר  שה  מל  עה  זל  עעמדתי"
 ביה  אבית  בדור  לבקשה  ו,ותי  אצערו  יאמך  וביך  אוענת  טהיותה  בחלקו  בםש
 ,ביה  אבית  בלק  חה  ליש  שיות  העם  ו,ענה  טינה  או  זענה  טכללה  ש,חלקהב
 ו  ליש  שפי  ל,ם  שרים  דאמה  וביה  אם  אנזכר  החלק  בדור  לחוייב  מאובן  ריןא
 לום שודפי רעשו שמה וית בלא ולק חום שוה לי הלא שי פל עאף  ו.ער  צזהב
 מותה  חם  עירה  דכר  שיה  הם  אלא  אה  זין  א,ית  בה  לשכר  ויניהם  בפשרל
 לאו  מותה  חם  ערה  דא  לדיין  עו  זשה  אמנםא  .יערתהצ  חמותה  שנתאמתו
 ית  בה  לישכור  ועלה  בת  אהכריח  לנו  לאין  ו,זכרתם  שמו  כזק  נמנה  מאתהר
 האשה שו זענתם  כן  טאו.  פועל  בליה  עה  זתאמתאם  כן  נא  אל  ,לבד  באומדב
 .חלקו  בלדור  מאובן  רימנע  שדאי  כינה  א,אמך  וביך  אצערוני  ין  פאומרתש
 צא  תזה  ממנעת  ניא  האםו  .זכרנו  שמו  כחלקו  במו  עדור  לותה  אכריח  יבלא
 ושכרמ  מקום  ברים  דאמו  וביו  איו  האם  שלא  א.מורדת  הדין  כתובה  כלאב
 בחירה  התהיה  וענה  טענתה  טיתה  הז  אשכירות  בלק  חמהם  עורע  פהוא  והםל
 זכרתם  שמו  כו  לנוי  קית  בו  ליש  וואיל  הבל  אהם  מצא  תו  אצלם  אדור  לידהב
 יזק  הזה  בו  ליש  שמה  ביתו  בת  איניח  שותו  אתחייב  נלא  וה  לומעין  שיןא
 ." שם מעתק נהיותו בקושי ודולג

א וקעינן  דוב)  אותה  ונאותשמוחזקות  כ  השים  נמשחה  מהיאש(ה  מבואר  בדבריו  שאף  לגבי  חמותו
הרי  דינה  כמורדת  ותצא  בלא ,  וכל  עוד  שלא  התאמת  הדבר.  הדבר  שחמותה  ציערתה"  שיתאמת"

 . כתובה
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שאין  ראיה  מתשובת   הרב  גולשמידט  שכתב  ןק  דיפסב)  208  מוד  א  עלקח(  ר"הנה  ראיתי  בפדו
 :ונוו לשוז. ל"י מיגאש הנ"הר

 א  לדבר  מוא  היכ,  השיטות  מאחת  לאיה  ריןל  א"נ  היגאשי  מ"רה  דברי  מגם"
 זהו.  מותה  חתה  אתקוטטה  נאםה  שעובד  הל  עלא  אהוכחות  וענותט  לע
 ומר  לוונתו  כאין  שפרש  לשי',  פועל  בה  זליה  עתאמת  נן  כם  אלאא  'כתבש
 וןידנ  הת  אמעט  לבא  שלאא,  תה  אמותה  חתקוטטות  הת  אאמת  לורך  צישש
 ומר  אוא  הה  זלע,  קניטוני  ין  פוענת  טהישהאו,  דח  ילל  כרו  דלא  שלפניוש
 תהיהו,  פועל  בתאמת  תהקנטה  הן  כם  אלאא,  קניטוני  ין  פענה  טא  לזוהיש
י "ר  הן  דא  לזהב,  העובד  הת  אאמת  ליךא,  ברר  ליך  אבלא.  משיתה  מעובדל
 יה  דאישה  הטענת  שכןיתיו,  הוכחה  ובירור  באמת  לורך  ציש  שכןיית,  יגאשמ
 ." טענתה בה למיניםא מיכ, העובד הת אאמתל

גאון  רבי  דוד  קאראסו   השכן  כתב,  אין  דבריו  מוסכמים,  ולם  אחר  המחילה  מהדר  גאונוא
ת "שו  בתבאר  משכן  ואיה  רלי  באמנת  נאינהש)  "ריה  "תחיל  המבוריקטו  סוף  ד  ןמיס(ת  ידי  דוד  "בשו

 זריאל  ערןה  אבי  רגאון  הגם.  שםין  יע,  צריכה  להביא  ראיה  לדבריהש)  א  קןמיס(  יגאש  מןי  ב"הרמ
 : תבכ) ו כות ד אכהרעמ( הרן אזן אספרב

 הסכיםו.  ענתה  טל  עפנינו  בירור  בותה  אהצריך  ליננו  דבית  בעשה  מעשינוש"
 כן  שהראנוו,  שכנזי  אברהם  אבי  רציון  לראשון  הגאון  הרבינו  וורינו  ממנוע
  .")א קןמיס( יגאש מןי ב"הרת מ"שו בבוארמ

 . שםין עי

שכן   ןידת  הנראה  ברור  דבעינן  שיתברר  לבי,  "שנתאמת"ב  י  מיגאש  שכת"לשון  הרמבאמת  ו
 בך  כתוכ.  כן"  שתטען"עד  ,  היה  לו  לומרם  לא  כן  שא.  הוכחות  וראיות  יל  ידוהיינו  ע,  הוא  האמת

 מרע  אות  יבי"בשו  בן  כתוכ.  י  מיגאש"הר  תן  דעכש)  לב  ןמסי  רזע  הןאב  ה  קחל(ת  ישכיל  עבדי  "בשו
 . ל"דברי הרב ידי דוד הנהביא גם לו) כה ןמסי רזע הןאב ט קחל(

 וך ערלחןושה רןמ עתד ירורב

אין  רצוני ':  וכן  היא  שאמרה:  "שפסק)  סימן  עד  סעיף  י(וכן  מוכח  מדברי  מרן  השולחן  ערוך  

מפני  שמריעין ,  ואיני  שוכנת  עמהם  בחצר  אחד,  אחיך  ואחיותך,  שיבואו  לבית  אביך  ואמך

מוכח ,  "אביו  ואחיו"יותיו  עם  הרי  שכלל  את  אמו  ואח."    שומעין  לה–'  לי  ומצירין  לי

ואין  לנו  אלא  דברי  מרן  השולחן ,  שלעולם  צריך  שיתברר  הדבר  בבית  הדין  שמצירין  לה

 . וכמו שכתב הרב המגיד, ערוך

 ): ה כןמסי רזע הןאב ט קחל(ת יביע אומר "כן כתב בשוו

 ן  אבקחל(  קדים  הערת  ש"שו  באקי  שי  חברהם  אבי  רגאון  הרב  הכן  כתבש"
, ה  לציקה  מחמותה  שטענה  באמנת  נהישא  האיןש,  רן  מדעתב)  ב  יןמי  סרזעה
 גאון  הבן  כתכו.  שםין  עי.  וא  הן  ככדבריה  שןדית    ביפני  בדבר  היתברר  שדע
. וךערלחן  וש  הרן  מדעתב)  ו  כות  ד  אכהרעמ(  הרן  אזן  ארפס  בזריאלא  ע"הרמ
 ." שםין עי

 ובר  סוךערלחן  וש  המרןש)  ל"הנ  208  מוד  א  עלקח(  ר"בפד  בותכמה  שיביע  אומר  ההביא  ו
ה   מך  הפזהש,  הםיוכתב  לדחות  את  דבר.  ירור  בכל  בורך  צשאיןו,  ו  זטענה  באמנת  נהישהאש

 מגיד הרב הברי דרן מברי דל עביאש ה"הריק מהגהות בכןו. רן  מדעת  באיר  מבית  הגאון  השכתב
  ." זאת העיר הכמי חסכימו הכןו: "סייםו, מת אאומרת שןדית יב בדבר היתברר שצריךל ש"נה
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 ונסוןא  מ"הר  מתשובתב)    נןמיס(  עקב  יהלית  א"שוש  ב"מהריק  לד  עויןיעו"
 בקש  לותו  אופין  כזאש  ן  דיתיב  בטענתה  לירור  בש  ים  אין  גם  כן  בילקחש
  שם יןעי  .זונות  מה  ליןא,  טענתה  לירור  בום  שיה  הא  לם  אבלא,  חרת  אירהד

 [...] 

  על כתב  שהגהבא  "רמ  הדברישמ)  טו  קןמיס(  ראסו  קוד  דדית  י"שו  בתב  ככןו
 : רן מרידב

 גורמים  וה  לריעין  מהן  שדבריה  במש  מיש  שן  דיתיב  לנראה  שאוקדוו'
 מדור  ההריש,  ה  לומעים  שין  אכי  הלאו  בבלא,  עלה  בבין  לינה  בטטהק
 ו איש איניהם בהושיב לנוהגים ו).מגיד  הרבה  (עלה בל שלא אלה שינוא

 '.ריב היבת סי מי על ידיתברר שדי כאמנים נהאיש

 יך  צרןיאו,  יים  חנו  אמפיה  שרן  מדברי  מביןא  ה"הרמ  שמוכח  ו–  ןאעד  כ
 שנראה  כאוקו  דלאא,  ן  כאינוש  –  ליו  עשיגל  זה  העו,  דבריה  לאיה  רוםש
. ם"רמב  הברי  דם  הלו  ארן  מדברי  שידועו,  דבריה  במש  מיש  שן  דיתיבל
א "הרמ  שלאא,  טענתה  לירור  בום  שיך  צרןם  אי"רמב  הלדעת  שעתה  ממורא

 רחת  פ"שו  בפוסק  הרב  הבין  הכןו.  מגיד  הרב  הדברי  כיקרע  לה  לייראסב
 רח  פמדברי  שאףו,  אמנת  ניא  הלבד  בבדיבורהש,  ם"רמב  הדעת  בהרן  אטהמ
 גאון  הבך  כתשכו,  פוסק  הרב  הברי  דזה  בו  לראים  נלא  שוכח  מהרן  אטהמ
, איה  רלי  באמנת  נאינהש)  ב  כןמיס(  ליהו  אדרתת  א"שו  ביקי  רי  חמנואל  עביר
 יוןכש  יים  סום  מקלמכ.  'כוו)  א  קןמיס(  יגאש  מןי  ב"הרת  מ"שו  בתבאר  מכןו

 נו  לוז  עיר  עמנהגש)    נימן  סרזע  הן  אבקחל(  שה  מבר  דרב  הדברי  במפורשש
 טטה  קיש  שואים  ראנו  שכלש,  דבריה  לאיה  רהביא  לריכה  צינהאש  אלוניקיס
 י  מברר  לבלימ,  יד  מה  לומעים  שחמותה  מרדיפה  להישא  הדורשתו,  יניהםב
 )ספר  הסוף  בשםו,  ג  לןמיס(  שה  מדבר  התשובת  משיבני  תאלו.  קטטה  הרםג

  כן ןיאמה  ש,  יוורנו  לעיר  לאמרה  נתשובה  השםש,  דבריה  לירור  בהצריכוש
עד '  כו  וירושין  גידי  לדברים  הגיעו  יןפ,  כלל  ולל  כירור  ביך  צרן  איעירנוב

 . ןכא

, בריו  דבאר  ללא  ארן  מל  עחלוק  לא  באא  ל"הרמ  דמר  לוששי,  חוור  מאינוו
, דבריה  במש  מיש  שן  דיתיב  לנראה  שאוקדוד"  ומרים  אישו  "תב  כא  להריש
 אינו  ווך  ערלחןוש  הרן  מברי  דפרש  מהוא  שמרש  לויו,  בריו  דתם  סלאא
 . חולקכ

 קחל(  מואל  שברית  ד"שו  ברדיטי  אמואל  שפאל  רבי  רהגאון  לצאתי  מולםא
 ,ה  לצירין  מקרוביו  וחמותה  שטענה  באה  באם  שהעלהש)  א  יןמי  סרזע  הןאב

 עלה  השכןו,  זונות  מה  לאיןו,  ורדת  מין  דה  לשי,  עדים  בדבר  הבררת  מאינהו
 אין  שוברים  ספוסקים  הכלש,  ד  יתיבת  כתשובה  בובוי  ק"הר  מגאון  המיתוע
 תב  מה  שכל  עהשיגו.  רורה  בראיה  והוכחה  בלאא,  ו  זטענה  באמנת  נהישאה
 ,לבד  בענתה  על  פי  טה  להאמין  לאלוניקי  סנהגמשל  "נ  הוד  דדית  י"שוב
 ברר  לריכה  צעולם  ללאא,  לל  כזה  בנהג  מום  שיןאש  ה  זל  עהשיב  להרבהו
 שכנות  מספר  בעלה  הכןו.    שםיןעי.  אמנת  נינה  אכי  האו  לאה,  עדים  בבריהד
 זריאל  עהרן  אבי  רגאון  הםג.    שםיןעי).  א"  עה  עף  כ  דות  ד  אכהרעמ(  רועיםה
 הצריך  ליננו  דבית  בעשה  משינועש  תבכ)  ו  כות  ד  אכהרעמ(  הרן  אזן  אספרב
 ראשון  הגאון  הרבינו  וורינו  ממנו  עהסכיםו.  ענתה  טל  עפנינו  בירור  בותהא
 יגאש  מןי  ב"הרת  מ"שו  בבואר  מכן  שהראנוו,  שכנזי  אברהם  אבי  רציוןל
ת "שו  בהובאה  שתשובה  בושטא  קרבני  וכמי  חסקו  פכןו.    שםיןעי).  א  קןמיס(

 מןסי(  ם  שבתותשוי  ב'לאגח  פ"גר  הסכים  הכןו).  א  כןמי  ב  סקחל(  שלום  וייםח
 ." שםיןעי). בכ
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." יכונןותבנה    תירושלים  ידשוקר  הי  עה  פיננו  דבית  בסקנו  פוכן  ":מרע  אוסיים  הגאון  יביו
 . שםין יע

 קרוביו  שענות  טתי  שצריך  דו  קרוביו  אביו  אם  עדור  לה  שאין  רצונהישו  למדים  שאאנמצנ
 עדים  בןדית  יב  ליתאמת  שךרי  צגם  ו.עוד  שגורמים  קטטה  בינו  לבינה  ו,ה  למצירין  וה  לריעיםמ
 וכפי  שהעלה  הדברים  באזן  אהרן  ובפוסקים,  וחזק  מוא  הבעל  ההכי  מבבציר  ורורה  בראיהו
 ).אות לג 183 דומע( סקיםופר הבאוצ ןיועי. ל"נה

  תובה כה לאין ומורדת כדינה שריה, ןת דיבי בהיששלא התאמתו טענות הא לכ

כל  שלא  התאמתו  טענות  האישה  בבית ויש  להבהיר  שכל  דברי  הפוסקים  סוברים  בהדיא  ש

ת  דבר "שכן  כתב  הגאון  רבי  עמנואל  כלבו  בשו.  הרי  שדינה  כמורדת  ואין  לה  כתובה,  דין

ושכן  הסכימו  עמו .  שיש  לה  דין  מורדת  גמורה)  בסוף  הספר  בהשמטות  לסימן  לגחלק  א  (משה  

ת "  כתב  בשווכך.  עיין  שם.  חברי  בית  הדין  הגאונים  רבי  רפאל  ברוך  ורבי  עמנואל  חי  ריקי

, שאם  באה  בטענה  שחמותה  וקרוביו  מצירין  לה  )חלק  אבן  העזר  סימן  יא,  ארדיטי(דברי  שמואל  

והנה  כל  הפוסקים  שעמדו :  "  וזו  לשונו.יש  לה  דין  מורדת,  ואינה  מבררת  הדבר  בעדים

עיין ,  וכמו  שיראה  הרואה  דבריהם  דרבנן,  בעניין  זה  כולם  נתנו  לה  דין  מורדת  גמורה

 . שם

 מנעת ניא הואם ":ונוו לשתב וזכש ל"נה) קא ןמיס(י מיגאש "בואר כבר בתשובת הרהדבר מו
 כהרעמ( הרן אזן אספר בזריאל עהרן אביר הגאון  בך  כתכ  ו".מורדת  הדין  כתובה  כלא  בצא  תזהמ

שכנזי  שהדבר  מבואר  בתשובת   אברהם  אבי  רציון  לראשון  העלת  הגאון  מעת  דכןש):  ו  כותד  א
 : י מיגאש להדיא"הר

 בוררת  מענה  טבלימעלה  בית  אביו  ואמו    בם  עלהיות  מנמנעת  הההאשש"
 .מורדת  הדין  כדינה  ותובה  כלא  בצאת  ,אמו  וביו  אמצערים  אותה  שמספקתו
  ."יננו דבית בעשה משינו עכןו

תשובת  הגאון  רבי  נסים  נתן  שיש ב)  כא  ןמיס  ב  קחל(ת  חיים  ושלום  "בשו  בך  כתוכ.  שםין  עי
 ןמיס(י  'ח  פלאג"והסכים  עמו  הגר.  שצריכה  התראה  כדין  המורדותוכתב  ,  לה  דין  ככל  המורדות

אין  לה ש)  םש(ת  יביע  אומר  "בשו  בך  כתכו.  יללער  ככנזו)  םש(ת  ישכיל  עבדי  "בשו  בך  כתכ  ו).כב
 .כתובה

 : א גולדשמידט"תב הגרכ) 209 מודע'  אלקח(ר "אף בפדו

 בית  הכריעה,  ל"נ  הפוסקים  השיטותב,  ו  זשאלהב,  הלכה  להכרעה  לאשר"
ם "רמב  העת  דתידעיות  נע  לסתבר  מאולםו':  כתבו,  ם"רמב  השיטת  כאירמ
 " '.טעון לכולה יתמא סאחותו ומו אעלד

 : שוב כתבו

 ין  אדבר  בולקים  חולם  עגדולי  שאחרמ,  כריע  מאיר  מהבית  שף  אאמנם"
 ין  איכ,  אשה  הטענת  לירור  בלי  במדור  הת  אהחליף  לבעל  הת  אחייבל
 ." ם"רמב היטת של עחולקים הפוסקים הגד נמון מהוציאל

 . שםין עי

ון  דידן  גם ידעוד  להלן  מה  שנכתוב  שבנ  ןיעיו).  אות  לב  183  דומע(  סקיםופר  הבאוצ  ןייוע
 .ל אינה נאמנת בלא הוכחה"לדברי הבית מאיר הנ
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 א"גרה עתד ירורב

כתובות  דף  קג (וכן  בטענתה  למד  ממה  שאמרו  :  "כתב)  ק  ד"סימן  עד  ס(א  "והנה  בביאור  הגר

וביאור  דבריו  שמה  שפסק ".  שכופין  אותם  ליתן  לה  בבית  אביה'    אם  היתה  טוענת  כו)א"ע

, אחיך  ואחיותך,  אין  רצוני  שיבואו  לבית  אביך  ואמך'"[...]  )  שם  בסעיף  י(השולחן  ערוך  

  מקורו  הוא –"    שומעין  לה–'  מפני  שמריעין  לי  ומצירין  לי,  ואיני  שוכנת  עמהם  בחצר  אחד

גבי  אלמנה  שאין  היורשים  מחויבים  לתת  לה )  א"דף  קג  ע(  ממה  שאמרו  במשנה  כתובות

  זנין  אותה  בבית –'  מפני  שהיא  ילדה  והן  ילדים'אם  היתה  טוענת  "אבל  .  מזונות  בבית  אביה

הרי  שאם  יש  לה  טענה  המתקבלת  על  הדעת  שומעין  לה  וכופים  את  היורשים  לתת ."  אביה

והוסיף ).  שם,  רקובר(אליהו  וכך  כתב  לבאר  דבריו  בספר  ברכת  .  לה  מזונות  בבית  אביה

שאם  נתנה  טעם  לעזיבתה  את )  סימן  ע  סעיף  יב(א  את  הדין  המובא  לעיל  "שמכאן  למד  הריטב

מאחר ,  הבעל  צריך  לשלם  לה  מזונות  אף  על  גב  שאינה  עמו,  בעלה  שלא  יכולה  לדור  עמו

 . עיין שם. שהמניעה היא ממנו ולא ממנה

א  כדעת  הבית  מאיר "א  שנראה  שדעת  הגר"טנאי  שלי  יא"ידידי  הגר  בתכה  שמ,    זהשר  לפיא
. א  שלא  כדעת  הבית  מאיר"ואדרבה  יש  להוכיח  מדברי  הגר.  א"איני  רואה  זאת  בדברי  הגר.  ל"הנ

לא  בעינן  שיהא ו,  "איה  רום  שלי  באמנת  נסתם  המן  "ובאחותו  שהרי  לדעת  הבית  מאיר  באמו
מהמשנה   וךערלחן  והשא  ציין  מקור  לדברי  "אולם  הגר".  דבריה  במש  מיש  שדין  הבית  לנראה"

והיא  מתקבלת ,  וזו  טענה  שבנקל  מתבררת".  לדים  יהן  ולדה  ישהיא"בכתובות  שהאלמנה  טוענת  
 בית לנראה"טענה זו היא בגדר ם כן וא. ל"וכנ, וכפי שכתב בברכת אליהו. על  הדעת  ללא  פקפוק

 .ק"ודו". דבריה במש מיש שדיןה

 בעלה נותב םע גורל הישאה תחייבותה צדדיםה סכםה לשוןב שי אםה

. והנה  עד  עתה  היו  דבריי  כשלא  היה  תנאי  מפורש  בין  הצדדים  לגור  יחד  עם  קרובי  הבעל

 .ועתה יש לדון כשהיה תנאי קודם הנישואין

הצדדים  חתמו  על  הסכם   ,)18.5.2014(ד  "ייר  תשעבאח  "  יון  דידן  הצדדים  נישאו  ביוםידנ ב
 ביום  טפמשת  ה  בביהוא  אושרו)  1.5.2014(  ד"אייר  תשע'  א  ממון  בתאריך

כי  שתי  בנותיו  של   ודעתי]  לוניתפ["  להסכם  נכתב  כי  4סעיף  ב)  24/6/2014(  ד"ו  סיוון  תשע"כ
חייבות  לדור תולכאורה  נראה  שאין  בלשון  זו  ה."  ל  עוד  יזקקו  לכךכ]  לוניפ[גורו  בדירת  י]  לוניפ[

, יו  יגורו  עמהםה  ששתי  בנותישאלא  כי  אם  ידיעת  הא.  או  תנאי  לנישואין  עם  שתי  בנותיו  הבעל
  .ותו לא [...]" גורוי[...] כי שתי בנותיו  תודעי] לוניתפ: "[שכן נכתב

 ומר  לותר  יכולה  ינהאי,  רוביו  קם  עתגור  שליה  עלהיבק  וה  עימתנה  האם  שדאי  וה  זי  הנהכ
). א"ע  ז  עףדמשנה  כתובות    אהר("  ועכשיו  איני  יכולה  לקבל,  ייתי  שאני  יכולה  לקבל  הסבורהכ"

 ג פף דא פלאויןב( חיי דחיים בנבנישתי בספר דינא יבגאון ר הכפי שכתבו, ומין משארל זה בדומהו

 : לשונוו זו) א"ע

 ומעין  שיןא...]    [מה  עמותה  חתדור  שידושין  קשעת  בתנו  האםד  ודע  יוהוי"
 תקוטטה  נםא:  זה  הלשוןל  כ"ף  ז"רי  לשאלו  ששאלה  מלמד  נה  זדברו,  הל
 ידורו  שידושין  קשעת  בתנו  הלאו.]    [..מה  עדור  לצתה  רלא  ומותה  חם  עשהא
 ? א לו אהוציאן לדין הן משי, מהןע
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 ידושין  קשעת  בתנו  הם  אולאפי  דמר  אלאו,  אלתו  שי  על  פשיבל  ה"  זהרבו
 הוציאה  לידם  בח  כין  אתנו  הם  אבל  א,נאי  תלא  בדוקא  דשמעמ,  ה  לומעיןש
  [...]"חוצהה

 ין אידושין קשעת במפורש בהמ עבהתנה דרורבדבר  כן  כותב  כולהדגהת  סנ  כעלב,  מבוארכ
 לאו, ף"רי התבתשו מנראה הל עזה במסתמךו,  ייתי  הסבורה  כזה  בומר  לכולה  יאינה  וה  לומעיןש
 בהתנה  דמאעלי  לכו  לתני  ופסיק  דראהל  נ"נז  ה"רדב  הדברי  מםג.  זה  בחרת  אכותב  שי  מצאנומ
ן ייע.  ותהא  סבול  לכולה  ילא  שטעון  לותר  יכולה  יינה  ארתה  צם  עתדור  שנשאה  ששעה  במהע

 ).ב, אות לד 186 דועה עמ ןמיס( סקיםופר העוד באוצ ןיעיו. שם

, ל  זה  עדעה  ינישואין  הבשעת  דף  א,תי  בנותיו  שםעמו    עתדורש  מה  עתנה  הלא  בולםא
 . אני יכולה לקבל ועכשיו אי אפשישייתי  הסבורה כומר ליכולה, חד עימן יגור לונכנסה

 :ונוו לשזו, )לה רימןס(ף "רית ה"שו בכן יש ללמוד ממה שכתבש

 בל  קם  אכןו,  מה  עדור  לצתה  רלא  ומותה  חם  עאשה  התקוטטה  נםא:  שאלה"
 ידורו  שקדושין  השעת  בתנו  הלאו,  מו  עמותו  חדירת  בפסד  הליו  עיש  שטעןו
 . א לו אהוציאה לדין הן משי – מהםע

 נותניןו,  ו  לומעין  שכך  במפסיד  שמי  שינין  דתי  בכל  במנהג  ה:שובהת
 מריבה  התגלגלה  נמי  מהם  ליתברר  שד  עמהם  עתעמודש  אמנת  נהאשהל
  [...]"בירתה חעל מותה אדוחיןו

, הגדול  הרבנים  הגאונים  בן  מנחם  ןידת  היבחברי  ,  138  מוד  ד  עלקח(  בניים  רין  דבפסקי  בוך  כתכו

 : )ל"הדאיה ועדס זצ

 ומר  לותר  יכולה  יאל,  רוביו  קם  עחד  יתגור  שליה  עקבלה  ומה  עתנה  הבאםד"
 ם עחד יתדור שמה עתנה הלאב ולםא[...] , יתי  שאני  יכולה  לקבלי  הסבורהכ
 חד  יגור  לנכנסהו,  צלו  ארה  גאמועל  זה  ד  דעהי  נישואין  הבשעת  דף  אמותהח
 ומר  ליכולה  דהבתשוף  ב"רי  הדברי  באמר  נלא  אדיוקא  מק  רא  לזהב,  תהא
 ידעה  בהיתה  דהמעיין  לבואר  מראה  נליה  ענשאל  דהשאלהד,  ייתי  הסבורהכ
 מה  עתנה  הלא  שלא  איחד  ברו  גואיןישנ  המזמן  וצלו  ארה  גאמו  שתחלהמ
 טענתה  למך  סש  יאםף  ד"רי  השיבל  זה  מעו,  ם  שכתוב  שכמוו,  שעתוב
 ." מותה חת אוחין דריב התגלגל נמותה חמחמתד

 ).אות ג 186 דועה עמ ןמיס( סקיםופר העוד באוצ ןיעיויין שם ע

 פורשמ תנאיכ חשבנ הסכםה שוןל ידןד וןידנב

, שיש  לומר  שאף  שלא  היה  בלשון  הסכם  הצדדים  לשון  של  התחייבות  או תנאי מפורשאלא  

הרי  זה ,  וגם  העלו  הדברים  על  גבי  הסכם,  מכל  מקום  כיוון  שדובר  על  זה  בעת  הנישואין

 :בזו הלשון) 139חלק ד עמוד (ר "וכן כתבו בפד. כתנאי

 ןיד  התיד  בכבו  שחרא,  ןידת  הי  בודק  צדון  דידןיבנ  שראה  נמעשה  לאמנם"
, חד  יתגור  שאשה  הם  עובר  דנשואין  הבעת  שדיון  התוך  מנו  לתבררה:  כותב

 סתם  בבריהם  דנדון  דומין  משארה  ב"רמ  היטת  של  עזה  בהסתמך  לורך  ציןא
  על  זה מדוברה  הי  האם  בבלא,  ל"כנ  ונושאים  הין  במנם  אחלק  לש  יבזהו
 מהע  התנה  דדין  בהוא  דנו  לראהנ,  ניו  בם  עחד  יגור  תהאשה  שישואיןנ  עתב
 נקבעו  שתנאים  הין  אבלא  [...]  בריו  דהמשך  בותב  כנמוקים  בןידת  הי  בםג(  מפורשב
 עת  במה  עבהתנהו,  )מה  עהתנה  לה  זן  אם  כחושבו  [...]  נישואין  העת  ביניהםב
 ומר  לותר  יכולה  ילא  וקבלה  וסברהדפליג  שאמרינן    דאן  מית  ליןאנישוה
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 רובי  קשאר  ומותה  חם  עלה  כל  שיחד  בדיור  הןייענ  לםג  [...]  הייתי  הבורס
ין עני  לורדת  מדין  בתל  זאכ  בינהא,  מה  עהתנה  באףו.  ל"נ  ככל  והבעלה
, ניו  בם  עחד  יגור  לכולה  ילא  דטענה  בביתו  לוזרת  חאינה  בתובתה  כתפסידד
 ." ל"כנ ומפורש במה עהתנה ביירי אזה בליו עמך סןידת הביז ד"הרדבד

 ?ה ברחזו לכולה יאםה – בעל הנות בם עגור להסכימה שהאיש

 :כתבו) בבליקי' י, קרליץ' ש' ש, גולדשמידט' בפסק דין של הרבנים א, 213חלק א עמוד (ר "בפד

 נשואין  החרי  איד  מכנס  נהזוג  שכיוןמ,  חרת  אשאלה  בדון  לקום  מיש  שאלא"
 ין  אלכאורהו,  ית  באותו  בגור  לאשה  הסכימה  הריה,  בעל  הורי  הבית  בגורל
 קבלת  ומגרעת  הת  אדעת  יקבלית  וברית  סהסכמתה  מה  בחזור  לכולה  ייאה
 ומר  ליןא:  [...]  ל"נ  התשובה  הסוף  בהרן  אטה  מפרח  בן  דו  זנקודהב.  ליךע
, קבל  לכולה  יאניש  ייתי  הבורהס':  מימר  למציד,  חמותה  לקבילה  וסבראד
 בורה  סהיתה  שטעון  ליא  היכולה  דכן  שלכ[...]  '  קבל  לכולה  יני  אאיןו

 וא,  רעה  המדתה  לוזרת  חיאה  שואה  רשהיאכ,  בולה  געל  מרחקנה  יהבעלש
 . בולה געל מרחקו ישתו אם עואה

 ק  רייכת  ש–  הסכמת  ודעת  י–'  קבילת  ובירתס  'ו  זענה  טי  כיא  ההפשטותו
 מגרעת  ההי  מדעתי':  ומרים  אנוא,  שלעצמו  כום  מהוא  שסויים  ממוםב
 אן  כדובר  מא  לריה  –  רעהו  ליש  אין  ביחסים  בה  זנין  עבלא'  .ליך  עקבלתו
 כל בתלוי הנין עוא  החסיםי.  קבוע  וסויים  מבר  דאן  כיןא,  תמגרע  וום  מאיזהב
 ברים  דאלפי  בם  גוא  הקשורו,  נפש  הוחות  כומק  עסבך  בסודוי,  חד  יצדדיםה
 חסים  יקשור  לליהם  עשומה  שצדדים  הל  כתכונות  ורגלי  הל  שעוטיםפ
 רך  דת  אחזות  לאין  וראש  מנחשם  לאין  שברים  דם  הלוא.  יניהםב
 ובים  טחסיו  ילוני  פדם  אלפי  כ–  דם  אן  בוות  אוב  רי  פעלו,  תפתחותםה
 גורל' קבילת ובריתס 'אן כייך שמהו.  יותר  ברועים  גם  הלמוני  אכלפיו,  יותרב
 היו  ייך  אראש  מדעת  לפשר  אכיו?  מגרעת  הם  עסכמת  ה–  חמות  הםע
, יותר  בובים  טהיו  יהיחסים  שחשבה  שפני  מסכימהה?  חמות  הם  עיחסיםה
, ובים  טיחסים  ההיו  ינים  של  עשנים  שןתכ  ירי  הגםו.  לל  כגרעת  מאן  כאיןו
 . מדוע ומה לסבר המצוא להיה יאפשר שבלי מרעה הבא תפתאוםו

, תיקון  ליתן  נהמום  שכיוןמ,  וא  השוט  פהרן  אטה  מפרח  הל  ששני  העמוט
 ני  אהמ':  שבה  חיאה'?  קבילת  ובריתס  'ייך  שהמ,  דירה  הת  אהחליף  לפשרא
' .חרת  אדירה  לבעל  הציאניו  יצליח  תא  לשכנות  הםא,  הסכמתי  באן  כסכנתמ
 איה  רמביא  ודושין  קשעת  בפורש  מתנו  הענין  בדן  הם  שיי  חינא  דספר  בעייןו

 . ש"ע, וכרחת מאיתו ראיןו, ף"רי התשובתמ

 מובא  החלקי  הןידק  הסד  פ"שי  תסיוןח  ב"  כיום  ביתן  נעיל  לאמור  האורל
 וגבל  ממן  זנקבעו,  חר  אגורים  מקום  מרכוש  לנתבע  הל  עוטל  הפיול,  עילל
 ."ןידק הס פביצועל

 . ל"ר הנ"א הביאו דברי פד"ליטשונים אגהנים בבריי הרח

 ןידת  השל  חברי  בי  ן  דיפסקב,  356  עמודב'    בלקח(  בניים  רין  דהנה  בפסקי,  ולם  אחר  המחילהא

וכתבו ,  ל"נה)  213  דומ  א  עלקח(ר  "ה  שנכתב  בפדמביאו  ה)  הדאיה  ואלישיב,  הגדול  הגאונים  הרצוג
 :וןשלו הבז,  את הדבריםדחותל) 357 עמודב(

 וא  החילוק  היסוד  שוכרח  מה  זאין  שראהל  נ"נ  התשובה  ביון  עחרי  אהנה"
וא פ  אישו.  רעהו  ליש  אין  ביחסים  התורת  בתלוי  הבר  דבין  לסוים  מום  מיןב
 תב מה שכאיתי  רודע:  [...]  נוינעני  לנוגעה,  ל"נ  ההתשובה  מלק  חאן  כהביאל
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 קבילה  וסברא  דומר  ליןא,  מריבה  וקטטה  בוחזקה  המותה  חכברו[...]  
, קבל  לכולה  יאיני  וקבל  לכולה  יאני  שייתי  הבורה  סמימר  למצי  דחמותהל
  על  זה ערער  לקום  מהיה  שלאא.  לי  אאותין  נדבריוה  על  זה  ואי  רביא  הכברו
 :ונוזו לש)  גןמי סג מכללב(ש "רא הבתכ דההיא מקבילה וסברה דומר לראויד

 יומו בום יידי מליו  עוספתטפשות  מת  וטורף  מבעלה  שטוענת  ששהא '
 זורק  והורג  וכה  מותו  ארגיזים  מאשר  כי  ככעסו  בהרגנה  ין  פיראהו
, קבל  לכולה  יאינה  וקבל  ליכולה  שיתה  הסבורה  שטוענתו,  כועסו
 ואה  ראינו  שהשיבו.  קבילת  וסברת  וכן  לודם  קו  בכרת  הוען  טראובןו
 וכהל  מ"  זכמים  חמנו  שה  מל  עהוסיף  לאין  שגרש  לכוף  לו  זטענהב
 ' קבלנו תו אגרש לפייסנו תו אדע' ו כוליפוס פבעל וחיןש

 ב  כתכבר  שלאא,  דןדידון  ינ  בומר  קל  וחהדברים  שמרלואה  ה  נרהיו,  ןעד  כא
 טיב  בקי  בשאינו  כלא  אינוש  א"הרא  דההיאד):    אק  חליגק'  סיב(ט  "מהריה
 פילו  אכפה  נבלא,  עת  דחסרון  ועה  ררבות  תלא  אום  משיב  חלא  ועולםה
 כמים  חמרו  מה  שאל  עוספה  הה  זוי  הלא  דוד  עבתכו.  ום  מוי  הרבה  הימיםל
 כאות הידי לדבר הבא שכיון דדןדידון יבנו. ן עד כאפה הריח מרע גלאד, ל"ז
 ." פה הריח מרע גלא דקביל ובר סונאגוי אכה בינןרמ אא לרבהה

 : כתבו לבאר הדבריםו

 טטה  קרגילין  מבעל  הרובי  וקמקרה  בפנים  לורך  צין  אהז:  דברים  הביאור"
 וםמקל  כמ  שלאא,  ל"נ  התשובה  בהאריך  שכמוו,  מה  עדין  העלה  בבין  לינהב
 גור  למה  על  עצקיבלה  וסברה  שפני  מהישא  הענת  טקבלין  מאין  שומר  לשי
 רביץ  מואה,  בעל  הרובי  קבסיבתה  שידי  דוןידנ  במנםא,  עלה  ברובי  קם  עחדי
 מאטעי  ם  האשו  מיכולהו,  עולם  מליה  עיבלה  קא  להכאותו,  אשתו  למכהו
 רי  הא  השום  מי  אבלא  [...]  מעכשיו  וקבל  לכולה  יאני  שייתי  הבורה  סומרל
על  זה ,  משנה  בשנויים  המומין  הכלל  בה  זאין  שבוארש  מ"רא  התשובתב
 קי  באינו  שבעל  בואש  ה"רא  הברי  דירושט  פ"מהרי  התב  מה  שכפילש  שיבה
 באד  ש"נ  בבלא,  עת  דחסרון  ועה  ררבות  תלא  אשיב  חלאו,  עולם  הטיבב
 אמרו  שפה  הריח  מרע  גלאו,  מום  כוי  הודאי  ברבה  הכאות  הידיל  דברה
 סבורהו?'  כן  של  כא  לפש  ניי  חפנימ,  ופין  כפה  היח  רפנימ  'ירושלמיב
 א  ל–  רבה  הכאות  הידי  לבא  ש–  הכי  דאדעתא  דאן  כומר  לייך  שא  לקיבלהו
 . מה עדין הלכןו, יבלהק

 ה  לעריןצ  מהםו,  אשה  הם  עטטה  קרגילין  מבעל  הקרובי  שמקום  זה  בפיל
 אי  דמריש  לו,  עלה  בבין  לינה  במריבות  וכות  מידי  לגיעו  הא  לדברים  הבלא
 ה  לפשר  אי  אבעל  הרובי  קם  עחד  יגור  לכנסו  יהם  ששהתחתנה  כזה  מדעהי
 פורש  מנאי  תהותנה  שמקום  בןל  שככו  [...]  ייתי  הבורהר  כך  סח  אטעוןל
 וריד  שדושין  קשעת  בתנו  האםל  ד"נ  החיי  דדינא  בתבו  שככמ  ויניהםב
 אינהו,  ה  לומעין  שיןא,  יניהם  בריבה  מתגלגלהר  כך  נאחו,  מה  עמותהח
 ."קבל לכולה ייני אעכשיו וקבל לייתי הבורה סומר לכולהי

 תב  כןק  דיספת    שאנראהו(  .ו  דבריהםקנראה  שצד  דברי  הרב  פרח  מטה  אהרןבולאחר  העיון   

 .)ל"ש אלישיב זצ"גריה

אינה  יכולה  לומר ם  כן  וא,    לידי  מכות  ומריבותון  דידן  ברור  הדבר  שלא  הגיעו  הדבריםידבנו
  .קבל לכולה ייני אעכשיו וקבל לייתי הסבורה
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 דבריהל וכחהה לאב אמנתנ ינהא אירמ ביתה דבריל םג

והנה  לעיל  הובאו  דברי  הבית  מאיר  שאם  אומרת  שאינה  רוצה  לדור  עם  אמו  ואחותו  מן 

  כיוון  שהן  מן ]  ביתו  שהיא  חורגתה–  וכמותן[ודווקא  באימו  ואחותו  ,  הסתם  נאמנת  שמריעין  לה

. אולם  יש  לומר  שכל  זה  כשלא  היה  תנאי  מפורש  קודם  הנישואין.  הנשים  השונאות  אותה

 . אינה נאמנת עד שתביא הוכחה לדבריה, אך כשהיה תנאי שידורו יחד

 ): לב ןמסי רזע הןאב ה קחל(ת ישכיל עבדי "שו בכן כתבו

 פני  ליניהם  בנאי  תן  כהיה  שודהמ  יא  הגם  ווען  טהבעלון  שכיו  מכאורהל"
ל "נ  הבית  מאיר  הדברי  מלאל  ו"נא  ה"מ  רדברי  מאיה  רין  ארי  ה,נישואיןה
 ומר  ליכולני  ו.יניהם  בנאי  תהיה  ביירי  מא  לשםד,  ל"נא  ה"מ  רל  דברי  עחוזרה
 ספיק מא לד עיש בולאפי ו.מסתמא באמנת נינה איניהם בנאי תיש שבמקוםד
 ." ד אחדע על פי תנאי ההפקיע לשרי אפאד

 : הוסיף עודו

 ,וריו  הם  עחד  יגור  לבן  הדרך  דמסתמא  בלא  אנאי  תאין  שמקום  בולאפיד"
 אזן  הבריו  דציין  ום  שספר  הבסוף  שתשובהל  ב"  זשה  מבר  דרב  האריךה
 קרוביו  שענותט'    בצריך  דעלההלכה    הזאתו,  )ו  כות  ד  אכהרעמ(ל  "  זהרןא
 ראיה  ועדים  בןדית  יב  ליתאמת  שריך  צגםו',  כו  וה  למצירין  וה  לריעיםמ
 .ביו  אחן  שולעל  מבן  ההגלות  לאין  ווחזק  מוא  הבעל  ההכי  מבבציר  ורורהב
 " [...]בתשובה ש "מהריק ליין צהרן אאזן בשםו

 ).עיל לללו הפוסקים הברי דבאתיהוכבר (שם ין עי

 ז"רדבה שובתת ירורב

 :נשאל על) סימן תוחלק ג (ז "ת הרדב"והנה בשו

 תדור  שנשאה  ששעה  במה  עהתנה  וראשונה  הושת  אל  עשה  אנשא  שאובןר"
 כולה  יאינה  שמרה  אדשיםח'    טאחר  ו,תובתה  כשטר  בתוב  ככן  ורתה  צםע
  [...]" רתה צנאת קסבולל

 . ם דינה כמורדת והפסידה כתובתה א–

 :השיבו

 חש  נם  ער  דדם  אאין  שרתה  צם  עדור  לותה  אופין  כין  אדןדידון  יובנ"
 איס  מדין  בלא  ויה  לעינא  במרה  אהא  דתורד  מדין  בותה  אנין  דאין  ו,כפיפהב
 צמה  עפני  בדור  מה  לקחת  לותו  אופין  כין  אכןו.  ה  לאוס  מינו  אהרי  שליע
 רדה  מהרי  שתובה  כתנאי  מנאי  תלא  וזונות  מה  לתת  ללא  ו.מה  עתנה  ההריש
 זה  יעשה  בבכיוצא  ויתפשרו  שד  עעמדו  יילכך  ה.שמשתו  מאינה  ויצאתהו
 ו אריץ פהוא ונועה צהיא שגון כוטה נןהיכ לאמת היראה שכפי ושרה פדייןה
 ."פשרה הטיב יד צאותו להיפךל

 : וכתבו, ז הללו"ביאו דברי הרדבה) 140 דומעד חלק (ר "בפדו

 אינה בתובתה כתפסיד דענין לורדת מדין בינהאאת  זכלב, מה עהתנה בואף"
 ןידת  הביז  ד"הרדבד,  ניו  בם  עחד  יגור  לכולה  ילא  דטענה  בביתו  לוזרתח
 ." ל"כנ ומפורש במה עהתנה ביירי אזה ביול עמךס

 :וןשלו הכתבו בזש) 147 מוד ד עלקח(ר "ראה עוד שם בפדו
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 וטה  נעתנו  דם  גורדת  מדין  מכתובתה  מהפסידה  לאין  שזה  לנוגע  באולם"
ל "נז ה"רדב הברי דך על סמוקיוימנ באזורי הןידת הי בליה אהגיע שמסקנהל
 אםו,  כתובתה  מהפסידה  לענין  למזונותיה  בחייבו  לא  לין  בכזה  במחלקיםד
 באים דראשון הטעם הפי  לשדניםכ,  ברינו  דנדון  לותר  יומיםז  ד"רדב  הדבריד
 בית  האותו  בניו  בם  עחד  יתגור  שמה  עמפורש  בהתנה  דמו  כהוי  דשום  מאןכ
 תל  זאכ  בנו  לראהנ,  ל"כנז  ו"רדב  הברי  דנדון  לדומה  במש  מוי  האז  דהחצרו

 לא  ועלה  בית  בת  אכשעזבהו,  טטהק  הרגילה  ההיא  דטעם  מאים  בם  אגםש
 לטוי  פב  רשם  בעיל  להמובא  לומה  דותר  יוא  הבית  האותו  לשוב  לותר  יוצהר
 ראה  נכןו,  תובתה  כהפסיד  לענין  לם  גורדת  מדין  בהוי  דראה  נשם  ואוןג
ן   נידודמות  לסויימת  מהדנקו  בודם  קכתבנוו,  בריו  דנדוןט  ב"מבי  הדברימ

 ה  לשרי  אפא  שטוענת  שלפנינו  שראה  נתל  זאכב,  ם  שבריו  דוןידנ  לדידן
 ינה  באירע  שה  מל  כחמתמ,  רים  גבניו  שהחצר  ובית  האותו  בגור  לשובל
 באד, תובתה כהפסידה ללא שעניןז ל"רדב הל שסקו פל עזה בסמוךל, בינםל
 ."שםין יע ו,ומה דטעם גם כן מםש

יה  ידוע דשאני  התם  שהדבר  הון  כיו.  ון  דידןידז  אינם  נוגעים  לנ"ולם  נראה  שדברי  הרדבא
 דןדידון  יובנ:  "ז"ומשום  כך  כתב  הרדב.  ל"וכנ,  כנזכר  בלשון  השאלה"  קנאת  צרתה"שיש  כאן  

. הרי  שהגדיר  את  צרתה  כנחש.  "כפיפה  בחש  נם  ער  דדם  אאין  שרתה  צם  עדור  לותה  אופין  כיןא
ומשום  כך  אין  דינה ."  ין  אשה  מתקנאת  אלא  בירך  חברתהא):  "א"ע  ג  יףד(וכפי  שאמרו  במגילה  

 . דתכמור

 :ונוו לשזו)  זעיף סו עימןס עזר הבןא( וךערלחן וראיה לדבר ממה שפסק מרן בשו

 איןו,  ו  זחר  אזו  בין  בחת  אבת  ביןב,  אה  מפילוא,  שים  נמה  כדם  אנושא"
 כל  לראוי  כעונה  וסות  כאר  שיתן  לכול  ייהיה  שהואו,  עכב  לכולה  ישתוא
 עצמה  לחת  אל  כלאא,  חד  אחצר  בדור  לותן  אכוף  לכול  יאינו  ו.אחת  וחתא

 "[...] 

 ):גק י" סםש( חוקק מכתב החלקתו

 תי  שבאוהל  וחל  רבאהל  ואה  לאהל  בדבר  לסמך  וזו  בו  זתקנאו  ילא  שכדי"
 יוחד  מהל  איה  השים  נהארבעה  מחת  אכל  לין  כ"רמב  הכתבו,  תאמהוה
 מו  כורה  תדין  מוא  הסור  אםג,  עותה  רל  אבואו  באחרת  הדע  תלא  שעבורב
 ." דה נמסכת בכמים חהזכירוש

  .)ק יג"ס םש (ואלשמת יהב בך כתכו. ין שםעי

 :)צח ןמי סרזע הן אבלקח(ת תבואות שמש "כתב בשוו

 משום  ושיו  נתי  שבי  גי  אם  כה  זין  דוךערלחן  והשם  ו"רמב  התבו  כמדלאד"
 דור  לותה  אכוף  לכול  יה  זעם  טליכא  דאמו  וביו  אעם  דוכח  מ,תשמיש  הנאתק
 הכלהש)  כוקסימן  (ן  "בי  מלב  בביאוה,  ושרפיש  ב"הריק  מבך  כתכ  ו.מהםע
  [...]"ד אחבית בולפי אחמיה ומותה חם עדורת

 :כתבש) ד יימן סעזר הבןא ב לקח( ת שואל ונשאל"ראה עוד בשוו

 צר  חתה  עתבוע  לכולה  י,ה  ממן  זרתה  צם  ערה  דו  זרה  ציתה  הכבר  דהגםש"
 בורה  סמרה  אמציא  דסתברא  מודאי  ד.קבלה  וסברה  דמרינן  אלא  ו,חרתא
 זה  מלמדו  שאמו  ואביו  דהא  מלמוד  לש  יכן  ו.כולתי  ילא  וסבולל  ייתיה
 יחתה  מלא  שם  גיירי  מודאי  דהמשכנות  הרועים  ובועז  וכין  יהרבש  ו"רשבה
 מה  דתוו.  זה  במחות  ללל  ככלות  הרך  דאין  דדא  ח.מש  מנישואין  השעתב
  [...] מושיבין  דדעמיהם  ו"ור  מם  שמדכתבו  דעוד  ו.ז  אמחות  לכה  כל  עאתהר
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 הוא  דמינה  ו,ה  זזולתש  ב"כמ  וזה  לסיבה  הןדית  יב  ליתבררש  עד  דשמעמ
 לל  כיךצרן    איבזה  דנראה  ו.סבול  לכולתי  ילא  דומר  ליכולה  דצרתה  להדין

 יד  בהרשות  דמרןם  ו"רמב  הברי  דכפשט  ו,אמנת  נשה  איניהם  בהושיבל
 ."עכב לאשהה

 הכרזותו תראותה

ת  אדני  פז "הארכתי  בזה  בשווכבר  .  ודע  כי  התראות  והכרזות  למורדת  לא  נהגו  בזמן  הזה

קחנו , והבאתי כמה טעמים לזה מפי ספרים ומפי סופרים ראשונים ואחרונים) חלק  ג סימן קו(

  .משם

הרי ,  הישבעל  אינו  רוצה  כיום  את  האהן  שוושמכי  ון  דידן  הואידהטעם  העיקרי  ששייך  לנו
 ולטי'ב  ז"גרה,  ש  אלישיב"וכן  מבואר  בפסק  דינם  של  הגרי.  שאין  צורך  בהתראות  והכרזות

ש "בקובץ  תשובות  להגריו)  321  דומע  ח  קחל(ר  "מ  אליהו  זכר  כולם  לברכה  שהובא  בפד"הגרו
ובעל  עזב  את  ביתו  ואת ,  ה  שהיו  דרים  בעפולהישעל  וא    בל  אודותע)    פז  ןמיס  ב  קחל(אלישיב  

, ה  אומרת  שגם  אם  יחזור  אליה  הביתהישוהא,  ועבר  לגור  בעיר  אילת  במקום  עבודתו,  אשתו
 וכתבו  שלכאורה  דבריו  תמוהים,  ל"ירוחם  הנ  ונוהביאו  דברי  רב.  ה  מסכימה  לשלום  ביתאינ
א  הכריזו  עליה לל  עוד  כה  היא  המורדת  בבעלה  אינה  מפסדת  תוספת  כתובה  ישאשר  האכש

משום  דאדעתא ,  אזי  היא  מפסידה  לאלתר  את  תוספת  כתובתה,  ואם  גם  הוא  מורד  בה.  כמורדת
הרב  נתיבות  משפט  שהביא  לתשובת ר  כך  ואח?  פי  לייאוכל,  למשקל  ולמיפק  לא  יהיב  לה

 . ל"א הנ"הרשב

 : הלשוןו ירוחם בז ונכתבו לבאר וליישב דברי רבו

רי  כל ה,  הבעל  רוצה  באשתוו,  במקום  שהאשה  היא  המורדת  בבעלה"
לא  באו  אלא ,  וכל  התקנות  הללו,  ההכרזות  וההתראות  שנאמרו  במורדת

ולכן  אם  הבעל .    שלום  עם  בעלהחיי  לללחוץ  עליה  שתימלך  בדעתה  ותשוב
 תפחייב  לשלם  לה  כתובה  ותוס,  ל  הפעולות  הללו  כמגרשה  בטרם  נגמרו

הרי  אין  מקום  לתקנה ,  במקרה  שגם  הבעל  לא  רוצה  בהכן  ן  יאה  שמ.  כתובה
הרי  אדעתא  למשקל ,  וממילא  קם  דינא  שמכיון  שהיא  לא  רוצה  אותו,  זו

 ." ולמיפק לא יהיב לה תוספת כתובה

, לכל  אחד  יש  דין  מורד  כלפי  השני,  ון  האמור  שם  שהבעל  עזב  את  ביתוידם  בנשג  הוסיפוו
 םשר  "פד  באהר(,  אינה  מסכימה  לשלום  בית,  ה  אומרת  שגם  אם  יחזור  אליה  הביתהיששהא  יווןכ

לכן  אין  הבעל  חייב  בתוספת  כתובה  כי  אדעתא ו).  ה  והואיל"ד  325  דוובעמ,  ה  אלא"ד  323  דומע
מבואר  הוא  בדברי ,  ל"והאמת  שיסוד  דבריהם  הנ.  שםין  י  ע,למשקל  ולמיפק  לא  יהיב  לה

ונראה  שגם .  וכפי  שביארתי  את  דבריו  במקום  אחר,  ל"נה)  לה  רלף  אימןס  א  ק  חלתשובהב(א  "הרשב
מה  שכתבו  שגם  הבעל  לא  רוצה ם  כן  א  ו.א"ל  לבאר  כן  דברי  הרשב"הנ  ןק  דיהם  התכוונו  בפס

וכמבואר ,  בזה  אין  לה  תוספת  כתובה,  ץ  בהה  מורדת  בו  אינו  חפיתאפילו  לא  הי  שהיינו,  בה
 . ל"א הנ"בדברי הרשב

 אמור הכל מעולהה

 .ל זכאית לקבל את כתובתה"לדעתי אין האישה הנ

 בידרא לוןא רבה
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 יכוםס

הדיינים   חדאלדעת  (  דה  תוספת  כתובתה  ויש  לה  עיקר  כתובה  בלבדיבא  אישה  ה:דעת  הרובל

דה  עיקר  כתובה יבא  :דעת  המיעוטל.  )  דעתו  דעת  מיעוט–שבדעת  הרוב  יש  לה  גם  תוספת  אבל  בנקודה  זו  
 .ותוספת

 . פסק כדעת הרובנ

 סקנותמ

 .הצדדים חייבים להתגרש ועל המזכירות לקבוע תאריך בהקדם .א

האיש  חייב  לשלם  את  עיקר  כתובת  האישה  בשווי  ארבע  מאות  ושמונים  גרם  כסף  על  .ב

 . בתהפי שער הכסף במועד התשלום ופטור מתשלום תוספת כתו

 . יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ

 ).10.12.2017( ח"ב בכסלו התשע"כיתן ביום נ

 הרב אלון אבידר הרב דוד בר שלטון  ב אריאל ינאיהר


