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 סק דיןפ

. בפני  בית  הדין  עומדת  בקשת  בא  כוח  האישה  לדיון  חוזר  בעניין  זכאות  האישה  לכתובה

 .נושא הרכוש נידון בבית המשפט בתביעת הבעל לאיזון משאבים, הצדדים גרושים

 :הישהא כוחא טען ב )8.6.16(ו "ן תשעוויבס' בתאריך ב ןת הדידיון שהתקיים בביב

ה יתלא  הי,  ה  מקבלת  מחלקו  של  האישיתה  היישמשאבים  האאם  באיזון  ה"
כאן .  לה  יותר  מסכום  הכתובה  מחלקו  של  האישיבזכאית  לכתובה  אם  ק

 אוד  קטנותמלאיש  יש  זכויות  ,  הישל  מהזכויות  של  האיבהאיש  בלבד  ק
 . )19–17שורות  דיוןהפרוטוקול  ("ממקום עבודתו

, החומר  שבתיקל  פי  יפסוק  ע  ןית  הדה  שמסכים  שביישהא  כוחא  הצהיר  שם  ב  כן  מוכ
 .)26, שם(

ה  שאכן  האיש ישא  הא  כוחבל  את  העובדות  שהציג  "הבעל  לא  הכחיש  בדיון  הנ  א  כוחב
התביעה  לתשלום  כתובה ש  אלא  שטען,  ה  באיזון  המשאביםישל  מהזכויות  של  האיבבלבד  ק

שלא ומאחר  ,  בנידון  שאין  לחייב  את  הבעל  בכתובה  ןק  דיוגשה  בעבר  ואף  ניתן  פסהכבר  
 . )36 – 31, שם(יש להחליט על דחיית התביעה על הסף , וגש ערעור על החלטה זוה

הראשונה  ששללה  את   ןת  הדיעל  אף  החלטת  בישה  ישהא  א  כוחביסא  טען  גאידך  מ
. נאמר  שהנסיבות  השתנוה  ניתנה  החלטה  נוספת  לאחר  מכן  וב,  ה  לכתובהישזכותה  של  הא

ה  לכתובתה  לאור  השינויים  שחלו  לאחר ישל  האלדבריו  יש  לדון  בשנית  בזכותה  ש,  ועל  כן
 .ההחלטה הראשונה

חלטות  שהתקיימו הה  קשורה  בטבורה  לדיונים  ולישש  לציין  שתביעה  זו  של  האי
 ןק  דיאך  לאור  הסכמת  הצדדים  שיינתן  פס,  קמא  בהרכבו  הקודם  ןת  דיושניתנו  בפני  בי

תן  על  סמך ינ  הדין  ינעתר  למבוקש  ופסק  ןת  הדיבי,  בהרכב  הנוכחי  על  סמך  החומר  שבתיק
 .הדיונים וההחלטות וכל החומר שהוכנס לתיק בעבר
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 קער

6.11.12(ג  "א  במרחשוון  תשע"לראשונה  הוגשה  תביעת  גירושין  על  ידי  האישה  בתאריך  כ

  העלתה  האישה )6.1.13  (ג"בטבת  תשע  ד"בדיון  הראשון  שהתקיים  בבית  הדין  בתאריך  כ.  )

פרוטוקול  הדיון  שורה (שאינו  מוכן  להתגרש  ממנה  אך  הבעל  הצהיר  ,    הבעלנגדטענות  שונות  

19.( 

 כוחא  ב  יל  ידנחקר  הבעל  ע  )5.3.13(  ג"דר  תשעבאג  "כ  בדיון  הנוסף  שהתקיים  בתאריך 
 בעל  הצהיר  בסופו  של  הדיון  שתביעת  הגירושין  התקבלה  אצלו  כרעם  ביום  בהיר  והואה.  הישהא

 222,  221  רותוש(  תם  בי  בשלושלה  כדי  לדון  ןהדיך  רועש  בדחיפות  פגישה  עם  אשתו  ויקב
 ).לפרוטוקול

  ).225, שם(" אין לי עדים, אין לנו הוכחות"ה ישהא כוחא סופו של הדיון הצהיר בב 

א  מצאנו שלבהחלטתו  כי  מאחר    ןת  הדיתב  ביכ)  10.11.13(ד  "תשע  כסלוב'  בתאריך  ז 
 :הכרעה בשל מי הקרע

בר ד  –לאשתו    ריןטוט  פישאין  מקום  לכפות  על  הבעל  ליתן  ג  לפיכך  נראה"
יא האחר  ומ,  ין  לחייבו  בכתובת  אשתואובן  שמכו  ,שלא  הוכחה  צדקתו

 ."כי לא הוכח דבר וחצי דבר וניינת להתגרש בעילות שלא הוכחועמ

. תח  אף  הבעל  תיק  לתביעת  גירושיןפ)  28.7.13(ג  "ב  תשעבאא  "  כאחר  מכן  בתאריךל
הבעל שהבעל מעוניין  כוחא היר בצ ה)18.11.13( ד"סלו תשעבכו "ט דיון שהתקיים בתאריךב

א "כהבעל בתאריך  ידיל עובדה  זו  של  פתיחת  תביעת  גירושין  ע  ).לפרוטוקול  8  ורהש(  להתגרש
 סלובכ'  ז  ל  בתאריך"בטרם  מתן  ההחלטה  הנ  ןת  הדיה  בפני  בייתא  הי  ל)28.7.13(ג  "ב  תשעבא

ת יביה  ה  ספק  ללא,  היה  מודע  לכך  בטרם  ההחלטה  ןת  הדישהרי  אם  בי  ,)10.11.13  (ד"שעת
 .מכריע כבר אז על חיוב הבעל בגט ןהדי

בהחלטתו  כי   ןת  הדיתב  בי  כ)20.1.14(ד  "בט  תשעבשט  "י  בתאריך,  ל"אחר  הדיון  הנל
 :לאור הצהרת הבעל בדיון האחרון

ה  כבר  יותר  משנתיים ישהבעל  אינו  חי  עם  הא,  הבעל  חייב  לגרש  את  אשתו"
ו  ירוחם  בספר  מישרים נרב  לפיולכן  [...]  וחצי  ואינו  מבקש  לשקם  את  ביתו  

מובהר ,  ה  בזויש  לחייב  בגט  את  שני  הצדדים  שאינם  חפצים  ז  [...]  )גתיב  כנ(
 ."י שנראתה לפני שנה בדיון הקודםפבזה כי אין תמונת המצב כיום כ

ד "בט תשעבשט "יל מיום "ה  הצביע על המשפט האחרון שבפסק הדין הנישהא  א  כוחב
ועל ,  "תמונת  המצב  כיום  כפי  שנראתה  לפני  שנה  בדיון  הקודםכי  אין  :  "שבו  נאמר  )20.1.14(

לחייב ן איש – )ל"כנ, 10.11.13 – ד"תשע סלובכ' ז תאריךב(אף  שבעבר  ניתנה החלטה ,  כן  לדבריו
יש  מקום  לדון   ל"הניה  אור  המצב  החדש  המוזכר  בהחלטה  השניל,  את  הבעל  בכתובת  אשתו

מאחר  שניתנה  החלטה ,  הבעל  א  כוחבת  לדע,  גיסא  מאידך.  ה  לכתובהישמחדש  בתביעת  הא
, ולא הוגש עליה ערעור )10.11.13 –ד "שעתסלו בכ'  זל מיום"ההחלטה הנ(הכתובה ין חלוטה בעני

 .אין מקום לדון ולפתוח מחדש את נושא הכתובה

בתביעת   ןת  הדילהתייחס  בתחילה  לשלב  הראשון  שהתנהל  בבי  ןת  הדירצונו  של  ביב
הראשונה   ןת  הדיוכן  להחלטת  בי,  תם  בייר  על  רצונו  בשלושין  כשהבעל  הצהוה  לגירישהא

 ).10.11.13( ד"סלו תשעבכ'  זתאריךמ
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ולה ע)  10.11.13(ד  "תשע  כסלוב'  ז  הראשונה  מתאריך  ןידת  המתוך  החלטת  בי,  בכןו
ומשום  כך  החליט ,  ונדחתה  על  ידו  ןידת  הה  לגירושין  לא  הוכחה  בביישבבירור  שתביעת  הא

 . ת הבעל בכתובהשאין לחייב א ןידת הבי

ה ישובהר  בזה  שחיוב  כתובה  קיים  כשהבעל  תובע  גירושין ללא עילה המחייבת את האמ
היא  זכאית  למלוא  הכתובה  לאחר ,  ה  להתגרשישאם  בסופו  של  דיון  הסכימה  הא,  בגט

מחייב  את  הבעל  בגט  עקב  פעולות  שליליות  שעשה   ןידת  הבמקרה  שבי  כן  מוכ.  הגירושין
 . ה זכאית לכתובהיש במקרה זה האאף – המה וכדוישהא גדנ

ואין  כל  עילה  לחייב  את  הבעל ,  ביעתה  נדחיתת,  ה  תבעה  גירושיןישאך  במקרה  שהא 
ה ישבמקרה  מעין  זה  אין  הא  –  תם  ביבגט  וזכותו  של  הבעל  לתבוע  מאשתו  לחזור  לשלו

 .זכאית לכתובה

 אחר  הדיון  השני  שהתקיים  בעקבות  תביעת  הבעל  לגירושין  והצהרתו  שאף  הואל
י  דברי ל  פאת  הבעל  במתן  גט  ע  ןידת  החייב  בי  ל  סמך  הצהרתו  זועאחר  שלו,  מעוניין  בגט
ה ישלדון  בשנית  בתביעת  הא  ןידת  היש  מקום  לדעת  בי,  ל"כמפורט  בהחלטה  הנ,  רבנו  ירוחם

 .לכתובתה וכפי שיובהר להלן

חליט  לחייב  את   ה)20.1.14(ד  "בט  תשעבשט  "ימתאריך  יה  בהחלטתו  השני  ןידת  היב
כתב  שם  שבמקרה ש)  כג  חלק  ח  ספר  מישרים  נתיבב  (י  דברי  רבנו  ירוחםל  פעל  במתן  גט  עהב

 .ניתן אף לכוף את הבעל לגט, לאחר שנה, מעין זה

י  דברי  רבנו  ירוחם ל  פלחיוב  הבעל  בגט  ע  ך  ורקאבהחלטתו  זו  התייחס    ןידת  הבי,  הנהו
ו  ירוחם נרב  וןו  לשוז,  אך  לא  התייחס  בדבריו  להמשך  דברי  רבנו  ירוחם  שם  לגבי  הכתובה

 : )םש(

אברהם  בן  אשמעאל  כי  נראה  לו  שאשה  שאמרה  לא  בעינא '  כתב  מורי  הרו"
ליה  יתן  לי  גט  וכתובה  והוא  אומר  אנא  נמי  לא  בעינא  לך  אבל  איני  רוצה 

מסתברא  דאין  דנין  אותה  במורדת  להפסידה  כלום  מעיקר  כתובה ,  ליתן  גט
דאדעתא ',  והפסידה  תוספת  וכולאחר  שנה  כופין  אותו  לגרש  ',  ונדוניא  וכו

 ".ה ללמישקל ולמיפק לא יהיב

) 324  דורך  ח  עמכ(ר  "האחד  מובא  בפד:  ל"ים  נאמרו  בדברי  רבנו  ירוחם  הנרני  ביאוש

, כשכופין  אותו  לכך  ומרל  וחוק,  מבואר  שם  שבכל  מקום  שמחייבים  בעל  לגרש  את  אשתוו
מתו  ומעולם  לא  היה זמיובה  משום  שתוספת  זו  כתב  הבעל  תטור  הבעל  מתשלום  תוספת  כפ

 ולפי.  או  כשמחייבים  אותו  לגרש  את  אשתו  בכוונתו  להתחייב  התחייבות  זו  כשכופין  אותו
ינו אף  על  פי  שאמאחר  שרבנו  ירוחם  עוסק  במקרה  שהבעל  מסרב  לגרש  את  אשתו  ,  זה

 .פטור הבעל מתשלום תוספת כתובה, על כן – נאלץ לכופו לגרשה ןידת המעוניין בה ובי

ספר  נתיבות  משפט  בביאורו  על  דברי ב(ח  אלגאזי  "  בדברי  רבנו  ירוחם  כתב  הגריאור  שניב

ה  היא ישה  אינה  זכאית  לתוספת  כתובה  היא  משום  שהאישהסיבה  שהאש):  ירוחם  שם  נובר
ה  שאמרה ישו  ירוחם  את  דברי  האנלא  בכדי  הקדים  רב,  ולדבריו,  ילהחשתובעת  גירושין  בת

ה  היא  זו ישוזאת  משום  שהא,  "י  לא  בעינא  לךאנא  נמ"לתשובתו  של  הבעל  "  תן  לי  גטיי"
  .שתבעה גירושין והבעל השיב לתביעתה שאף הוא אינו מעוניין בה

ה  לחייב  את ישבהחלטתו  הראשונה  דחה  את  תביעת  הא  יןת  הדלאחר  שבי,  דידןדון  ינב
שתביעתה  לגירושין  נובעת   ןידת  הה  לא  הוכיחה  בביישברור  הדבר  שהא,  הבעל  בגט

כתב  רבינו  ירוחם ,  במקרה  מעין  זה  כשאף  הבעל  תובע  גירושין  ו,ממחדליו  של  הבעל
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 ןיעיו(  "דעתא  למישקל  ולמיפק  לא  יהיב  להאד"ה  הפסידה  את  תוספת  כתובתה  משום  יששהא
הסבר  דין  זה  של  הפסד  תוספת   ב324  דועמ  ח  רך  כר"דבפוקס  –חנ  קםידועמ  טז  רךכבספר  שורת  הדין  

 ).ירוחם נובר תטכתובה לשי

שאין  לראות ,  רבנו  ירוחם  שם  בתכו  שוכמ  הישאהכתובה  לא  הפסידה  כן  את  עיקר  הא
  .אותה כמורדת במקרה שאף הבעל אינו רוצה בה

ה ה  אינה  מפסידה  את  עיקר  הכתובה  כששניהם  מורדים  זישל  שהא"ירוחם  הנ  נובברי  רד
 יףעעז  ס  ןמסיר  עזן  הבא(  א"מברו  וךערחן  לשובפסק  וכן  נ  )א"  עתובות  סגכ(  ארבגמם  יסוד,  על  זה

אך  תובעת "  מאיס  עלי"כן  מורדת  הטוענת    ו"בעינא  ליה  ומצערנא  ליה"אומרת  השמורדת    )ב
מטרת  ההתראות .  התראות  ובהכרזות  כדי  להפסידה  את  כתובתה  ביש  צורך,  את  כתובתה

 .ה לחזור לבעלהישוההכרזות היא לאלץ את הא

בה     מתריםואז  תם  ביבמקרה  שבעלה  רוצה  בשלו  ך  ורקאתראות  והכרזות  אלו  שייכות  ה
אך  במקרה  שאין  לה  אפשרות .  תפסיד  את  כתובתה  –  שתחזור  לבעלה  ואם  לא  תעשה  כן

, כריז  עליההאין  אפשרות  להתרות  ול,  גון  שאף  בעלה  מעוניין  בגירושיןכ,  לחזור  לבעלה
רוחם ינו  בה  יסוד  הדין  של  רז.  אינה  מפסידה  את  עיקר  כתובתה  –  וכשאין  התראה  והכרזה

  (ד"שע  תכסלוב'  זבטרם  מתן  פסק  הדין  הראשון  שניתן  בתאריך    ש,דןדין  ידוהשייך  אף  בנ

 .ה על זהשניהם תבעו גירושין והיו בגדר מורדים ז )10.11.13

ל  לא  הוזכר  כלל  נוסח  של  התראה  או "שאף  בפסק  הדין  הראשון  הנ  ש  להוסיף  בזהי
כלומר  שאף  אם  נניח  שכיום  פסקי  דין  של  בתי  הדין  נחשבים  כתחליף ,  הישהכרזה  לא

יש  צורך  להתרות   ונאגוי  אולם  אף  בכהא,  )ב"ע  שם  ארמובא  בגמכ(כרזות  בבתי  כנסיות  לה
להדיא   בך  כתכו(דבר  שלא  נכתב  בפסק  הדין  ,  במפורש  ולהכריז  עליה  שתפסיד  את  כתובתה

 ).339 דועמ ו רךכר "ל בפד"גולדשמידט זצא "הגר

פסידה את תוספת ה זכאית לעיקר כתובה אך הישהא, בנידון דידן, אור  כל  האמור  לעילל
יש  להקדים  ולומר ,  ה  זכאית  לוישכדי  לקבוע  את  סכום  עיקר  הכתובה  שהא.  הכתובה

אך ,  זקוקים  כסף  מאה  שבכתובה  של  הצדדים  מוזכרת  בתחילה  התחייבותו  של  הבעל  בסך
 .ח"שלף אאה ושמונים מלאחר מכן כתוב שם שסך עיקר הכתובה והתוספת הוא סכום של 

ל וז  עזאתיים  מ,  האחד:    שסכום  כתובה  מורכב  משני  חלקיםש  להבהיר  בתחילת  דברינוי
ני  הוא  תוספת  שהבעל שהחלק  הו,  )ב"כתובות  דף  י  ע  תכמסב(ל  כמבואר  במשנה  "תקנת  חזפי  

מתו  הן  במטבעות  ישנות  של  זקוקים  הן  במטבעות  השכיחות  בימינו  כגון זהוסיף  לה  מי
 .שקלים או דולרים

אך  בכל  הנוסחאות  שהיו  בעבר  וכן ,  ותוסחאות  רבות  של  כתובות  היו  במשך  הדורנ
כן  נכתבו  התוספות מאותם  מאתיים  זוז  ולאחר  ם  הבוזכרו  שהבין  ,  יוםכהנמצאים  אתנו  

, בכל  מקרה,  המושמטו  אותם  מאתיים  זוז  ונכתבו  רק  זקוקים  או  שקלים  וכדוהין  שב,  השונות
  שההבדל אלא.  ל"תקנת  חזמבהם    זוז  שהבעל  חייבם  סכומים  אלו  כוללים  את  אותם  מאתיי

הרי ,  ותנבין  הכתובות  הוא  שאם  נכתבו  בתחילה  אותם  מאתיים  זוז  ולאחריהם  התוספות  השו
ובכתובות  שלא  נכתבו  בהן  אותם ,  נכלל  בגדר  תוספתול  הכ  שמעבר  לאותם  מאתיים  זוז

מתוך  אותם  סכומים  שנכתבו  בכתובה ,  הממאתיים  זוז  אלא  נכתבו  רק  זקוקים  ושקלים  וכדו
 ןיעי(וכל  השאר  נחשב  כתוספת  ,    חייב  הבעל  בתשלום  מאתיים  זוז,ל"במטבעות  האחרות  הנ

 ).ק ב" סמט ןמבנחלת שבעה סי
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, הרי  שבכל  מקרה  ובכל  נוסח  שהוא,  ה  הפסידה  את  התוספתישמאחר  שהא,  נידון  דידןב
נס  לדיון  הארוך יכועל  כן  אין  לנו  צורך  לה,  וז  זאתייםמסך  של    ך  ורקאהבעל  חייב  לאשתו  

לינו  החובה  לקבוע  את   עחלה,  גיסא  מאידך.  כם  של  זקוקים  בימינובדברי  הפוסקים  על  ער
 .זוז כיום אתייםמסכום 

מהו  השיעור  של   )וף  סו  סעי  ןמי  סרזען  האבב(א  "והרמ  וךערחן  לידועה  מחלוקת  השו,  ובכן
ה זו,  גרם  כסף  אה  ועשריםמוא  סך  השווה  ל  הוךערחן  ליטת  השוששיעור  לה.  מאתיים  זוז

 ).א"והרמ וך ערחןלאחרונים בדעת השוהכך הסיקו ( רם כסףגע מאות ש תרכוע –א "יטת הרמששל

ולכאורה .  הם  נמוכים  מאוד,  בערך  של  שקלים,  שסכומים  אלו  בתקופתנוול  רור  לכב
די  שלא  תהא  קלה  בעיניו כ"ל  בחיוב  כתובה  היא  "הרי  תקנת  חז:  רב  בזה  וןעייך  רצ

 .ל לכאורה לא מתקיימת תקנה זו"ובסכומים הנ" להוציאה

הבהיר  את  הגדרת ליראה  שיש  מקום  ,  עיין  במקור  דין  זה  ובדברי  רבותינו  האחרוניםהמו
 .ו באופן אחרנעיקר כתובה בזמנ

, שכחה  ופאה,  ול  לקטיטדמי  שיש  לו  מאתיים  זוז  לא  י  )משנה  ח  ח  קרפאה  פב(במשנה    ןייע
, שיערו  חכמים  שזהו  שיעור  הוצאתו  במזונות:  "ש  שביאר  דין  זה"הר  ושרבפין  שם  ועיי

אה הפכחה  והש,  מאחר  שהתורה  ציוותה  לעזוב  את  הלקטו:  לומרכ"  במלבושים  לשנהו
תפארת  ישראל   ושרבפי  ןיועי.  אינו  נחשב  לעני,  י  שיש  לו  פרנסה  לשנהומ,  קא  לעניווד

שהוא  שיעור  מחיה   יווןככתב  שמטעם  זה  נקבע  שיעור  כתובה  מאתיים  זוז  ש)  םש(למשנה  
 .עד שתשקם את חייה מחדשלשנה והבעל מתחייב לאשתו מזון של שנה 

 ש"ש  העיד  הרא"משך  הדורות  ירד  הערך  של  מאתיים  זוז  וכבר  בתקופת  רבנו  הראב
מון  של מדבשביל  מעט    [...]  ינה  חוששת  על  מנה  ומאתיים  שלוא:  "י  כ)לד  ימןסה    קרכתובות  פ(

 ]."אחרב[מליתן עיניה יח לא תנ, כתובה שהיא מפסדת

 : שכתב )קנג ןמיס(ש "ת הריב"בשו ןיעיו

ה  והם  אמרו  כדי ישל  דבר  מועט  כזה  לכתובת  א"הוקשה  לך  איך  תקנו  חז"
עני  שבישראל  כשיהיה  לו   ולוהלא  אפי,  שלא  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה

, תשובתך,  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה  בדבר  מועט  כזה,  קטטה  עם  אשתו
  [...] אתה  שיערת  באנשי  מיורקה  שעשיריה  היו  להם  בתים  מלאים  כל  טוב

אבל  תשער  בתושבי  הארץ  הזאת  שאינם ,  נקרא  עני[...]  ן  לו  כל  אלה  ואשר  אי
ה ישל  תקנו  כתובה  לא"וחכמים  ז,  [...]מספיקים  ללחם  צר  ומים  במשורה  

 ."ושיערו בעני, שלא לבייש את מי שאין לווה לכולן בשו

 : שכתב )רנג ןמסי הה דעורי(בטור  ןיעיו

יהם  שהיה  להם  קופה יש  אומרים  שכל  אלו  השיעורים  לא  נאמרו  אלא  בימ"
לפיכך  שיערו  שמי  שיש  לו  מאתיים  זוז ,    [...]כל  שנה  בותמחוי  והיו  מחלקין

יכול ,  אבל  האידנא  שאין  כל  זה,  לפי  שיכול  לעבור  בהם  שנה,  וליטלא  י
אפשר  כי  בימיהם ו[...]  ,  ליטול  עד  שיהא  לו  קרן  כדי  להתפרנס  מן  הרווח

 ." שעהלפי המקום וה כלהו[...] ה ההוצאה מעוטה יתהי

ומקור  הדברים ("  םודברים  של  טעם  ה"שהוסיף    )סעיף  ב  םש(  חן  ערוךלבשו  ריודבאו  בהוו
 ).ו אפריםנתק בשם רב ימןספרק א  תראא בבמרדכי בב
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ג   יכהלה  ט  קרמתנות  עניים  פ  ותכהל(א  "ח  קנייבסקי  שליט"בספר  דרך  אמונה  למרן  הגר  ןיעיו

מהי  פרנסה  לשנה  כדי  לקבוע  מיהו  עני שכתב  שבכל  דור  ודור  יש  לשער    )שם  הכל  הרוובביא
 .נתינת מעשר עניין לעני

כתב  להדיא  דמאחר  שכל  כוונת ש)  צב  מןיס  ד  קלחר  עזן  הבא(ת  אגרות  משה  "בשו  ןיעיו
על  כן  יש  להניח  כי  זהו ,  זוז  הוא  משום  שכך  היה  שיעור  הפרנסה  לשנה  אתייםמל  בתקנת  "חז

וזהו  גם  שיעור  הזקוקים  ושאר ,    לשנהה  בכתובה  סך  פרנסהישל  בכל  דור  שיהיה  לא"רצון  חז
ן ועיי,  רנסת  שנהלפורך  צדי  ה  כבהם  מטבעות  שהיו  כותבין  בכתובה  בדורות  קודמים  שהיה

ך ס)  ז"בשנת  תשכ(שכתב  שלדעתו  הבעל  חייב  לתת  לאשתו  לעיקר  כתובתה    )צג  ןמסיב(שם  
 .ת אלפים דולר כפי שיעור המחיה שהיה שם באותה תקופהוששל

ל  שגם "אלישיב  זצש  "שכן  דעת  הגרי  )קצב  דוטורצקי  עמ(ישיב  משה  ת  "עוד  בשו  ןיועי
 .פרנסת שנה אחת לאדם אחד ותחפל הבזמנינו יש לגבות מהבעל לכ

אך ,  שכתבו  להחמיר  שאין  בידינו  לשנות  את  סכום  הכתובה  יש  מן  האחרונים  אמנםו
 ריו  דבאובכלשון  המרדכי  שהו  ("שמנהג  כל  המדינות  להוסיף"דבריהם  התבססו  על  העובדה  

שכל  תקנת  הכתובה  היא   )שורש  קידב(ק  "מהרי  בך  כתכו,  )ק  נב"ק  ס  ןמיסבן  העזר  אבספר  יד  אהרן  
 ולפי,  ן  שםעיי,  "הוא  ןת  דיתנאי  בי"בשביל  התוספת  ובלא  התוספת  אין  צורך  לתקנה  שהרי  

ל "יש  מקום  להכריע  בזה  כדברי  האחרונים  הנ,  ה  זכאית  לתוספתיששאין  האדידן  דון  יבנזה  
 .בות מהבעל סכום פרנסה לשנהיש לגש

במקרה  המיוחד  העומד  בפנינו  נראה  לחייב  את  הבעל  בסך ,  אור  כל  האמור  לעילל
 .סכום פרנסה לשנה ח"שלף אשר ־עניםש

 :ןידת הל מחליט בי"אור הנל

 .ח"שאלף  שר־עניםששל ך ס [...] ייב לשלם לגרושתוח[...] בעל ה

 ד" אב–רב יוסף גולדברג ה

 עובדותה

אלא  כל ,  ים  יצוין  כי  בית  הדין  בהרכבו  הנוכחי  לא  ראה  ולא  שמע  את  הצדדיםבפתח  הדבר

ובית  הדין  כעת  התבקש  על  ידי  באי ,  הדיונים  עד  כה  היו  בפני  הרכבים  קודמים  שכבר  אינם

, כתיבת  פסק  דין  בלי  לראות  ולשמוע  צדדים.  כוח  הצדדים  לדון  ולפסוק  לפי  החומר  שבתיק

מכל .  'תמונה  אחת  שווה  אלף  מילים'ק  כי  כידוע  עלולה  לעתים  אף  לפגוע  בעשיית  הצד

 –מקום אחר שהצדדים ובאי כוחם הסמיכו את בית הדין לפסוק רק על סמך החומר שבתיק 

ועל  כל  פנים  בזה  נראה  שמוטל  על  הדיין  לדקדק  ביתר  שאת  בכל ',  כל  תנאי  שבממון  קיים'

 . החומר שבתיק כדי להוציא דין אמת לאמתו ככל האפשר

ה  נישואין ישלא,  לבעל  אלו  נישואין  ראשונים  ).נםיילמנ  2001(א  "או  בשנת  תשסצדדים  נישה
תי  בנות ש  –בהם  וה  ילדים  משותפים  ושלצדדים  של.  מהראשונים  התגרשה  ללא  ילדים.  שניים

מת זבי,  רודים  למעלה  משנתיים  וחציפעת  מתן  פסק  הדין  לגירושין  היו  ב.  אומותת  –אשונות  ר
 .ירושיןגל ם הבעגבע תחרונה אשבכ, הישהא

 תא.  ה  בתביעת  גירושין  וכתובהישפתחה  הא  )6.11.12(ג  "רחשוון  תשעבמא  "כ  תאריךב
, ללקוחות  מגיש  חשבונות  ין  הואא,  נמוך  היקף  עבודתו  של  הבעלשכך  בנמקת  מיא  התביעתה  
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 יש  עיקולים  למס  הכנסה,  בעבודות'  חזיק  מעמדמ  'ינוא,  הישמזלזל  במשפחת  הא,  לימותאוהג  בנ
מורד ,  הישמזלזל  בא,  לטיפול'  התמסרל'בעל  אינו  מוכן  ה;  תוח"עיקולי  דו,  ושותבנגרמות  לה  ו

  .לכפות גט על הבעל ולחייבו בכתובהה שביקוכח האמור נ. שנים מהכמאישות 

ה  על  טענותיה  שבכתב ישו  חזרה  האשב  התקיים  דיון  )6.1.13(ג  "בת  תשעבטד  "כ  אריךבת
הבעל .  באשמת  הבעל  שאינו  מתקרב  אליה  תשוי  אישנים  אין  יחסוש  ואמרה  שכבר  של,  התביעה

 שנכתבו  היששל  האב  יד  ציג  מסמכים  בכתהוא  ה.  'קרש'ן  הה  סובלת  מבעיות  ובישהשיב  כי  הא
וען  ששנה  וחצי  אין   טכמו  כן.  הש  ביש'  עיםר'על  ו  בבשיש'  ברים  טוביםד'יועץ  לכתוב  ת  השקבל

 . הישכשמשמעות דבריו היא שהדבר באשמת הא שותי אייחס

היות לוא  החו  נאלץ  ורה  מטפלת  בילדים  וכי  התהפכו  היוצרות  ובעל  כישכי  אין  האוד  טען  ע
ה  הגיבה  כי ישהא.  בע  משמורת  על  הילדיםתבעל  ה.  ואינו  יכול  לצאת  ולפרנס  בגללה'  עקר  בית'

 .פותח חלוןובוקר בובא בחמש , שהיא חולהנה ה בטעיטיה עוזב את המהבעל ה', רורט'ב ייתהח

ו צקשה  לבגיש  נגדה  ההאישה  שהבעל    ענהט)  5.3.13(ג  "תשע  דרבאג  "כאריך  בתדיון  ב
איימה ,  קיללה  נמרצות,  לדיהם  עד  זוב  דםיתה  את  כא  השיב  שאכן  עשה  כן  משום  שההו  .הגנה

דיון  הקודם  אמר  שהוא  בא באישר  כי  ,  טרה  והתקינה  תוכנת  ריגול  במחשבשבמוא  בתלונת  שו
נסה נו  ה  יעבורז:  "ואמר,  הילדיםוזאת  לטובת  ,  שלא  מתגרשים  ממשפחה  שמקובל  ונהוג  בה

מילה  אני  נדחקה  מפני ה",  "ים  יש  שקטינניעת  האחר  שהשופטת  הסדירה  לא",  "לתקן  את  זה
 ". המילה אנחנו

ל  האשמות כת  אהבעל  הכחיש  .  נגד  הבעל  וכחות  לטענותיההה  הודה  שאין  ישהא  א  כוחב
וביקש "  דון  על  שלום  ביתרציתי  ל,  כרעם  ביום  בהיריי  ביעת  הגירושין  נפלה  עלת":  עןוטה  ישהא

 .להביא עדים על אישיותו

לא י  הצדדים  כ  ם  שלנלב  שותק'  רביצהה'  שהישתיק  נמצאת  בקשת  הבעל  לצו  הגנה  מהאב
 גנאי  וכינויי,  ואאיום  בתלונת  שו  בבקשה  גם  תיאור  של.  הינסכים  לצחצח  שיניים  לפני  השה

 .נת השתלטות מרחוק על מחשבו של הבעלכלילדים והתקנת ת

כי  מצד   אים  כי  בעצם  הבעל  רוצה  בגירושיןוי  מעיון  בפרוטוקול  ר  כה  נאמרישי  האסיכומב
 .וד כמה הוכחות לטענתם ממהלך הדיון עהובאו שם. 'כו ונישאחד מבקש צד הגנה ומצד 

וכשמונה  ימים  לפני שניתן פסק ,  ה  פתחה  בתביעת  הגירושיןיששמונה  חודשים  לאחר  שהאכ
אחר  שלא  הוכיחה  דבר  וחצי  דבר ,  ה  לגירושיןישהאהדוחה  את  תביעת    ןידת  ההדין  של  בי

 .פתח הבעל בתביעת גירושין משלו, והפוטר את הבעל מכתובתה

ען   ט)28.7.13(ג  "ב  תשעבאא  "כסיכומי  הבעל  הנתבע  ובכתב  תביעתו  לגירושין  מתאריך  ב
עדיפה מיא הי כ"בטענה " שותי איקיים יחסלאישה המעט מיד עם נישואיהם חדלה כ ":כי הבעל

. ]ל  ולא  ממנו"מנסיעותיה  לחו[  והקניטה  אותו  שהילדים  הם  מהולנד,  "ברים  גבוהים  ורחבים  ממנוג
, שכנות:  עדיםל  זה  יש  ע,  אני  מטפל  בילדים  מיום  לידתם.  ום  ביתלסיתי  לעשות  שני:  "דבריול

 ".ה מודה בכך בכתב ידהישאה[...] גננות 

להמשך וה  קוובו  תעם  פתק  ,  יןשור  לנישואעלאות  מב,  תן  לה  ענק  פנינים  שנ)םש(וד  כתב  ע
הבעל , עסהכבו  ן לא קנה לה דבר מחמת זלזולהוכאשר ביום הנישואין האחר. 'כווטוב ושמחות 

פתחה  להפתעתו  בתביעת  לגירושין ,  ךכל  בשו'  כווהשמיע  באוזניה  ספק  אם  יש  תועלת  בנישואין  
יא  את  ההליכים ה  בבקשה  להקפישפנה  לא,  תגובהב.  טפמשהת  יולפירוק  שיתוף  בב  ןידת  הבבי

להסכים  לכתבי   א  ניתןל  ]:פלוני"[:  נאמר  סיכומים  ובסופול'  ספח  דנסיכום  בעניין  צורף  כה(וץ  יעוללכת  לי
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גישת פ'  8:45שעה    )19.11.12(  ג"סלו  תשעבכ'  ה  בעו  לתאריךק  ;")את  לא  נותנת  לי  לעמוד,  הטענות
למסקנה  שאין   יגיע  דדיםצ  מהחדאנה    שצי  החהלךמאם  ב  [...]  שנה  ניסיון  שיקום  ציח"  –'  הבנה

כה בהליכים בזמן שהוא ניסה יאכן היא המשו "מנין המועדים יתחיל לרוץ מחדש,  סיכוי  לשיקום
  .ש לחייבה בגט ולהפסידה כתובתהביקבעל ה. הבריחה והטעתה ברכוש, לשקם

הדיון  בתביעת   חרלאשניתנה    )10.11.13(ד  "תשע  כסלוב'  תאריך  ז  מןיד  התיהחלטת  בב
 א  מצאנו  הכרעה  בשל  מי  הקרעל":  נאמר  )מים  לפני  הדיון  השני  ימונהשכ,  כאמור,  צאההווש(ה  ישהא

או   תם  ביפתוח  תיק  שלול"הבעל  "  א  טרחל";  ייבוד  הדד־כעל  אי  –"  האשמות  הדדיות[...]  
כשהאשמה  שנויה   ודשים  חשר  עמונה  ששותי  איודים  שאין  יחסמצדדים  ה;  "לבקש  זאת  בכנות

 גיסא  מאידך  אך,  "א  הוכח  דבר  וחצי  דברל"ט  ולא  כתובה  כשלפיכך  אין  לכפות  ג;  במחלוקת
ם אחת  קוד  הה  שעפיו  [...]  כן  יתגרשול  "–"  ונפרדים  זמן  רבה  על  זה  ורדים  זמ"ם  דדיצן  שהווכי

 ". לאחר שיגיעו להסכם הוגן

 שבינתיים  הגיש  גם  ןידת  הניתן  כשלא  ידעו  בי  ןידק  הה  שפסישהא  כוחא  אן  טוען  ב ומכ
 .ןביעת גירושי תבעלה

: אמרנ)  18.11.13(ד  "תשע  כסלובו  "  טמתאריך  ןיד  התיהדיון  בתביעת  הבעל  בב  קולופרוטב
 .) על ממונות וחלוקת רכושה הדיון הי כלכוב ר(." יןני בעןק דיכתבנו פס: ןידת היב"

הצביע ,  ל  תביעתו  שלוע)  26.11.13(ד  "סלו  תשעבכג  "כתאריך    מסיכומי  הבעל  ל7  דועמב
ל   שכויותבזבעל  ביקש  תביעות  לפירוק  שיתוף  ה:  "ה  שאמרישהא  א  כוחבל  הודאת  עבעל  ה

 ."ירהדב ואנחנו רק השלמנו את הבקשה גם לפירוק שיתוף, הישהא

י  כבר כ  אמר  נ)20.1.14(ד  "בט  תשעבשט  "י  מתאריךל  "הדיון  הנ  חראל  ןידת  ההחלטת  ביב
טה  בתאריך ועוד  ניתנה  החל"  תגרשו  בהסכם  הוגןי"ו"  זהעל  ה  ורדים  זמ"ניתנה  החלטה  שהם  

 . ןידת הכי הסמכות לביד "עש תטבתבח "כ

, והבעל  הודה  שאינו  עובד  שהצדדים  כבר  שנתיים  וחצי  בנפרדון  החליט  שמכיו  ןידת  היב
טענות  שווא ב  "האישהן  בעל  רוצה  לחיות  על  חשבוה:  עוד  כתבו.  בגט  לפיכך  הבעל  חייב

ניהם ש'  בי  ורבנו  ירוחם'פלאגח  "לפי  הגר;  לא  צו  הגנה  אום  ביתלא  פתח  תיק  שול"  ומדוחים
קש משמורת כדי ביבעל  ה;"מו לפני שנהכ ""מונת המצבת"ין א; חייב בגט –' זהעל ה מורדים  ז

 . יושתו סנקציות, ן גטיתאם לא י; להתחמק ממזונות

 .צדדים התגרשוה )24.2.14(ד "עשת' ר אדא בא"תאריך כב

 ,ן  הסמכות  במזונות  ורכושייוגשו  סיכומי  הבעל  לענה)  16.1.16(  ד"ו  בשבט  תשע"ט  תאריךב
 .טפמשת הבעה פירוק שיתוף בביתשכה הסתירה רכוש ישהא וטענתלי כהם עולה ומ

, מפרטת  בעצם  כתב  ידה את מגרעותיה  בהם  היאשה  ישיכומיו  צירף  הבעל  כתבים  של  האלס
ס  שכל  אחד מקבל  יח  ]פלוני[...]  [מזלזלת  פוגעת  בזדון  ,  וקפנית  ת]פלונית"[:  גוןכ(,  ואת  מעלותיו  של  הבעל

מאשרים  את   וה,)הרשימה  מטן  קלק  חק  רהו  ז–  [...]"  משקיע  המון  זמן  ומאמץ  בכל  הקשור  לבית,  היה  עוזב
כל  מלאכות   את,  למורת  רוחו,  העושה'  עקר  בית'ה  בשתלטנותה  הפכה  אותו  לישטענותיו  כי  הא

בו  ועל  גב על  ג'  פתחת  לה  קריירהמ'זמן  שהיא    בבו,  התינוקות  ועד  כביסות  וכליםל  הבית  מחיתו
הבעל  עצמו  עורך  דין .  א  אמורה  להעניק  להםאימה  שמהילדים  שאינם  זוכים  לקבל  את  

 .בהשכלתו אך לא במקצועו

את  לבטיו  באשר  לדרך  בה  יוכל   שםרו  שבזכר  מדף    ןידת  הכמו  כן  הגיש  בסיכומיו  לבי 
הבית   להחזיר  את  דיכולצאת  לעבוד  ,  כלשונו  שהוא  נתון  בו'  מעגל  השוטים'לפרוץ  את  
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גם  כאן  חזר  הבעל  על .  ה  מטפלת  בבית  ככל  בית  נורמליישוהא  לנורמליות  כשהוא  עובד  בחוץ
אמר  לה ,  'כווה  הצועקת  ומבזה  ישכאשר  כשל  כוחו  מלסבול  את  התנהגות  הא,  טענתו  שיום  אחד

 .והופתע שכעבור כמה ימים קיבל תביעת גירושין, כן להמשיךיתשכך לא י

ה  את ישתבעה  הא,  בנושא  איזון  המשאבים  טפמשהת  יאחר  שהסתיימו  הליכי  הצדדים  בבל
 .העובדות ןעד כא. הבעל תבע אף הוא גירושיןשיינו ה, כתובתה בשנית לאור הנסיבות שהשתנו

 יוןד

 בואמ

יש  להזכיר  הלכה  ידועה  דקיימא  לן ,  והנה  בטרם  נדון  לגופן  של  עובדות  והנגזר  מהן  לדינא

 . )ב" עבבא בתרא קלח(" בי דינא בתר בי דינא לא דייקי"

פסק בלא  נתנו  דעתם  שוא  הלא  פכי    נראות  תמוהות  ןידת  הלכאורה  החלטות  בי  דןדידון  ינב
, על  מגרעותיה  לצד  מעלות  בעלה  ידהב  תכצם  עה  ביששל  הא'  הודאת  בעל  דין'ל  עדין  קמא  

מה  גם ,  י  הסער  הזה  מושניתן  מהם  להיווכח  בשל  שמסבירות  היטב  את  בקשתו  לצו  הגנה  ממנה
וניכרים   'וכו  וכן  כתב  נייר  עמדה  על  שאיפותיו  לצאת  לעבודה  'וכו  ים  לאופיושביקש  להביא  עד

קבעו   חד  גיסאמ:  תרתי  דסתרי  קמא  יש  לכאורה  ןדית  ישל  ב  קמא  ןק  דיפסבועוד  ש,  דברי  אמת
ה  על לחייב  מורדים  ז  ןידהת  יבזמן  שנהוג  בב  מכתובה  הווטרפאידך  מו,  ה  על  זהורדים  זמשהם  

 .בעיקר כתובהזה 

ן  הכתובה  וככל  הנראה  סמך  על יילענ  קמא  ןדיהת  א  התייחס  בילהשני    דיןק  ם  בפסג
 ןידת  ההכתובה  לא  עלה  על  דעת  ביין  או  שעני,  החלטתו  הקודמת  לפיה  הבעל  פטור  מהכתובה

דנו  את  הבעל  ברותחין בפסק זה כשכתבו עליו שהוא מבקש ,  ומכל  מקום,  בזמן  כתיבת  ההחלטה
 .'כווה ישלחיות על חשבון הא

התומכת ,  דה  יבכתב'  הודאת  בעלת  דין'קמא  מ  ןידת  ה  יש  לתמוה  על  התעלמות  בים  כאןוג
ה  שהעדיפה  קריירה  על  פני  גידול ישקש  לקבל  משמורת  מחמת  הזנחת  הא  שביבגרסת  הבעל

שלא  הסיבה ו.'כו ווהרי גם ביקש להביא לעדות שכנים וגננות .ולא כדי לחמוק ממזונות, הילדים
בין שלא מתביעת שלום ה, המצוי בנושא ןדיך רמשום שכעויא הכן שיתי – תם ביפתח תיק לשלו

הפכה   תם  ביאחר  שבזמננו  פתיחת  תיק  שלו,  ואולי  ישיג  מטרה  הפוכה,  תביום  לבית  יצא  ש
בעוד ,  וכהעמדת  ביצורים  בשעת  מלחמה,  שיפור  עמדותלקטיקה  אסטרטגית  לטבמקרים  רבים  

שגם  בה  הודתה  בעצם   אםהפני  חמת  צו  הגנה  הוא  היה  זקוק  בדחיפות  להבטחת  שלום  ילדיו  מל
 .כתב ידה

' לא דייקי ןת דיבתר  בי  ןת  דייב'ל  כן  יש  ליישב  את  הדברים  באופן  שנוכל  לקיים  את  הלכת  ע
צת קם  ו  שיהף  אם  אמנם  אש  קמא  ןידת  השיש  לומר  שנראה  לבי,  לי  שהדברים  יהיו  תמוהיםב

ויוכל  לטעון  שלא ,  יםעישמ־משאין  הדברים  חדון  אך  מכיו,  תם  ביולסימנים  שגם  הוא  לא  רצה  ש
בפרט  שיש  אומדנות  מוכיחות ,  איההריו  עלחברו    מציאוהדרינן  דהמ,  רצה  לגרש  בתחילה

  .לאשמה בה

שניכרים  דברי  אמת  ויש   –  לענייננוו(לבטל  התחייבות  ה  ומדנוא,  הוחזק  מחמת  אומדנין  מלעניו

, )ק  ב"  סףוס  םש(  בהשוי  תחפתו  )  אעיףג  סנ  ןמיס  (רזע  הן  אבוךערלחן  ויין  בשע  –  )שהיא  גרמהה  אומדנ

ן שוחב  ןיעי,  האומדנל  פי  פקעת  חוב  עין  הכן  לעניו,  )ה  ףיסעוד    ףיטו  סע  ןמסי(  פטמשן  שוחבו
 . חקימהניח שטרו במקום שעלול להין ועני, כרכוםין עניב )גהבהד  ףיסע ב ויףעמא ס ןמסי( פטמש
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ת והרי  בי,  ינא  לא  דייקיבתר  בי  ד  ןת  דינקוט  מיהא  שיש  להתחשב  בכלל  זה  שבי  יםעל  כל  פנ
  .שהוא חייב בכתובה ןידהת ילא ציין ב, וגם בפסק הדין השני, קמא פטר אותו מכתובה ןדי

וכל ,  גם  יצוין  בפתח  הדברים  כי  האישה  לא  ערערה  על  החלטות  בית  הדין  שהפכו  חלוטות
טענתה  כעת  היא  מחמת  שבית  הדין  לא  ידע  בזמן  כתיבת  החלטתו  הראשונה  שהבעל  הספיק 

על  כך .  ודינם  מעתה  כמורדים  זה  על  זה  וחייב  בעיקר  כתובתה,  גיש  תביעת  גירושין  מטעמולה
 רוטקמא  פסק  כדי  לפ  ןידת  הבי  שמה  בכאורה  ליה  הדי  שאףו.  נדון  בעזרת  השם  בהמשך

 תי  דעיותנע  לאהרנ  התובאכ,  דין  העלי  בעת  דלהפיס  וראהייכדי  שהצדק    ום  מקלמכ,  כתובתהמ
ואם  נחשבים  כמורדים  זה  על  זה ,  ואיזה  סוג  מורדת  מורדת  כהישלגופם  של  דברים  אם  דין  הא

 .תובה כעיקר לכאיתזאז ש

 שאלות לבירורה

או '  מאיס  עלי'  היא  מורדת  דאם:  ואם  תמצי  לומר  שכן,  אם  יש  לאישה  זו  דיני  מורדת

 .'המלכות'ו' הכרזה'ונפקא מינה אם הייתה צריכה ל', בעינא ליה ומצערנא ליה'ד

 רור זהיסוד העובדתי לביה

עוד  בראשית ,  לדברי  הבעל.  הנה  ברור  לבית  הדין  בנסיבות  העניין  שהאישה  מאסה  בבעל

הנישואין  אמרה  לו  שאין  היא  נמשכת  אליו  אלא  לסוג  אחר  של  גברים  תוך  תיאור  המראה 

בנוסף  לכל  טענותיה  על  מחדליו ,  זאת.  ולא  הכחישה  האישה  את  דבריו,  הפיזי  שלהם

 .'מאיס עלי'לפי זה עסקינן לכאורה במורדת ד. חולטענתה בכתב ובעל פה שלא הוכ

 תמורד כהישא הל עהכריז לפירוש ברש דלא שעלב

  לא  דרש  להכריז  על  האישה –  בשלב  הראשון  –אלא  שיש  לדון  בנידון  דידן  שהבעל  

ואילו  הבעל  דרש  ממנה ,  אלא  האישה  היא  זו  שתבעה  גירושין  ללא  הוכחת  עילה,  כמורדת

שבשל מחדליו הוא מאוס , וטענותיה שלא הוכחו היו, נענתה  לולחזור  לשלום  בית  והיא  לא  

וכבר  דנו  הפוסקים  אם  התובעת  גירושין  סתם .  עליה  עד  כדי  שתובעת  להתגרש  מחמת  זה

 )סט–כרך  כא סימן עז דפים סח  (  הובאו  דבריהם  באוצר  הפוסקים–נחשבת  כמורדת  דמאיס  עלי  

 .ולא פלט הדבר ממחלוקת

חשב  הבעל  כמי  שתובע  להכריז  עליה   נוונא  גבכהאיש)  25  מודע  ד  ירךכ(ר  "יין  עוד  בפד וע
עצם ש  ש"ולקמן  הבאנו  דברי  הריב.  כמורדת  כשדרש  שלום  בית  וטען  שאינה  זכאית  לכתובה

 .לה מורדתא תביעתה לגירושין משווי

והגיב  לתביעתה   תם  בישלו  לטען  הבעל,  הישבדיונים  בתביעת  הא:  דןדידון  ינבן  גם  כ
  .ומספק הרי הוא מוחזק, הוי כתבע יםקלחלק מהפוס, י זהלפ. שאיננה זכאית לכתובה

 ותובעת כתובה' יס עלאימ 'וענתט

 : ן וזה לשונו" בשם הר)סימן עז(וכתב הבית יוסף , ועוד שבנידון דידן הרי תבעה כתובה

, דעו  עוד  שהאומרת  מאיס  עלי  שדנין  אותה  על  פי  המשפטים  האלהו"[...]  
אבל  האומרת  מאיס ,  י  רוצה  בו  ולא  בכתובתוא  באומרת  מאיס  עלי  ואינוקדו
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, חוששין  שמא  עיניה  נתנה  באחר,  עלי  ורוצה  אני  להתגרש  וליטול  כתובה
  [...]" י"שרש רוכן פי ]ה ליצערנא ומה לינאיבעד[וחזר דינה לדין המורדת 

 ). געיף סםש( וךערלחן ובהגהת השא "והביא דבריו הרמ. וין שםעי

ולא  נעשו  כאן ,  צריכה  התראות  והכרזות'  הליצערנא  ומה  לינא  יעב'אם  כן  הרי  במורדת  דו
יש  לדון  לכאורה  שלא ,  גם  לולא  תביעתו  של  הבעלם  כן  וא,  סדרי  מורדת  להפסידה  כתובתה

 .הפסידה כתובתה

 כמותן' קים לי'ואם אפשר לומר  דעות שמפסידה כתובתה אף ללא התראהה

נקטו מנם נראה שרוב האחרונים דא, ן מוסכמת"אולם גם בזה נחלקו האחרונים אם דעת הר

 . אך קצת פוסקים נקטו שהוא חולק, ן"ש בתשובה לא פליג על הר"פשיטות שהראב

 ריוא  דבבי  וה,)יג  אות  א  ןמסי  ה  קחל(יביע  אומר  ת  "שו  בא"יעזבנו  הגדול  רכן  הוכיח  במישור  ו
ת  כתובתה אלא  גם  בתובע,  ן"כדברי  הרש  "דלא  סבירא  ליה  להרא  ,)יא  דום  עמש(  סקיםופר  הבאוצ

ה ישבא  תבכ)  ד  יןמכלל  מג  סי(ש  בתשובה  "ראשה  ריו  דבףרוה  תזו,  יש  לה  דין  מורדת  דמאיס  עלי
 ": ין לי כתובתיתואני רוצה שיגרשני וי, איני רוצה לדור עמו, איס עלימ: "שטענה

וגם  אין ,  עמוה  להיות  אין  כופין,  עליוס  זאת  האשה  שטוענת  מא:  שובהת"
אלא ,  ]ם"ם  והרמב"שבר[  מ"סק  רבנו  שמואל  ורו  שפכופין  את  הבעל  לגרש  כמ

 ." שאין כופין את הבעל לגרשתם נו בכמו שפסק ר

ממה  שהוצרך ,  ל"ן  הנ"רהת  עכד  הליירא  במוכח  מדבריו  דלא  ס.  ש"ראהרי  דבן  עד  כא
ם  אלא "ם  ורמב"כרשבלן  מא  ילא  קידשום  מ,  שאין  כופין  את  הבעל  תבה  שכבמ,  להסביר  טעמו

שתובעת כתובתה דינה  ונאגוי  איפוק  ליה  דבכהת,  ן"כהר  הליירא  ב  דסם  איתאאו,  תםנו  בר  תעכד
. גטת  אין  כופין  את  הבעל  לת  מאעללי  ולכ  ונאגוי  אובכה,  הליצערנא    ומנא  ליהיכמורדת  דבע

 : )לה ןמסי רזע הןבא(החקרי לב  תושכך דע, ש"הרא תעבד בך כתשכ )נג ןמסי(דעת הלחם רב כהו זו

ש "הרא תעד וםמקל כמ,  בזהן  "הר  תעכד  א"רשב  התענאמר  שד  פילו  אםאש'
 הי  ליוהו,  יעלס  יגם  בתובעת  כתובתה  דינה  כמאש)  יד  ןמכלל  מג  סי(  בהובתש

שאין  בזה  חזקת  ממון  או  איסור  תורה  שנאמר  שספקו ,  ספק  דדבריהם  ולהקל
ן ילעולם  א  יס  עלדבטענת  מאי  יםקוכן  נראה  מסתמות  כל  הפוס,  להחמיר

 ." הכרזה יךצר

 :מרע אויביעל זה בכתב ו. ונולשן עד כא

 . נראה ודאי שהפסידה כתובתה מיד זהי פל"

איס מ'ן  שהאומרת  "הר  תבביא  להלכה  תשוהוסף  ת  יאף  על  פי  שמרן  הביו
אלא  דינה   יעליס  אן  לי  כתובתי  אין  לה  דין  מורדת  דמיתעלי  יגרשני  וי

והצדדים  הם  ספרדים  שקבלו  עליהם   (הליה  ומצערנא  לינא  יכמורדת  דבע
הבעל   –  וךערלחן  ובשזה  ר  במאחר  שלא  הובא  ד  וםמקל  כמ,  )הוראות  מרן

[...] יוסף  ת  המוחזק  בדמי  כתובתה  יכול  לטעון  קים  לי  נגד  הנאמר  בבי
  בבית תבה  שכהואיל  ויש  מחלוקת  באחרונים  אם  קבלנו  הוראות  מרן  במש

הבעל  המוחזק  יכול ,  בלבד  וךערלחן  ואו  לא  קבלנו  אלא  מה  שפסק  בש,  יוסף
 וךערולחן  שב  תבה  שכשלא  קבלנו  אלא  רק  מ  מרדאן  אלטעון  קים  לי  כמ

 ." בלבד
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ם קי'יוכל הבעל לטעון , א"והרמ וךערלחן וש כלא די לים קטעון לכולים ישכנז איוצאי שאמר נםא
 א"שהביא הרמן "דלא כהר 'לי

  ייתכן  לומר  שלא  קיבלו –שכיוון  שעסקינן  בזוג  אשכנזים  ,  ולנידון  דידן  הדברים  קל  וחומר

א  לא  קיבלו  באופן  מוחלט  עד "ות  מרן  השולחן  ערוך  וגם  את  הוראות  הרמעליהם  הורא

שהרי  מעשים  בכל  יום  דנהוג  עלמא  מקהילות  קודש ,  ןנגדשלא  יוכלו  לטעון  קים  לי  

ך "כגון  המגן  אברהם  והש,  א"א  כדברי  גדולי  האחרונים  שחלקו  על  הרמ"היוצאים  ביד  רמ

שפיר  יוכל  הבעל  לטעון ,  א  כוותיה"הרמן  שפסק  "כיוון  שיש  חולקים  על  הר,  ולפי  זה.  ועוד

 . ש"כהרא' קים לי'

 :יםקשם הפוס ב)שם אות ג( מרע אוהעיר ביבי וםמקל כמו

ודה נפילו  אם  אהנה  ,  ן"ש  חולק  על  הר"אף  שהרב  לחם  רב  כתב  שהראד"
שמחלקים ,  ן"א  והר"י  והרשב"ש  בדבר  זה  יחיד  הוא  לגבי  רש"הרא,  לדבריו

 ." בזה

אלא  צריך  שיהיו ,  וסקים  איתא  שאין  אומרים  קים  לי  כדעה  יחידאהשבכללי  הפל  "וכוונתו  ז 
ולקמן  הצענו  פירוש   .כוותייהו'  ים  ליק'כן  לטעון  יתפוסקים  בדעה  אחת  כדי  שי  חות  שניפלכל  ה

ם בזה  ג  מרש  לוושוב  י,  רבוש  "כהראם  כן  ג  הליירא  בבדברי  רבנו  ירוחם  באופן  שנראה  ממנו  דס
 .'ים ליק'כן 

אם ,  שלהא  משום  שאיבדה  אמתל  יעלס  יתבעה  כתובתה  אין  דינה  כמאשטעמא  שב  מרדאן  אמל
 מןנאנו יא בזה אוק דו–דינא דמתיבתא  הל פיהיא מאותן שדנים ע

 )אבן  העזר  סימן  ח,  ארדיטי(ת  דברי  שמואל  "  הביא  סברת  שו)באות  ו(עוד  ביביע  אומר  שם  

או  גזרה  וחוקה   ל–דהאי  מילתא  דבעינן  שתאמר  איני  רוצה  לא  בו  ולא  בכתובתו  :  "שכתב

 [...]"דאמרינן אפשר שנתנה עיניה באחר , היא אלא טעמא רבה אית בה

 :)בעל עזר משפט(גולדשמידט א "לסברת עמיתו הדיין הגרא תיעוכתב שהיא סי 

א ן  אמתליתן  דינא  דמתיבתא  יש  צורך  שתיילענ'  איס  עלימ'הואיל  ובש"
לכן , )כלל מג( ש"ראת הבוכמבואר בתשו – מה  אינו  מקובל  עליה  ל–לדבריה  

יס אטענת  מ  להרי  תביעה  זו  מערערת  את  נאמנותה,  כשהיא  תובעת  כתובתה
 ."יעל

 :מסיקו

דהניחא  לדעת  הפוסקים  דדייני  בדינא  דמתיבתא   מרש  לומעתה  יל  פי  זה  עו"
א "והרשב,  ם"הרמב(אבל  לדידן  ,  יעליס  אלטענת  מא  מצרכי  אמתל  יהכם  וומש
תובעת  כתובתה  יש   ולאפי,  אאמתלשאין  צורך  ב  )קלח  ןמהמיוחסות  סית  "בשו

שהיא   ןדית  ים  נראה  לבא[...]  '  איס  עלימ'ונאמנת  בטענת  '  יעליס  מא'לה  דין  
 " .נאמנת לומר שהוא מאוס עליה, טועה וחושבת שמגיעים לה דמי כתובתה

דינה כמורדת " ן לי גט וכתובהיית "גם בטוענת, שהוא מאוס עליה באמת יןת הדאשר נראה לביכ
 'יעלס יאמ'ד

והנה  סברה  זו  לא  תכון  בנידון  דידן  שהצדדים  אשכנזים  דדייני  דינא  דמתיבתא  שהוזכר 

מלבד שבזמננו כבר לא מציאותי כל כך לדון דינא דמתיבתא כי רווחת , ומכל מקום. א"ברמ

הדעה  בבתי  הדין  שכיוון  שנהוג  לרשום  דירה  בטאבו  כמתנה  ושאר  הנדוניה  מגולמת 
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  שוב  אין  לכך  כל  כך  דיני  נדוניה  אלא  דיני –שהכניסה  לו  ולא  רושמים  פירוט  מה  ,  בתוספת

, ונמצא  שאין  צריך  אמתלא  לכולי  עלמא,  ואם  דינא  דמתיבתא  אין  אמתלא  מניין,  מתנות

 . ולכן אם טענה שרוצה כתובה עדיין דינה כמורדת דמאיס עלי

מו לא  יסתור  את  עצא  "כדי  שהרשבש)  שם  באות  ז(  מרע  אושבהמשך  כתב  עוד  ביבי  את  ועודז
שרבינו  מאיר  היה  דן  כדינא ה  מו  "תחיל  המיבורדב,  עז  ןמסי(  וסףת  יבתשובה  שהובאה  בבי  תבה  שכממ

אינה  נאמנת  לומר  מאיס  עלי  עד  שנכיר  מתוך  דבריה  שהוא  מאוס  בעיניה  כמו ש:  "")דמתיבתא
 ":שאמרה

אף  שבאמת  אינה  צריכה ש  )סימן  ב  (ת  פרי  צדיק"ריך  לומר  כמו  שכתב  בשוצ"
בר  ניתן  לשיקול  דעת הדל  מקום  כמ,  ה  הוא  מאוס  בעיניהלמא  שתאמר  אמתל

שאם  רואים  שהיא  מתעצמת  בדינה  ומגזמת  בשנאתה  דברים   –  של  בית  הדין
, לכךאה  שום  אמתל  יךצרין  אאז  ,  המורים  ששנאתה  אותו  תקועה  בלבה

יה  מורים ינאבל  אם  עני.  שכשם  שיש  דעות  במאכל  כך  יש  דעות  בנשים
חזון  איש ביין  וע  [...]  שהוא  מאוס  עליהלהיפך  לא  תספיק  אמירה  בעלמא  

כל  שיש  רגלים  לדבר  וניכרים  דבריה  שהוא כן  שם    גבשכת)  סט  אות  ד  ןמסי(
 . אף אם תובעת כתובתה לא הפסידה דין דמאיס עלי, מאוס עליה

נראה  שאכן ,  הדיון  קולומכתבי  הטענות  ומפרוט  דןדידון  יככל  שניתן  להתרשם  בנפי  זה  ול 
ואכתי דינה כמורדת . לית  לן  בה,  ולכן  אף  שתבעה  כתובתה,    עליה  באמתניכר  הדבר  שהוא  מאוס

 .להפסיד כתובתה מיד ללא משפטי המורדת יעלס ידמא

 ' תובתי כי לןיית 'אומרת בם גאמנת נחובתהל

  ):שם(עוד כתב ביביע אומר 

ן  לי יתיגרשני  ו,  איס  עלימ'כל  מקום  נראה  שכל  הדיון  בפוסקים  בטוענת  מ"
כגון ,  דברים  שלזכותהין  אינו  אלא  לעני',  יעליס  מא'לה  דין  אם  יש  '  כתובתי

ן  הכי ידברים  שהם  לחובתה  אין  אבל  לעני,  הבזא  צבלאותיה  הקיימים  וכיו
 הבזא  צו  כיואנוכמו  שמצ,  שהודאת  בעל  דין  כמאה  עדים  דמי,  שנאמנת  ינמ
  [...]" )שם(א  "יטברה  כתבכן  ו  [...]  בי  עוברת  על  דת  ג)א"ע  כתובות  עב(ן  "הרב
– 

" כמאה  עדים  דמי  ןל  דיודאת  בעה"דבממונות  ,  נאמנת  לחובתה"  ודה  שהכשילתומ"אם  ש
 )רלא  ןמסי  ב  קחל(א  "הרשבת  "ושכן  מתבאר  בשו"  ערשמו  עצים  משם  אדן  אי"ולא  אמרינן  בזה  

כגון  המודה ,  הודאתול  פי  שמחייבים  אותו  ממון  ע,  הרזיק  לחברו  תוך  שעבר  עבהמודה  שב
ית קצוצה יבר באת חברווה  או  שגזל  את  חברו  או  שהלו  ריםיפוכ  הםשהדליק  גדישו  של  חברו  ביו

 .ופרעו

שה  מאד  להוציא  ממון קאי  שודוב  "–  ף  שיש  חולקיםאד  )סוף  אות  ז,  שם(  מרע  אוסיים  ביביו
 ".ל"שיכול לטעון קים לי כדברי כל הפוסקים הנ, מן הבעל המוחזק

 דומעיד    רךכ(ר  "פד  ןי  עי,בכמה  מקומות  הובאה  דעה  זו  להלכה  שלחובתה  נאמנתר  "ם  בפדג

 .עודו שן אישם החזוב) 26

 מפסידה כתובתה מיד' איס עלימ'טוענת ה

' מאיס  עלי'ם  הטוענת  "  שלדעת  השולחן  ערוך  על  פי  הרמב)אות  ח,  שם(ודן  עוד  ביביע  אומר  

וכתב  שכן  דעת .  מפסידה  כתובתה  מיד  ולא  משהינן  לה  שנים־עשר  חודש  להפסיד  הכתובה
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  ואדוני  מורי  זקני  הרב ,)סימן  שסב(ש  "  והריב)ב"סג  ע(ד  בכתובות  "רי    ותוספותבעל  המאור

ודלא  כמו  שכתב בחזון איש שאינה מפסדת עד אחר שנים־עשר )  סימן  עז(בספר  תורות  אמת  

 :וביאר. חודש דלא כדעת השולחן ערוך

ס שח  )כה  בקיצור  תקפו  כהן  אות  קכד  ןמסי(התומים    תבשכה  מהרי  ידוע  ש"
בכתב   כלהכי  ,  א"והרמ  וךערלחן  ונגד  הכרעת  מרן  השלומר  קים  לי    לוםוש

נוססה  בקרבם  להיות  לשונם  הזהב  מכוון '  ורוח  ה,  השכיל  על  ידם'  מיד  ה
' וחפץ  ה,  דבר  בם  ומלתו  על  לשונם'  רוח  ה,  להלכה  אף  בלי  כוונת  הכותב

 ." שםין יע, )כז ןמסי(ת אור גדול "הגדול ממינסק בשו בכתך כו. בידם הצליח

שהרי  פעמים  רבות ,  כהתומים  בזה  ולהירא  באה  שרוב  פוסקי  אשכנז  לא  סמכל  מקום  נרו
בין  להקל  בין א  "כרוב  גדולי  האחרונים  שחלקו  על  הרמו  נקט  פוסקים  שהמשנה  ברורה  ועוד

שמעתי  שיש  לחלק  בין  פסקי א  "גולדברג  שליטי  "הגר  ב  בית  הדין  אדוואמנם  מפי  כב.  להחמיר
ם שאו גדנ' ם לייק'שלא לטעון א "ת שבזה קיבלו דעת רמלבין דיני ממונו, הדעה רויו  יםחיח  ראו

 צחק  ינחתת  מ"ך  בשוא,  )ל"נה(אין  לדבר  סוף  ומטי  בה  משם  התומים  בקיצור  תקפו  כהן  לא  כן  
 ענת  טצינו  מאחרונים  הפוסקים  משובות  תעלי  בובכמה:  "ונוו  לשכתב  וז  )ה  כרק  פע  קימן  ו  סלקח(
 . ל"עכ." עת כחריהם אחפשל ופנה מאינניו, א"רמ הכרעת הגדנ ף אי ליםק

 תבכ)  תקפז  דומ  ג  עקלח(א  "יוסף  שליטי  "הגר  יוןלצן  וכן  בספר  עין  יצחק  להראשו
 . א"האשכנזים טוענים קים לי נגד מרן והרמש

. א הובא מקור לזהל, )ב ןמסי פט  משןשו  חק  ז  חלקחל(  מרע  אויבי  ת"וש,  אמנם  במקור  הדבריםו
ובשלמא  לעדות ,  יחים  שדברי  התומים  אינם  מוסכמיםגופא  מוכ  שן  אידברי  החזו  יםל  כל  פנוע

אבל  להיוצאים  ביד ,  יתד  היא  שלא  תמוט,  וךערלחן  והספרדים  שקיבלו  עליהן  הוראות  מרן  הש
 .חזינן שאין הדבר מוחלט יםל כל פנעא "רמ

 : ונוה לשכתב וז )ק יא"סימן עז ס(הנה בבית שמואל ו

ן צאסי כן תפיסת ניילענם  א  שהביא  כאן  דעת  הפוסקי"על  הרב  רמ  השוד  קע"
א  דמשהינן  הגט "ן  ורשב"ש  ורמב"א  הביא  דעת  הרא  ולוגמלכסי  נו  זלבר
והמחבר  פוסק ,  ריך  ליתן  לה  הכתובהצנים  עשר  חודש  שבתוך  ונים  עשר  ש

 ." יעליס אמת נבטועליתן לה הכתובה  יךצרן יאם רוצה לגרש את בפשיטו

ה ולכאורה  זה  סותר  למ  .תובתה  מידמפסידה  כ'  יעלס  יאמ'בא  "הרמ  תעיוצא  שגם  לדי  זה  פל
 סקיםופב  הדרו,  חודש  שר  חודשעשל  שנים־  השהייהין  עניל):  גק  י"  סםש(  ואלשמת  יהב  שכתב

את  כתובתה   הליצערנא  ומה  לינא  ישבתות  מפסידה  מורדת  דבע  רבעאף  אחר  יכת  ו  להירהבס
  דלא ,פני  קטטה  מלפי  שגנאי  הוא  לבנות  ישראל  שיתגרשו,  אלא  שמבקשים  שלא  יגרש  מיד

צריך  לתת  כתובה   חודש  שר־עניםששאם  מגרש  תוך  א  "בשם  רשבא  "הרמ  תבה  שכומ,  ש"כהרא
על   מרע  אוגם  מהערת  מרן  היבי  יםפנכל  ל  עו(  עדומ  לוןד  חזעוו.  'יעלס  יאמ'היינו  ב,  זלברן  צאסי  כנו

, יד  מהכתוב  התאמפסידה    י  עלסיבמאא  "שגם  להרמ  ה  לייראבנראה  דס,  ל"התומים  הנל  פי  ע  שן  איהחזו  מרן
, קאיא  "בשיטת  הרמ  שן  איחזו  הילמאד,  שן  איחזו  הל  עקשה  מהמ,  ם  לא  כןשא,  למשפטי  המורדת  יך  צרןיאו
 ).תבתיו שככמ אי ודאלא

שהבעל  המוחזק  בדמי   בתיכתשה  והדרינן  למ,  כאן  שהבעל  מוחזק  בכתובתה  ןשכל  כמו
בתה  בלי  כל הכתובה  יכול  לומר  קים  לי  כדעת  הלחם  רב  והחקרי  לב  וסיעתם  שהפסידה  כתו

אף  על  פי  שתובעת ,  והיא  נאמנת  לחובתה',  איס  עלימ'שהיא  עצמה  טוענת    ןשכל  כומ.  הכרזה
 . כתובתה
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 וחזק מקרא ני מ–נידון  שבמחלוקות הכלב

אם  יוכל  הבעל  לטעון  קים  לי  כדברי  הפוסקים  הסוברים   )אות  ט,  שם(עוד  דן  ביביע  אומר  

והעלה .  'בתה  מיד  בלי  הכרזות  וכושגם  בתבעה  כתובה  נחשבת  כמאיס  עלי  להפסיד  כתו

 . ופטור מכתובתה בכהאי גוונא, שהבעל מוחזק

צריך  שלשון ,  שהחוב  מבוררון  כיוש:  "כתבש)  שסד  ןמסי  א  קחל  (ז"הביא  דברי  הרדבו
 ."ושמור זה שהוא עיקר גדול בדיני ממונות, מבוררכן ם גהמחילה יהיה 

 : כתבש) נב ןמסי(לעומתו דברי הלחם רב ו

 נים־עשרשדאיכא  פלוגתא  אם  צריכה  שיהוי    יעלאיס  מרדת  דדין  המוב"
ת אין  להוציא  מיד  הבעל  אדאי  שבוו,  ש  להפסידה  כתובתה  או  לאחוד

 ".שודח שר־עניםשדמפסדת בלא שיהוי  מרדאאן מכיון דאיכא , כתובהה

לחן וש  הסובר  בבירור  דלא  כמרןא  "גם  לו  היה  הרמ  –  דןדידון  יאף  בבני  זוג  אשכנזים  כנו
לא  קיבלו  את  פסקיו  עד א  "והיוצאים  ביד  רמ,  אחר  שיש  דעות  אחרות  בזה  וםמקל  כמ,  הבז  וךער

 .שפיר יוכל לטעון קים לי –ם גדנך שלא יוכלו לטעון קים לי ככדי 

ן ייעו  וםמקל  כמ,  א"נגד  הרמ'  ים  ליק'שאין  לומר  ל  "גם  אם  נאמר  כדברי  ספר  התומים  הנו
 :ונםו לשזו) 51 דומעו  רךכ(ר "בפד תבוה שכבמ

 בדל  הש  יי  כב  רהלחםז  ו"רדב  הין  בדבר  בחלוקת  מל  כאין  שומר  לש  יולםא"
 וא  המורדת  ליותה  הם  אביןו,  מורדת  העמד  מעצם  בוא  הספק  הם  אין  בבר
 . כתובה ההפסיד לתנאים בק רוא ההספקו, דאיו

 וא,  רידה  מיםווה  מם  הם  א–  הישא  הל  שעשיה  מל  עוא  הספק  הםא  יכ
 ספק  שוא,  או  לם  אכרזה  הגון  כמורדתה  שפטי  מה  לעשו  נם  אוא  ההספקש
 וויית  העצם  בז  אוא  הספק  הרי  ה–  או  לם  אעשייתם  בורך  צש  ים  אואה
 ת  אספק  מליה  עהחיל  לין  אלכןו,  ורדת  מין  דלל  כה  לאין  שתכן  ייכי  מורדתה
, ברור  החיובו  מבעל  הת  אפטור  לאיןו,  חייבן  מה  זעמד  משר  אהלכותה
 . ספק ביא הפטור השסיבתכ

 כבר שחרי אהיינוו, שחודשר ־ענים ששהיית הדבר  בק  רוא  הספק  הם  אבלא
 קבע  נכברו,  עשייתם  בורך  צאין  שמקום  בוא,  מורדת  השפטי  מל  כה  בעשונ
 הספקו,  בר  כיימת  קורדת  מטעם  מפטור  לסיבה  הריה,  דאית  ומורדת  לינהד
 זא,  גיע  הטרם  שוא,  מעשה  לפטור  ההחלת  לזמן  הגיע  הבר  כם  אלא  אינוא
 צם  עם  גאידךמ  ריה,  רור  בוא  ההחיוב  שף  איכ,  בעל  הידמ  ספק  מהוציא  ליןא
 ." וא הרור בבר כפטורה

גם  אם  יש  להסתפק ,  שהפסידה  כתובתה,  שכבר  נפסק  דינה  למורדת  דןדידון  יפי  זה  בנל
 .ז"הבעל מוחזק גם לשיטת הרדב מאעללי ולכ, בתנאי ומשפטי המורדת אם נעשו לה

 כתובתה בבעל הת אהחזיק לוקמי נודע

לפי  זה  כיוון  שלא  התקיימו  דיונים  ברכוש ".  הבריחה  והטעתה  ברכוש"הבעל  לטענת  

הרי  שלא  ניתנה  לבית  הדין ,  כתוצאה  מכך  שהם  נדונו  בבית  המשפט  לבקשת  האישה

והרי  קיימא  לן  חזקה  אין  אדם  תובע  אלא  אם  כן  יש ,  האפשרות  לברר  הדבר  מחמת  האישה

חזי  לאיצטרופי  שלא ,  אלא  ספקולא  יהא  '  והרי  תובע  הבעל  שהאישה  הבריחה  וכו,  לו

, ואילו  קיבלה  את  מבוקשה  בבית  המשפט  בשווי  כתובתה.  להוציא  ממון  מהבעל  המוחזק
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הם  רק   בה  ואם  כן  כל  בקשת  הכתובה  והדיון,  "אין  כפל  מבצעים"היה  בית  הדין  מכריז  ש

ואם  כן  מכיוון  שטוען  הבעל  שהבריחה ,  משום  שלא  קיבלה  די  כתובתה  בבית  המשפט

והואיל  ובא  כוח  האישה  הודה  שהבעל  ביקש  רק ,    ניתן  לברר  זאת  בבית  הדיןולא,  נכסים

שוב אין לנו ,  והאישה  היא  זו  שדרשה  פירוק  שיתוף  בדירה,  להבטיח  זכויותיו  בבית  המשפט

בפרט לפי מה שכתוב בחושן משפט , יסוד  למשכוני  נפשין  להבטחת זכות כתובתה במצב זה

 .מן כמו שאכתוב לק)סימן כו סעיף א בהגה(

 ה בתרו הא לם אהדיןו, תראה הריכה צהיתי הםא

שאף  שמדברי  חלק  מהפוסקים  היה  צריך  להתרות  בה  שתפסיד ,  )שם(עוד  כתב  ביביע  אומר  

. הווי  ליה  הבעל  מוחזק,  מכל  מקום  כיוון  שלדעת  השולחן  ערוך  אין  צריך  התראה,  כתובתה

 :והביא ביביע אומר ראיה לזה מהגמרא

, שכתב  כל  נכסיו  לבניו  עמרב  יכש':  י  הא  דתנןבג)  ב"ע  קלב(  ראבתא  בבב"
ה  שותף  בין אכיון  שעשש'(  'איבדה  כתובתה,  שתו  קרקע  כל  שהואאוכתב  ל
מי  אמרינן ,  בבריא  היאך,  עי  רבאב':  )ם"שבר  –  'מחלה  כתובתה,  הבנים

או , אבל בבריא סברא הדר קני, דידעה דלית ליה וקא מחלה עמרב ידוקא שכ
 "'. תיקו,דילמא השתא מיהת לית ליה

 :ביארו

ש  פסקו  שאיבדה "ם  והרא"שהרמב  )קו  ןמסי  רזע  הןבבא(וסף  ת  יכתב  מרן  הביו
מוכח  דבספיקא  דדינא  אם ו,  )םש(  וךערלחן  ווכן  פסק  מרן  הש,  כתובתה

ת "וכתב  בשו.  אמרינן  אוקי  ממונא  בחזקת  מריה,  נמחלה  הכתובה  או  לא
מא ימשום  דקי,  ל"של  הפוסקים  הנ  מאטעינו  יהד,  )קיט  ןמסי  א  קחל(ט  "מהרי

אינן ,  שאם  מתו  בעליהן  עד  שלא  שתו  )א"ע  תובות  פאכ(כבית  הלל  דאמרי  לן  
אלמא ,  דשטר  העומד  לגבות  לאו  כגבוי  דמי,  שותות  ולא  נוטלות  כתובה

 רא  בתאבב(הנמוקי  יוסף    תבי  מה  שכלפ  מרש  לוועוד  י  [...]  מספיקא  לא  גביא
  שעת  הכושר משום  דלית  ליה  לשטרא  דכתובה  מאטעינו  יהד)  ב"ע  קלב

בעל  השטר   יהכם  ומש,  שהרי  לא  ניתנה  כתובה  לגבות  מחיים,  לגוביינא  כלל
 " .כבא להוציא מן המוחזק הליי והו

. שםן  עיי,  בשולח  סבלונות  לבית  חמיו  )א"ע  קמו(  בתרא  בבא  יןתוד  הביא  ראיה  ממתניע
פסידה ה  הישוהא,  אין  להוציא  מן  הבעל  המוחזק  דןדידון  יללא  דמילתא  דאף  בנכ":  וסיים

 .דבריו כאן תורףעד ." כתובתה

על  )אות ב(בהסכמתו  לספר  טללי  שמואל  ה  "הללמשאש  ז  ון  רבי  שלוםאהגר  "מוה  לכראיתיו
הדורשת   יס  עלאימורדת  דמתב  שכש  )יב  דושם  עמ  סקיםופר  הבאוצ  ריו  דבואוהבי(,  י  מורדתינעני

 . ה מוחזקת בכתובתה ולא הבעלישאשהו 'תראה וכוהכתובה צריכה 

ולא ,  ל"הנ  מרע  אולתשובת  יבי  ציין  בהסכמתו  זול  "זצמו  עשהרי  הוא  ,  תמוה  על  כךיש  לו
סוגיות מ,  שם  בסוף  התשובה  מרע  אושהביא  ביביל  "כל  הראיות  העצומות  הנ  ראיתי  שהשיב  על

הבעל  מוחזק  ופטור  מכתובתה   ונאגוי  אמוכח  מהן  דכל  כהש,  ועוד  ראא  בתבס  ב"מפורשות  בש
 ימים  בוינשנשלח  אל,  הגדול  ןידת  הביא  מ"ליט  שורטלרנ  ג"גר  האת  מןק  דיספ  ל  עהעיר  לש  יכזאתו(.  ש"עיי

שדן  בזה  והביא   מרע  אוואישתמיטתיה  דברי  היבי,  ועוד  ואל  שמתיהב  ואיר  מבית  הברי  דהביאו,  זה  בחקר  שלוא
  ).מתלמוד ערוך שבידינו יל לעכרזהוכחות מכריעות כנ

 : ונםו לשזו) 50 דומעו  רךכ (ר"בפד תבוה שכוד יש לציין מע
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 מאיס  ברי  הכי  בית  מאיר  הדברי  בדקדוק  האליו  מופל  נריה,  וא  הך  כאםו"
 בן  ארוך  עשלחן  בנפסקכ,  ההכרזה  והתראותה,  מורדת  השפטי  מלל  כין  אליע
 ." בעיףז ס" עסימן בעזרה

 .א"גם לשיטת הרמ, לכל הליכי המורדת יךצרן יא' יעלס יאמ'רי שתפסו בפשיטות דבה

מפסידה הכתובה  יס עלהטוענת מאי,  פי  דינא  דמתיבתא  שלתבוכ)  26  דומעיד    רךכ(ר  "ם  בפדג
רבן קציינו  לו.  )לה  ןמיס    אף  על  פיקפר(ש  "הרא  תבו  שכה  כמייוהמתנות  ואין  צורך  בהכרזה  והשה

בחוט  המשולש   בשכתו"  הבינן  לה  גיטא  לאלתר  אם  ירצה  בלא  כתובהי:  "בתשכ  )םש(נתנאל  
. למאיסותה'  מבוררתא  מתלא'יבתא  הוא  גם  כשלא  נתנה  שדינא  דמת  )ב  ןמסי(מוולוזין  ח  "להגר

  .עד כאן תורף דבריהם

הפסידה   ליךצרן  יא,  שהם  מיוצאי  אשכנז  שקיבלו  עליהם  דינא  דמתיבתא  דןדידון  יבני  זה  פל
 .הייהכרזה והשהבכתובתה 

 אפשר שנשתנה המצב בדורותינו' המלכות וכו, לעניין התראה

אחרונים  שעינינו  הרואות  שכמעט  אין  כל  השפעה ולולא  דמסתפינא  יש  לומר  שבדורות  ה

הכול ,  להתראות  ולהכרזות  של  בית  הדין  על  הנשים  המורדות  כי  כשכבר  באים  לבית  הדין

מה  גם  שבידם  לקבל  בבית ,  אצל  עורך  הדין'  נסגר'והכול  כבר  ,  בדרך  כלל'  שרוף'כבר  

ארה  תועלת ממילא  כמעט  לא  נש,  המשפט  זכויות  אחרות  מקבילות  ולעתים  גדולות  יותר

 .בהתראות והמלכות

שאם  ינהגו  עמם   ןידת  הצא  זוג  שעדיין  נראה  לביימואם  י,  דובר  ברוב  המקריםממובן  כ
תשוב  לשלום  בית  מחמת ש,  )'כווהכרזות  (יהיה  סיכוי  שתתקיים  התועלת  שבתקנה  ל  "כתקנת  חז

  ).מוד תכהבן העזר חלק א עא( דבר משפט ברפוכעין זה כתבנו בס, ודאי שכך יש לנהוג עמם, ןכ

ה  שצעקה ישראתה  האמשורק  ,  הישמת  האזי  בפטשמ  התיכבר  דנו  ברכוש  בב  שנידוננובך  א
ה  דעתה  שאיננה ישהרי  גילתה  הא,  ןידת  ההחליטה  לנסות  כוחה  בבי,  שם  ואין  מושיע  לה
בצע  נושיט  וניתן  לה  את  התקנות  כקרש  הצלה ם  כן  מה  א,  ותקנותיהםל  "מושפעת  מחוקי  חז

  .ל"ניגוד לכוונה שיצקו בהן חזאף ב, כשנוח לה הדבר

ונתחייב  שם   ייםשל  גוכאות  רבמי  שהגיש  דינו  לע  )א  בהגה  ףיכו  סע  ןמסי(  פטמשן  שחו  ןיעיו
אפשר  לומר  עוד   ן  ההתראהייולענ  .עיקר  שאין  נזקקין  לו'  שדעה  א,  רהתון  יחזר  לדר  כך  ואח

ת סביר  לה  שאם  בישמ  כוחהא  חזקה  על  ב,  א  כוח  ביל  ידמיוצגת  ע  לך  כלה  בדריששבזמננו  שהא
ן וווכי',  א  ניתנה  התראה  אלא  להבחיןל'ו  ת  כתובתהאתפסיד    –יחליט  שהיא  מורדת    ןידה

שרוב  הנשים  היו ל  "בזמן  חזכן  ן  יאה  שמ  .כמותרית  ועומדת  י  היארה,  שיודעת  מכל  מקום
מרדן  יפסידו   יל  ידן  להן  לדעת  שעייומנ,  להן  חכמה  אלא  בפלךה  תיולא  הי,  נישאות  בקטנותן

הבאנו  דברי  התורות  אמת  ועוד '  ולקמן  בתגובתנו  לדעה  א.  לפיכך  תיקנו  להן  התראה,  ןכתובת
 .זהין בעני

 דינה כמורדת דמאיס עלי בכל גוונא , ש ועוד"לדעת הריב, המבקשת להתגרש

מצאנו  לגדולי  הפוסקים  שהגדירו  כל  המבקשת  להתגרש '  מאיס  עלי'עוד  בגדר  מורדת  ד

ואי  בדאמרה  בעינא   "):סימן  שסא(ש  "ת  הריב"שכתב  בשוכמו  '  מאיס  עלי'כמורדת  ד,  בפועל

 ." כלומר שאינה רוצה לא בייבום ולא בחליצה, ליה ומצערנא ליה
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כיון   יעלס  ידהוי  כמא,  ום  והיא  תובעת  לחלוץיבשהוא  תובע  י  ונאגוי  אבכה:  "בתוד  כע
 ." שאינה חפצה בו

רנו מווני  דא  בתורתו  לתשבהעה  "הללמימון  בירדוגו  ז  ירבון  אהג  ניזקי  דדקדק  מדבריו  דוו
 ןמסי(לב  מבין  ת  "ובספרו  שו  )לד  ןמסי(דברי  מרדכי  ת  "בשוה  "הללמרדכי  בירדוגו  זר  "הג  ניזק

ואם ,  יעלס  יהוי  בכלל  מא,  סיבה  שבעולם  ורוצה  להתגרש  בלימכל  שהיא  שונאת  אותו  ש:  ")טכ
 " .צערנא ליהומה לינא יהיינו בע, אינה רוצה להתגרש

 ).םש( סקיםופר הבאוצ ריודבאו יהבו

ר באוצ  ריובאו  דבוהו,  ות  ג  ח  אכהלאישות  ה  ותכד  מהל  יקפר,  וזנטלר(משנת  יעקב    רפבס  דעוין  יעו

 : ד"כתב בשם פסקי ריש )רך כא דף סט עמוד א כסקיםופה

וכן   [...]  היינו  שאינה  רוצה  להתגרש  ממנו  כלל  הליצערנא  ומה  לינא  יבעד"
גרש  דינה  כאומרת  מאיס כל  אשה  הבאה  להתזה  י  פול,  י"מטין  דברי  רש

 ."עלי

ן כאן  יוא,  בזה  יםקהפוס  ריבדו  אובשה  )טס–ים  סחפרך  כא  דכ(  סקיםופר  הבאוצ  דעוזה  ביין  וע
 . אריךלהום מק

בתביעתה   יעלס  ישטענה  עליו  מא  יווןכש,  כל  האמור  לעילל  פי  ע  מרש  לווננו  יידבני  זה  פל
  הפסידה  כתובתה  אף  שתבעה הרי,  דדל  מהכא  מה  שלא  הוכיחה  טענתה,  ודרשה  להתגרש  בפועל

שעצם  הדבר ,  ל"הנש  "שהרי  זהו  החידוש  הנלמד  מהריב,  יעלס  יכתובתה  מדין  מורדת  דמא
ן  לי יתי"שבאומרת  ן  "הר  תבה  שכולפי  זה  מ.  יס  עלעושה  אותה  מורדת  דמאי,  שתובעת  גירושין

היא  רק ו,  או  גירושין  תם  ביהיינו  כשתבע  הוא  שלו,  יס  עללא  חשיבה  כמורדת  דמאי"  גט  וכתובה
ש "בזה  חידש  הריב,  אבל  כשיזמה  היא  את  הגירושין,  "ן  לי  גט  וכתובהיתי"השיבה  לטענתו  

 . גם אם תבעה כתובה יס עלשדינה כמורדת דמאי

אם   :ובין  למר  ובין  למר.  א  ולא  פליגידמר  אמר  חדא  ומר  אמר  ח  –ן  "והרש  "אפשר  שהריבו
אם ו',  יעלס  יאמ'דינה  כמורדת  ד"  ובהן  לי  גט  וכתיית"גם  בלא  אמרה  ,  יזמה  ותבעה  את  הגירושין

צערנא ומה  לינא  יעב'דינה  כמורדת  ד  –"  ן  לי  גט  וכתובהיית  "–לא  יזמה  אלא  השיבה  לדבריו  
 .ש"ואפשר גם להריב, ן"להר' הלי

 ותו אוציאה מהיא שהדבר חשב נליו אחזור תלא שרור באשרכ

מה  שכתב  בפסקי על  פי  ,  עוד  יש  להביא  סברה  נוספת  שלא  להצריך  כאן  משפטי  המורדת

: א  וזה  תורף  דבריו"ג  צימבליסט  שליט"בפסק  דין  של  הגרח)  26כרך  יד  עמוד  (דין  רבניים  

וזה  לא  שייך ,  מטרתן  לאלצה  לחזור  לבעלה,  ל  במורדת"ההכרזות  וההתראות  שתיקנו  חז

 –באישה שמצווה לגרשה ואסורה עליו 

 אריש  תהישוהא  תם  ביבמקרה  שברור  לנו  שאין  סיכויים  לשלוי  זה  ולפ"
הרי  אין  מה  להמתין  ומיד  נחשב  שהיא  המוציאה  אותו  וממילא [...]  במרדה  

 " אין לה כתובה

 ):דק "סימן סט ס( שן איכלשון החזוו

 איהיד,  תובה  כתבוע  לכות  זה  לאין  דודעת  ייא  הדאיו,  ו  בואסת  מהיאשכיון  "
 מט(וכדאמר  בגיטין    תובה  כו  לןיתת  שאוי  רוונא  גכהאיו,  דידיה  ליה  לגרשהמ
 )."ב"ע
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ינו  משום הי,  שמורדת  לא  הפסידה  כתובתה  עד  שיעשו  לה  משפטי  המורדת  כל  מה  שתיקנוו
אלצה  לחזור  ממרדה ללהכריז  עליה  ולהתרות  בה  כדי  ,  ןייל  להשהות  הענ"שתקנו  חזון  שכיו

נחשב  הדבר  שהוא  מוציאה  ולא ,  אם  מגרשה  לפני  שעשו  בה  סדרי  מורדת  כןל.  ולשוב  אל  בעלה
 . ויש לה כתובה, שהיא מוציאה אותו

 לכת  לדין  כלא  שמיאנה  שהיששדן  בא  )פו  ימן  סוףג  סחלק  (ץ  "סימוכין  לדבריו  מהתשבא  הביו
 : ונוו לששכתב וז, לגור עמו במקום אחר הלע בחריא

, תשוב וביישה  לדי  כבעל  הירת  דמקום  במורדת  בלא  אתראה  הריכה  צאינהו"
, עולם  לובש  תלא  שעתה  דלתהג,  ורף  עפכה  ההיא  וצאת  לרוצה  שה  זבלא
 ה  ליןה  אתוב  כה  לאין  שיון  כורף  עשיות  קפני  מכאן  בותה  אוסרין  אאיןו
 ." וספתת

 עלות  ללא  שומרת  איא  והעלות  לומר  אואה  "–  )ב"ע  י  קתובותכ  (ברייתא  בבואר  מכןשיאר  וב
 יכויים  סאין  שןווכי  שדבר  הביאור  וכרזות  הוםשמשמע  מיד  בלא    –"  תצא  שלא  בכתובה  [...]

ן  תוכן ד  כאע  מוציאה  אותו  ולכן  תצא  שלא  בכתובהא  כאילו  הי  יד  מחשבנ,  מרדה  מתחזורש
  .ריודב

 מה  עיה  מנוי  וגמורה,  ק  שכבר  בזמן  הדיון  בתביעתהינראה  מהחומר  שבת,  דןין  דדום  בניג
 .תביולא היה סיכוי רציני לשלום  איןולסיים את הניש

 '? הליה ומצערנא ילנא יעב'דחשבת כמורדת נם  הא– עתה לחשוב שהיא זכאית לכתובתהט

שיש  לומר  שטעתה  לחשוב  שזכאית ,  )שם  אות  ו(שהביא  ביביע  אומר  ,  עוד  יש  להוסיף  סברה

אלא נחשבת [' בעינא ליה ומצערנא ליה'היא לכתובה ולא שרצתה רק לצערו עד שנחשיבנה כ

ואכן  בית  הדין  קמא  דחו  את  תביעתה .    מחמת  שתבעה  כתובתה]כדבריה',  מאיס  עלי'כמורדת  ד

ולהרבה .  ואפשר  שטעמם  כדאמרינן,  ושין  מחוסר  הוכחות  ולא  חייבוהו  בכתובתהלגיר

יכול , וכמוחזק. אין צריך הכרזות והתראות אלא מיד מפסידה כתובתה' מאיס עלי'פוסקים ב

 .'קים לי'הבעל לטעון 

את     אינה  עושה–י  הבעל  תבע  גירושין  אף  הוא  כי  ידיעת  בית  הדין  בעת  כתיבת  פסק  הדין  א
 בעיקר כתובתה  לחייבו' ה זל עה זורדיםמ 'הצדדים שפסוקלין בה כדי  ואמוטעיתהחלטתם ל

מכל  מקום  כיוון ,  תבע  גם  הבעל  גירושין,  סמוך  ונראה  לכתיבת  פסק  הדין,  ואף  שבינתיים

שהרי  לא  חזרה  בה  האישה  בינתיים (מלפני  זמן  רב  ולא  השתנו  עם  הזמן  '  בשטח'שהעובדות  היו  

ואכן  גם  התגרשו ,  ועד  בכלל,  ת  גירושין  עד  לאותו  פרק  שהבעל  תבע  אף  הואועדיין  הייתה  תובע,  ממרדה

נראה  שאין ,  ועל  פי  אותן  העובדות  קבע  בית  הדין  את  שקבע,  )של  דבר  כמובא  לעילבסופו  

  עילה  לשנות –  שהוגשה  ימים  מספר  לפני  שבית  הדין  כתבו  את  החלטתם  –  בתביעת  הבעל

היה  הדין ,  וקדם  יותר  לכתוב  את  פסק  הדיןאת  החלטתם  כי  באמת  לּו  התפנה  בית  הדין  מ

וכי  מפני שהשתהה בכתיבתו עד שכבר לא יכול הבעל לסבול את מצבו העגום לחיות ,  ל"כנ

, אלא  יש  לומר  שכל  העומד  להיכתב  ככתוב  דמי?  יפסיד,  כנשוי־פרוד  והגיש  את  תביעתו

ת  בית  הדין  לא ומסקנ,  ופסק  דין  זה  היה  עומד  להיכתב  תיכף  בסיום  הדיון  והגשת  הסיכומים

בפרט  כשתביעתו ,  ואין  מקום  לשנותה  מחמת  תביעת  הבעל,  הייתה  שונה  אילו  נכתב  אז
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ולא שייך בכהאי גוונא להחשיבם כמורדים זה על . הוגשה רק כשמונה חודשים לאחר הדיון

 .וכמו שיתבאר, אלא האישה היא שמרדה, זה

 רבנו ירוחם שדיבר בהם' מורדין זה על זה'דר ג

מסתבר  שלא  כתב  דבריו  אלא  במורדים  זה  על  זה ,  בעיקר  דברי  רבנו  ירוחם:  זאת  ועוד

וכל  שכן  אם ,  אבל  כשתחילה  ידוע  שרק  צד  אחד  מרד.  באותו  פרק  ובאותו  זמן  באופן  הדדי

מחמת  זה  הגיעו  לבית  הדין  וטענו  טענותיהם  באופן  שנראה  לבית  הדין  שרק  צד  אחד  אשם 

ולאחר  זמן ,  ר  יותר  שנפטר  הבעל  מהכתובהועל  פי  אותן  הטענות  אף  יכתבו  מאוח,  ומורד

שהרי  אין ,    לא  בזה  דיבר  רבנו  ירוחם–תבע  גם  הצד  השני  גירושין  מפני  שכשל  כוח  הסבל  

כל  צדק  להשוותו  עם  הצד  הראשון  שמרד  תחילה  וגרם  לו  למרוד  אחר  שביקש  נואשות 

 . שלום בית ונותר בעיגונו

י  הרעה  כי  התהוותה קטטה ־מתח  בשלד  כאן  לא  אמר  רבנו  ירוחם  אלא  כשנלאו  למצוא  הפוע
ן וויכ  –  ולכן,  יכי  לידיינוה  דייני  להאי  דינאהאין  יודעים  ו,  מןזותו  פרק  אמזה  לזה  ומזה  לזה  ב

יש :  "ונוו  לשזו)  יב  סעיף  ה  מןיס  פטמשן  שוח(  וךערלחן  ובש  תבו  שככמ,  שאין  להשאיר  הדין  חלוק
יא  הדין צואינו  רשאי  להו.  ל  להתבררבמקום  שאין  הדבר  יכו,  לדיין  לעשות  דין  כעין  הפשרהוח  כ

 . יש להפריד ביניהםשתיקן וזר אומר רבו של רבנו ירוחם ג – "חלוק מתחת ידו בלי גמר

 ? חילהתמדוע יעבירו עליו את הדרך להשוותו לצד שפשע , בל אם כבר נודעה החטאתא

  זה  לכפות יצא  לו  לרבנו  ירוחם  היתרין  צריך  לבאר  מני,  מנית  זוגם  כשמורדים  זה  על  זה  בו
ולקמן  כתבנו .  שכופין  להוציאל  "שהרי  אינו  מאותם  שאמרו  חז,  כןל  "גט  במקום  שלא  הורו  חז

 .מיאדשא תיעילזה בס ביאור תידעאה לעניות רנה

לעיל ל  "שהרי  כתב  הוא  ז,  להביא  ראיה  לזה  מיניה  וביה  דרבנו  ירוחם  תידעות  ינראה  לענו
 מוסיפין  לה  על  כתובתה  [...]  המורד  על  אשתו:  "ונוו  לשזו  –דין  מורד    ב–  מינה  בסמוך  ונראה

אינה ,  שמע  שכאשר  כבר  לא  תרצה  לישב  ותדרוש  גירושין  מ–"  כל  זמן  שתרצה  היא  לישבב[...]  
 היה  לו  להוסיףכן  א  ם  לשא,  אחר  שברור  הדבר  שהוא  התחיל  ,חשבת  גם  היא  כמורדת  עליונ
ני  שהם  עתה  מורדים  זה מפה  מבטלין  את  התוספת  שהוסיפו  לה  על  כתובת,  כשתרצה  להתגרשו"

 ."על זה

ך  זה  הוא  רחוק  מן  האמת  והצדק  כרחוק  מזרח פוה,  הוהוא  פשוט  בסבר,  לא  ודאי  דליתאא
  .ממערב

אשה  שאמרה  לא :  "אברהם  בן  אשמעאלר  "ה  יש  במשמע  מגוף  לשונו  בשם  רבום  כן  כן  גו
פשוטו  כמשמעו ש  "אבל  איני  רוצה  ליתן  גט,  ינא  להעהוא  אומר  אנא  נמי  לא  בו  [...]  בעינא  ליה

קיימו  דיונים  על תולא  שתבע  גירושין  אחרי  זמן  רב  כשכבר  ה,  פרק  הוא  עונה  לטענתה  בשבו
אף  אם  בפועל ,  רו  מכתובתהטלמסקנה  לדחות  את  תביעתה  ולפ  ןת  הדיי  בת  אמרידתה  שהובילו

נכתבה  ההחלטה  מאוחר  כשכבר  הספיק  להגיש  תביעתו  לגירושין  זמן  קצר  לפני  כתיבת 
 .ההחלטה

 ןק  דיפסב,  מ  דועמ(  ראלישארץ    לשיתראנות  הבל  הרשראך  דוגמתם  באוסף  פסקי  דין  בא  ואו
 הרב יעקבו, הרצוג חק אייזיק הלוייצרב הראשי ה, עוזיאלחי יר מאון בן ציי    רביוןלצראשון  ההרבנים  הגאונים  מ

ן שכתבו  בבעל  שתבע  גירושי  )בהערה  קיב  14  דומערך  כא  כ(  סקיםר  הפובאוצ  ריהםאו  דבביה,  )קלמס
, ה  מרדה  רק  אחרי  שהוא  תבע  בראשונה  להתגרש  ממנהיששאם  הא,  ושוב  חזר  לתבוע  שלום  בית
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זכויותיה  שמורות  לה  לתבוע ו,  במקרה  זה"  מורדת  בטענה"פי  שהיא  ל,  אין  דין  מורדת  חל  עליה
. כי  ידיעת  ההפכים  אחת  ודון  מינה  ואוקי  באתרין,  פיצויים  מתאימיםומהמגרש  כסף  כתובתה  

ואין  ספק  כי  במצב  זה  שהיא  מרדה  בו  תחילה ,  גונא  דגברא  קשה  מדאיתתאשהרי  עי  וביותר
ועוד  שתבע  גירושין  רק  זמן  רב  לאחר ,  אם  מרד  אף  הוא  ותבע  גירושין,  בפועל  כבר  שנתיים  וחצי

 –ולא  יהא  כוחו  וזכותו  של  האיש  ,  "ורד  בטענהמ  "הליהווי  ,  שהישהתקיים  דיון  בתביעת  הא
 . היש האגרוע מכוחה של –ק בממונו זהמוח

ן  למה ייענ  וניא,  באותו  פרק  זמןה  זה  בה  שכתבנו  לעיל  שרבנו  ירוחם  דיבר  במורדים  זומ
 א  כשאמרו  בווקירוחם  שלאו  דו  נובבביאור  דברי  ר  )שם  בדבר  משפטת  "שו(  רם  אחכתבנו  במקוש
ירוחם   נובכוונת  ר  שה  אתרששם  כתבנו  כן  לעומת  דעה  אחרת  שפי,  הזה  במנית  שאינם  רוצים  זז

כתבנו  שלא ל  זה  וע,  מנית  זבוה  זה  בששניהם  מרדו  ז  דועיהיה  ממש  שאופן  בקא  דוובר  וא  דיהש
אלא  גם  כשבהכרח  אחד  התחיל  ובעקבותיו  גם  השני ,  לצמצם  אפשרי  אוכן  לדעת  מי  התחיל  יתי

הצד   אומרו,  וכניםמאים  בבר  כהם    ןידת  הא  ידוע  מי  התחיל  כי  בבי  לןידת  הבילמרד  אלא  ש
ואין  לדעת  מזה  מי  התחיל ,  "נא  נמי  לא  בעינאא:  "גם  הצד  השני  אומרו,  "א  בעינא  ליהל  ":האחד

 )הישאה,  ידן  דןידובנ(שצד  אחד    הובררש  ן  דידןידובנכן  ן  יאה  שמ,  'וכו'  תן  אצבענ'וגרם  למרד  ו
, )'י עלסיאמ' דמורדת כהחשיבה לי  דזה  בברש  כ"ולהריב(,  ןידת  הי  בבתבע  גירושיןו,  רם  לפירוד  במרדוג

 ןידק  הבסמוך  לכתיבת  פס,  הצד  השני  וחזר  אף  הוא  למרוד'  שברנ'לאחר  מכן  רק  תקופה  ארוכה  ו
והבו  דלא  להוסיף ,  ואין  לך  בו  אלא  חידושו,  ארבנתו  שכמה  על  זה  זה  לא  מקרו  מורדים  זב  –

 . עליו

, ןידת  הנפסק  שכל  התובע  בבי  )עה  ןמסי  פט  משןשחו(שהרי  בריש  הלכות  טוען  ונטען  ,  דעת
והבעל ,  "א  בעינא  ליהל"ה  טוענת  ישכשהא  דןדידון  יגם  בנם  כן  או  ."רר  דבריךב"אומרים  לו  

שהרי ,  לומר  לכל  צד  לברר  דבריו  מדוע  אינו  רוצה  ןידת  המוטל  על  בי,  'וכו"  נא  נמי  לאא"משיב  
ם  כן וא,  ודע  מי  אשםיובהכרח  י  כןאם  .  מי  יזכה  ומי  יתחייב  –הטענות  תקבענה  ההלכות    פיל  ע

לדעת  מי  גרם   פשראלא  היה  כשאלא  ודאי  ?  דייני  דחצצתאירוחם  לדון  כעין    נובמדוע  נאלץ  ר
לכן  כדי ו,  כגון  ששום  אחד  מהצדדים  לא  הוכיח  טענתו  שבעל  דינו  גרם,  כן  ירוחם  נובדן  ר,  לכך

דבר  הגורם ,  הישובעלים  נשואים  ללא  א,  שים  נשואות  ללא  בעל  נ–שלא  להשאיר  הדין  חלוק  
 .יללעכרת זאת התקנה הנאל עבן אשמרהם אבי בקבע ר... מכשלות

 'מורדים זה על זה'נימוק נוסף מדוע אין להחשיבם כ

 : וזו לשונם) 258חלק יא עמוד (עוד נימוק הוא על פי מה שכתבו בפסקי דין רבניים 

ה ישא:  שכתב  שם,  הדברים  מפורשים  בדברי  רבנו  ירוחם  שהבאנו  למעלהו"
עינא לך והוא  אומר אנא נמי לא ב,  ן  לי  גט  וכתובהיתשאמרה  לא  בעינא  ליה  י
מסתברא  דאין  דנין  אותה  במורדת  להפסידה  כלום ,  אבל  איני  רוצה  ליתן  גט

כיון  שגם ש,  וטעמו  של  דבר  הוא  כנראה  כמו  שכתבנו.  המעיקר  כתובה  ונדוני
שוב  אין  מקום ,  הוא  אינו  חפץ  בה  ולא  שייך  המגמה  לאלצה  לשוב  אליו

 ."להכריז עליה כמורדת להפסידה הכתובה

 ןק  דיא  בפס"שליט  ישיבש  אל"הגרי  –  רכוד  דברי  רבנו  ירוחם  הנזעל  יס  –וכבר  כתב  כן   
 : ונו לשוזו ) יגדורך ו עמכר "דפ(ודם ק

והבעל  גם  הוא  לא ,  בה  ומסרבת  להשלים  עם  בעלהירה  סישאהמקרה  וב"
שהרי  אין  כאן  מקום ,  נראה  דלא  הפסידה  כתובתה  ונאגוי  אבכה,  רוצה  אותה

 ".לחזור ולהשלים אתוה זידי ל להכריז עליה כמורדת לאלץ עליה ע
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אין  זה ,  פסידה  כתובתההשכבר    נו  באופן  שמדבריהם  יצא  הדיןדשכבר    דןדידון  יבני  זה  פל
 .ורדים זה על זהמדומה להון ידנ

 ? האם יסוד דינו של רבנו ירוחם לכוף גט במורדין זה על זה הוא מטעם כופין על מדת סדום

ל  פסק  דין  של  בית  דין "ל  הדיינים  בדואנשלח  לכ,  והנה  בעודני  עסוק  בכתיבת  פסק  דין  זה

א  שהכפייה  במורדין  זה  על  זה  שכתב  רבנו "נ  גורטלר  שליט"הגדול  שבו  חידש  כבוד  הגר

א "דף  כח  ע(ן  בקידושין  "ולמד  זאת  מדברי  הר,  נלמדת  מדינא  דכופין  על  מידת  סדום,  ירוחם

והיא אומרת " תיךלא קידש"שכתב באומר לאישה , ")מבקשים ממנו"ף דיבור המתחיל "מדפי  הרי

דמאי  איכפת  ליה  וכגון  זו "דאי  לאו  שנאסר  בקרובותיה  ודאי  כופין  לתת  גט  "  קידשתני"

 ". ודאי כופים על מידת סדום

ולא  כן  הוי  סוגיין .  בשוטין  נמי  קאמר  דליכפוהו,  משמע  מדבריו  שהבין  שרבנו  ירוחםו
 .שאין כופין בשוטי על סמך דברי רבנו ירוחם, דעלמא

א  התם וקו  שדמרש  לודי,  סדום  דתל  מידלא  דמי  לכופין  ע  תידעיות  נ  נראה  לעעוד  דאעיקראו
ן לה יתלא היה לו כלל מה להפסיד אם י, שאילו לא היה נאסר בקרובותיה" א קידשתיהל"בטוען  

מידת  סדום  אם א  יוודהן  "לכן  קאמר  הר,  וטענתו  שלא  קידשה  פי  הודאתול  עלה  ביננואוגם  ,  גט
 איתסר  דעינא  באל  "שטועןכ:  צמך  עהגעו(  ן  לו  מה  להפסיד  ואיננו  חסר  דבריאכי  אכן  ,  ן  לה  גטיתלא  י

 רצה  ילמהו,  עולם  בשי"  יל  חשו  ענות  בבותר  "הריש,  דום  סת  מידגדר  במעט  כה  זגם  שף  או  לומעיןש"  קריבתהב
 חת  אשאת  לרצה  ימא  שחוק  רפק  סשביל  במיה  יל  כגןיעת  זה  יל  ידעו,  ו  זלובה  על  שרובותיה  קת  אקאדוו

כשרואות  בו  מידת ,  רוב  יש  להניח  שקרובותיה  לא  ירצו  בועל  פי  ,  רצה  יאםו,  רצה  יא  לשמאד,  תיהקרובומ

 . שלא לגרשה אלא מרצונווח שהתורה נתנה בידו את הכ וגם איננו בעלה )אנוכיות ואכזריות כזו

כעת  מורד  בה   גם  אם,  דןדידון  ישמרדה  בו  כנ,  בבעלה  ממש  שהיא  נשואה  לוכן  ן  יאמה  ש
עונתה  שהרי  גם  היא   וממילא  אין  הוא  מונע  ן  שאינו  רוצה  לתת  לה  גט  לעת  עתהעווט  אף  הוא

 –)  ה  לין  אם  אזונה  ליכריחוהו  שוא,  יהה  ידמעש  בספקה  דפשרא,  מדורה  וזונותיהין  מלעניו(  אינה  חפצה  בו
 ? נא לן ההיתר לכופו לגטמ

? רווח  או  לאוכי  חילקה  התורה  בין  שיש  לו  .  רי  התורה  אמרה  שאינו  מוציא  אלא  לרצונוה
ולדעת "  שב  עד  שתלבין  ראשהת"אם  "  שטה  לו  את  הרגלפ"ב  )א"ע  קט(והרי  נחלקו  בכתובות  

, לא כייפינן ליהכן פי ף על וא, אין לך מידת סדום גדולה מזו, האומר שתשב גם כשאביה פסק לו
הרי  שגם  כשכל ,  "דבעי  לצעורה"וכמה  פעמים  מצאנו  ,  והיינו  משום  שאינו  מוציא  אלא  לרצונו

ועוד  דכשמורדים .  מעיכוב  הגט  ק  אין  לו  הנאהרם    אומרל  וחוק,  ו  לכופוינכוונתו  לצערה  אין  ביד
דפעמים  שבא  מחמת ,  ת  סדוםידלאו  כל  אפיא  שווין  להיקרא  מ,  "א  אתן  גטל"ואומר  ה  על  זה  ז

רוצה   נואיולכן  ,  ירחמנה  וישובו  לחיות  יחד  ישוב,  קרוב  או  רחוק,  טענה  שאולי  בעוד  זמן  מה
לא  חילק  רבנו  ירוחם  בדבר  וכתב ף  על  פי  כן  וא  .שזה  ודאי  לא  נחשב  מידת  סדום,  עתכלתת  גט  
תן  גט  מעט  זמן יימשמע  גם  במקרה  שהוא  אומר  ש,  ופין  אותו  לתת  גטכשר  ־עניםששכעבור  

שבזה  ודאי  אין ,  וכעת  הוא  ממתין  לראות  אולי  ירצה  בה  מאוחר  יותר,  חודש  שרעשנים־  לאחר
ף  על  פי  כן וא,  "א  בעינא  דליתסר  בקריבתהל"ה  פחות  מזה  שטוען  אי  הרבודובו,  כאן  מדת  סדום

אלא ,  וםסדדת  ל  מילא  מדינא  דכופין  ע  –  אלא  ודאי  לא  מן  הדין  הוא.  ירוחם  שכופין  נובקבע  ר
 .ועל כן לא כייפינן בשוטי אלא במילי, אר הדין חלוקיששהוא כדי שלא י, מהתקנה כמו שכתבנו

לבאר  על  פני  סעיפים  רבים  על  מה  דיבר  רבנו   תרהיכתב  באריכות    ןק  דיס  פאותו  בהנהו
שלכאורה  רוב  המקרים ,  ויש  לתמוה  על  כך  שהוצרכו  לבאר  זאת  כל  כך.  ירוחם  ועל  מה  לא  דיבר
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הם  מפורשים  ומפוזרים  על  פני יאלא  דינ  א  אין  להם  קשר  להלכת  רבנו  ירוחםרמעיק  –  שהזכירו
 נידונים  הבכלוה  שבהם  שהצד  השוורק  זאת  אמנם  יש  ,  על  מפרשיו  רזע  הןבא  וך  ערלחןשוכל  

 ואוכחות    הם  ע–  ילות  עש  יהזכיר  שמקרים  הכל  כרוב  בבלא,  ה  זת  אה  זוצים  רשאינםב,  כתבוש
 רבנוין  לני  עה  זאיןו,  וך  ערלחןוש  בלכה  הה  לקבעה  נילה  על  כרי  ה–  ילות  עכשישו.  דיהןעלב
אלא ,  ר  ובמה  לאעד  שנצטרך  לבאר  במה  דיב  וך  ערלחןוהשס  ו"ש  המקום  בא  בא  להואש,  רוחםי

ס "שלא  נמצא  לו  פתרון  בסוגיות  הש'  שטח  עיוור'  'לכסות'כאמור  לא  בא  רבנו  ירוחם  אלא  
 ף  אטובת  לעיןית  לירוחם  הוא  רק  כשאין  עילה  מוכחת  נרא  נו  רבל  שינו  דכלו,  וך  ערלחןוובש

 ורו  מאה  רכןל',  יסתאבו  שד  עעושיר  'השאירם  לצוי  רלאון  שכיוכן  מפי  ף  על  או,  הצדדים  מחדא
 .י'פלאגח "וכעין תקנת הגר, ולא מן הדין, ל"כנ' לתקן 'וחם ירנו רבלש

שם  הסכימו   ולדגהן  דית  ישכל  חברי  ב,  ל"מצאנו  סייעתא  לדברינו  מהפסק  הנ  יםעל  כל  פנ
, ורק  הוא  נחשב  המורד,  ירוחם  נובשוב  אין  מקום  להלכת  ר,  וד  במעשיוירשכל  שידוע  מי  גרם  לפ

או  שהסתפקו   האזורי  שהבעל  גרם  ואשם  ןדית  י  היה  ברור  לבהאם:  ונם  רק  נחלקו  במציאותידובנ
  .האזורי מי אשם ןידהת יב

 ? מה מפסידה האישה מהממונות לדעת רבנו ירוחם ולדעת שאר ראשונים–במורדים זה על זה 

נראה  לעניות ,  ובעיקר  ביאור  דברי  רבנו  ירוחם  מה  מפסדת  האישה  במורדים  זה  על  זה

שאף  שנהוג  לומר  שהבעל  חייב  עיקר  כתובה  בכל ,  ר  חדשדעתי  לולא  דמסתפינא  לומר  דב

מכל  מקום  נראה  לעניות  דעתי  לדקדק  מדברי  רבנו  ירוחם  שלאחר  שנים־עשר  חודש ,  אופן

 : שהרי זו לשונו, הפסידה גם את עיקר הכתובה

. סתברא  דאין  דנין  אותה  כמורדת  להפסידה  כלום  מעיקר  כתובה  ונדוניאמ"
ולאחר  שנה  כופין ,  אגיטא  דילמא  הדרי  בהוומיהו  משהינן  לה  תריסר  ירחי  

דאדעתא  למישקל ,  אותו  לגרש  והפסידה  תוספת  וכל  מאי  דיהיב  לה  מדיליה
 ." ולמיפק לא יהיב לה

 :ונוו לשזו) םש(ירוחם  נובעל ר )לגאזיח א"להגר( תיבות משפט הנבך כתכו

ם  כן כיון  שהוא  ג,  שהיא  מורדתף  על  פי  אד]  ירוחם  נובל  רבו  של  רש[עתו  ד"
אלא לאחר השנה כופין ,  אין  מפסידין  אותה  כתובתה,  מורד  ואינו  רוצה  אותה

 ."שלה אבל לא תוספת זלברן צאסי נכאותו לגרש ונותן לה 

 :ונושזו לש – )אלף רלה ןמסילק א ח(ת "בשוא "דעת הרשבהיא ן כהוסיף שנראה שו

כבר  אמרנו ,  מה  ששאלתם  מה  הן  גובות  מנכסי  הבעל  בכתובתן  ומתנתןו "
ן  הבעל  מוציא  אלא  מרצונו  ואם  הוציא  מרצונו  בין  בזו  ובין  בזו  נותן שאי

אינן  נוטלת ,  אבל  מה  שנתן  להם  משלו.  לומר  נכסי  צאן  ברזלכ  להם  כתובתן
 " .דאדעתא למשקל ומיפק לא יהיב, כיון שהן תובעות להתגרש, כלל

תם  אין  למצוא  דבר  ממה מן  הס  דן  דידוןיהרי  בנ,  חייב  בנדונייתה  הקיימת,  יםקוספה  מלקחהנה  אף  דלו(
 ).מאז הנישואיןל כך שהכניסה לו לפני זמן רב כ

דלדעת  הנתיבות   –  ים  לגרשהכדהיינו  שגם  הוא  הס,  כשטוענת  מאיס  רי  שבמוציא  לרצונוה
, א"להרשב  זלברן  צאסי  כנותן  אלא  נ  ינוא,  רבנו  ירוחם  שמורדים  זה  על  זה  הו  נדונו  שלזמשפט  

א "ולכאורה מלשון הנתיבות משפט והרשב.  חייב לה כלוםהא כל מה שהתחייב לה מדיליה אינו
והוא בכלל מאי דיהיב לה מדיליה דאדעתא , שלא הזכירוהו כלל, נראה שגם עיקר כתובה אין לה

  .למישקל ולמיפק לא יהיב לה
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לאחר  שדן  באופן  שהאיש  הוציא  מרצונו  את ,  ל"נ  הבהושתוף  הסבא  "רשבהשהרי  ,  דעת
 : ונוה לששלא מרצונו וזכתב הדין במוציא , המורדת

[...] '  יגרשני  ואיני  חפצה  בו  ולא  בכתובתו,  איס  עלימ'בל  האומרת  א"[...]  
ואין  לה  עיקר .  ואם  הוציא  תוך  שנים  עשר  חדש  ורצה  הבעל  לגרש  מגרש

נדונייתה  אלא  אם  תפסה  בלאות  הקיימין  אין   פילואכתובה  ותוספת  ולא  
 " .מוציאין מידה

שרוצה  להוציא  מרצונו כ:  מוכח  לכאורה  דהכי  קאמר,  "הנייתדונ  פילואולא  "ממה  שכתב   ו
ם  כן זה  היה  ג  יםל  כל  פנהיינו  משום  שע,  זלברן  צאי  סשכתב  לעיל  שנוטלת  לכל  הפחות  נכ

א  לבד  ונאלץ יבל  בסיפא  שמרדה  הא.  )ירוחם  נובלרא  "את  הרשב  פט  משותבוזהו  שהשווה  הנתי  (מרצונו
  כתובתה  שלא  תיטול  שהרי  גם  במוציאה  מרצונו עיקרא  עימבלא  :  בזה  –להוציאה  שלא  מרצונו  

הוציאה   שזו  –שנוטלת  כשמוציא  מרצונו    –ה  אלא  אפילו  נדוני,  נוטלת  אינה  )זה  על  זהמורדים  (
 .א תיטול אפילו נדונייתהלשלא מרצונו 

 :ונוו לשטעם לדבר וזא "כן יש לדייק עוד ממה שנתן הרשבו

הם  כתובתן  כלומר  נכסי  צאן בין  בזו  ובין  בזו  נותן  ל,  אם  הוציא  מרצונוו"
ן  שהן  תובעות   כיואבל  מה  שנתן  להם  משלו  אינן  נוטלות  כלל.  ברזל

 ".דאדעתא למשקל ומיפק לא יהיב, להתגרש

אבל  לא  עיקר  ולא ,  שרק  זה  נוטלות  –א  וקוא  דוה"  זלברצאן    סינככלומר    "כתב  שמה  שריה
, התובעת להתגרש ללא עילהוהיינו שכל , "שתובעות להתגרש  יווןכ:  "שהרי  הטעם  הוא,  תוספת

לה  בעיניו ק'ה  יתא  הי  ל–  שזו,  ה  כזו  תיקנויששהרי  לא  לא,  תפברור  שמפסידה  עיקר  ותוס
 שן  איעיל  בשם  החזולתבתי  ו  שכוכמ,  תיקנו  הבזא  צולא  על  כיו,  אלא  היא  זו  שתבעה',  להוציאה

 ): דק "ט סס ןמסי(

דאיהי , ע כתובהודאי היא יודעת דאין לה זכות לתבו, יון שהיא מואסת בוכ"
לא  נשתנה  דינה  מחמת  זה ,  ואף  שמוציא  לרצונו  [...]  מגרשה  ליה  לדידיה

 ".אחר שהיא תבעה להתגרש

 נובשר,  וןעייך  רצ  ירוחם  נובלרא  "בנתיבות  משפט  להשוות  הרשב  תבה  שכמ  וםמקל  כמו
 ואילו,  רוצה  לגרשה  ירוחם  דיבר  במי  שאומר  שגם  הוא  אינו  רוצה  אותה  ומורד  בה  אלא  שאינו

היה   –ואילו  לא  דרשה  גט  ,  ו  המורדת  מידתעוסק  במי  שרק  הסכים  לגרש  את  אשא  "הרשב
. ר  כךלבין  אח  דשחושר  ־עניםשלא  חילק  בין  לפני  א  "ועוד  שהרשב.  ממשיך  לחיות  עמה  בשלום

 .שהעירו בזהר "וכמדומני שראיתי באחד הפד

 : ונוו לשהוזכר לעיל וזש) יד ןמי סגמכלל (ש "הראת "בשו דעוין יעו

 חרטה  התך  כאחר  ומים  ייזה  אחד  ינשארו  ושירהנה  עק  זה  איששא  נאובןר"
 היא  ומו  עתדור  שאשתו  לדין  בובע  תראובןו,  ביתה  מעלה  בת  אהוציאהו
. תובתי  כי  לןיתי  ויגרשני  שוצה  ראני  ומו  עדור  לוצה  ריני  אלי  עאוס  מומרתא
 אחרו  שנשאה  כהם  בכה  זי  כלו  שהם  שכסיה  נל  כאבד  לה  לישש  וען  טהואו
 .פטרנה יךכ

 לא  שעין  בדיין  עהוא  ומון  מה  לכניס  הם  א,ממוןין  הלעניו[...]  :  שובהת
 נכסי  ולוג  מכסי  נ,ידה  באר  יישמונה  מבלא.  ה  להכניס  שה  מח  ייק,וציאוהוה
 ." אומה מח ייקא לו להכניסה שה ממכל ורזל באןצ
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רי שכתב  הנתיבות  משפט  שהיא  כדבא  "הרשב  בתותשובה  זו  נראה  שהיא  ממש  כעין  תשו
וי והו,  רק  שתוותר  על  הרכוש  וצה  לגרשהרוהשיב  ש  יס  עלשהרי  גם  כאן  טענה  מאי,  רבנו  ירוחם

 .ול ולא כתב שתיטול עיקר כתובהיטתה הממון שרק נדוניין כתב בעניו, כמורדים זה על זה

 :לשונםו תבו וזכ) ב ות א95 מוד עא ילקח( בניים רין דהנה בפסקיו

 םא,  ה  בורד  מוא  האף  וית  בשלום  בפץ  חנוי  אוא  הף  אכאמור  והואיל "[...]  
 ה  זבכגון  שרוחם  יבנו  רדברי  מהבאנו  שכמו  וגרשה  לייב  חוא  הדין  הן  מןכ
 ש  יוםמקל  מכ,  פייה  כל  שו  זה  מידידי  לגיע  נא  לם  אאףו,  גרשה  לותו  אופיןכ
 ענתה  טחמת  מגרשה  לחייבו  לם  אדון  לם  גיש  שמעלה  לתבנו  ככברו(  גרשה  לחייבול
 א כיף סענד קןמי סרזע הןאב(א "רמ הסק פבר כוונא גהאי  ככלו,  )ברא  גח  כו  לאיןש
 : ונוו לשזו) הגהב

 ופין  כאין  דב  גל  עףא,  א  לו  אופין  כם  אלוגתא  פאיכא  דקום  מבכלו'
 הנעלתא  דונידנ  הוכן,  יד  מתובה  כיתן  לותו  אופין  כוםמקל    מכגרשל
 . ')מדיר ריש הרדכימ( יהל

 לויי  ה"הר  משובת  תשם  בג  צןמי  סיש  ררזע  הןאב  גר  אייבא  עקי  רבוןאג  ההגהות  בןיעיו(
 כוליםי,  יתו  בלעזוב  ומנה  מלכת  לדעתו  ושתו  אם  עטט  קמרגילה':  ונוה  לשז  וז  טןמיס
 ." מלוג הכסי נת אמנו מהוציא ליש שכן שכל ו)'ידו מכתובה ההוציא לקרוביםה

 .)כא עיףד סקנ ןמסיב(א "רי שהביאו מקור לחיוב עיקר כתובה מהרמה

דהתם  בדברי ,  ירוחם  נובלדינו  של  רא  "רמהתב    מה  שכלכאורה  יש  לחלק  בין  תידעיות  נלעו
, וח גברא וכדומהככגון חסרון , אם העילה שבו גורמת לכפייה יםקהפוס וקתלאיירי במחא "הרמ

שניתן  לכופו  במורדים ס  "מן  הדין  לא  מצאנו  בש  אשר  ירוחם  שרק  חידש  תקנה  נוברכן  ן  יאה  שמ
ומן  הסתם  כוונת ,  אלא  רק  תקנה  כאמור  יםק  מחלוקת  בדבר  בין  הפוסוגם  לא  מצאנוזה  ה  על  ז

י בומה  שהביאו  מהגהות  ר.  מנלן  שמוציאין  ממנו  כתובהם  כן  א,  במילייה  התקנה  היא  רק  לכפי
ון שכיו,  ולא  שמוציאים  ממנו  כתובה  במוחלט,  יש  לומר  דהתם  כעין  עיקול  עושים,  גראייבא  עק

לכן ,  ואולי  יימצא  אשם  ויחייבוהו  בכתובה,  וד  בדיןשדעתו  לעזוב  את  ביתו  לפני  שסיפק  לעמ
 .חוןיטמעקלים דמי הכתובה לב

פסידה  כלום האין  דנין  אותה  כמורדת  לש:  "שתחילה  כתב,  ובדברי  רבנו  ירוחם  יש  לדקדק
ר כך דילמא הדרי בהו ואח  שר  חודשענים־ששהינן  לה  מ:  "כתבר  כך  ואח"  מעיקר  כתובה  ונדוניא

והשתא לכאורה  [...]"  וכל מאי דיהיב לה מדיליה דאדעתא למשקלכופין לגרש והפסידה תוספת
חר י  זה  לאולפ,  ה  הביאה  משלהיתשהרי  רק  נדוני,  "אי  דיהיב  לה  מדיליהמ"עיקר  נמי  הוא  בכלל  

 .א"הרשב תבו שכגם עיקר הפסידה וכמ דשחושר ענים־ש

, ההפסידה  כלום  מעיקר  כתובא  ברישא  של  תבה  שכירוחם  על  מ  נובאם  נאמר  שסמך  רו
ובסוף  כתב  שהפסידה  תוספת  וכל  מאי  דיהיב ה  שתחילה  כתב  שלא  הפסידה  עיקר  ונדוני  יקשה

היא   ותהאשרק  ,  "היב  לה  מדיליהי"ולא  תה  שהיא  הביאה  וזה  בא  לאפוקי  נדוני,  לה  מדיליה
 –  עיקר  כתובה  שהרי  לא  הביאה  אותהה  ובכלל  ז  מה  שלא  הביאה  אינה  נוטלת:  י  זהולפ,  נוטלת

יוצא  שדינה ,  שאם  נאמר  שגם  עיקר  יש  לה  בתום  השנה,  ועוד.  יו  ברישאוזה  סותר  את  דבר
ם  כן וא,  וכל  מה  שהתחדש  הוא  שכופין  אותו  לגרש  בתום  השנה,  בתחילת  המרד  כבתום  השנה

שכופין   ללמדנו  הדבר  היחיד  שהתחדש  והואק  די  היה  לו  ר,  מדוע  האריך  לבאר  שוב  מה  מפסידה
ש  בסוף  השנה  שאינה  נוטלת  אלא  מה  שהכניסה שהתחד  הליירא  באלא  ודאי  דס,  אותו  לגרש

 .ולא עיקר ותוספת, דהיינו נדונייתה
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שיש לחלק  תהייה, בו של רבנו ירוחםר, למעאבן אשרהם אבי באולי  אפשר  לומר  שסברת  רו
 דתכף  ששניהם  מורדים  זה  על  זה  שר  חודש־ענים  שלבין  לאחר,  שר  חודש־עניםשבין  לפני  

ה הוא  מפסיד  עיקר  כתובה  שהתחייב  לה  וגם  הנדוני  –  ומעוניינים  להתגרש  ואכן  מתגרשים
, והוא  רוצה  בה'  יעלס  יאמ'ולא  דמי  להיכא  שרק  היא  אומרת    (ינו  רוצה  בה  ומורד  בהאשהרי  ,  מחזיר  לה

שהרי  גם  היא  רוצה  להתגרש  ואדעתא  למיפק  לא ,  והיא  מפסידה  תוספת,  )שמפסידה  גם  את  העיקר
י בשם  שגזר  ר  כ–  במרדם  יכו  שניהם  לעמודשהמש,  שר  חודש־עניםשאבל  לאחר  ,  יהיב  לה

כך  גזר  גם  עליה  שתפסיד  גם  את  עיקר  כתובתה   )במילי(  כפות  אותו  לגטל  למעאבן  אשרהם  אב
והיא  שגם  כן ,  מרדו  בדוומה  לגט  על  עייכפבנס  יקשאינו  מן  הצדק  שהוא  י,  כדי  להשוותם

י  מיהת  כעין  תליוהו ווועוד  כי  היכי  דלה,  דקאי  קאיכינה  דו  נס  בכלוםיקא  ת  לממשיכה  במרדה
מתרצה  בלבו  להיות  כפוי  על  הגט  אף  שאינו  מן  הדין ,  שנפטר  מתשלום  העיקר  יל  ידשע,  וזבין

שכאשר תדע שאם תוסיף למרוד , היה בכך גם עידוד שיחזרו בהם ממרדם גיסא ומאידך. לכפותו
 .יש סיכוי שתחזור בה, תפסיד גם את עיקר כתובתה דשחושר ־עניםשעד 

, שלאידך  גיסא  יוצא  שכשהסכים  לגרשה  מיד  משלם  עיקר,  רוןיסזו  חה  אמנם  יש  בסברו
ן  שהיא  פתחה  ואמרה  לא ווכיוא  והל,  וכשעיכב  את  הגט  לשנה  שלמה  לא  ישלם  עיקר  כתובה

כי   זוה  ומכל  מקום  יש  לקיים  סבר?  בעינא  לך  נמצא  שהוא  עיגנה  לשנה  וכיצד  יצא  חוטא  נשכר
כדי שלא יצא הדין ל "לכן תיקנו כנ, לדעת  מי  האשם  ןידת  השגם  היא  מרדה  בו  ולא  יכלו  בי  יווןכ

 . חלוק מפני תיקון העולם

נקטו ר "ביודעי שבפד, לא  להלכה  ולא למעשה,  ירוחם  כתבתי  בדחילו  נוביאור  זה  בדברי  רב
הבעל  חייב  בעיקר  כתובה  בכל   נון  כדבר  פשוט  שלדעת  רבנו  ירוחםבגדולי  הדיינים  וארזי  הל

 'ואם טעיתי וכו, ששר חוד־עניםשגוונא גם לאחר 

ד "אבא  "בן  יעקב  שליטי  "לידידנו  הגרצ  )תקיט  דומא  עמ  ןמסי  ג  קחל(משפטיך  ליעקב  ת  "בשוו
שסברת  רבנו  ירוחם  כבר   בתכ  –  )ז  דובהערה  בעמ(  סקיםופר  הבאוצ  ריודבו  אהבי  –  יבל  אבת

 : ונםו לשכתבו וזש, ")כי "תחיל המבור דיב"ע ה סףד(ביבמות  ותפכתובה בתוס

, מאתים  אית  להוא  מנה  וקדו  –  דכופין  מחמתה  נךהדכל    נו  חננאלבירש  רפ"
ודייק  מהא  דאמר  בריש ,  דאדעתא  למיפק  לא  אוסיף  לה  אבל  תוספת  לית  לה

', נפקא  מינה  למורדת  כו,  נאי  כתובה  ככתובהת)  ב"ע  כתובות  דף  נד(אף  על  פי  
  [...]"ולא קאמר נפקא מינה לבאה מחמת טענה וכיוצא בה

, לדברי  רבנו  ירוחםל  "הנ  ותפלא  ראיתי  כל  דמיון  בין  דברי  התוס,  תורתווד  כבלת  יבמחו
, ידן דןידוואילו בנ, ולכן יש לה עיקר כתובה ופין  אותו  לגרש  כשבאה  מחמת  טענהכדהתם  קאי  ב

חייב  בעיקר   יתותפשלתוסלו  ין  ימנ  –  לא  שגם  הוא  מורדא,  כדומהו'  וטראח'מורדת  ללא  טענת  ש
 ראיה  לדברנו  שגם  רבנו  ירוחם  לא  נתן  לה  עיקר  אלא  בראשיתל  "הנ  ותפואדרבה  מהתוס?  כתובה
 . דשחושר ־עניםשולא לאחר , המרד

 . זלברן צאסי כאלא רק נ, ן דידןידונראה שכלל לא מקבלת עיקר כתובה בנא "מהרשבו

לרבנו א  "שתמהו  על  נתיבות  משפט  שהשווה  בין  הרשב  )324  דורך  ח  עמכ(ר  "ראיתי  בפדו
והזכירו  את ,  ובהכתפת  סמיירי  במורד  שכפאוהו  שעל  כן  נפטר  מתוא  "שהרשבלו  ין  ידמנ,  ירוחם

כדברי  המשפטיך   ולא  עלה  על  דעתם  להשוותו  לרבנו  ירוחם,  ל"הנ  ותפתוס  שבנו  חננאלבדברי  ר
שלרבנו  ירוחם  בכל  גוונא  אית  לה  עיקר  גם  לאחר ל  "הנר  "מכל  מקום  נראה  שהבינו  בפד.  ליעקב

בדקדוק  דברי  רבנו   ישב  להם  מה  שהוקשה  לנו  בעניותיןלא  ידעתי  כיצד  התיו.  שר  חודש־עניםש
 . ירוחם
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כן  שבאופן  שרק  היא יתכיצד  י:  ירוחם  נובוקשה  להם  על  רה)  323  דום  עמש(ר  "הנה  בפדו
ואילו  כשגם  הוא  מורד  היא ,  ושהייה  אלא  לאחר  התראות  ובהכתפת  סאינה  מפסידה  תו,  מורדת

יך רוצ.  נדבר  בזה  םהשר  זובהמשך  בעמה  שיישבו    שםן  ועיי?  לאלתר  ובהכתפת  סמפסידה  תו
' יעלס  יאמ'אינה  מורדת  ד"  ן  לי  גט  וכתובהיית"שבאומרת  ן  "שקושייתם  היא  לשיטת  הר  מרלו

נא  ליה יעב'ד  הוא  במורדת  היישה  ודבעינן  הכרזה  הא  מאיד',  הליצערנא  ומה  לינא  יעב'אלא  ד
כל '  יעלס  יאמ'שגם  בתובעת  כתובה  נחשבת  בגדר    יםקאבל  לשיטת  הפוס.  'הליצערנא  ומ

שהרי  רבנו ,  ן"ירוחם  דלא  כהר  נובלר  הליירא  ביש  ליישב  בפשיטות  שאכן  ס  –  שתובעת  גירושין
 אפשר,  "כתובה  ותן  לי  גטיי"ואי  משום  דאמרה  ".  עינא  ליהבא  ל  "ירוחם  דן  באמרה  להדיא

שהיה  רבנו  ירוחם  תלמידו  של   –  כדרכו  בקודש,  ש"בו  כדעת  הראלרלרבנו  ירוחם  ולהו  ירא  בדס
ל "הנ  מרע  אוביבי  תבה  שכואדרבה  מכאן  ראיה  למ  –  ותדיר  הולך  בשיטת  רבו,  כידועש  "הרא

 הליירא  בוס,  ן"דלא  כהר,  תלמידו,  ירוחם  נובלר  הליירא  בשהרי  כך  ס,  ן"פליג  על  הרש  "שהרא
מצאנו  חבר י  זה  לפו(  יס  עלנקראת  מורדת  דמאי  ")ן  לי  גט  וכתובהיתי,  א  בעינא  ליהל("שגם  באומרת  כך  

ירוחם  שאם  אומרת  כך  כי  נדמה   נוברם  כן  ועוד  שאפשר  שסובר  ג  ).'ים  ליק'ל  נה  מיאקנפו,  ש"להרא
נא יעב'כדי  להציק  לו  כ  –  ם  אם  אינה  זכאיתג  –ולא  שדורשת  כתובתה  ,  לה  שזכאית  לכתובתה

ת נדלחובתה  נאמם  כן  ועוד  יוכל  לסבור  ג.  'יעלס  יאמ'נקראת  מורדת  ד',  הליצערנא  ומה  לי
 שן  אישכן  דעת  החזוו,  )אות  ז(ל  "כנזכר  ביביע  אומר  הנול  הכ.  ההכרזותלהפסיד  כתובתה  גם  בלי  

מה   דימייא  א  קשממילא  מעיקרא  לו).  םש  (סקיםופר  הבאוצ  ריודבאו  יהב  ו,)סט  סוף  אות  ד  ןמסי(
 . ירוחם נובעל רל "הנר "שהקשו בפד

סבירו   הםש:  קשה  –יישבוה  שהנה  לכאורה  גם  אחר  ,  שם  את  קושייתםר  "מה  שיישבו  בפדו
הכרזות הל  כ"לפי  ש,  ובהכתפת  סשכשרוצה  לגרשה  אלא  שלא  המתין  להכרזות  צריך  לשלם  תו

 –  א  רוצה  אותהלגם  הבעל  שככן  ן  יאה  שמ,  "לחוץ  עליהל"תקנו  נ"  התראות  שנאמרו  במורדתו
ן  שהיא  לא  רוצה  אותו  הרי  אדעתא  למשקל וושמכי  זו  וממילא  קם  דינא  רי  אין  מקום  לתקנהה"

עיין  ('ווכבתקנת ההכרזה  ן צורךישלם כי אללכן אינו צריך ו "פת כתובהולמיפק לא יהיב לה תוס

ייתכן שמפני ה: עדיין יקשהש, ושייתם נותרה בעינה גם לאחר הסבר זהקעדיין  אך. )325  דושם  עמ
ל "הפסיד  יותר  ממי  שכבר  מההתחלה  רצה  לגרש  היפך  דעת  חז,  שהוא  רצה  תחילה  בשלום  בית

ילמדו  כל  הבעלים  למהר  למרוד  גם  הם ,  שאם  כך,  ועוד?  שלחין  שציוו  שלא  ימהר  לטבשלהי  ג
  .מרובה פי כמה מהעיקר לך כלולא לבקש שלום פן יבולע להם ויצטרכו לשלם התוספת שבדר

א "שהרשב,  לרבנו  ירוחםא  "שם  על  הנתיבות  משפט  שדימה  את  הרשבר  "מה  שהעירו  בפדו
שעיקר  הדמיון  הוא   תידעיות  נעלאה  רבפשוטו  נ,  'כוופאוהו  כגלל  שב  תפלא  כתב  שפטור  מתוס

דהיינו  שגם  הוא  מורד  ואומר   טפשמות  בוביאר  הנתי'  אם  הוציא  מרצונו'א  "במה  שכתב  הרשב
בין בזו ובין 'א "ומה שכתב הרשב. מוציא לרצונוא "וזהו שקורא לו הרשב, גם אנא לא בעינא לה

ולא  שום  דבר   זלברן  צאסי  כנותן  לה  רק  נ'  הליצערנא  ומה  לינא  יעב'דהיינו  שגם  במורדת  ד'  בזו
 ןמסי(  ואלשמת  יבב  תבו  שכלשיטתיה  כמ  היינו  משום  דאזיל,  גירושין  שניהם  שתבעו  יווןכמשלו  

את  כל  השיטות  בזה  שהן  ארבע   ואל  שמתיושם  סיכם  הב(א  "שבלרון  "מברללהו  ירא  בהכי  סד)  חק  "עז  ס
 ). ן שםבעיקר עיי

טר  את  הבעל  גם  מעיקר  כתובה פא  "ו  שהרשבינלאמור  נראה  שהנתיבות  משפט  הבין  כדברו
שפטר  נאלחננו בבשם רל  "ביבמות  הנ  ותפהתוס  תבוה  שכוממילא  לא  קרב  זה  למ,  ל"כשיטתו  הנ

א "שברפי  ה  לדןדידון  ינשבאלא  ,  את  מי  שכופים  אותו  לגרש  שלא  בפשיעתו  ובהכתפת  סרק  מתו
ת יהב  תבו  שכלשיטתו  כמא  "הרשב:  גם  מעיקר  כתובה  מהטעמים  שכתבנור  ורבנו  ירוחם  פטו

 .דשחושר ־עניםששיש להשוותם לאחר  ונתבו שכורבנו ירוחם כמ, ואלשמ
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 לא דייקי ןדיבתר בית  ן דייתב

הרי  שפסק  הדין  קמא  הפוטר  אותו  מכתובתה  חלוט ,  עוד  יש  לדון  שכיוון  שלא  ערערו  בזמן

מה  גם  שהייתה  הזדמנות  לבית  דין  קמא ,  ובית  דין  בתר  בית  דין  לא  דייקי,  ואין  להשיבו

, ואולי  משום  דסבירא  להו  כמו  שכתבתי  לעיל,  בו  בכתובתה  בפסק  השני  ולא  עשו  כןלחיי

 . אין לה אפילו עיקר כתובה, שגם במורדים זה על זה ודורשת גירושין

 הפוסקים מחלק להתראה כוויא הדין היתת בחלטה

ר דנו  שפסק  דין  להפסד  מזונות  ושא)  33ר  כרך  ו  עמוד  "עיין  פד(עוד  יש  לומר  שכמה  פוסקים  

, כיוון  שפסקו  בית  הדין  קמא  שאין  לה  כתובה:  והכי  נמי,  זכויותיה  הוי  כהתראה  או  הכרזה

, הרי  הפסידה  כתובתה,  וכיוון  שלא  חזרה  בה  מאז  ועד  לגירושין,  הווי  כהתראה  והכרזה

ואף .  דפסק  הדין  גופיה  הוי  התראתה  גם  לּו  הנחנו  שהיא  מורדת  שצריכה  התראה  ושהייה

 . המוציא מחברו עליו הראיה,)42ד שם עמו(שיש חולקים בזה 

שממנה   )מא  ןמסי(א  "הריטבת  "הביא  דברי  שו  )אות  י(ל  "הנ  מרע  אויבי  בתוסוף  תשבנה  וה
 –  אבל  אם  מסרב  לתת  לה  גט,  מכתובתה  נפטר  הבעל  א  אם  רצה  הבעל  לגרשהוקדו  שבואר  יוצאמ

אחר  שכתובתה מ,  לכתוב  לה  כתובה  אחרת  יךצרין  אואם  חזרה  בה  ,  ידה  כתובתה  מידסאינה  מפ
 אין  לה  כתובהה  אם  רצה  הבעל  לגרש"שכתב    וךערלחן  ווכן  יש  לדייק  מהש.  ומדת  בתוקפהע

"[...] 

 : שרק הליירא בס )שסד ןמיס אק חל(ז "הרדב ולםא

 –'  רק  שיגרשני,  איס  עלי  ואיני  רוצה  בו  ובכתובתומ  'יכא  דאמרה  היאה"
  מגרשה  אין ונן  שאיוווכי,  שיגרשנה  תעל  מנדבר  ברור  שלא  מחלה  אלא  ה

 –" כאן מחילה

פסידה ה"'  י  עלסיאמ'במרדה  ון  שיוכ  וםמקל  כמ,  ם  אם  לא  אבה  לגרשהג  –ו  הכי  א  לאה
 :מרע אווסיים היבי ".כתובתה מיד

והגיש  תביעה  לגירושין  ורק  היא ,  מאחר  שהבעל  רוצה  לגרשה  דןדיידון  נב"
כבר ו,  נמצא  שהעיכוב  מצדה,  תן  לה  כתובתהייעד  ש,  מסרבת  להתגרששו  ז

  ."הפסידה כתובתה

 .דון מינה ואוקי באתרין מקל וחומר שהיא זו שרצתה הגירושין תחילהו

ת ה  שעוד  זמן  רב  לפני  הגשת  התביעות  לבייששהודו  האיש  והא  דןדייש  לדון  בנידון    עודו
והאיש  השיב ,  ה  טענה  שמאסה  בו  מפני  מחדליו  לטענתהישאלא  שהא,  הם  חיים  בנפרד  ןדיה

ה  שיש  בו  הודאת  בעל  דין  וניכרים  דברי יש  ואף  צירף  כתב  יד  האהיששהמצב  נוצר  באשמת  הא
שתביעת  הגירושין  מצד  הבעל  לאחר  כשנתיים  וחצי  של   לפי  זה  נראה  פשוט.  אמת  כטענת  האיש

ב איננה  יכולה  לגרום  לו  להתחיי,  היששל  האה  שעולה  מהחומר  שבתיק  שהם  בעטי  פירוד
 . ירוחם נובבתשלום עיקר כתובתה גם לשיטת ר

ד  כה  מחמת  שיקולים   עה  היא  זו  שעיכבה  את  הגטישש  להוסיף  דלא  מיבעיא  אם  האוד  יע
 וכלתכן  שקיבלה  עצה  להמתין  מלסדר  גט  עד  שהבעל  יבקש  אף  הוא  גירושין  כדי  שיתשי,  שונים

בעלה  לסבול  יותר  את  עגינותו  לאחר  זמן  רב ול  כייה  האשר  כבר  לא  כ  –  ואם  כן  ,לדרוש  כתובה
א  יעלה  על  הדעת  שילקה   ל–  ןיונאלץ  בתורו  לתבוע  גירוש  השיכל  כך  שהתעגן  בעטיה  של  הא

שתשוב וה איש הוא זה שעיכב את הגט בתקוהנניח ש ם אםגלא ש א,גם  ֻעָּגן וגם ישלם:  יםבכפלי
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יותר ול  כייה  הלא  ,  נתיים  וחצישמשך    תם  בישלולוכשהתמידה  בסירובה    תם  ביה  לשלוישהא
שנתן  עוד  ועוד   הוא'  פשעו'בו  בכתובתה  כשכל  הרי  שגם  באופן  זה  אין  לחיי,  להמתין  ותבע  גט

 ונותרו פרודים כל אותו הפרק כפי, המציאות לא השתנתה כלל וכאשר  בפועל,  תם  ביסיכוי  לשלו
 .שהיו בזמן מתן פסק הדין הראשון

חזר ר  כך  ואח  הישלאחר  הדיונים  שהתקיימו  בתביעת  הא  תם  ביבשלמא  אילו  שבו  לשלוו
שהעובדה  היא   יווןכאך  ,    אכן  היה  מקום  לדינו  של  רבנו  ירוחם,הישהא  םעהבעל  לתבוע  גירושין  

שפטרו   קמא  ןק  דיבמה  פקע  פסם  כן  א,  ל"שלאחר  הדיונים  הנ  זמןהאותו    כל  ודירפבשנשארו  
 . מכתובה

ה  היא  זו  שעיכבה ישהאשכאורה  למראה  ,  עצם  הדבר  שנאלץ  הבעל  לפתוח  בתביעה  משלוו
ולא  טענה  שרוצה ,  ה  לדרישתו  לגטישימה  האנראה  שעצם  הדבר  שתכף  הסכ,  וביותר.  את  הגט

קש בלעכב  את  הגט  עד  שהבעל  י:  ועציה  השיאוה  עצה  זוייתכן  שימעלה  חשד  ש,  תם  בישלו
שבמסגרתה  תוכל  לדרוש  מחדש  את  הכתובה ,  למראית  עין'  דשהח'כדי  ליצור  מציאות  ,  להתגרש

 . כפי שאכן עשתה

  יוסף גולדברג ג"ית הדין הרהבברי אב  דל עערותה

  ושבאופן זה אינה מפסידה את עיקר כתובתה 'מורדים זה על זה'בדבריו שהצדדים נידונים כ .א

א  שבנידון "ג  יוסף  גולדברג  שליט"וראיתי  מה  שכתב  כבוד  חברנו  אב  בית  הדין  הרה

והנראה לעניות דעתי . והאישה זכאית לעיקר כתובתה,  נחשבים  הצדדים  כמורדים  זה  על  זה

, בנדון  כמו  שלנו'  עיקר  כתובה'בנו  ירוחם  לא  חייב  את  הבעל  בכבר  כתבנו  לעיל  כי  באמת  ר

לפי ,  ")אכן  את  עיקר  הכתובה  לא  הפסידה"בדיבור  המתחיל  (כפי  שנכתב  בדברי  אב  בית  הדין  

אבל ,    בבית  הדין  שאינם  רוצים  זה  את  זהיחד  וטוענים  יחדשרבנו  ירוחם  דיבר  בזוג  הבאים  

בר  ניתן  פסק  חלוט  שהאישה  הפסידה בנידון  דידן  שהאישה  תבעה  גירושין  תחילה  וכ

, שעזבה  את  בעלה  ונפרדה  ממנו  ללא  שהוכיחה  דבר  וחצי  דבר,  כתובתה  בהיותה  מורדת

כשניכר  הדבר  שהאיש  מעוגן  עד  שנאלץ  לתבוע  שהאישה ,  לאחר  פירוד  של  שנתיים  וחצי

אשר בלאו ,   לא  יעלה  על  הדעת שגם בזה חידש רבנו ירוחם את דינו–תפטור  אותו  מעיגונו  

  הוא  אכן  דעה  יחידאה  ואין  לך  בו  אלא –  כאמור  בצדק  בשלהי  דברי  אב  בית  הדין  –הכי  

ובאתי  כעת  להעיר  עוד  על  סדר  דברי  אב  בית  הדין  בכמה .  והבו  דלא  להוסיף  עליו,  חידושו

 :נקודות כדלקמן

די  להסביר  ולהוכיח  שרבנו  ירוחם  לא   כב  בית  הדיןאדברי  בו  שנכתב  מנה  מהטעם  עצ  ה.א
אינה  יכולה  לכוף  את ש"אלא  מחמת  ,  ה  מאסה  בבעל  מחמת  מחדליויש  שהאדיבר  במקרה

 תפהרי  אם  נפטור  את  הבעל  מתוסש,  )ב"ע  כתובות  סג(כלשון  המאירי    –  וס  בואשלא  למ"  טבעה
לא  מצינו  בת  ישראל ם  כן  א,  ה  לחיות  עמוישכתובה  אף  במקרים  שהבעל  גרם  לסירובה  של  הא

טר  מחיוב  זה  ימרר  חיי  אשתו  עד יפרצה  להמשום  שכל  בעל  שי  פת  כתובתהסאת  תול  שתקב
והתבטלה  בכך  כל  תקנת  תוספת ,  ובתהכתספת  ולחיות  עמו  ויפטר  בכך  מתשלום  תב  שתסר
 .כתובה

ה  מנעה  את  הגט  עד  שנאלץ  הבעל  לתבוע יששהא  דןדידון  יבנ,  לאידך  גיסאם  כן  ש  לומר  גי
ה  תעגן יששהא,  כתובהלא  תמצא  בעל  שלא  יתחייב  בעיקר  ,  שאם  נחייב  אותו  בכתובתה,  גירושין
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כל  לתבוע  את  עיקר  כתובה  לכל יוכדי  ש,  ויתבענה  הוא  לגירושין,  אותו  עד  שלא  יוכל  לסבול
 .אלא ודאי לא בזה דיבר רבנו ירוחם. דינו של רבנו ירוחםוח ואף תזכה בה מכ, הפחות

 ריודבף  רותו,  ירוחם  נוביש  להוסיף  עוד  נימוק  על  נימוקו  של  רשעוד  שם    תבה  שכבמ  ו.ב
 האכדי שלא תהא קלה בעיניו להוציל "לא התחייב בו מרצונו אלא מתקנת חזש –יקר כתובה עש
תיקנוהו  גם  כששניהם  חפצים  בגירושין  והבעל  מצהיר  שרצונו  לגרש  גם  אם  תחזור  בה ל  "חז  –
 .לפי שגם בזה קיים הנימוק שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, תם ביה ותסכים מעתה לשלוישאה

 לבין  עיקר,  שהתחייב  בה  מרצונו  ובהכתפת  סכל  מקור  לחילוק  בין  תו  יודברבנה  לא  הובא  ה
לאחר  שנה  כופין  אותו  לגרשה  והפסידה "  שבדברי  רבנו  ירוחם  עצמו  שכתבת  והן  אמ.  כתובה

ואים  אנו  שהוא  מחלק  בין  עיקר  כתובה ר  "עתא  למשקל  ומיפק  לא  יהיב  להדאד[...]  תוספת  
  להסיק  מכך  שבכל  מקרה  שהבעל  תובע  גירושין מכל  מקום  אין.  ל"טעם  הנ  מהובהכתפת  סלתו

, שהרי  הלכות  פסוקות  שנינו,  יחויב  בעיקר  כתובה  מטעם  שלא  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה
שמפסידה  כתובתה   )קטו  ןמסי(ר  זעהן  בה  אחת  מהעילות  הנזכרות  באיששכאשר  נמצאה  בא

עם שלא תהא קלה מט' יקר כתובהע'ואין מחייבים אותו ב בכלל' יקר  כתובהע'פעמים  ש,  מחמתן
שלאחר  התראות   )עז  ןמסיב(  ולחן  ערוך  השתבו  שככמ,  ומורדת  בכלל  זה.  להוציאה  בעיניו

, אם  עמדה  במרדה  ולא  חזרה"[...]  :  )ב  ףים  סעש(  תבשכו  ממפסידה  עיקר  ותוספת  כ  כרזותהו
ם אק  בלאות  נדונייתה  נשארות  לה    ור,"ולא  יהיה  לה  כתובתה  כלל,  כתובתה  נמלכין  בה  ותאבד

  ).ג ףיריש סען שם עיי( התפס

יקר ע"הרי  ,  ה  מרדה  והפסידה  כתובתהיששהא  ןידת  היבכבר  פסק  שידן    דןידוגם  בנ,  פי  זהל
רק  לאחר  זמן  רב   דןדידון  ישבנ  יל  לעבארתנו  שלדברי  רבנו  ירוחם  כמין  ואינו  עני,  בכלל"  כתובה

, "רדים  זה  על  זהומ"ולכן  אי  אפשר  להכליל  אותו  בגדר  ,  תבע  הבעל  גירושין  ולא  באותו  מעמד
 יל  ידוהבעל  רק  מבקש  לצאת  מעגינותו  שנכפתה  עליו  ע,  היא  המורדתישה  אלא  עדיין  הא

  .הישהא

 שחישוב המאתיים זוז נקבע לפי ערך פרנסה לשנה תבה שכמין עניל. ב

מכל ,  שוב  אין  נפקא  מינה  בדבר,  הנה  אף  שלאחר  מה  שכתבנו  שאין  לה  עיקר  כתובה  כלל

אמת  כי  מריש  הווה  אמינא  ששיעור  עיקר  כתובה  הוא  לפי  ערך דהן  ,  מקום  נראה  להעיר

ש "אך  לאחר  העיון  בדברי  הרא,  ל  מחמת  ההשוואה  הנודעת  להלכות  צדקה"מחיה  לשנה  כנ

, ואמנם  בדיני  צדקה  כך  הדבר.  ש  שהובאו  בדברי  אב  בית  הדין  נראה  שאין  הדבר  כן"והריב

מכל ,  )שם(סו  מרן  השולחן  ערוך  וקיל,  בהלכות  צדקה)  יורה  דעה  סימן  רנג(כמו  שכתב  הטור  

אומר ,    ערוך  כן  בפירוש  גם  בהלכות  כתובות  והשולחןמקום  עצם  הדבר  שלא  נקטו  הטור

 . דרשני

ו רֹי מחסד"שמגדרי צדקה יש לתת לעני , שרק בצדקה יש לומר כן הטעם הוא  תידעיות  נלעו
 תבו  שכלבריות  כמדהיינו  להעמידו  על  רגליו  שלא  יצטרך  ,  "והחזקת  בו"וכתיב  "  אשר  יחסר  לו

  ): זלכה י הרקפ(בהלכות מתנות עניים ם "הרמב

מעלה  גדולה  שאין  למעלה  ממנה ,  מונה  מעלות  יש  בצדקה  זו  למעלה  מזוש"
זה  המחזיק  ביד  ישראל  ֶׁשָּמך  ונותן  לו  מתנה  או  הלואה  או  עושה  עמו 
שותפות  או  ממציא  לו  מלאכה  כדי  לחזק  את  ידו  עד  שלא  יצטרך  לבריות 

כלומר  החזק  בו  עד ,  ל  זה  נאמר  והחזקת  בו  גר  ותושב  וחי  עמךוע,  לשאֹול
 " .שלא יפול ויצטרך
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 –  )  חשנה  ח  מרקפ(במסכת  פאה  ל  "שאם  קבעו  חז,  פיכך  לא  ישתנה  הדבר  בכל  הדורותל
בכל  דור  יש  ללכת  לפי  שיעור ם  כן  א,  זהו  שיעור  מחיה  ופרנסה  לשנה  ש–  ש  שם"ליבא  דהרא

 . מחיה לשנה שבאותו דור

די  שלא  תהא  קלה  בעיניו כ  "שטעם  התקנה  מבואר  באר  היטב  שהוא  ,בכתובה  כןן  יאמה  ש
מעתה  הגם ,  נמצא  ששיעור  הכתובה  אינו  משום  פרנסה  לשנה  אלא  משום  הרתעה".  להוציאה

אך  אין  מכך  הוראה  שזהו ,  נמצא  שהיה  בזה  שיעור  מחיה  לשנה,  שבאותו  הדור  שתיקנו  כתובה
ש  מקומות  וזמנים  וסוגי  בני  אדם  שגם  שיעור   י–  שעהלפי  המקום  והול  אלא  הכ,  השיעור  לדורות

  זוז אתיים  משהוא,  ל"ולכן  אין  לזוז  מהשיעור  שקבעו  חז,  ךפויש  לה,  קטן  מזה  ירתיעם  מלגרש
אף  אם  במרוצת  הדורות  כבר  אין  בו  כדי ,  וךערלחן  וובשל  "לפי  משקל  הכסף  המבואר  בחז

ש "ועל  זה  כתב  הריב.  יו  להוציאהובלבד  שיש  בו  כדי  להרתיע  שלא  תהא  קלה  בעינ,  פרנסת  שנה
 .הוא לעני שבישראלל "שהשיעור שקבעו חז

שאין  לו ,  שהרי  אין  שיעור  למעלה  בעשיר,  "ת  מרובה  לא  תפסתתפס"נראה  שהוא  מטעם  ו
ונתת ,  צריכים  לתקן  לכל  אחד  שיעור  כתובה  לפי  יכולתול  "היו  חזם  כן  ועוד  שא,  מגבלת  ממון

 . דבריך לשיעורין

 . אולי יעני בזמן הגירושין,  עשיר בזמן נישואיושגם אם היה, עודו

אין  האדם  משופע  בממון  כי  הוא  רק ,  שבדרך  כלל  בזמן  הנישואין,  טעם  לזה  מרש  לועוד  יו
ועוד  שלעתים  קרובות  הגירושין  נגרמים  מחמת  דוחק  הפרנסה ,  בראשית  דרכו  וטרם  צבר  הון

  .הם אמרו והם אמרו. לכן שיערו בעני, ודקדוקי עניות

ולכן ,  "אישה  רוצה  להינשאהותר  ממה  שהאיש  רוצה  לישא  י"ו'  קולי  כתובה  שנומ'  דעודו
 . תובות כבהלכות צדקהכות כבהל וךערלחן בשולא נאמר שיעור בזה בטור ו

עט מ'בשביל    דשכתב  )לד  ןמסי  ה  קרכתובות  פ(ש  "לכאורה  יש  להביא  ראיה  לזה  מדברי  הראו
 :באחר' מליתן עיניהיח א תנל '–' מוןמ

נא  במשנה  כי  אמרה  טמאה  אני  לך  ונטולה  אני  מן  היהודים  כופין  אותה זיוח"
להיות  תחתיו  ומשמשתו  אף  על  גב  דלפי  דבריה  אסורה  לו  משום  דחשו  שמא 

בשביל  מעט  ממון  של  כתובה  שהיא דהכא    ןל  שכנתנה  עיניה  באחר  כ
 ."ליתן עיניהמ מפסדת לא תניח

שרוב  הנשים  תירתענה  מלתת מסתבר  ,  אילו  מחשש  הפסד  ממון  כשיעור  פרנסה  לשנהו
 . עיניהן באחר

לפי  שגם  בהניח  ששיעור  כתובה  הוא  כשיעור ,  לכאורה  וןעייך  רצש  "באמת  טעמו  של  הראו
הרי  לא  הפסידה ,  וכל  לפרנסה  כמו  הראשוןיבו    מכל  מקום  אם  אותו  שנתנה  עיניה,  פרנסה  לשנה

הא  גם  בממון  הרבה ,  "עט  ממון  שהיא  מפסדתמ"את  הדבר  בש  "מדוע  תלה  הראם  כן  וא,  כלום
שגם  מלוא  שיעור ,  ש"ואפשר  שזו  באמת  כוונת  הרא.  ם  כןכי  השני  יפרנס  אותה  ג,  לא  אכפת  לה

. שביחלמילתא  זוטרתי  י,  לגבי  מה  שחושבת  לקבל  מאותו  שנתנה  עיניה  בו,  ל"כתובה  של  זמן  חז
ת נמצא  שבאמ".  בעל  ממוןבשתתן  עיניה  "שכתב  לעיל  מינה  ,  גופאש  "שוב  ראיתי  בדברי  הרא

 . ב בית הדין אתבו שכודלא כמ, ראיה שבזמנו כבר ירד ערך הכתובהש "אין מדברי הרא

משמע  להדיא  כמו  שכתבנו ,  "ששיערו  בעני"כתב  להדיא  ש)  קנג  ןמסי(ש  "כן  מדברי  הריבא
ת לה כדי פרנסת תואין הדבר כהלכה למשה מסיני ל, לשער בעני" קולי  כתובה שנו כאןמ"דכעין  

 :שנה
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 :חר שהביא דברי השואל שהוקשה לו אאת מחיר הכתובה' ןדכע'לא ש "ריבה

די  שלא  תהא כ  'והם  אמרו,  הישל  דבר  מועט  כזה  לכתובת  א"איך  תקנו  חז"
כשיהיה  לו  קטטה  עם ,  והלא  אפילו  עני  שבישראל',  קלה  בעיניו  להוציאה

 " ?תהא קלה בעיניו להוציאה בדבר מועט כזה, אשתו

–  צביםמנסי  ד  קלח  רזע  הןאב(האגרות  משה  ו  תבשכו  ראה  דלא  כממ'  עדכן'עצם  הדבר  שלא  ו

 הביא  בריהםדת  שא  –)  קצב  דוטורצקי  עמ(ישיב  משה  ת  "ל  שהובא  בשו"אלישיב  זצש  "הגריו)  צג
משיב  לשואל  שאכן  גם  בזמננו  יש  לשער  את ש  "היה  הריב,  דאם  איתא  ,ב  בית  הדין  בדבריוא

יקר ע'  שגם  היום  יש  לתת  חזינןש  "מדברי  הריב,  אלא  ודאי.  הכתובה  בשיעור  פרנסה  לשנה
 ". ני שבישראלע"ושהוא שיעור , ותו לא וךערלחן וכשיעור הכסף שנקבע בש' כתובה

ם שהצדדים  הון  הרי  שכיו,  ה  זכאית  לעיקר  כתובהישתה  האייה  דןדידון  יאילו  בנ,  פי  זהל
 וזה,  סף  נכון  ליום  התשלום  גרם  כשע  מאות  ושישים  תהיה  צריך  לברר  מחיר,  יוצאי  עדות  אשכנז

ה ישכלל  אין  הא  אלא  שכאמור,  ח"ששר  אלף  ־ענים  שגם  אם  אין  בו  כדי  שווי  –  ן  להיתבלבד  י
  .לעיקר כתובה כפי שביארנו ן דידןידוזכאית בנ

שיש  אחרונים   ,")יש  מן  האחרונים  אמנםו  "תחיל  המבורידב(וד  עאב  בית  הדין    תבה  שכמו
נהג  כל  המדינות מ"ום  שוזה  מש,  שהחמירו  שלא  לעדכן  הכתובה  לשיעור  ערך  פרנסה  לשנה

שבלא   )שורש  קיד(ק  "מהרי  בך  כתשכו)  בק  נ"ס  ק  ןמיד  אהרן  סי  ריוא  דברדכי  הבי  מלשוןכ("  להוסיף
לכן ,  מוסיפיןי  כו  השבלא  יווןכו,  הוא  ןדית  יהתוספת  לא  היה  צורך  לכתוב  כתובה  שהרי  תנאי  ב

 ,)שזו  כוונת  דעה  אכך  הבנתי  (אין  להגדיל  הכתובה  להתאימה  לערך  פרנסת  שנה  של  אותו  הזמן  
יש ,  ה  זכאית  לתוספתישאין  הא  שדן  דידוןיולפי  זה  בנ:  "ונוו  לשלדייק  מזה  וז  ב  בית  הדיןאוכתב  

 ." שיש לגבות מהבעל סכום פרנסה לשנהל "מקום להכריע בזה כדברי האחרונים הנ

 שאילו  לא  מרדה,  שנמצאת  חוטאת  נשכרת  וקלקלתה  תקנתה,  הדבר  תמוה  תידעות  ילענו
וכעת  שמרדה  בו  והפסידה ,  וךערלחן  ו  הכתובה  מחושב  לפי  משקל  הכסף  הנקוב  בשהיה  עיקר

שלפעמים  ישתווה  או ,  ת  ערך  עיקר  הכתובהא'  עדכןל'יצטרך  הבעל  ,  מחמת  מרדה  את  התוספת
כאורה לשניכר  הדבר    דון  דידןיובפרט  בנ.  ה  זכאית  להיתהי  וספת  הכתובה  לּו  תיעלה  על  ערך

פשוט , לצו לתבוע גירושין במטרה להוציא ממנו דמי הכתובהכדי לא, עיכבה את הגט כטכסיסש
 .וננוידשלא נכון לדייק מדברי אותם האחרונים להחמיר על הבעל דנ

אך הללו לא  הייתה מפסידה כתובתה' כרזות והתראותה'אילו היו מקיימים  שתבכשה מין עניל. ג
 קוימו בה

, ייתה  מפסידה  את  כל  כתובתהומה  שכתב  עוד  דאילו  היו  מקיימים  בה  הכרזות  והתראות  ה

ובמקרה  חריג  זה  חידש  לנו  רבנו  ירוחם ,  תבע  אף  הבעל  גירושין,  לפתע,  אלא  שבמקרה  דנן

  הנה  מפסק  הדין  הראשון  של  בית  הדין  עולה  ברור  שהוחלט  שהאישה –שהדין  השתנה  

אף  על  פי  שלא  קיימו  בה  התראות ,  "עיקר  כתובה"כולל  ,    כתובתהכלהפסידה  בפועל  

 . והכרזות

לחן ושבזמננו  כבר  אין  נוהגים  בסדר  ההכרזות  המבואר  בש,  יםקהוא  מהטעם  שכתבו  הפוסו
עז   ןמסי(הנה  בספר  תורות  אמת  ד,  מהווים  התראה  והכרזה  ןידת  האלא  עצם  הדיונים  בבי,  וךער

כתב  שבזמננו  כבר  לא ה  "הללז  רדוגוביבי  רפאל    רושקדון  האהג  ני  זקרנו  מווננודלא  )  ביףעס
אינו  אלא  על  דרך  עצה   התראות  והכרזותין  בעניס  "  לפי  שמה  שנאמר  בש,נוהגים  בהכרזות

ולכן  חכמי  הדורות  ראו  שלפי  מקומם  וזמנם  כבר  אין .  הדיןת  לפי  ראות  עיני  ביול  והכ,  טובה
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 ןידת  הוזהו  טורח  גדול  לבי,  ה  נקלית  ופחותה  אישעל  תסכנהת  יהדבר  ראוי  ומכובד  להכריז  בב
 . שםיין ע" כבד שיעשוהו השומעיםשהכרוז הוא על דבר נ", לעשות כן

שמדבריהם  עולה   יםקדברי  הפוסו  הביאש  )ף  עהדכא    רךכעז    ןמסי(  סקיםופר  הבאוצ  דעוין  יעו
ומכללם  התורות  אמת ,  התראה  והכרזה  הווהמ  ןידת  הבין  היתר  שכל  הנעשה  ונכתב  ונאמר  בבי

 . ן שםת שהעתיקו דבריו עיי"והביאו כמה ספרי שו, ל"הנ

קר  וכבד  מאוד ישהוא  דבר  :  "טעם  מכתב  כןש)  ב  ןמסי(שנייטוך  ם  "ריב  ת"וד  הביאו  שוע
  ו קחל(שואל  ונשאל  ת  "בשו  בתומטעם  זה  עצמו  הביאו  שכ,  "בזמנינו  מפאת  המלכות  והערכאות

 )ד  מאישות  ה  סוף  אות  צד  יקרפ(ובשם  בפסקי  הלכות  יד  דוד  .  שלא  נהגו  בתוניס  בהכרזות:  )ע  ןמסי
תתבייש  ויכול  להיות  שתצא זה  י  ל  ידשעה  זהן  מזות  בזשאין  לעשות  מעשה  בהכר:  "מטעם

 ." לתרבות רעה

ם ש(  סקיםופר  השהובא  באוצ,  ר"טי  שבפדלו'ז  לאלבצי  רבון  אשל  הג  נוק  דיבפס  דעוין  יעו

לא  נהגו   ןזמה  בזה:  ")פט  ןמסי  א  קלח,  אסטרייכר(בשם  תפארת  אדם    בך  כתוכ  )ה  אות  הק  ל"ס
 ב  כךתכבר  כשתב  כו."    בה  היא  במקום  ההכרזהמתרין  ןדית  יורק  התראה  אשר  ב,  בהכרזה

ואין ה  זהן  מלא  משהינן  לה  גיטא  בז  "):שמחה  נובמאישות  אות  ל  בשם  ר  יד  קפר(  מוניותיימות  הבהג
 ."שבתות רבעאמכריזין עליה 

ההתראות   יל  ידע,  במקומות  קטניםש  "):םש(כתבו  עוד    )קב  ןמי  א  סקחל(בשם  מנחת  הקומץ  ו
שהומצאה  תקשורת ם  כן  דבזמננו  ג  תידעיות  י  עננראה  לפ,  ומינה."  כהכרזהוי  מתפרסם  הדבר  והו

דאמרי ו  והיינ,  נחשב  הדבר  כהכרזה,  ישית  דיגיטלית  עם  תפוצה  לכל  חברי  הזוג  ומכריהםאין־ב
 ". 'פר גלובליכ'הוא  ולםעכל ה"ו דבזמננ אינשי

שהסתפק   )325  דורך  ו  עמכ(ר  "פד  שב)ידטולדשמגא  "גרה(דברי  העזר  משפט    )םש(הביאו  עוד  ו
, להתרותולהכריז ל "במקום  תקנות חזוא  יכולה  לב,  ורדתמאישה  הש  ןידת  האם  קביעת  בי,  בדבר

 [...]". " דינו כהכרזה ןק דים אם נניח שפסג "בותכ )339 דועמ(אלא שבהמשך 

להוות  ןק דיהיאך יכול פס ")339ד ושם עמר "בפד ריוא דבהבי(שם  עוד  בעזר משפט   תבה  שכמו
ורדת מקי    תילך  כלשבדרם  כן  דבזמננו  ג  מרש  לוי  תידעיות  י  ענלפ,  "  והמלכותהתראות  תישגם  

, תם  ביאשר  במהלכם  מנסים  הדיינים  להציע  ולשכנע  רבות  לשלו  נפרסים  על  פני  דיונים  רבים
, ל"שאכן  השתנו  הטבעים  ממה  שהיה  בזמן  חז,  ועוד.  השכנועים  הוו  שפיר  כהמָלכֹות  והתראות

ה מ. והתראה המלכה  יל  ידה  חוזרת  לבעלה  עישה  איתובנקל  הי,  הה  נדיריתשתופעת  הגירושין  הי
וכמעט  אין  משפחה  אשר '  הפמג'ת  שתופעת  הגירושין  היא  בגדר  ובזמנינו  שעינינו  הרואכן  ן  יאש

אלא  רק ,  לא  תועיל  ולא  תצילל  "בזמן  חזכוהמָלכה  ,  אין  שם  גירושין  במעגל  הקרוב  או  הרחוק
כך ,  כשם  שמצוה  לומר  דבר  הנשמע"ל  "שרישונו  חזכבר  הל  זה  ע.  תגרום  לזילותא  דבי  דינא

 [...] שרבומ") א"ע מז(סוטה  תכעל משקל האמור במס ועוד, "מצוה  שלא  לומר  דבר  שאינו נשמע
 ".פסקו המים המרים

ין עניל)  עז  ןמסי  זר  העןבא(הובא  ביתה  יוסף    )ח  ןמכלל  מג  סי(ש  "הראת  "כיוצא  בזה  כתב  בשוו
 : ונוו לשוז ,יס עלהבעל במורדת דמאיית כפי

תקנוה  לפי  הדור  ההוא  שהיה  נראה ,  עוד  אני  אומר  שהגאונים  שתקנו  תקנהו"
, בהיפךין  והאידנא  נראה  העני.  להם  לפי  צורך  השעה  בשביל  בנות  ישראל

ה  להפקיע  את  עצמה ישאם  תוכל  הא.  בנות  ישראל  בדור  הזה  שחצניות  הן
ו  יושבת לא  הנחת  בת  לאברהם  אבינ,  מתחת  בעלה  באומרת  לא  בעינא  ליה
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על  כן  טוב  להרחיק ,  ויתנו  עיניהן  באחר  וימרדו  בבעליהן,  תחת  בעלה
 ".הכפייה

 )36  דועמל  "הנר  "בפד(לטי  ו'ז  אללצבי  רבון  אמאי  דמספקא  ליה  לעזר  משפט  פשיטא  ליה  לגו
 ." היא הכרזה שהיא מורדת ןת הדישל בי ןק דיוזה פשוט שפס ":כתבש

 : ש לפסוקיש, הא סליקנא ובהא נחיתנאב, אור האמורל

 .יתה לתשלום כתובתה נדחישביעת האת

 להערות אב בית הדין על האמורה שובת. ד

, א  הערות  על  דברינו"ג  יוסף  גולדברג  שליט"והנה  כתב  לנו  חברנו  כבוד  אב  בית  הדין  הרה

כאשר  כמה  הערות  סובבות  על  ציר  אחד  והוא  שפסק  דין  קמא  ניתן  בטעות  כי  לא  ידעו  בית 

. ירושין  ואילו  ידעו  זאת  היו  קובעים  ששניהם  מורדים  זה  על  זההדין  שגם  הבעל  תבע  ג

אין  זה  בכלל  מורדים  זה  על ,  וכבר  השבנו  על  זה  שכיוון  שעבר  זמן  רב  מהדיון  עד  שתבע

 . ורק אחר כך תבע הוא, שהרי קודם תבעה היא, זה

 ךשכ  וחילה  תבעה  תהישוהיינו  גם  כשהא,  רבנו  ירוחם  דיבר  בכל  גווניש  וד  עעיר  הך  כעלו
 בעל  הל  שתשובתו  להישירוחם  את  דברי  הא  נו  רבקדים  הכדי  בלאשנתיבות  משפט    רפבס  בכת

 . 'כוו

 פטמשות  בתינגם  לולא  דברי    יםל  כל  פנוע.  ברים  אלו  בנתיבות  משפטדנה  לא  מצאתי  ה
שצריך  שהתביעה   תבנוו  שככמו  כוונתשאלא  ,  ירוחם  נובפשוט  שעל  כך  מדבר  ר,  המצוטטים

ע  מי  התחיל  את  המרידה יוודאלא  שלא  י,  דיבורי  דך  כ  בו  ביום  ותוולא  שתהיה,  תהיה  הדדית
" א  בעינא  ליהל"אף  שכאשר  הם  באים  בפנינו  היא  אומרת  תחילה  ,  בפועל  וגרם  גם  לשני  למרוד

 .שאין זה מגלה מי גרם" ך לעינא בלא נא נמיא"והוא משיב 

ונשמעו  טענות דדית  ־צשכבר  הוגשה  תביעה  חד  דןדידון  יבל  כשידוע  מי  האשם  ובפרט  בנא
מהתביעה '  מוםה'ר  שהוא  ומוא  תם  בידדיות  כשהבעל  דורש  לאורך  כל  הדיון  רק  שלו־צחד

הבעל  נאלץ  לתבוע  אף  הוא שחדשים  עד    מונהשועברו  כ',  רעם  ביום  בהירכ'שנחתה  עליו  
 .ירוחם נובלא בזה דיבר ר –גירושין 

 הוגשה  זמן  רב  הף  תביעת  האיש  ואהצדדים  היו  פרודים  שנתיים  וחצישמה  שהעיר  עוד  ו
ל כך  מא,  כך  הדברשן  אמת  ה.  ]'מורדים  זה  על  זה'ואם  כן  כבר  קודם  היו  ['  כוולאחר  תחילת  הפירוד  

מצטרף  הפירוד  הארוך  לנמק  מדוע  כמי ,  ה  בכתב  ידהישאחר  שנודעה  החטאת  בהודאת  הא  וםמק
וע אליו  בטענה  אם  אחר  הדברים  האלה  נאלץ  לתבוא  אין  לב,  שאשתו  מרדה  בו  זמן  רב  כל  כך

 .גירושין ולהחשיבו אף הוא כמורד

והעיר  על  זה ,  ה  עיכבה  את  הגטיששכתבנו  שנראה  שהא,  וינמה  שהעיר  עוד  על  דברו
ו כוונתנו  כמ,  ה  נחרצת  להתגרש  ורק  בגלל  פסק  הדין  לא  התבצעו  הגירושיןיתשאדרבה  היא  הי

 . לעיל תבתישכ

 כוחה  שאין  להא  בה  ולאחר  שהודה  יששיש  לשער  שלאחר  הדיון  בתביעת  הא,  נבאר  עודו
וזו  רוצה  גט   תם  ביזה  רוצה  שלו,  חזרו  הצדדים  הביתה  וכל  אחד  התבצר  בעמדתו,  הוכחות
ה ישוהציע  לא,  לסבול  את  מצב  עגינותוול  עד  שהבעל  כבר  לא  יכ,  ונמשך  הדבר  זמן  מה.  וכתובה

ה ונרא.  ן  הכתובהיילענ  ןידת  הולהמתין  לפסק  בי,  או  ולחילופין  להתגרש  תם  בילהחליט  או  שלו
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ה  עצה  להשיב  בשלילה  ולעכב  את  הגט  עד  שיתבע  גם  הבעל  גירושין יששבשלב  זה  קבלה  הא
א וקומה  שהביא  להשערה  זו  היא  דו.  מה  שאכן  נעשה,  לתביעת  כתובה"  ילהע"כדי  ליצור  

ה ישהא,  והלא  אם  בגט  הוא  חפץ,  התפנית  הפתאומית  שהבעל  פתח  תיק  מצדו  לתבוע  גירושין
ן  גט יתוי  ןידת  היבואו  לבי,    לשלם  אגרה  ולפתוח  בתביעה  משלוומה  לו,  רצתה  זאת  הרבה  לפניו

שבשלב  הזה ,  אלא  יש  לשער  שכך  התגלגלו  הדברים  כפי  שכתבנו?  על  יסוד  תיק  תביעתה  שלה
, סבולליה  ול  המשכבר  לא  יכו,  היא  עיכבה  את  הגט  כטקטיקה  לתביעה  מחודשת  של  הכתובה

 . תבע גירושין בעצמו

 תידעיות  נעלאה  רוכבר  כתבנו  הנ,  תבה  שכזר  בהערותיו  על  מח,  יעור  עיקר  כתובהשין  לעניו
 .בזה

  יכוםלס

הנה  בנידון  דידן  יש  לדון  אם  חלו על האישה דיני מורדת וממילא הפסידה גם עיקר כתובתה 

ואם  תמצי  לומר .  או  שדינם  כמורדים  זה  על  זה,  בטרם  הגיש  הבעל  תביעת  גירושין

 .כתובתהשנחשבים כמורדים זה על זה אם חייב בעיקר 

להכריז  על  אשתו  כמורדת  ולהפסידה   בפירוש  הבעל  מעולם  לא  תבע,  הנה  מצד  אחדו
 ןידת  הכראות  בי,  אלא  שבינתיים,  ולבסוף  תבע  גירושין,  תם  ביאלא  תחילה  דרש  שלו,  כתובתה

 .ינו חייב לגרשה מחוסר הוכחותוא, שאינו חייב בכתובתהו החליט, אין הוכחות לטענותיהש

מה   (אין  להפסידה  ללא  התראה  והכרזה,  שלא  נעשו  בה  דיני  מורדתון  יויש  לומר  שכם  כן  או

ובפרט   ,)שטעונה  משפטי  המורדת  ה  ליצערנא  ומה  לינאיגם  שתבעה  כתובתה  ונחשבת  לכאורה  כמורדת  דבע
שבסופו  של  דבר  גם  הבעל  תבע  גירושין  ואולי  בזה  גילה  סופו  על  תחילתו  שגם  הוא  היה  חפץ 

א לנוהג  הוא  לפסוק  שהשבזה    מרש  לוולכאורה  יה  על  זה  דים  זוממילא  דינם  כמור,  בגירושין
 .ירוחם נוברל פי ע הפסידה עיקר כתובתה

 :ולם כד דייקינן נראה שמכמה טעמים יש לפסוק שאין לה גם לא עיקר כתובתהא

לפיו  הפסידה  כל ,  חלוט  שכבר  לא  ניתן  לערער  עליו  לפי  התקנות  ןק  דישכבר  יש  פס,  דאח
ולא עוד . ועד היום לא חזרה בה ממרדה עד שהתגרשו. לא  דייקי  נאי  דיר  בובי  דינא  בת,  כתובתה

מה  שפטרו מלא  חזרו  בהם  ,  חייבוהו  לגרש  לאחר  שתבע  גירושין  ןידת  האלא  שגם  לאחר  שבי
כאשר  דרש ש)  25  דומ  עד  ירךכ(ר  "פד  ןיעי,  ומה  שלא  תבע  להכריז  עליה  כמורדת  .ותו  מכתובתהא
 .ביעה למורדתולפטרו מכתובתה הוי כת תם בילוש

שהרי  לא  תבע  אלא  לאחר  זמן  רב ,  דןדידון  יבנ  אינו  משנה  דבר,  מה  שגם  הוא  תבע  גירושיןו
ואף  שהדיינים  לא  כתבו  את  החלטתם  אלא  לאחר  שהגיש  את .  שכבר  התקיים  דיון  במרידתה

היה  הדבר  משנה  את   שתבע  אף  הוא  גירושין  אין  לומר  שאילו  ידעו  וםמקל  כמ,  תביעתו
וכפי  שאכן  יש  להסיק  מפסקם  השני  שלא  החליטו  לחייבו  בכתובתה  משום  זה   –אלא  ,  החלטתם

 ריםוטהיו פ, ן שכבר התקיים דיון על מרידתה ואילו פסקו אזוומכי,  היו בכל זאת פוטרים אותו–
לאחר  שמונה  חודשים   לאאהחלטתם    א  הספיקו  להוציא  אתלמזה  שהם    נהמיא  קואין  נפ.  אותו

ה  על  זה קראים  מורדים  זנם    החדי  זהעל  ה  ם  זיורדמירוחם  שרק  ב  נובומדוקדק  מדברי  ר.  הדיוןמ
 .דון דידןיולא כבנ

מסתבר  שדברי  הבעל  נכונים  וניכרים ,  תונים  שלפנינול  פי  הניש  לומר  שעין  לגופו  של  עניו
 ,את  מגרעותיה  ומעלותיו  של  הבעלה  ה  עצמה  כתבה  בכתב  ידישוזאת  ממה  שהא,  דברי  אמת
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  וכן  עולה  מנייר  העמדה  שכתב  הבעל  שהתחלפו  היוצרות  ונאלץ ,דברים  תומכים  בגרסת  הבעלהו
 .כאמור לעיל 'וכו' קר ביתע'לשמש כ

קמא  הוא   ןדית  יופסק  קמא  דב,  מתבאר  שמאסה  בו  עד  כדי  דרישת  גירושיןל  "אור  הנל
, חזקה  שהסביר  לה  שאם  תמצא  מורדת,  ןדיך  רה  עוישו  שממנה  האינבזמני  כו  הובלא.  התראתה

י כו  הובלא.  המשיכה  במרדה  ותבעה  ואף  קיבלה  גירושיןכן  פי  ף  על    וא.היא  תפסיד  כתובתה
ולא  יהא  אלא .  וךערלחן  והש  תן  דעשכו,  יס  עלהתראה  במאי  יךצרן  ישא  יםקהתבאר  שיש  פוס

 .יו הראיהעלציא מחברו והמ, ספק

הנה  רבו  הפוסקים  הסוברים ,  על  עצם  הגדרתה  כמורדת  דמאיס  עלי  כשתבעה  כתובתהו
 ולא  אמרו  שהתובעת  כתובתה  דינה,  יעלס  יא  בזה  כמורדת  דמאויירושין  הועצם  מה  שתבעה  גש

אלא  בשאינה  רוצה  להתגרש ,  שצריכה  התראות  הכרזה  והמלכות  הליצערנא  ומה  לינא  יכבע
לא  כן  כשבאמת  רוצה  להתגרש  אלא  שסוברת  בטעות ,  ומעמידה  את  הכתובה  כמחסום  לגירושין

שפיר  דינה ,  תסכים  להתגרש  בלי  כתובה,  זכאיתולו  יתברר  לה  שאיננה  ,  שזכאית  היא  לכתובתה
וניכרים  הדברים  שהוא  מאוס   רדביים  ללשכל  שיש  רג  שן  איהחזו  תן  דעוכ.  יס  עלכאומרת  מאי

 יעלס  יועוד  שלחובתה  נחשבת  כמא.  יס  עללא  הפסידה  דין  מאי,  אף  אם  תובעת  כתובתה,  עליה
נקראת ,    בתובעת  כתובתהשגם  הליירא  בוסן  "פליג  על  הרש  "ועוד  שהרא.  גם  בתובעת  כתובה

ובכל  הספקות  ומחלוקות  הפוסקים ,  הליירא  בונראה  שגם  רבנו  ירוחם  הכי  ס.  יעלס  ימורדת  דמא
 .מפורשס "מש מרע אויוכל הבעל לטעון קים לי כי הוא המוחזק וכמו שהוכיח ביבי, בזה

ה ישורק  משראתה  הא,  הישמת  האזבי  טפמשהת  יב  ברכוש  בנו  דכבר  שבנדוננוש,  עודו
ה  דעתה  שאיננה ישהרי  גילתה  הא,  ןידת  הה  שם  ואין  מושיע  לה  החליטה  לנסות  כוחה  בבישצעק

מה  בצע  נושיט  וניתן  לה  את  התקנות  כקרש  הצלה ם  כן  א,  ותקנותיהםל  "מושפעת  מחוקי  חז
 ).א בהגה ףיסע כו ןמסי( פטמשן שחו ןיועי. ל"אף בניגוד לכוונה שיצקו בהן חז, כשנוח לה הדבר

נמצא  שאילו  תבעה ,  טפמשהת  יה  העלימה  רכוש  בתביעתה  בביש  שהאועוד  שלטענת  הבעל
 לבדוק  את  הטענות  ואפשר  שהיה  הבעל  נפטר  ןידת  הביול  כייה  ה,  ןידת  הת  הרכוש  בביא

 .מכתובתה מחמת ההעלמות

אפשר  שגם ,  ה  על  זהשנראה  שגם  אילו  החשבנו  אותם  כמורדים  ז,  עוד  כתבנו  לא  להלכהו(
. מעיקר  כתובה  כאשר  מחייבים  אותו  לגרשם  כן  פטר  ג  נדשוחשר  ־ענים  שלאחר,  לרבנו  ירוחם

כתבו   ןידת  הי  ברי  הכאןו.  יד  מהתגרש  להישולא  חייבו  בעיקר  כתובה  אלא  כשמסכימה  הא
והנתיבות .  ומחייבים  אותו  לגרש,  ודשחשר  ־עשנים  היינו,  מה  שהיה  לפני  שנהמשהמצב  השתנה  

 בתוובתש  זל  ברן  צאסיכב  לה  אלא  נלרבנו  ירוחם  ולא  הזכיר  שחייא  "משפט  השווה  את  הרשב
צאן  סינכה הם מלדעת  שרי  אפא  דן  דידוןיובנ.  מפורש  שהפסידה  גם  את  עיקר  הכתובהא  "הרשב

גם  למאי  דנהוג  לחייב   יםל  כל  פנוע.  ואם  נותר  מהם  דבר,  ואם  בכלל  הכניסה  לו  נכסים,  זלבר
 קראים  נא  לבנדוננוש  תבנו  כריה,  וחם  ירנוברל  פי  עה  על  זה  הבעל  בעיקר  כתובה  במורדין  ז

 ). ה זל עה זורדיםמ

 . ולא מדינא דכופין על מדת סדום, ביארנו שדברי רבנו ירוחם הם רק מהתקנה ודע

יו עלציא  מחברו  והמ  –  יםקוככל  שיש  מחלוקות  בין  הפוס,  וכל  ספקות  שאתה  מסתפק  בזה
 .וטעין שפיר קים לי איההר
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 להערות נוספות של אב בית הדיןה שובתת

א  העלה  בשנית "ג  יוסף  גולדברג  שליט"כבוד  חברנו  אב  בית  הדין  הרה,  ל"הנולאחר  כל  

 :והנני להשיב בסייעתא דשמיא על סדר דבריו, כמה הערות על דברינו

מדובר  במורדת ,  לפי  הטענות  שהעלתה  האישה:    וזה  תורף  דבריוכתב'  באות  א.  א

גדרת  המאירי זאת  על  פי  ה.  'מאיס  עלי'ולא  במורדת  ד'  בעינא  ליה  ומצערנא  ליה'ד

אין  כאן  עוד "  ש–היינו  שאומרת  שלעולם  אינה  נזקקת  לו  '  מאיס  עלי'ש)  ב"כתובות  סג  ע(

שאף אנו מכירין בו שהוא ראוי לימאס מחמת ", "שאינה יכולה לכוף את טבעה[...] תוחלת 

היינו  שמורדת  לא  מתוך '  בעינא  ליה  ומצערנא  ליה'ואילו  ".  רוב  פחיתותו  והפסד  ענייניו

מפני  שהכני  או  קללני  או  ביזה  או  מפזר  ממונו "לא  מתוך  כעס  שיש  לה  עליו  א,  מיאוס

ולפי ".  אף  התועלת  מצוי  בתיקונה,  ומאחר  שאין  זה  אלא  מתוך  הכעס,  בהוצאה  שלא  לצורך

זה  בנידון  דידן  שהאישה  מנתה  עשר  עילות  בכתב  תביעתה  לגירושין  שהם  בצלמן  וכדמותן 

חמש  טענות  ממוניות  כעין  מה  שכתב   –המאירי  של  עילות  בעינא  ליה  ומצערנא  ליה  שמנה  

לכן   –'  ביזיונות  ומרידה  וכו,  ועוד  חמש  על  אלימות,  המאירי  שמפזר  ממונו  שלא  לצורך

 . עד כאן תורף דבריו. נחשבת כבעינא ליה ומצערנא ליה

העלים  עיניו  מהראיות  היחידות  שיש  לנו א  "שליטג  "חברנו  הרה  דוגם  כאן  אני  תמה  שכבו
ה  שבו ישתב  ידה  של  האן  כוה,  ר  את  הבר  מהתבןולב  ןידת  הת  להאיר  את  עיני  ביהיכולו,  בתיק

וטחת  את  מעלות  בעלה  לצד  מגרעותיה  באופן  המסביר  היטב  שאכן  לא  היה  ראוי  שתכעס שיא  ה
 כן  שיבזה  את  הוריה  ויקלל  ויהיה  אלים  וימרוד  מתשמישיתא  יל  –ולאיש  אשר  אלה  לו  ,  עליו

 . 'וכו

ולא  ניתנה  לו אפשרות להביא ,  הרי  הודתה  שהוא  עקר  הבית  –  ניותן  הטענות  הממוייענ  לכןו
ר ש'הצליח  גם  כול  להוא  לא  יכ.  פרנסה  כי  היה  עסוק  עם  ילדיו  שאותם  הזניחה  לטובת  הקריירה

וזה  מתיישב .  י  ממון  גם  אם  נניח  שאמרה  אמתינלונותיו  בעניישומכאן  כ'  ר  החוץש'וגם  כ'  הפנים
ול הכ.  ה  את  צערו  על  שאיננו  יכול  לצאת  ולעבוד  כרצונושבו  תינ'  עגל  השוטיםמ'יפה  עם  דף  

 . מוסבר כפתור ופרח

לא  רק '  ערבון  מוגבלב'ש  לקחת  אותן  י  –  'וכוה  ה  שהיכה  וקילל  וביזישטענות  הא,  עתהמ
אותה  להשגת  מטרתה ל  וץ  לטעון  כל  דבר  שיובייעהיא  מקבלת  י,  תה  מיוצגתיומשום  שבה

. ולבטח  יודעת  מה  לטעון,  מה  עורכת  דין  במקצועהאלא  שהיא  עצ,  הגירושין  –  האולטימטיבית
ובו , את כתב תביעתהש אך מה נעשה וכתב ידה שאותו כתבה בתום לב מכחי. ולוהנייר סובל הכ

' כנהה'לאחר    ןידת  הון  יותר  מטענות  הנכתבות  בכתב  תביעה  והנאמרות  בבימראוי  לתת  א
 . מתאימה

 :נצטט שוב מדבריה היא עליוו

ולא ,  רוצה  מבחינת  בילויים  ת  שאה  מושהע,  הגינה  ובית  הלשחזוקה    ת[...]"
, משקיע  המון  זמן  ומאמץ  בכל  הקשור  לבית  ,)תערוכה(עושה  מה  שהוא  רוצה  

נותן ,  יחס  שכל  אחד  אחר  היה  עוזב  קבלמ,  )כביסה,  בישול,  יוןיקנ(ילדים  ,  גינה
 פרגןמ,  דנטפ,  וב  טבאא,  מונים  אומרש,  כבדמ,  לי  לנסוע  בימי  שישי  להורים

 ."משתף, סוימים מנושאים בוץ חילפכ

סרת ח(ה  שמודה  שמול  מעלליה  ישהאם  א?  'וכו  אם  איש  כזה  יכול  גם  להיות  מכה  ומבזהה
,   דעתנית–יודעת  יותר  טוב  ?,  קניטהמ  –  מקטינה,  לא  מכבדת,  לא  מעריכה,  מזלזלת,  תוקפנית,  עצבנית,  סבלנות



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

38 

ל  אדם  נורמלי כ')  פוגעת  בזדון',  ן  שאלהסימב'המשך  הקשר  ,  ביקורתית,  בחוץ"  כבסת  כביסהמ",  מתוסכלת
ובשלמא  לו  טענה  שרק  בשנים  האחרונות  חל  בו ?  כולה  לטעון  את  שטענה  עליוי',  קם  ועוזבה  הי

אך  מעיון  בכתב  התביעה  עולה ,  היה  עוד  ניתן  איכשהו  לנסות  ולהסביר  את  הדברים,  שינוי  לרעה
 .ההיפך הגמור בכתב תביעתההיא טוענת את , נקוב בכתב ידהה) 2010 שנת(י באותו הזמן כ

עוד  מראשית  הנישואין ,  הישלאור  כל  זה  מובן  שיש  יסוד  להאמין  לדברי  הבעל  שכתב  כי  הא
וכוונתו  לומר  שמלכתחילה  היה  מאוס  עליה ,  ה  מורדת  בטענה  שאוהבת  גברים  מסוג  אחריתהי

י  היא  יוצאת כ  עוד  יותר'  יקל  גבירה  בעיניהו',  וכשהשיגה  קריירה  על  גבו  ועל  גב  ילדיה,  בשל  כך
, והוא  מחתל  תינוקות,  ופוגשת  את  אנשי  הקריירה  והעולם  הגדול  ומבלה  בהיכלי  השן  והמשפט

תמונה  ברורה  זו וח  מכ?  ה  ולא  תמאסישומה  תעשה  הא...  ושוטף  כלים'  ה'פונגס'עושה  
חרף  טענותיה "  יס  עלמאיד"שבפנינו  טוענת    מיאדשייתא  ענראה  לנו  בס,  שהצטיירה  בעינינו

 .ןדיה תשנאמרו בבי

כי  אכן   את  הגדרת  הבסיס  של  סוגי  המורדתר  יש  לומר  שדברי  המאירי  הם  לבא,  לפי  זה
צריך  ללמוד  את  התיק  ולראות  את   ןידת  האך  בי.  באופן  בסיסי  יש  לחלק  בין  מואסת  לבין  כועסת

שכל  עורך  דין  מתחיל  יודע  לבחור ,  המכלול  ולא  להסתפק  בטענות  היבשות  המושמעות  בפניו
משוכנע כי  ןידת הבו בי מקרהב' וביםט'דברי המאירי . ןידת השים כרצונו את ביולהציג כדי להר

 . יםאכן ספונטניים ואמתים הדברים ה

כתב ש)    גיףעעז  ס  ןמסי(א  "מרוטנבורג  שהביא  דבריו  הרמם  "מה  נענה  לדברי  מהר,  לבד  זאתמ
נין  בו  דינא ד,  מבוררת  שהוא  מכלה  ממונו  ואינו  הולך  בדרך  ישרהה  שהטוענת  מאיס  עלי  באמתל

ם "מהר',  הליצערנא  ומה  לינא  יעב'ענות  כאותן  שהמאירי  מייחס  לטהרי  שגם    –  [...]  דמתיבתא
ם "והרי  מהר,  חולק  על  המאירים  "או  שנאמר  שמהר:  נפשךה  ממם  כן  וא.  'יס  עלאימ'מייחסן  ל

נא יעב'או  שנאמר  שגם  מה  שהכניס  המאירי  תחת  הגדרה  של  ,  היה  פוסק  מובהק  יותר  מהמאירי
אף   –ל  "אבל  אם  התמיד  בדברים  הנ'  ,תחילת  הדרךב'ן  ייהיינו  כשהענ',  הליצערנא  ומ  הלי
תו  אלא  שגם  רצתה  לקנסו  עליהם אחיות  לה  מוכנה  להמשיך  יתתחילה  רק  הכעיסוה  והיש

, סוף  שהם  גם  ממאיסים,  הנה  כאשר  הוא  שב  ומתמיד  באותם  הדברים  המכעיסים,  במרידתה
ה  על  הבעל ישגם  לו  יהיבנא  שטענת  האם  כן  וא.  צמםשהוא  נמאס  עליה  מחמת  אותם  הדברים  ע

מכל  מקום  אין  להסיק  מדברי ,  העילות  שמנתה  הן  אמת  צרופה  שרעהיא  אמת  וכל    דןדידון  יבנ
שהרי  אם ,  מחמת  שטענה  עליו  טענות  אלו'  הליצערנא  ומה  לינא  יעב'שב  כיחהמאירי  שלעולם  ת

והראיה  שהיא  תבעה ,  מתםלסוף  היא  מאסה  בו  מח,  התמיד  בהם  כדבריה  במשך  כמה  שנים
, ה  שהודה  שאין  לו  הוכחותוחואף  מבא  כ  ןידת  הגירושין  והתמידה  בתביעתה  גם  כשהבינה  מבי

שהבעל  פטור   ןידת  הוגם  לאחר  שיצאה  החלטת  בי,  שסיכוייה  לקבל  כתובה  שואפים  לאפס
בכל  זאת  לא ,  ה  צריכה  לשמש  עבורה  כאזהרה  והתראה  שתפסיד  כתובתהיתשהי,  מכתובתה
 .  והלכה עד הסוף שהוא השגת גטחזרה בה

כבר  הבאנו  לעיל  דברי  הפוסקים  שכל  שתובעת  גירושין  נחשבת  כאומרת  מאיס  עלי  ולא 
שגם  אם  תובעת ,  משנה  מה  היא  טוענת  והבאנו  דברי  החזון  איש  שהדבר  מסור  לשיקול  בית  הדין

 .מכל מקום אם נראה לבית הדין שמאסה בו דינה כמאיס עלי, כתובה

עלה  בידינו  שאכן  בפנינו '    כתב  היד  וכו–ומהראיות  שבידינו  ,    שכתבנוומכל  הנימוקים
שלרוב  הפוסקים  אין  צריך  התראה  והפסידה  כתובתה ,  לכל  משפטיה  ודיניה'  מאיס  עלי'מורדת  ד

ומה .  מה  גם  לזוג  שבפנינו  דדיינינן  להו  בדינא  דמתיבתא,  מיד  ללא  צורך  במשפטי  המורדת
ובכל  הספקות .  רע  ממנה  דין  מורדת  שהפסידה  כתובתהשבעלה  תבע  אחר  כך  גירושין  אינו  גו

וגם  על .  היא  חזקת  ממון,  דגדולה  חזקה,  הבעל  מוחזק  ויוכל  לטעון  קים  לי,    שנסתפק)הרחוקות(
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וכבר  הבאנו  דברי  המנחת  יצחק  שכתב  כן   (א"הספק  אם  יוצאי  אשכנז  יכולים  לטעון  קים  לי  נגד  הרמ

אכן  כל ,  ולאמור".  י  כמאן  דאמר  טוענים  קים  ליקים  ל:  "  יוכל  הבעל  לטעון)בשם  כמה  אחרונים
אך  לא ,  בבחינת  דרוש  וקבל  שכר,  דברינו  בביאור  דברי  רבנו  ירוחם  היו  רק  לרווחא  דמילתא

ותביעת  הבעל  לגירושין  שבאה ,  נדרשו  לדיוננו  באשר  ברור  הדבר  שרק  האישה  מרדה  תחילה
 ".מורדים זה על זה"מאוחר יותר לא הפכה אותם ל

בלי  קשר  לדינו ,  שמורדת  אינה  מפסדת  עיקר  כתובתה  בלא  הכרזה  )באות  (  כתב.  ב

כלומר  שגם  כשמרדה  לבדה  אינה  מפסידה  עיקר  כתובה  לעולם  אלא ,  דרבנו  ירוחם

  שגם  בעלה  אינו –ולא  חידש  רבנו  ירוחם  אלא  שבזו  ,  לאחר  הכרזה  ויתר  משפטי  המורדת

  אלו  לא  נועדו  אלא  לאלצה שהרי,    אין  מקום  להכרזות–והם  מורדים  זה  על  זה  ,  רוצה  אותה

עד ,    לא  הפסידה  את  עיקר  כתובתה–וכשאין  הכרזות  .  והרי  אינו  רוצה  בה,  לשוב  לבעלה

 .כאן תוכן דבריו

שצריכה   'הליצערנא  ומה  לינא  יעב'הוא  נדון  ד  דןדידון  ינה  כל  זה  לשיטתו  שהעלה  שנה
הרי ',  יס  עלאימ'לשכאן  נחשבת    תנודעיות  נעלאה  ראבל  למה  שביארנו  את  הנ,  למשפטי  המורדת
כפי  שהעיר (א  "בין  להרמ,  בין  לדינא  דמתיבתא,  וךערלחן  ובין  למרן  הש  – יםקברור  מכל  הפוס

שום  משפטי  מורדת  אלא  מפסידה  מיד  כל  כתובתה '  יעלס  יאמ'ב  יךצרן  יאש  –)  ואל  שמתיעליו  הב
שכתב   וך  ערלחןומקור  השה  רא  הע"ובביאור  הגר.  וךערלחן  ונדונייתה  כמפורט  בשלפרט  

אבל  אמרה ":  ונוו  לששכתב  וז  )ב"ע  כתובות  סג(י  "מרש,  אין  לה  כתובה  כלל  יעלס  ימא  דבטוענת
אלא  נותן  לה  גט  ויוצאה ,    להשהותה–לא  כייפינן  לה  .    לא  הוא  ולא  כתובתו  בעינא–מאיס  עלי  

ויוצאה ,  שאילו  כוונתו  שהוא  חייב  לתת  לה  גם  עיקר  כתובה,  פשוטו  כמשמעוו."  בלא  כתובתה
 ק  פרשיר  (א  לןמדקיי  את  ועודז,  מלבד  שהיה  לו  לפרט,    היינו  בלא  תוספת  כתובתהבלא  כתובתה

שטרח  לומר  מה  הוא  נותן   יווןכועוד  ש,  למורדת  נהמיא  קתנאי  כתובה  ככתובה  ונפש)  ף  על  פיא
רך  יא כ(ר  "פד  ןיועי.  עיקר  כתובה:  לה  ופירט  הגט  היה  לו  לפרט  שנותן  לה  עוד  דבר  אחד  והוא

 ).והלאה 25 דומוכרך יד ע, 255 דועמ

 ןידת החבר ביא "רבינוביץ שליטי "ידידנו הגר דוזה מכב נייןעכעת מצאתי פסק דין מקיף בו
ראשונים   יםקבו  הביא  שיטות  הפוס,  סקיםופר  האוצל  יד  אשדוד  שנדפס  בקובץ  בית  יצחק  שע

 והעיקר, הייהשמפסידה  עיקר  כתובה  ואם  צריכה  התראה  ו  יס  עלאם  מורדת  דמאי,  ואחרונים  בזה
ואי  משום ,  אי  משום  קנס,  אין  לה  עיקר  כתובה  סקיםופב  הולרו,  שגם  זה  לא  פלט  ממחלוקת

שהביא ,  הביא  שםש)    דיףעעז  ס  ןמסי(וראויים  במיוחד  לציון  דברי  הבית  יעקב  .  ן  שםשמחלה  עיי
מן ,  מקבלת  עיקר  כתובה  יס  עלגד  הסוברים  שמורדת  דמאינביבמות  ובנדרים    ארראיה  מהגמ

תיקנו   הבזא  צך  בה  טעמא  דשלא  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה  ולא  על  כיוהטעם  שהרי  לא  שיי
עד , שחזרה בה ממרדהכא וקשמקבלת עיקר כתובתה היינו דון "הר תבשכה י זה מושלפ, כתובה

 .ריודבן כותן כא

שהרי  חלק  גדול ,  שגם  כיום  שאין  טעם  לעשות  הכרזות  בבתי  כנסיות)  אות  ג(כתב  .  ג

  מכל  מקום  חובה  להכריז  ארבע  שבתות ,בהם  לדאבון  הלבמהציבור  המתדיין  אינו  מבקר  

  .עד כאן תורף דבריו, זו אחר זו בבית הדין שאם תמשיך במרדה תפסיד כתובתה

 . 'הליצערנא ומה לינא יעב'ון דידוננו הוא נידזהו לשיטתו שנ, שובו

גים ו  על  מדין  לא  ראינו  שנוהינו  לכל  אורך  שנות  ישיבתניש  להעיר  שבזמנ,  שיטתולך  גם  א
יונים  רצופים ה  דרבעאיקבע  למורדת    ןידת  המעולם  לא  ראינו  ולא  שמענו  שבי,  כך  בבתי  הדין
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חך  זהו  מהטעם  שכתבנו  לעיל ורועל  כ.  שבוע  אחר  שבוע  כדי  להתרות  בה  שתפסיד  כתובתה
וסמכו ,  ועל  כן  נהגו  להסתפק  בהודעה  בפסק  דין  שתפסיד  כתובתה,  שאין  נוהג  זה  מתאים  לדורנו

ולאידך  גיסא  קיימו ,  מננו  יודעות  שמי  שהוכרזה  כמורדת  מפסידה  כתובתהעל  כך  שנשות  ז
 שהרי  אין"  שמע  נלא  שבר  דומר  ללא  שצווה  מךכלומר  דבר  הנשמע  וה  שם  שמצוכ"נפשם  ב

  י קרפ(ם  "וכבר  כתב  הרמב.  לעיל  ר  כתבתיבכו  שנשות  הדור  הזה  מושפעות  ממשפטי  המורדת  כמ

 .הם עמודי ההוראהשהקבלה והמעשה הם  )וכה למשמיטה ויובל ה

, מחלהאם  כן  א  לזכאית  לעיקר  כתובה  מן  הדין  א  יס  עלשבמאי,  עוד  שם  להעיר  בתכה  שמו
 . פסק כמוהושוך ערלחן וובשי "ושבזה איירי ברש

ואמנם . כתב שמפסידה עיקרש) אלף רלה  ןמסי( בהובתשא "נה כבר הבאנו לעיל לשון הרשבה
שבאו  לאפוקי  שאם  תובעת   מרש  לו  אך  י,שאמרה  איני  חפצה  בו  ולא  בכתובתו  בתגם  שם  כ

א  משום  שצריכה  למחול  כדי ווקולאו  ד,  ן"כשיטת  הר  הליצערנא  ומה  לינא  יכתובתה  דינה  כבע
  ).ראיתי שכתב ההפלאה ה בזאצוכיו( להפסיד

והרי  מרגלא  בפומהון  דדייני  ישראל  ומעשים ,  גם  בזה  הקבלה  והמעשה  הם  עמודי  ההוראהו
מובן  מאליו  שהפסידה  כתובתה  על  עצם ,  ן  ללא  הוכחת  עילהבכל  יום  שכל  התובעת  גירושי

אומרים  לה  זאת  כמובן  מאליו  שאם  רוצה  להתגרש  ואין  לה   ןידת  הובי,  הדבר  שתבעה  גירושין
 . אין לה מקום לתבוע כתובתה, עילה מוכחת

א  בעינא ל"שאילו  אמרה  ,  אוקהוא  דו'  עינא  ליה  ומצערנא  ליהב'מכאן  שהטעם  שאמרו  ו
והרי  היא  מואסת ,  יחה  בכך  שמאסה  בו  עד  כדי  שדורשת  גירושין  ואין  משם  חזרההרי  הוכ"  ליה

עינא ב"ורק  כשאומרת  !  אל  תוסף  ראות  פני!  לך  מעמנו:  שאומרת  לו,  בו  באופן  המובהק  ביותר
זוהי ,  באופן  זמני  על  שעשה  לה  דברים  שהכעיסוה'  הענישול'ו'  קנסול'אלא  שרוצה  "  ליה

וכשיטת  כל ,  שהבאנו  לעילץ  "וזה  כדברי  התשב.  'הלירנא  צעומה  לינא  יעב'הנקראת  מורדת  ד
שאם  רואים   ןידת  השהדבר  תלוי  בשיקול  דעת  של  בי  שן  איהחזו  תבו  שכשכתבו  כמ  יםקהפוס

ס גם  אם  טענותיה  לא  מוגדרות  כטענות  דמאי  יס  עלהרי  זו  בגדר  טוענת  מאי,  שאינה  רוצה  בו  עוד
 .יעל

  שעיקר ,א"ג  יוסף  גולדברג  שליט"  הדין  הרה  כבוד  חברנו  אב  בית)אות  ד  שם(עוד  העיר  .  ד

אינו  משום  שלא  היה  בית ,  הטעם  שאין  ללמוד  מפסק  בית  דין  קמא  שהפסידה  כתובתה

שגם  אם  תמצי  לומר  שהיא  הייתה  זו אלא  ,  הדין  מודע  לכך  שהם  מורדים  זה  על  זה

ולא  זו ,  מכל  מקום  הרי  לא  התקיימו  בה  משפטי  המורדת,  שמרדה  בו  באופן  חד־צדדי

אלא  רק  שאין  לחייב  את ,    אלא  שגם  בית  דין  קמא  לא  קבע  שהפסידה  כתובתהבלבד

וכוונתם  בזה  שכיוון  שתביעתה ,  היא  מעוניינת  להתגרשמאחר  שהבעל  בכתובת  אשתו  

אך ודאי שלא הפסידה הכתובה , אי אפשר לבית הדין לחייבו בגט וכתובה, לגירושין נדחתה

  .עד כאן תורף דבריו. אם יגרשנה מרצונו

 כתבתי  כברו',  הליצערנא  ומה  לינא  יעב'ה  שוב  יסוד  הערה  זו  בנוי  על  כך  שעסקינן  בהנו
  .למשפטי מורדת יךצרן יא' יס עלאימ'שב

 'וכו  לחשוב  שרק  היא  מורדת  ןידת  המה  שביאר  דבריו  שאין  הכוונה  מחמת  שטעה  ביו
, ות  שונותן  במיליישהרי  בעצם  חזר  וכפל  הענ,  לא  ירדתי  לסוף  דעתו  בזה  רתותווד  כבלת  יבמח

, ואם  לומר  שלא  הפסידה  אם  יגרשנה  מרצונו,  דמה  לי  הפסידה  כתובתה  מה  לי  שאינו  חייב  בה
שהספיק  אף  הוא  לתבוע  גירושין  ונעשו  כמורדים  זה   ןידת  ההדרינן  דהיינו  שלא  ידעו  בים  כן  א
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ון בן  ציי  רבון  אוהבאנו  ראיה  מאוסף  פסקי  דין  מהג,  וכבר  כתבנו  בפנים  באורך  דחיית  זה,  על  זה
 .ן שםעיי 'וכו עוזיאלחי יר מא

שלא ,  שהבעל  טען  שהבריחה  רכוש  שכתבנו  ,על  דברינו  )שם  אות  ה(עוד  שהעיר  מה  .  ה

  .'וכושמנו לב להודאת הבעל שהאישה לא קיבלה דבר בבית המשפט 

שהרי  כוונתו בטענת ,  של  הבעל  כל  סתירה  לטענתו  שהבריחה  רכושל  "נה  אין  מהודאתו  הנה
והיא  לא ,  תה  חייבת  להצהיר  עליויייו  היה  לה  רכוש  נוסף  בר  איזון  שהשלדבר,  הברחה  היא

הצהירה  עליו  ובכך  מנעה  ממנו  את  חלקו  המגיע  לו  לפי  חוק  יחסי  ממון  מאותם  נכסים  שלא 
שלא כללו (דן ופסק לפי הנתונים שהוצגו בפניו  טפמשת הזאת בי םעאך . הצהירה עליהם לטענתו

ה  זכאית  לקבל  דבר  מהרכוש יששאין  הא  )ה  לטענתוישהא  יל  ידר  עאת  הרכוש  המוברח  דהיינו  שלא  הוצה
 .שהוצהר עליו

ל ומכ'  חזר  על  דבריו  שהתבסס  על  שלושה  גדולי  הדור  וכו,  ולעניין  שיעור  מאתיים  זוז.  ו

 . ומשנתנו לא זזה ממקומה, כתבתי בזה תידעיות נעלאה רהנ וםמק

 . נראה שאין לה אפילו עיקר כתובה, ל"מכל הנ

 א"ג שליט"רדכי רלבג מ"רה הערתה לשובהת

א  שמה  שהוקשה  לו  על  דברינו  הוא "שליט  ג"ג  מרדכי  רלב"והנה  שמעתי  מחברי  הרה

שהרי  אנו ,  שמאחר  שהאישה  לא  הוכיחה  שהוא  מאוס  עליה  לפיכך  זכאית  היא  לכתובה

הרי  אמרו ,    ואף  שמנתה  עשר  עילות–סומכים  על  בית  הדין  שבדקו  ואמרו  שאין  לה  עילה  

ונהוג  מקדמת  דנא  שרק  במצב  שיש  עילה .  ונחשב  כאין  לה  עילה  מבוררת,  שלא  הוכיחה

אין  לנו  אלא  מה ,  ולפיכך  כיוון  שהם  התרשמו  וקבעו  כן.  מבוררת  הוא  שמפסידה  כתובתה

דחיישינן '  בעינא  ליה  ומצערנא  ליה'ולפי  זה  נחשבת  כ,  שהם  קבעו  בראותם  את  הצדדים

יכה  למשפטי  המורדת  והרי  לא  התקיימו שמא  עיניה  נתנה  באחר  כיוון  שאין  לה  עילה  וצר

 .בה

, קמא  שאין  לה  עילה  ןת  דיעל  רִאייתם  של  ביא  "שליטג  "שאם  סומך  חברי  הרה,  תמה  אניו
 . מדוע אינו סומך עליהם במה שקבעו שהבעל פטור מכתובתה

כיצד   –  ות  בדברקוכל  שיש  ספ,  אים  להוציא  מהמוחזקבשיסוד  דברינו  בנוי  על  כך  ש,  עודו
נא יעב'ה מורדת דישרבים שהקביעה אם הא יםקפנו  דעות פוסירוהרי  צ?  בקום  ועשהנוציא  ממון  

והרי ,  ןידת  השל  בי  תול  דעתלויה  בהתרשמות  ושיקו'  יס  עלאימ'או  ד'  הליצערנא  ומה  לי
שהרי  לא  תלו  הפסד  כתובתה '  יס  עלאימ'קמא  עולה  בהכרח  שהחשיבוה  כ  ןידת  המהתרשמות  בי

דה  שלא  היה   יה  במו  כתבישה  בצדק  לאור  הודאת  האיתהיוכתבנו  שקביעתם  .  במשפטי  המורדת
 ליה ענמאסשבהכרח דברים בגו ו, הליצערנא ומה לינא ינס על מעשיו כדרך בעקיהבעלה ראוי ל

 נחשבש,  טענתהל,  הם  לרם  שגכספיים  הההפסדים  וכלכלי  המצבו  וופו  גורת  צחמתמ
 איסמ 'הויא ד"רמ הכתבש" מונומכלה מ "דין כך כשל בהימאס לראוי ש,בחינתהמ' וצלח־יאל'כ
שהפכה  אותו   יווןכאף  שמתוך  הדברים  אנו  רואים  שלא  היה  הדבר  באשמתו    .'בוררתא  מאמתלב

, מכל  מקום  כאשר  הורגלה  להיות  היא  המוציאה  והמביאה  והמפרנסת,  חו  לעקר  ביתורבעל  כ
 הרי  לשיטתה  הוא  היה,  מה  גם  לשיטתה  שהוא  אשם  בהפסדיו  הכספיים,  הוקל  גבירה  בעיניה

 א"הרמ  שם  תבו  שככמ  מאיסותהל"  בוררתה  ממתלא"ומבחינתה  יש  בידה  ,  "מונו  מכלהמ  "בגדר
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אנו  מבינים ,  הרואים  את  כל  התמונה  ןת  דיף  שאנו  כביא,  )מרוטנבורגם  "ג  בהגה  בשם  מהר  ףיבסע(
אך  אין  זה  משנה  את  המציאות  שמנקודת  ראותה  הוא  נמאס  עליה  בפועל ,  שהיא  טעתה  בהנהגתה

 .'תמבוררא מתלא'ב

ה ישובהם  מהראשונים  המפורסמים  שכתבו  שעצם  הדבר  שא  יםקזאת  מלבד  יתר  הפוס 
עינא ב  ''הליצערנא  ומה  לינא  יעב'ודייקי  מדקרי  ל,  'יס  עלאימ'תובעת  גירושין  מהוה  מרידה  ד

 שתקנסנו  במניעת  תשמיש  באופן'  נסק'זו  שאינה  רוצה  אותו  ואין  דעתה  מתקררת  באה  יצ'  יהל
 . חרבאנה נתניה ישמא ע יבא חשל ונאגוי אובכה. ושיןבגיר ך ורקאזמני אלא 

כל   גדנואין  בה  כדי  להוציא  ממון  ,  הרי  שוברה  בצידה,  למילין  שאם  זו  הטענה  נציק
 . הצירופים שצרפנו לפטור את הבעל מכתובתה

 רב דוד בירדוגוה

 .א"ג יוסף גולדברג שליט"אני מצטרף לדעת אב בית הדין הרה

  ג"רב מרדכי רלבה

 ין דפסקו כרעהה

 .ח"והבעל חייב לשלם לכתובת אשתו סך שנים־עשר אלף ש, פוסקים כדעת הרוב

 ).22.11.2016(ז "א במרחשוון התשע"ניתן ביום כ

 ג"הרב מרדכי רלב הרב דוד בירדוגו ד"אב –רב יוסף גולדברג ה


