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 נהרי הרב מימון, הרב יצחק אלמליח, רטלרב נחום שמואל גורה

 )ר אליאב ביטון"וטכ " בי"ע ( לוניפ  :מערערה

 גדנ
 )ד ענת נוי פרי"וע כ" בי"ע ( לוניתפ  :משיבהה

 םאדין כשיש ספק ה, אמרהנ מקרים לואב –יטת רבנו ירוחם במרידה הדדית  ש:נדוןה

 הפסידה כתובתה ישהאה

 סק דיןפ

וכל  צד  האשים  את  הצד  השני ,    על  מקרה  ששני  הצדדים  דרשו  להתגרשנסבפסק  דין  זה  

 :נעתיק מפסק בית הדין האזורי נשוא הערעור את טענות הצדדים. שבעטיו נגרמו הגירושין

 .הלכתוב ישהאצדדים הגישו סיכומים בעניין תביעת הה

 :הלן מסיכומי הבעל לשעבר בעניין הכתובהל

בעל  סבל  מאלימות  מילולית  ופיזית  קשה  ביותר  תוך  שאינו  נסחף  כלל ה .א
 .ישהאה גדנולא הגיב אף פעם אחת באלימות 

עזבה  את  הבית  פעמים  רבות  ללא  ידיעת  הבעל  וללא  אישורו  אף   ישההא .ב
 .לבית הוריה מותללשבתות ש

ולית  של  קללות  קשות  ואיומים  חריפים בעל  סבל  מאלימות  מילה .ג
 .ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, אמו גדנוו גדנ ישהאמה

לא  התקבלו ,  לאלימות  הבעל  נגדה  והפיכתו  לאדם  מסוכן  ישהאענות  הט .ד
 .בבית המשפט

מנעה  מהבעל  קיום  יחסי  אישות  כשנתיים  קודם  הגשת  תביעת   ישההא .ה
 .הגירושין ודינה כמורדת

 .סירבה ישהאע ללכת לטיפול זוגי והבעל הציה .ו

מפסידה  תוספת  כתובה  כיון ,  ירושין  הנובעים  מיוזמתה  של  האישהג .ז
 .שהיא רוצה לצאת ממנו

האישה  אינה  מעוניינת  בשלום  בית  ולכן ש[...]  קבע  בתאריך    ית  הדיןב .ח
 .חייבת לקבל גט באופן מידי

 :הלן מסיכומי האישה בעניין הכתובהל

מזונות  הייתה  מוצדקת  ונבעה  מקמצנות  מופרזת  של ביעת  האישה  לת .א
 .הבעל
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אשר  יש  בה  כדי ,  ין  כל  עילה  ממשית  בתביעת  הגירושין  של  הבעלא .ב
 .לשלול כתובתה של האישה

 .כולל אלימות פיזית ונפשית, לימות כלפי האישהאקט נבעל ה .ג

ירוע  האלימות  כביכול  של  האישה  שתועד  במצלמות  היה  אירוע א .ד
כאשר  הבעל  מקלל  את  האישה  ויוצר  פרובוקציות ,  בעלהצר  יר  אש,  מגמתי

, לנסות  להתחמק  מתשלום  הכתובה  ובכל  מקרה  זה  היה  אירוע  חד  פעמי  דיכ
לאחר  שהמשבר  בין  הצדדים ,  שהתרחש  הרבה  אחרי  פתיחת  תיק  הגירושים

כמו .  לשיאו  ולאחר  שהבעל  תקף  את  האישה  באירועי  אלימות  חוזרים  גיעה
הבעל  לא  ציין  ולו  במילה  אחת  בעניין  אלימות ,  ירושיןבפתיחת  תיק  הג,  כן

 .חוזרת מצד האישה כעילה לשלילת כתובתה

 .אישה סובלת מתת משקל בעקבות התעללות נפשית חמורהה .ה

כאשר  הבעל ,  בעל  הגיש  תביעת  גירושין  ללא  כל  התראה  לאישהה .ו
 ועל  פי,  מעולם  לא  הגיש  תביעה  לשלום  בית  ולא  ניסה  לפייס  את  האישה

 .היא זכאית לכתובתה, ההלכה במקרה כזה

בעל  מצד  אחד  טוען  שהאישה  מורדת  מיחסי  אישות  ומצד  שני  לא ה .ז
ואף  לא  טען  טענה  זו  בתביעתו ,  הגיש  תביעה  להכריז  על  האישה  כמורדת

אם  כי ,  האישה  מכחישה  שלא  היו  יחסי  אישות,  ולגופו  של  עניין.  המקורית
  ההתעללות  הנפשית  והכלכלית אולי  לא  בתדירות  שדרש  הבעל  וזאת  עקב

לקיים  יחסי   דיככולל  קללות  וגידופים  ואיומים  של  הבעל  ,  של  הבעל  כלפיה
 .אישות

 ?ו ירוחם בשניהם מורדיםנימתי נאמרו דברי רבא

לכן ,  הואיל  ופסק  הדין  במקרה  זה  נלמד  מדברי  רבנו  ירוחם  וכתבתי  מאמר  לביאור  דבריו

 .מקרה שלפנינואביא את הבירור שכתבתי ואחר כך נפסוק ב

 :זו לשונוותב  כ) חלק כג חתיב נישריםמ( רוחם יבנור. ביא את דבריו ונבארםנ

 אל  'אמרה  שאשה  שו  לראה  ניכ,  שמעאל  אן  בברהם  אב  רבי  הרורי  מכתבו"
 יני  אבל  אך  לעינא  בא  למי  ננאא  'ומר  אהואו',  כתובה  וט  גי  לתןי,  יה  לעינאב
 עיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  בותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתן  לוצהר
, הו  בדרי  הילמא  דגיטא  ארחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניא  ותובהכ
 דיליה  מה  ליהיב  דאי  מכלת  ווספ  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנה  שאחרל
 ."ה להיב יא ללמיפק ומשקל לאדעתאד

 מורדים ואחד דורש להתגרשים ששני במקרה ירוחם בנורינו של ד

  אם  צד  אחד  תובע  שיסודר  גט –  על  זה  זהו  ירוחם  למדו  ששניים  המורדים  מדברי  רבנ .א

 .שכופין את הצד השני לכך, ביניהם

 ?ן למדו שבמקרה זה ניתן לכוף שיסודר גט ביניהםיימנ: צריך לבארו

הבעל חייב לשלם עיקר כתובה , רבנו ירוחם הורה שכאשר שני הצדים רוצים להתגרש .ב

 . ך לבאר מה הטעם לדינו צרי–ופטור מתוספת כתובה 

 .צריך לפרט על איזה מקרה נאמרו דבריו .ג
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וצאת  עם  עיקר יה  יששהא  את  דבריו  ו  ירוחםנברגדיר  תחילה  על  איזה  מקרה  אמר  נ )א(
 :תוספת כתובה ואינה גובה, כתובה

האם  גם   –עתה  שניהם  רוצים  להתגרש  ו,  ירושיןגה  הדין  כאשר  ברור  שצד  אחד  גרם  למ )ב(
 ? ה מפסידה תוספת כתובהישר שהאבמקרה זה נאמ

 . 'ירושיןגצד אחד גרם לש 'ריך להגדיר מהו מוגדרצ

ית בויש  ל  ירושיןגה  הדין  כאשר  שני  הצדדים  מאשימים  זה  את  זה  שהצד  השני  גרם  למ )ג(
 .ירושיןגספק מי גרם ל הדין

 כופין על מידת סדום –ו ירוחם נדברי רב סודי: נף אע

  אם  צד  אחד  מסרב –  הבעל  או  האישה  דורשים  להתגרש  תחילה  נבאר  מניין  למדו  שכאשר

 .להתגרש כופין אותו לכך

 ידושין  דףק(  ארשנינו  בגמ.  ואבאר  הדברים.  נה  הדיינים  התקשו  מה  טעם  דבריו  ומה  מקורםה

 :)א"סה ע

 סור  אואה  –'  דשתני  קאל  'ומרת  אהיאו',  דשתיךק  'אשה  לאומר  ה:שנהמ"
 אל  'ומר  אהואו',  דשתניק  'ומרת  איאה.  קרוביו  בותרת  מהיאו,  קרובותיהב
 ."קרוביו בסורה אהיאו, קרובותיה בותר מואה –' דשתיךק

 :שם ארבגמו

 ילימאא?  הייאא.  'בקשיןמ':  מר  אשמואלו',  ופיןכ':  מר  אבר:  יתמרא"
 שלמאב,  סיפא  אלאא.  יכא  אבקשין  מלא  ויכא  אופין  כאו  ל–  רישאא
 ."קריבה באיתסר די ליחא נאל: מרא? מאיא' ופיןכ 'לאא, חייל' בקשיןמ'

 :זו לשונוו) ף"רי הדפיא מ" כח עףד, ף"ל הריע(ן "כתב על כך הרו

, איק'  דשתיך  קאל  'ומר  אהואו'  דשתניק'  דבבא  א–  ט  גיתן  למנו  מבקשיןמ"
 אמר  דשום  מופין  כין  אמיהו  וט  גיתן  למנו  מבקשין  מינשא  להתירה  לכדיד
 יכא  הכל  דראה  נמכאןו.  ארגמ  ביתא  אהכיו'  קריבתה  באתסר  די  ליחא  נאל'

 די  כקרובותיה  באסר  נ–  קדושין  בודה  מינו  אהוא  שי  פל  עף  א–  ט  גנתןש
 כיה  או  לאה,  ופין  כין  אכי  המשוםו,  רושתו  גרובת  קושא  נהוא  שאמרו  ילאש
 ."דום סדת מל עופין כו זכגוןו, יה ליכפת אמאי דופין כדאיו

: אומרת  ישהאדאם  ,  םדברי  רבנו  ירוחם  מבוארי,  ן"כפי  שביארם  הרוגמרא  האור  דברי  ל
כופין  את  הבעל   דיןת  בי  –"  איני  רוצה  בה  גם  אני:  "ומר  אוהוא  ,"ט  גי  לתןיי,  יני  רוצה  בבעליא"

 .ופין על מדת סדום כ–ם ינוכשמעגנה ח, םינמשום שהוא מעגנה ח, ן לה גטיתשי

ואה רית  דין  בנלמד  שאם    ירוחם  בנורעת  המיעוט  שכתב  שמדברי  דת  אאיתי  בפסק  דין  ר
דעת  הרוב  האריכו  בטוב  טעם שבוהדיינים  .  סיכוי  לשלום  בית  כופין  את  הצדדים  להתגרששאין  

, ריהם  נכוניםדבו.  וכתבו  שעל  מקרה  כשלנו  לא  אמר  רבנו  ירוחם  את  דבריו,  ודעת  ודחו  דבריו
או  על ,  והיא  מבקשת  שבעלה  יחזור  אליה,  ה  אחרתיששעל  מקרה  שבעל  עזב  את  אשתו  לטובת  א

, והוא תובע שלום בית, תגרש ואין לה עילה לחייב את בעלה שיגרשהה תובעת להישמקרה שהא
על  מקרים  אלו  לא  אמר  רבנו  ירוחם  שיכופו ,  בור  שהשלום  לא  יחזור  לשרור  בביתםסית  דין  בו

 .ן גטיתוכן לא כופין את הבעל שי, שתקבל גט ישהאאת ה
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עת בה  תוישאולם  הא,  ה  דורשים  להתגרשישוד  ראיתי  בפסק  דין  שכתבו  שאם  הבעל  והאע
עולה   ירוחם  בנורדברי    מ–שתחילה  יפסקו  שיתנו  לה  כתובה  והבעל  תובע  שיסודר  גט  תחילה  

י או,  לא  דיבר  בזה  ירוחם  בנורבר  זה  אין  לו  שחר  ד.  ריך  לפסוק  שיסודר  גט  תחילהצית  דין  בש
כיון ,  ריך  לנהוג  במקרים  כאלוצית  דין  בלא  נאריך  כאן  כיצד  .  ללמוד  מדבריו  דבר  כזה  אפשר
בית לו,  וצריך  לדון  לפי  הטענות  והתביעות,  ובכל  מקרה  יש  טענות  ותביעות,  מקרים  רביםשיש  

 .ומאמר זה לא נועד לבאר עניין זה, יכול לשקול כיצד לנהוג בכל מקרה ומקרה דין

 .את דבריו ו ירוחםנברלקמן נבאר על אלו מקרים אמר ו

 התראהרק לגבי תוספת כתובה ואף ללא ' ורדתמ'טעם שקרויה ה: נף בע

שהדין שהבעל , עתה  נבאר  את  דינו  של  רבנו  ירוחם  שכאשר  שני  הצדדים מורדים זה על זה

 .חייב לשלם רק עיקר כתובה ופטור מתוספת כתובה

 :זו לשונוותב  כ) חלק כג חתיב נישריםמ( רוחם יוננעתיק שוב את דברי רבו

 אל':  אמרה  שאשה  שו  לראה  ני  כשמעאל  אן  בברהםר  א"  הורי  מכתבו"
 יני אבל אך לעינא בא למי ננאא': ומר אהואו', כתובה  וט  גי  לתןי,  יה  לנאעיב
 עיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  בותה  אנין  דאין  דסתברא  מ–'  ט  גיתן  לוצהר
, הו  בדרי  הילמא  דגיטא  ארחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניא  ותובהכ
 דיליה  מה  ליהיב  דאי  מכלת  ווספ  תהפסידה  וגרש  לותו  אופין  כנה  שאחרל
 ."ה להיב יא ללמיפק ומשקל לאדעתאד

שהרי  יש  לה ,  ה  למורדתיששמצד  אחד  אין  דנים  את  הא,  תמוהים  בנו  ירוחםרהנה  דברי  ו
ודבריו  תמוהים .  ה  למורדתישאת  הא  דן  גבי  תוספת  כתובה  הואליסא  גומאידך  ,  עיקר  כתובה

א  תפסיקי  את  מרדך שאם  ל"התרו  בה  וכיצד  קבע  שאין  תוספת  כתובה  בלי  שהכריזו  עליה  :  עוד
 ?"ךתפסידי כתובת

כתב לחלק בין מורדת ש) 324עמוד  ח קלר ח"פדב (ל"ידועים  דבריו  של  הגאון הרב אלישיב זצו
לבין  בעל ,  כתובה  רק  לאחר  הכרזות  תפדמפסידה  כתובה  ותוס',  עינא  ליה  ומצערנא  ליהב'ד
 :שם  לשונוזוו. תוספת כתובה ישהאדהבעל מגרשה ואין ל, שמורדים זה על זה ישהאו

המורדת א  הי  ישהאבמקום  שה:  נראה  לומר  דההבדל  הוא  בזה  כןל  עו"
, הרי  כל  ההכרזות  והתראות  שנאמרו  במורדת  –  בבעלה  והבעל  רוצה  באשתו

וכל  התקנות  הללו  לא  באו  אלא  ללחוץ  עליה  שתמלך  בדעתה  ותשוב  לחיי 
 –  ולכן  אם  הבעל  מגרשה  בטרם  נגמרו  כל  הפעולות  הללו,  שלום  עם  בעלה

ם  הבעל  לא גמקרה  וב  ה  שאין  כןמ,  כתובה  תפייב  לשלם  לה  כתובה  ותוסח
הרי  אין  מקום  לתקנה  זו  וממילא  קם  דינא  שמכיון  שהיא  לא  רוצה ,  רוצה  בה

 ".הרי אדעתא למשקל ולמיפק לא יהיב לה תוספת כתובה, אותו

 ה  סובר  שגם  בשניהם  מורדים  כל  עוד  לא"הרמ:  ירוחם  בנורמנם  יש  ראשונים  שחלקו  על  א
ל  תקנו  דרך "וטעמו  דהוא  סובר  שחז,  שהיא  מורדת  אינה  מפסידה  כתובתה  ישהאהכריזו  על  ה

. שמכריזים  עליה  שאם  לא  תחזור  לשלום  בית  תפסיד  כתובה  ידיל  וזה  ע,  כתובה  ישהאלהפסיד  ל
. ה  כתובהישויש  לא,  ואם  הבעל  אינו  דורש  שיכריזו  עילה  אנו  מחשיבים  דהוא  מוציאה  מרצונו

אבל  לגבי  תוספת ,  עיקר  כתובה  ענייןלה  נכונים  רק  "סבור  שדברי  הרמ  ירוחם  בנוריסא  גמאידך  
וגם  על  מקרה  ששניהם .  'למישקל  ולמיפק  לא  כתב  לה  ל  מנתע'ד  סברההשם  יש  את  ,  כתובה

, 264'  מעד  ק  חל(ר  "בפד  ירוחם  בנורה  ו"ועיין  בביאור  מחלוקתם  של  הרמ.  מורדים  נאמר  דבר  זה

 .)27 דווחלק יד עמ 253 דועמ אוחלק י 324–323 םידועמ חלק ח
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 ישהאא  דדינא  אם  בשניהם  מורדים  הקנהגו  לפסוק  במחלוקת  זו  דהווי  ספן  הנה  בתי  הדיו
 .מפסידה תוספת כתובה ומתנות

 אופן שפטור מלתת לה כתובה כשגרמה לגירושיןה: נף גע

ברם  ברור  שהדין  שאמר  רבנו  ירוחם  שכאשר  שניהם  דורשים  להתגרש  שהאישה  יוצאת 

ובוודאי  בעל  המכה  את  אשתו  ומחמת  כן .  לא  נאמר  בכל  המקרים,  ספת  כתובהללא  תו

או  בעל  שהוא  הולך  עם  נשים  זרות  ומחמת  כן  האישה  דורשת ,  מאסה  בו  ודורשת  להתגרש

ועל  כן  ראוי  לבאר  מתי  דנים  את  דינו  של  רבנו .  דאינן  מפסידות  תוספת  כתובה,  להתגרש

סידה  תוספת  כתובה  ומתי  אינה ירוחם  שכאשר  שניהם  דורשים  להתגרש  האישה  מפ

 .מפסידה

 15.6.2016  –ו  "בסיוון  התשע'  ט  בפסק  דין  מיום(  זהין  עניבתב  הגאון  הרב  מימון  נהרי  כראיתי  שו

 :)1022324/1תיק ב

כלומר  מי  גרם  במעשיו ,  העולה  מדברי  הטור  שהעיקר  ממי  יצאו  הגירושין"
ה  גירושין  עקב אזי  גם  אם  האישה  תבע,  אם  יצאו  הגירושין  מהבעל,  לגירושין

 ."מעלליו ומעשיו הרעים של הבעל זכאית היא לכתובתה

 :בהרחבהו

מה  הדין :  השאלה  ההלכתית  העומדת  לבירור  תחילה,  נסיבות  הללוב"[...]  
 אםה,  ולכן  מבקשת  להתגרש,  כאשר  אישה  מעלה  טענות  קשות  כלפי  בעלה

 ?היא מפסידה את כתובתה

הפוסקים הסוברים שאם עילת עניין זה מקובלת עלינו הדעה שהתבססה על ב
אזי  גם  אם  האישה  דרשה  את  הגירושין  אינה ,  הגירושין  יצאה  מהבעל

 .מפסידה כתובה

 ו"ו בניסן התשע"כביום , 1052295/1בתיק [ כבר מצטט  קטע מפסק דין שניתן לאנ
. בו  היה  מדובר  באישה  שתבעה  גירושין  ובעל  שתבע  שלום  בית  ו]4.5.2016  –

התנהגות  הבעל   ייתהההתברר  כי  העילה  לגירושין  ולאחר  הבירור  העובדתי  
 .ונפסק שהאישה לא הפסידה כתובתה

 :הלן קטע מפסק הדיןל

 : כתבש) קיח ןמובא בסיה( ש"פורסמים דברי הטור בשם תשובת הראמ'

י  שהיא  תובעת  לבעלה  לגרשה  ויצאו  הגירושין  ממנה  אין  לה  מן מ"
ואם   [...]  דונייתהנום  הדין  לגבות  זולתו  מה  שהיא  טוענת  ויתברר  מסכ

תבע  הוא  הגירושין  אינו  יכול  לגרשה  אלא  לרצונה  או  לאחר  שיפרע 
  [...]"לה כל סכום כתובתה עיקר ונדוניא ותוספת ומתוך כתובתה

כלומר  מי  גרם במעשיו ,  עולה  מדברי  הטור  שהעיקר  ממי  יצאו  הגירושיןה
שין ה  תבעה  גירוישאזי  גם  אם  הא,  אם  יצאו  הגירושין  מהבעל,  לגירושין

 .עקב מעלליו ומעשיו הרעים של הבעל זכאית היא לכתובתה

 :ונוו לשזו) ח ןמב סי קחל( ץ"וכעין נדון זה כתב התשב

אשה  שבעלה  מצער  אותה  הרבה  עד  שמרוב  הצער  היא :  וד  שאלתע"
והיא  אינה ,  יודעים  בו  שהוא  אדם  קשה  הרבה  כלהו,  מואסת  אותו

גם  שהיא  מכעיסה  עד ו,  יכולה  לסבול  אותו  לרוב  הקטטות  והמריבות
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מפני ,  והיא  אינה  יכולה  לבוא  לבית  הדין,  שהיא  שנאה  את  החיים
שאם  תשאל  כתובתה  בבית  דין ,  שאחד  מבעלי  ההוראה  הפחידה

 .הודיענו מהו הדין בזה, שתפסיד אותה

דקיימא  לן  לחיים ,  קרוב  הדבר  בזה  שיוציא  ויתן  כתובה:  שובהת
' י  היא  היתה  אם  כל  חיכ'כתיב  ד  –דנפקא  לן  מקרא  ,  ניתנה  ולא  לצער

וב  פת ט'ר  הכתוב  יבמקרא  מלא  דו)  א"ע  סא  תובותכ(ף  על  פי  א  קרבפ  –
וב  ארוחת  ירק ט'ועוד  כתוב  .  'בה  מבית  מלא  זבחי  ריבוה  חרבה  ושל

 ואיזו  טובה  יש  לאשה  שבעלה[...]  '  ואהבה  שם  משור  אבוס  ושנאה  בו
 ".במריבה בכל יום ויום ]מצערה[

 .)בן רצם סימש(כן מבואר בדבריו ו

ה  תובעת  להתגרש ישהאש)  201  דוא  עמ  קחל(  ר"כעין  זה  כתבו  בפדו
 :ונםו לשותובעת כתובתה וז

בל  אם  הבעל  אינו  זן  את  אשתו  מפני  שאינו  רוצה  להשתכר  ולזון א"
רישת  הגט  באה  בגלל  מרידתו  של  הבעל ד,  ובגלל  זה  היא  דורשת  גט

  מרצון  כי שהרי  לא  מאונס  אינו  זן  אותה  אלא,  והגירושין  הם  באשמתו
היה  רוצה  הרי  יש  לו  היכולת  להשתכר  ולזון ו  ול,  בזדון  מרד  באשתו

דרישה  זו ,  הישושין  הם  לפי  דרישת  האירואף  שבסוף  פסוק  הג,  אותה
ולכן  זה ,  צונו  של  הבעל־ראינה  אלא  תוצאה  הגיונית  מרצונו  או  אי

לומר  בכגון  זה  שהגט   תכןיולא  ,  נקרא  שמחמתו  באה  הדרישה  לגט
הרי  לפנינו  דרך  לבעל  מורד ,  ואם  לא  נאמר  כן..]    [.הוא  מחמתה

להתחמק  מתשלום  הכתובה  לא  יזון  אותה  ויאלצנה  על  ידי  זה  לדרוש 
גט  ויהיה  פטור  לשלם  הכתובה  על  ידי  המרידה  בטענה  על  דעת 

 ".דבר זה אין הדעת סובלתו. שתדרשי גט לא התחייבתי

יוצא  מפורש כן  ו)  א"נה  עדף  (  כתבו  שהדברים  מפורשים  במרדכי  כתובותו
 ).ז מובא בטור סימן קנד ןמכלל ח סיב( ש בתשובה"מדברי הרא

 :ונוו לשזו) 278עמוד  ח לקח( ר"ל בפד"ש אלישיב זצ"וכעין זה כתב הגרי

ל  הסובר "מנם  נראה  פשוט  דאף  לפי  דברי  חלקת  מחוקק  הנא"
בעל  מחוייב המקרה  ובדמפסדת  מתנותיה  שקיבלה  מבעלה  גם  

ה אאך  במה  דברים  אמורים  כשב,  ל  כךוגם  כופין  אותו  ע,  לגרשה
או  כשחלה  הבעל  ונעשה  מוכה '  עינא  חוטרא  לידאב  '–ענה  טחמת  מ

י אדאין  בידו  להפטר  מגורם  זה  דכה,  ב"פוליפוס  וכיוצ  שחין  או  בעל
אבל  בגורם  כזה ,  יכול  הבעל  לומר  אדעתא  דהכי  לא  אקני  לך  ונאגו

ב  דרכו שבידי  הבעל  להסירו  כגון  שהבעל  רועה  זונות  שבידו  לעזו
לא  הפסידה  מתנותיה  ודינו   ונאגוי  אולהתייצב  על  דרך  טוב  בכה

 ".ואף חייב לשלם לה תוספת כתובה. כמגרש מרצונו

עולה  מדברי  הרב  בפשטות  כי  באופן  זה  שהבעל  יכול  לתקן  המצב  ואינו ה
 .מתקן הרי שיש לדונו כמגרש מרצונו

על  שכפו  אותו דן  בבש)  יא  הלכה  ב  ירקפישות  א(  ועיין  גם  בדברי  האור  שמח
לגרש  משום  שהיה  עני  ביותר  ולא  עמד  בפרנסת  אשתו  וחייבו  בתשלום 

 :ונוו לשוז, עיקר ותוספת, כתובתה כולה

ולא  שייך  למימר ,  עליו  לכשיתעשר  ייבחרור  דאף  התוספת  ב"
דהא  מידע  ידע ,  דאדעתא  לאפוקה  לא  הוסיף  לה  שתצא  בעל  כרחו

וכמו  שכתב ,  לה  פשראדאדעתא  דליזון  נשאת  ובלא  מזונות  אי  
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א  כיוצא  בזה  בתשובות  מיימוני  ותוספות  בסוף  פרק  הבא  על "ריצב
 ".ופשוט, יבמתו

) "דיני  תוספת  "בור  המתחיליכב  ד  ק"סט  ס  ןמסי  ר  העזןאב(  כן  מובא  בחזון  אישו
 :ונוו לשזו

דאמר   ,)א"תובות  דף  מח  עכ('  י  אפשי  אלא  כמנהג  הפרסייםא'האומר  ו"
במורד   וכל  שכן]  כתובה[הן  תוספת  נראה  דיש  ל'  בהווציא  ויתן  כתי'

יש  להן ,  מתשמיש  או  אומר  אינו  זן  ואינו  מפרנס  דמחייבינן  ליה  לגרש
דכל ,  יש  לה  תוספת  ,)א"תובות  דף  ע  עכ(  וכן  במדיר  את  אשתו,  תוספת

 כידרת  מבהגה  בן  כתוכ,  הוי  כמוציאה  לדעתו  –  שהוא  מעיק  לה
 ,)ב"בות  דף  קי  עתוכ(  ]מארץ  ישראל[וכן  בהיא  אומרת  שלא  לצאת  ,  בהדיא

דאלו  שכופין   ויש  מקום  לומר  [...]  דהא  אסור  לצאת,  נראה  דיש  לה
חשיב ,  דכיון  דאנוסה  היא,  דיש  להן  1חננאל  בנורלהוציא  מודה  

ומיהו במורד  [...] בנעשה מקמץ שלא לדעתה ןל  שכוכ,  כמוציאה  הוא
וגם   [...]  ודאי  יש  לה  תוספת,  כמו  מדיר  ונעשה  מקמץ,  בבחירת  לב

שזה  אונס  יותר  גדול ,  יש  לומר  דיש  לה  תוספת  מוכה  שחיןבנעשה  
 ".ולא מיקרי דאיהי מפקה נפשהה ואי אפשי לה למיקם קמי, אצלה

ה יששזכאות  הא,  מדנו  מדברי  החזון  איש  את  היסוד  המובא  בטורל
ואם ,  לתוספת  כתובה  תלויה  בשאלה  בעטיו  של  מי  נגרמו  הגירושין

כתוצאה של  – אלא להיפך,  ישההגירושין  לא  נגרמו  כתוצאה  ומיוזמת  הא
 "'.האישה זכאית לתוספת כתובה – מעשים או התנהגויות של הבעל

פסק  הדין בו  1022324/1  'סמבפסק  הדין  בתיק  [  א"ד  כאן  מדברי  הגאון  הרב  מימון  נהרי  שליטע

 .]1052295/1 'סמשצוטט בו מתיק 

הבעל  אינה  מפסידה שאם  יצאו  הגירושין  מ":  מי  יצאו  הגירושיןמ"רב  הדגיש  את  ההגדרה  ה
 .  מפסידה כתובתה–ואם יצאו הגירושין ממנה , כתובתה

הדין  הוא ',  וציא  וייתן  כתובהי'דעתי  שאם  האישה  דרשה  גירושין  במקרה  שהיה  לבעל  דין  ו
 . 'וציא וייתן כתובהי '– שאף שדרשה גירושין

דינו והמקרה  היה  שהגירושין  יצאו  מן  הבעל  ולא  היה  ,  ולם  אם  האישה  תבעה  להתגרשא
דינה   –הדין  שצריכים  להתרות  בבעל  תחילה    ה  את  אשתו  והיהיככגון  שה',  ן  כתובהיתוציא  ויי'

 . שיוצאת ללא כתובה

לבעל  דין  של   יההעיין  בכל  התשובות  דלעיל  שהביא  הרב  נהרי  שבכל  המקרים  שדנו  שם  ו
בה  רק יתן  כתויפסוק  שיוציא  ולפשר  אעניין  בעל  המכה  את  אשתו  באך  '  וציא  וייתן  כתובהי'

דאישה  שעוברת  על  דת  שמפסידה ,  החכם  צבי  והביא  ראיה  לדבריו  כתבן  כ  –לאחר  התראה  
  דלהוציא  ממון  ממוחזק  קשה –קל  וחומר  שדין  זה  קיים  גם  בבעל  ,  כתובתה  רק  לאחר  התראה

 .יותר מלהפסיד ממון לאישה שאינה מוחזקת בכתובתה

ה  ישנה  דרכיו  ולא  יכה  עוד לא  שהאמור  לעיל  נכון  רק  בבעל  שיש  סבירות  שמחמת  ההתראא
כגון  בעל  שכאשר  הוא  מתרגז  אינו ,  אבל  בעל  כזה  שניכר  עליו  שהתראה  לא  תשפיע  עליו.  אשתו

תן  כתובה ייברור  שבעל  כזה  דינו  שיוציא  ו,  ומכה  ללא  רחם  ושובר  חפצים,  שולט  כלל  בעצמו

                                                      
 לגרשם  ופיכשבכל  האופנים  ש")  כי  הא"ב  דיבור  המתחיל  "סה  ע(יינו  שיטת  רבנו  חננאל  בתוספות  יבמות    ה1

 .דעתא למיפק לא אוסיף להאכי , לה יןאלה אבל תוספת  שיתים דוקא מנה ומא, מחמתה
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מר עליו שמחמת ין  זה  נכון  בבעל  שאינו  בן  תורה שיש לודדאי  שוו.  ולא  צריך  להתרות  בו  תחילה
 .וישתדל לשלוט בעצמו בעת כעס, התראת בית דין ייקח מוסר

 ירוחם בנורלא נאמרו דברי  –אשר אחד מהצדדים פושע כ: נף דע

ועל  אלו  מקרים ,  לפי  דברינו  בענף  דלעיל  נגדיר  על  אלו  מקרים  אמר  רבנו  ירוחם  את  דינו

 .ודינם שונה, רבנו ירוחם לא דיבר בהם

 הדין כשהאישה תובעת גט והדין כשהוא תובע והיא דורשת פיצוי –' פושע'כשהבעל  .א

ברור  שבמקרה  שהבעל  היה  פושע  וזכות  האישה  הייתה  לתבוע  שבית  דין  יפסוק  שדינו  של 

ודאי  שאם  האישה  תובעת ,  והאישה  יכולה  להוכיח  את  דבריה',  יוציא  וייתן  כתובה'הבעל  

 ובכלל  זה'  יוציא  וייתן  כתובה'ם  דפוסקי,  "גם  אני  רוצה  להתגרש"והבעל  אומר  ,  להתגרש

 .תוספת כתובה

 ישהאוה  ,ה  אחרת  והוא  תובע  להתגרשיששבעל  שעזב  את  אשתו  לטובת  א,  בהיר  עודנ
ה צנהגותו  אין  לי  ברירה  וגם  אני  חפתואני  מבינה  שלאור  ה,  בעל  פשע  כנגדיה:  "משיבה

ית בה  שיסבור  שלם  כתובתי  ופיצוי  מתאים  לפי  מ  י–אולם  אני  דורשת  שיפצה  אותי  ,  להתגרש
במקרה כזה לא דנים את דינו  –"  יפסוק  ית  הדיןבשלם  לי  מזונות  כפי  שויועד  שיפצה  אותי  ,  הדין
ה להתגרש ומפסידים לה ישחייבים את האמין  אששני  הצדדים  חפצים  להתגרש  ו  ירוחם  בנורשל  

 .זהין עניארכתי ב שה) כןמסי ק בחל(ובספרי בכורי גשן . עד שתקבל כתובתה או פיצוי, מזונותיה

וכתב  שהעיקר  להלכה   סק  דיןפא  האריך  ב"יצחק  אלמליח  שליט  יבוד  ראיתי  שהגאון  רע
על בגמרא המדין ש) וף סעיט  קי  ןמסי  אבן  העזר  ירושין  גתולכהערוך    ולחן  בשובאה(  חננאל  בנוררוש  יכפ

אי  נכון  להלכה  במקומות  שיש ודודבר  זה  בו,  אינו  יכול  לגרש  את  אשתו  עד  שיפרע  כתובתה
שלם  לי י"ה  טוענת  ישולכן  אם  הא,  חהורה  בעל  כישת  הקהילות  שבעל  אינו  יכול  לגרש  אתקנ

ובמקרים ,  ה  עד  שיפרע  כתובתהיינה  מפסידה  מזונותא"  כתובתי  או  פיצוי  ראוי  לפי  מעשיו
 .פיצוי מתאים מנכסי הבעל ישהאיקבע ל ית הדיןבמים עד שימסו

 יכולים לכפותם דיןת ואין ביירוחם נאמרו כששניהם דורשים להתגרש  בנורברי ד. ב

 :ונראה שרבנו ירוחם דיבר במקרים הבאים

ינו  יכול  לפסוק  לבעל אית  דין  בהצדדים  דורשים  להתגרש  אולם  לפי  טענות  הצדדים  כש.  א
 .ה חייבת להתגרש בלא כתובהישאינו יכול לפסוק שהא ית הדיןבוכן , תן כתובהיייוציא ו

אולם ,  דדים  שהם  חייבים  לחזור  לשלום  ביתיה  צריך  לפסוק  שהצהית  דין  במקרה  כזה  ב
ית דין בבמקרה כזה , ינו יכול לחייבם לחזור לחיות יחדאית דין ב, מחמת ששני הצדדים מסרבים

תן ייוציא  וי'נפסוק  שיהיה  דינו  ,  ינו  יכול  להכריז  שעל  הבעל  שאם  לא  תחזור  לשלום  ביתא
תחזרי לשלום בית נפסוק נגדך שדינך ם לא א "הישם אינו יכול להכריז על האגית דין בו. 'כתובה

, שדינם  שהבעל  חייב  לשלם  עיקר  כתובה  ירוחם  בנורעל  מקרה  כזה  קבע  ".  תצא  בלא  כתובה
 אלישיב  וםלש  סףוולעיל  הבאנו  את  הסברו  של  הגאון  הרב  י,  והוא  פטור  לשלם  תוספת  כתובה

 .ל"זצוק

צריך ,  ובתהכת  ישהאאלא  לפני  שמפסידים  ל,  גם  במקרה  שהבעל  צודק  בטענותיו.  ב
 ".תפסידי כתובתךך יכי בדרכמשם תא "– להתרות בה תחילה
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וציא י'וסק  פית  דין  באלא  שהמקרה  הוא  שלפני  ש,  ה  צודקת  בטענותיהישגם  במקרה  שהאו
חייב  אותך  להוציא  ולתת ך  נאם  תמשיך  בדרכ  "–צריך  להתרות  בבעל  תחילה  '  ן  כתובהיתוי

 ".כתובה

וביאור  דינו  כפי  שכתבתי .  את  דינו  ירוחם  בנורר  ם  הצדדים  דורשים  להתגרש  אמא,  ם  בזהג
 .'באות א

 דין במאסו זה את זה מחמת קטטות ומריבותה. ג

מאסו זה בזה , יש  לדון  מה  הדין  במקרה ששני הצדדים מחמת קטטות ומריבות שהיו ביניהם

וכל  צד  טוען  שהצד  השני  מחמת  התנהגותו  גרם ,  ואינם  מסוגלים  לחזור  ולחיות  יחד

 .טרכו להתגרששהצדדים יצ

ו  גרם  לבן דמחמת  התנהגותו  וריבוי  הקטטות  מִצוחילה  נראה  לומר  שזה  שנהג  שלא  כדין  ת
דאף אם ', ן כתובהיתוציא ויי'יש לו דין של ,  ואיןישהזוג  השני  שיגיע  למצב  שהוא  מואס  בחיי  הנ

' תובהן  כיתוציא  ויי'דינו    –'  ן  כתובהיתוציא  ויי'לא  עשה  דבר  המנוי  בין  הדברים  שנאמר  בהם  
ה  כזו ישודין  א,  תן  כתובהיידין  בעל  כזה  שיוציא  ו,  שע  בהתנהגותו  במשך  זמן  רבשפדהיות  

וציא  ויתן י"מהמקרים  שנאמר  בהם  בפרק  המדיר    ואפשר  ללמוד  שדינם  כן.  שתצא  בלא  כתובה
 ".צא שלא בכתובהת"או " כתובה

שיו  גרם אם  יש  מחלוקת  בין  הצדדים  מי  הוא  זה  שעשה  מעשים  לא  ראויים  שמחמת  מעו
, גם  אמר  את  דינו  גם  על  מקרה  כזה  ירוחם  בנורש  אה  לומררנ:  ואיןישלצד  השני  שימאס  בחיי  הנ

, ירושיןגם  רוצים  להתגרש  כל  צד  מאשים  את  הצד  השני  שהוא  גרם  ליישהרי  בכל  מקרה  ששנ
ה ישדינם  שהא  –  ירושיןגקבע  את  דינו  וכתב  שאם  שני  הצדדים  דורשים    ירוחם  בנוראחר  שמו

 .ם מקרה זה נכלל בדבריו ג–ר כתובה ולא תוספת כתובה מקבלת עיק

ני שאחר  שמו,  ירושיןגמי  גרם  ל  בית  דיןלעוד  נראה  לומר  שמקרה  זה  נידון  כמו  שיש  ספק  ו
ודין  זה  יתבאר  בענף .  הרי  שמספק  לא  ניתן  לחייב  ממון,  הצדדים  טוענים  ברי  שהצד  השני  אשם

 .הבא

 דין כשיש ספק מי מרד תחילהה: נף הע

לאחר  סכסוך  קשה  ביניהם  וכל  צד  טוען ,  ון  במקרה  ששני  הצדדים  תובעים  גירושיןעתה  נד

 .ויש ספק לבית דין מי המורד, שהצד השני הוא המורד

והבעל ,  וטוענת  שהבעל  הוא  רועה  זונות,  ה  תובעת  להתגרשישכן  יש  לדון  מה  הדין  אם  האו
ואיש ,  ענת  הצד  השניושני  הצדדים  מכחישים  את  ט.  תובע  להתגרש  מחמת  שטוען  שאשתו  זנתה

 .מי אומר אמת בית דיןלובמקרה כזה יש ספק . אינו מביא ראיה לדבריו הםמ

ר "פדב:  ואדון  בדבריםה  ן  זיישראיתי  שדיינים  רגילים  להעתיק  הדן  בענ  סק  דיןפביא  קטע  מא 
, ג  הדס"הרה,  בן  מנחם'  מ'  ג  י"מכבוד  הדיינים  הרה  סק  דין  פבאהו)  163–143  דיםועמ  ג  לקח(

 :וזו לשונם, עין זה בכדנוש זולטי ג"והרה

ואף  שהדיון  בנדון  דידן  הוא  בתשלום  הכתובה  והבעל  הוא  המוחזק "[...]  
, בכתובה  אם  כן  מספק  שהיא  דינה  כמורדת  אין  להוציא  ממנו  את  הכתובה

בי ג)  ג  כתיבנ(  אמנם  כתב  בספר  נתיבות  משפט  על  רבנו  ירוחם  ספר  מישרים
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ה  לדור  עמו  במקומו  אם  הבעל  שהוא פלוגתא  דרבוותא  אם  הבעל  יכול  לכופ
 : לשונוו המוחזק יכול לומר קים לי ולא יפרע לה כתובתה וז

מכל  מקום  כיוון  שהכתובה  שחייב  לה ,  אפשר  עוד  דאפילו  לא  תפסהו'
הוא  ודאי  והפסד  הכתובה  הוא  ספק  אין  ספק  מוציא  מידי  ודאי  וזה 

 '.מקצוע גדול הוא וצריך לפנים

כתב  בפלוגתא  דרבוותא ש)  ק  ב"  סנד  קסימןב(  כן  נראה  דעת  הבית  שמואלו
בורה  הייתי  שאני  יכולה ס'במומין  גדולים  שידעה  בהן  אם  היא  יכולה  לומר  

, א  שפסק  אין  כופין  להוציא"שאפילו  לרמ',  עכשיו  איני  יכולה  לקבל,  לקבל
ומר  קים  לי   לויכולה,  מכל  מקום  אין  דינה  כמורדת  אם  אין  רצונה  לגור  עמו

  בבית  מאיר  שם  שתמה  דהלא  במורדת  דינה  לפחות ועיין,  כהני  פוסקים
 .מכתובתה והבעל הוא המוחזק בממון

כיוון ,  ל"מו  שכתב  הנתיבות  משפט  הנהיא  ככן  דעת  הבית  שמואל  א
אין  ספק  מוציא ,  שהכתובה  שחייב  לה  הוא  ודאי  והפסד  הכתובה  הוא  ספק

ושן ח(בברכי  יוסף  ו)  ו  מותא(  מידי  ודאי  ועיין  בכנסת  הגדולה  כללי  קים  לי
 ).ו טעיף סב יימןסמשפט 

גם  לדעת  הבית  מאיר  ייתכן  לומר  שרק  בספיקא  דדינא  אין  להוציא  מהבעל ו
הכתובה  שהוא  המוחזק  כיוון  שהוא  טוען  טענת  ודאי  קים  לי  כדעת  הפוסקים 

אבל  בספק  בקביעת  העובדא  אם  היא ,  שדינה  כמורדת  והפסידה  כתובה
, יא  לא  הפסידה  כתובתהמורדת  או  לא  בזה  גם  הבית  מאיר  מודה  שמספק  ה

לויתני  ואיני ה'והרי  זה  כאומר  ,  שהרי  אין  לפנינו  טענת  ודאי  שהיא  מורדת
 [...]") טסימן קי א לקח( ט"ת מהרי"שחייב לשלם ועיין בשו' יודע שפרעתיך

 ורדת כדי לקבל מזונותמ

לכן  אבאר  דבר ,  מאחר  שאני  סבור  שהראיה  שהביאו  מהבית  שמואל  אינה  ראיה  לדין  הנדון

 :זה

 :זו לשונוופסק  )סעיף אד אבן העזר הלכות גטין סימן קנ(שולחן ערוך ה

מי  שנולד  לו  ריח  הפה  או  ריח :  לו  שכופין  אותם  להוציא  וליתן  כתובהא"
או  להיות  מחתך ,  או  שחזר  להיות  מקבץ  צואת  כלבים  או  בורסקי,  החוטם

 ".ואם רצתה תשב עם בעלה. נחשת מעיקרו

 ."דסברה וקבלה, אין כופין להוציא –שנשאת  ודםאם ידעה בהן קו: "א"כתב הרמו

נה ה" דסברה וקבלה, אין כופין להוציא, ואם ידעה בהן קודם שנשאת ":א"ה  שכתב הרממ
ברם  יש  דעה   ".ואיני  יכולה,  סברתי  שאוכל  לקבל"ה  דאם  ידעה  אינה  יכולה  לומר  "זו  דעת  הרמ

אבל  אם ,  בה  ולדרוש  שיגרשהאינה  יכולה  לחזור  ,  אחרת  בראשונים  הסוברת  שרק  כשהתנה  עמה
ה ישכתב  שהא  בית  שמואלהו".  ברתי  שאוכל  לקבל  ואיני  יכולה  לקבלס"רק  ידעה  יכולה  לומר  

שם  כתב  שמאחר   בית  מאירהו.  ואינה  נחשבת  למורדת'  ים  לי  כהני  פוסקיםק'יכולה  לומר  
 .ה"כהרמ' ים ליק'כול הוא לומר י – בעל מוחזק בכתובהשה

ית לא  קשה  עליו  קושי,  כסי  צאן  ברזלנשאינה  מפסידה      שמואלביתההנה  אם  נאמר  שכוונת  ו
י  אפשר  להכריז  עליה שאדהיות  ,  שכוונתו  שגם  מזונות  אינה  מפסדת  לומרש  ועוד  י.  אירמבית  ה

א  החמיר  רק "סובר  שהרמ  בית  שמואלהד  לומרש  ועוד  י.  שהיא  מורדת  אינה  מפסידה  מזונותיה
 .ה"הרמאולם למעשה אין הלכה כ, על הגטיה לענין כפי
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כופין  אותו   –'  יני  זן  ואיני  מפרנסא':  אומרה:  "שונולזו    ו)ם  סעיף  גש(  חן  ערוךלוד  פסק  השוע
 ".לזון

כופין  אותו   –שבעל  שאומר  איני  זן  ואיני  מפרנס    זה  יש  ראשונים  שפסקו  כרבין  בעניו
ם שא  בית  שמואלהוכתב  ".  יהיני  רוצה  להיות  עם  אדם  שזן  אותי  בכפיא"דיכולה  לומר  ,  להוציא

' ים  ליק'דיכולה  לומר  ,  אינה  מורדתיה  אינה  רוצה  לדור  עם  הבעל  מחמת  שזנה  בכפי  ישהאה
יכול  הוא  לומר  שהיא ,  בעל  מוחזקשהכתב  שמאחר    בית  מאירהו.  כפוסקים  דכופין  אותו  להוציא

סובר שכאשר יש ספק  בית שמואלהולכאורה  במחלוקת  זו  מבואר  ש,  מורדת  ושיפחתו  מכתובתה
 .סובר שהבעל נחשב למוחזק בית מאירהו, חשבת למוחזקת ניאהכתובתה ה הפסידה ישהא םא

עי לך ד"להתרות בה  ריךצדי  לפחות  מכתובתה  שכשמאחר  ,  בית  שמואלהנראה  לי  שסברת  ו
והיא ,  הבעל  מורד  ואינו  רוצה  לזונה  מרצונו  ש–וכאן  ,  "שאם  תמשיכי  במרדך  יפחתו  מכתובתך

כול  להתרות  בה יית  דין  באין    –כפי  הדין    הידתה  ברגע  שבעלה  יזונרמוכנה  להפסיק  את  מ
 .וחתיןפממילא אין , שתפסיק את מרידתה

ה שסובר  כסבר  )אף  סעיז  סימן  ע(  בית  מאירהא  את  דברי  יב  וארמז  לדבר  זה  בית  מאירהם  ג
 :בית שמואלהלבאר את תי שכתב

ודו לפי  כב,  במקרה  שהבעל  אינו  זן  את  אשתו  כראוי  לה  בית  מאירהדן    )אף  עיס(ז  "ע  ןמסיב
בית הוכתב  ,  עד  שיזונה  כראוי  לה,  מורדת  ואינה  רוצה  להיות  עמו  ישהאומחמת  כן  ה,  וכבודה

 ידיל  ע  ולויכולה  לכפותו  אפי,  דעביד  איניש  דינא  לנפשיה,  זו  דין  מורדת  ישהאשאין  ל  מאיר
וממילא  אי  אפשר  להתרות  בה  שלא  תמרוד  שהרי  רשאית  למרוד :  כלומר[  מניעת  תשמיש  כדי  שיזונה  כדין

 .בית מאירההביא את דברי  )ק ו"סימן קנד בס( י תשובהחוהפת. ]די לכופו לזונהכ

 ישה  אםאהנה  לפי  שפירשתי  את  דברי  הבית  שמואל  אין  כל  ראיה  מדבריו  שכאשר  יש  ספק  ו
המונע  את  האפשרות  להתרות ,  היא  מורדת  םאגם  אם  אין  הספק  ספק  [  וסקים  שיש  לה  פמפסידה  כתובה

 .'מוציא מחברו עליו הראיהה' דבפשטות צריך לפסוק, ]בה

ה ישדכאשר  יש  ספק  השקול  אם  הא  בית  שמואלהכוונת    אם  נאמר  שגם  גם  אם:  עודו
הרי   ל  מקוםכמ,  מחמת  שיש  לבעל  חזקת  חיוב,  יש  לפסוק  דיש  לה  כתובה,  הפסידה  כתובתה

ומספק צריך לפסוק  תה שאלה זו היא מחלוקת הפוסקיםעומ, בית  שמואלהחולק  על    בית  מאירה
 .'וציא מחברו עליו הראיהמה'

, כתובה  ישהאמגיע  ל  םאשכאשר  יש  ספק    בית  שמואלהדחיתי  את  הראיות  שהביאו  מיל  על
עתה .  כתובה  ישהאב  את  הבעל  לשלם  לייחמית  דין  בומספק  ,  דהדין  הוא  שיש  לבעל  חזקת  חיוב

 .ה הפסידה כתובתהישהא םאספק  ית הדיןבלהלכה במקרים כאלו שיש ל ראה ליננבאר מה 

 הפסידה כתובתה ישהאה םאין כשיש ספק הד: ף ונע

מאחר  שהדבר  מצוי  מאוד  בתביעות  כתובה  שיש  ספק  השקול  לבית  הדין  אם  האישה  זכאית 

 :לכן נאריך בשאלה זו ונלבן דין זה להלכה, לכתובה

" יני יודע אם פרעתיא"והנתבע  משיב ,  "תה  חייב  לי  ממוןא"נה  ידוע  הדין  דאם  תובע  טוען  ה )א(
, "אולם איני יודע אם נפטרתי, ממון ייבחכון שהייתי נ"ואם  הנתבע  משיב  .  חייב  לשלםנתבע    ה–

אם  הנתבע  חייב   בדבר  זה  נחלקו  הראשונים  –וה  ליה  למידע  אם  פרע  ווטענתו  היא  באופן  דלא  ה
 .או פטור
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. ש  חזקת  חיוב  שהנתבע  חייב  אין  הוא  יכול  להפטר  בטענת  שמאייות  שה:  טעם  המחייביםו
חייב  לשלם  הוא  משום  שיש רעותא "  יני  יודע  אם  נפטרתיא"שטרים  דמה  שאמרו  וטעמם  של  הפו

דלא  הווה  ליה [  אופן  שאין  רעותא  בטענתוב"  מא  נפטרתיש"אבל  כאשר  נתבע  טוען  ,  בטענתו

, ברי  ושמא  ברי  אינו  עדיף,  ]הוא  ספקא  דדינא  פקסשהכהדין    וכגון  כשלכל  העולם  יש  ספק  וכן,  למידע
 .'עליו הראיהמוציא מחברו ה'ואמרינן 

 ישהאשאם  ה  )קעח  ןמיסבן  העזר  א(להביא  ראיה  מדברי  הבית  מאיר    פשראהנה  לכאורה  ו
שבספק  השקול  אם ,  "מא  נפטרתיש"והבעל  טוען  ,  "רי  שאתה  חייב  לשלם  כתובתיב"טוענת  

מחמת  שיש  חזקת  חיוב ,  ישהאאמרינן  שהבעל  חייב  לשלם  כתובת  ה  הפסידה  כתובתה  ישהאה
 .כתובתה ויש ספק שמא נפטר שהיאשהבעל חייב לשלם ל

  ברם  צריך  לברר  מה  הדין  כאשר  הבעל  טוען  טענות  ברי  שמחמתן  הוא  פטור  לשלם )ב(

והאישה  טוענת  טענות  בברי  שהבעל  חייב  לשלם  כתובה  ויש  ספק  השקול  לבית ,  כתובה

 .אם האישה הפסידה כתובתה מה הדין, הדין

ן ייכדי  לבאר  ענ  )וטף  סעיח  קע  ןמסי  עזרבן  הא(  בית  מאירהנראה  שאפשר  לברר  דין  זה  מדברי  ו
 .לכות בדיני סוטה המהכזה נבאר תחילה 

דינה  שצריכה  לשתות  מי ,  נסתרה  בפני  עדים  ישהאדם  שקינא  לאשתו  בפני  עדים  והא .א
, משנה  ב  דק  ר  פוטהס(  היא  אסורה  לבעלה  ויוצאת  ללא  כתובה,  ואם  אינה  רוצה  לשתות.  המרים

 ).א"עד דף כ שם ארגמ

ל "ודרשו חז'  גוו"  יש  איש  כי  תשטה  אשתו  ומעלה  בו  מעלא")    ה  יבמדברב(  בפסוקתוב  כ .ב
וסה  אינה  שותה  ויוצאת  ללא רוכתוב  במשנה  שא.  ולא  ארוסה,  נשואה  שותה  ישהאא  וקשדו

 ).ב" כג עף דם שארגמ, משנה א דק ר פוטהס( כתובה

תה  מת  בעלה אדם  שקינא  לאשתו  ונסתרה  ולפני  ששתש)  א"  כד  עף  דוטהס(  תוב  במשנהכ .ג
 . שאינה נוטלת ומריםא להלת יוב, אומרים שנוטלת כתובתה ת שמאייב –

ובית ,  "טר  העומד  לגבות  כגבוי  דמיש"בית  שמאי  סוברים  ש)  א"כה  ע(  גמראהביארה  ו .ד
 .אינו כגבוי' טר העומד לגבותש'הלל סוברים ש

סוטה ש)  א"  לא  עף  דוטה  סשנהמ(  ל"ודרשו  חז"  עד  אין  בהו")    ה  יגמדברב(  תוב  בפסוקכ .ה
, אבל  אם  יש  עד  שנטמאה  אינה  שותה,  שותה  כאשר  אין  עד  המעיד  שנטמאה  בזמן  שנסתרה

  . וכתוב במשנה שיוצאת ללא כתובה

, מותה  חבתו,  מותה  חגוןכ(  שאם  אחת  מהנשים  ששונאות  אותה  ,)םש(  וד  כתוב  במשנהע .ו

 . ויוצאת ונוטלת כתובתה,אינה שותה, מעידה שנטמאה בעת הסתירה ,)עלה בבת ובמתהי, רתהצ

וכתב  שלכאורה  נראה  שהטעם   ן  בדינים  אלוד)  סוף  סימן  קעח  עזר  הבןא(  הנה  הבית  מאירו
 –  דינן  הוא  שאינן  נוטלות  כתובתן  סוטה  ארוסה  שאינן  יכולות  לשתותן  שסוטה  שמת  בעלה  וכ

ציא ומספק אינה יכולה להו, יש ספק השקול אם נטמאה, שום שסוטה שקינא לה בעלה ונסתרהמ
מדוע  סוטה  שנסתרה  ואחת  מהנשים  השונאות  אותה  מעידה :  ברם  לפי  זה  הקשה.  ממון

הרי  יש   –  נוטלת  כתובתה,  שדינה  שאינה  יכולה  לשתות  והיא  אסורה  לבעלה  מספק,  שנטמאה
 .כתובתה מספק יטולתוצריך להיות הדין שלא , ספק שמא נטמאה

 .ןביאר הבית מאיר שטעם הדינים דלעיל הוא כדלהל כןל עו
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ולכן ,  אי  טמאה  שהיא  אסורה  לבעלהודעשאה  הכתוב  כו,  וטה  שאינה  רוצה  לשתותס .א
 .מפסדת כתובתה

, משום  שהיא  ידעה  שאינה  יכולה  לשתות,  רוסה  אינה  שותה  ומפסדת  כתובתהא .ב
 .ולכן מפסדת כתובתה, סר על בעלהיאהיא גרמה לה, ונסתרה

אינה ,  נטמאה  בזמן  הסתירהואחת  הנשים  ששונאות  אותה  מעידה  ש  ,ה  שנסתרהאיש .ג
מת  אותן  נשים  הלכך  נוטלת ראלא  בג,  אולם  אין  זה  בגרמתה.  יכולה  לשתות  ונאסרת  על  בעלה

ואין  לו   יש  חזקת  חיוב  שהבעל  חייב  בכתובתהשוהיות  ,  נטמאה  םאן  שיש  ספק  ווכי  –כתובתה  
  .גובה כתובתה כןל ע, זנתה והפסידה כתובתה ישהאראיה שה

ם  לדבר יישרגלון  כיו,  בעלה  פטור  מכתובתה  –  יד  שנטמאהאם  יש  עד  אחר  שמעו .ד
אבל  כשאחת  הנשים .  'רי  על  ידי  אחרב'ועל  כן  בעלה  נאמן  במקרה  זה  גם  בטענת  ,  שנטמאה

שהבעל  אינו  יכול  לטעון  טענת ון  כיו,  אינה  מפסידה  כתובתה,  ששונאות  אותה  מעידה  שנטמאה
 .ין זהד) על פי דברי הבית מאיר ודרכו,  חאות ו ןמסי א קחל( כן ביאר האחיעזר –על פיהן ' ריב'

שעתה  היא ,  ואינה  נוטלת  כתובתה,  אינה  יכולה  לשתות,  וטה  שלא  שתתה  ומת  בעלהס .ה
התחייבו  בתשלום  הכתובה   םאוכלפי  היתומים  יש  ספק  ,  באה  לגבות  את  הכתובה  מהיתומים

 .והרי זה איני יודע אם התחייבתי שפטור, מעולם

וכתב  שהם  ביאור  נכון  לדיני   בית  מאירהיבל  את  דברי  ק)    חות  ו  אמןי  א  סלקח(  נה  האחיעזרוה
 .סוטה דלעיל

, ל  אביהם  היה  חזקת  חיוב  לשלם  את  הכתובהעאחר  שמד,  תמוהים  אירמבית  הברי  דרם  ב
ן  זה ייועיין  בענ.  כסים  כשמתהנכיצד  בטל  שעבוד  ,  ונכסיו  היו  משועבדים  לשלם  את  הכתובה

ענינן ט"ובמאמר  ")איר מתיבספר בו "בור המתחיל  דיד  ןמען  ונטען  סיטו  תוהלכ  שפט  מןשוח(  באמרי  בינה
 .בריו דביארתיוזה ין ארכתי בעני ה)חלק ג' בכורי גשן'ה ב"פורסם בעזי("ליתמי

יש  ספק  לכל  העולם  אם  החייב  פרע שמקום  ב,  ))א(אות  (  עילללפי  מה  שנתבאר    ל  מקוםכמו
שבסוטה  מרלוויש  .  צריך  עיון  בית  מאירהל  ועל  כן  דינו  ש,  ש  ראשונים  הסוברים  שהנתבע  פטורי

ומצטרף ,  ויש  חזקת  חיוב  שהבעל  התחייב  לה  כתובה,  חזקה  שהיא  מותרת  לבעלה  ישהאיש  ל
לבעלה  או  לזה   ישהאר  היתן  היינעורק  ל,  לגבות  כתובתהין  וזה  מועיל  לעני,  שלה'  ריב'לזה  ה

טה  וצרותיה  הנופלות וס"ועיין  מה  שכתבתי  במאמר  .  התורה  אסרתה  עד  שתשתה,  שנסתרה  עמו
א "ביבמות  דף  י  ותפירוש  השני  בתוסהפביאור  ב)  חלק  ג'  בכורי  גשן'ה  ב"פורסם  בעזים  הוא  ג("  בוםייל
 ".רת סוטהצ "בור המתחיליא ד"ע

יני  יודע  אם  נפטרתי א"הבעל  טוען    םאנראה  דמה  שאמר  הבית  מאיר  שבספק    ל  מקוםמכ
מא ש"א  כאשר  הבעל  טוען  וק  דוזה,  שבספק  השקול  הבעל  חייב  לשלם"  מתשלום  הכתובה

, קרה  הוא  ספק  השקול  לכל  העולםמאף  שה"  רי  לי  שנפטרתיב"אבל  אם  הבעל  טוען  "  נפטרתי
תב כך  עולה  גם  מדברי  האחיעזר  שכ.  טור  דהמוציא  מחברו  עליו  הראיהפהבעל    מכל  מקום

דאמרינן ,  בעל  פטור  לשלם  הכתובה  ה–"  רי  לי  שנפטרתיב"והבעל  טוען    שבספק  השקול
 .'ציא מחברו עליו הראיהמוה'

 –ה  הפסידה  כתובתה  ישאם  הא  בית  דיןלכל  מקרה  שיש  ספק  השקול  ב:  עולה  מדברינוה
והבעל  מכחישה  וטוען  שהדברים  לא ,  ה  טוענת  טענות  שלפי  דבריה  לא  הפסידה  כתובתהישאה

 .כתובתה ישהאוהבעל פטור לשלם ל' מוציא מחברו עליו הראיהה'אמרינן  –ה ישהיו כדברי הא
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כל  הנאמר  לעיל  נכון  רק  במקרה  שלפנינו  שהצדדים  מורדים  זה  על  זה  וגרים ,  ברם )ג(

במקרה  זה  מעצמו  עולה  בפנינו  הספק  מי ,  וכל  אחד  מאשים  את  הצד  האחר  במרידה,  בנפרד

  האישה  תובעת  להתגרש  וטוענת –וכן  במקרה  שיש  סכסוך  קשה  בין  הצדדים  .  המורד

ושני  הצדדים ,  רש  מחמת  שטוען  שאשתו  זנתהוהבעל  תובע  להתג'  רועה  זונות'שהבעל  הוא  

  אינו  מביא  ראיה  לדבריו  יש  ספק  לבית  דין  מי  אומר מהםואיש  ,  מכחישים  זה  את  טענת  זה

 –כל  אחד  טוען  ואומר  שהשני  פושע  באופן  שאינו  יכול  להחזיק  את  השני  שהוא  רשע  :  אמת

 .במקרה כזה הדין שהם חייבים להתגרש והאישה יוצאת ללא כתובה

ודאי  שהוא  טוען   –ה  זנתה  ישוהבעל  טוען  שהא,  ה  דורשת  שלום  ביתישקרה  שהאבל  במא
במקרה  כזה  אמרינן  שהבעל  שרוצה  להוציא .  ה  אינה  מזנה  תחת  בעלהישנגד  החזקה  שסתם  א

 .ליו הראיה שזנתה ע–מחזקתה  ישהא

והבעל ,  "ני  רוצה  שלום  ביתא"ה  טוענת  ישאה,  ה  מורדתישבמקרה  שהבעל  טוען  שהא  כןו
 .שבטענות סתם אינו יכול להחזיק שאשתו מורדת דאיו –ה מורדת ישיא ראיה שהאאינו מב

יוציא '  במקרה  שנראה  לדיינים  שטענות  האישה  הם  אמת  שהבעל  התנהג  באופן  שדינו  )ד(

אולם  אין  היא  יכולה  להוכיח ,  שטענותיה  אמת'  רגליים  לדבר'ויש  יותר  מ'  וייתן  כתובה

  וזו )כלל  קז  סימן  ו(ש  בתשובה  "ים  דברי  הרא  במקרה  כזה  ידוע–דבריה  באופן  מוחלט  

 :לשונו

 דבר  האין  שמקוםב,  יניו  עאות  רפי  לפסוק  לדיין  לשות  רכמים  חתנו  נולכך"
 יראה  שמו  כפעמיםו,  דעת  האומד  בעמיםפ,  בעדיות  וראיות  בהתברר  לכולי

 ."שרה פרך דל עפעמיםו, דעת הומד אבלא ואיה רבלא ועם טלא בדייןה

ולחייב  את  הבעל  לשלם ,  כול  לעשות  פשרה  כראות  עיניויית  דין  בלכן  במקרים  כאלו  ו
 .חלק מכתובתה ישהאל

 כללים –ביאור שיטת רבנו ירוחם : סקנהמ

והבעל  פשע  כלפי  האישה  וזכותה  הייתה ,  במקרה  ששני  הצדדים  דורשים  להתגרש .א

והאישה  יכולה  להוכיח  את ,  לתבוע  שבית  דין  יפסוק  שהבעל  חייב  לתת  לה  גט  וכתובה

 . תוספת כתובהובכלל זה בית דין פוסק יוציא וייתן כתובה –בריה ד

הבעל "והאישה  משיבה  .  והוא  תובע  להתגרש,  בעל  שעזב  את  אשתו  לטובת  אישה  אחרת

אולם  אני  דורשת  שיפצה ,  ולאור  מעשיו  אין  לי  ברירה  וגם  אני  חפצה  להתגרש,  פשע  כנגדי

ועד  שיפצה  אותי  ישלם  לי ,  ית  הדין  ישלם  כתובתי  ופיצוי  מתאים  לפי  מה  שיסבור  ב–אותי  

  במקרה  כזה  לא  דנים  את  דינו  של  רבנו  ירוחם  ששני –"  מזונות  כפי  שבית  הדין  יפסוק

עד ,  הצדדים  חפצים  להתגרש  ואין  מחייבים  את  האישה  להתגרש  ומפסידים  לה  מזונותיה

ה עד  שבעלה  ישלם  ל,  אלא  בית  דין  צריך  לפסוק  לאישה  מזונות,  שתקבל  כתובתה  או  פיצוי

 .מסוימים עד שבית הדין יקבע לאישה פיצוי מתאים מנכסי הבעלובמקרים , כתובתה

במקרה  שהצדדים  דורשים  להתגרש  אולם  לפי  טענות  הצדדים  בית  דין  אינו  יכול  .ב

ובית  הדין  גם  אינו  יכול  לפסוק  שהאישה  חייבת  להתגרש ,  לפסוק  לבעל  יוציא  וייתן  כתובה
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והוא , ירוחם שדינם שהבעל חייב לשלם עיקר כתובהעל מקרה כזה קבע רבנו . בלא כתובה

 .פטור לשלם תוספת כתובה

צריך  להתרות ,  אלא  לפני  שמפסידים  לאישה  כתובתה,  במקרה  שהבעל  צודק  בטענותיו .ג

, וכן  במקרה שהאישה צודקת בטענותיה"  אם  תמשיכי  בדרכיך  תפסידי  כתובתך"בה  תחילה  

צריך  להתרות  בבעל '  יא  וייתן  כתובהיוצ'אלא  שהמקרה  הוא  שלפני  שבית  דין  פוסק  

  אם  שניהם  דורשים –"  אם  תמשיך  בדרכך  נחייב  אותך  להוציא  ולתת  כתובה:  "תחילה

 .שיוציא וייתן רק עיקר כתובה, להתגרש אמר רבנו ירוחם את דינו

במקרה  ששני  הצדדים  מחמת  קטטות  ומריבות  שהיו  ביניהם  מאסו  זה  בזה  ואינם  .ד

וכל  צד  טוען  שהצד  השני  מחמת  התנהגותו  גרם  שהצדדים ,  דמסוגלים  לחזור  ולחיות  יח

נראה  שזה  שנהג  שלא  כדין  ומחמת  התנהגותו  וריבוי  הקטטות  מִצדו  גרם .  יצטרכו  להתגרש

יוציא  וייתן '  יש  לו  דין  של  –לבן  הזוג  השני  שיגיע  למצב  שהוא  מואס  בחיי  הנישואין  

 .'תצא בלא כתובה'וכן באישה ' כתובה

ין  הצדדים  מי  הוא  זה  שעשה  מעשים  לא  ראויים  שמחמת  מעשיו  גרם אם  יש  מחלוקת  ב .ה

נראה  לומר  שרבנו  ירוחם  אמר  את  דינו  גם  על  מקרה :  לצד  השני  שימאס  בחיי  הנישואין

שהרי  בכל  מקרה  ששניים  רוצים  להתגרש  כל  צד  מאשים  את  הצד  השני  שהוא  גרם ,  כזה

 –  הצדדים  דורשים  גירושין  ומאחר  שרבנו  ירוחם  קבע  את  דינו  וכתב  שאם  שני,  לגירושין

 . גם מקרה זה נכלל בדבריו–דינם שהאישה מקבלת עיקר כתובה ולא תוספת כתובה 

במקרה  שהצדדים  תובעים  גירושין  לאחר  סכסוך  קשה  ביניהם  וכל  צד  טוען  שהצד  .ו

וכן  במקרה  שיש  סכסוך  קשה  בין  הצדדים ;  ויש  ספק  לבית  דין  מי  המורד,  השני  הוא  המורד

והבעל  תובע  להתגרש  מחמת ',  רועה  זונות'עת  להתגרש  וטוענת  שהבעל  הוא    האישה  תוב–

  אינו  מביא מהםאיש  ,    שני  הצדדים  מכחישים  זה  את  טענתו  של  זה–שטוען  שאשתו  זנתה  

הדין  במקרה  כזה  שחייבים  להתגרש   –  ויש  ספק  לבית  דין  מי  אומר  אמת,  ראיה  לדבריו

 .והאישה יוצאת ללא כתובה

יוציא 'נים  שטענות  האישה  הם  אמת  שהבעל  התנהג  באופן  שדינו  במקרה  שנראה  לדיי .ז

אולם  אין  היא  יכולה  להוכיח ,  שטענותיה  אמת'  רגליים  לדבר'ויש  יותר  מ'  וייתן  כתובה

  בית  דין  יכול  לעשות  פשרה  כראות  עיניו  ולחייב  את  הבעל  לשלם –דבריה  באופן  מוחלט  

 .לאישה חלק מכתובתה

 לנידון שבפנינוהמסקנות ביחס  –הכלל אל הפרט מ

לאחר  שביררנו  את  העולה  להלכה  מדברי  רבנו  ירוחם  במקרים  השונים  נבוא  ודנון ,  ועתה

 .בערעור שבפנינו

נביא  את  סיכומי  הצדדים  ונביא  את  נימוקי  הדיינים ,  האזורי  ית  הדיןבשל    סק  הדיןפעתיק  מנ
 :בור כתובתהעח "שאתיים וחמישים אלף מתקבל את  ישהאשקבעו שה

 .שו סיכומים בעניין תביעת האישה לכתובהצדדים הגיה
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 :הלן מסיכומי הבעל לשעבר בעניין הכתובהל

בעל  סבל  מאלימות  מילולית  ופיזית  קשה  ביותר  תוך  שאינו  נסחף  כלל ה .א
 .האישה גדנולא הגיב אף פעם אחת באלימות 

אישה  עזבה  את  הבית  פעמים  רבות  ללא  ידיעת  הבעל  וללא  אישורו  אף ה .ב
 .לבית הוריהלשבתות שלמים 

בעל  סבל  מאלימות  מילולית  של  קללות  קשות  ואיומים  חריפים ה .ג
 .ואין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, אמו גדנוו גדנמהאישה 

לא  התקבלו ,  ענות  האישה  לאלימות  הבעל  נגדה  והפיכתו  לאדם  מסוכןט .ד
 .בבית המשפט

 אישה  מנעה  מהבעל  קיום  יחסי  אישות  כשנתיים  קודם  הגשת  תביעתה .ה
 .הגירושין ודינה כמורדת

 .בעל הציע ללכת לטיפול זוגי והאישה סירבהה .ו

מפסידה  תוספת  כתובה  כיון ,  ירושין  הנובעים  מיוזמתה  של  האישהג .ז
 .שהיא רוצה לצאת ממנו

שהאישה  אינה  מעוניינת  בשלום  בית  ולכן  חייבת [...]  קבע    ית  הדיןב .ח
 .לקבל גט באופן מידי

 :יין הכתובההלן מסיכומי האישה בענל

ביעת  האישה  למזונות  הייתה  מוצדקת  ונבעה  מקמצנות  מופרזת  של ת .א
 .הבעל

אשר  יש  בה  כדי ,  ין  כל  עילה  ממשית  בתביעת  הגירושין  של  הבעלא .ב
 .לשלול כתובתה של האישה

 .כולל אלימות פיזית ונפשית, בעל נקט באלימות כלפי האישהה .ג

ד  במצלמות  היה  אירוע ירוע  האלימות  כביכול  של  האישה  שתועא .ד
כאשר  הבעל  מקלל  את  האישה  ויוצר  פרובוקציות ,  בעלהצר  יאשר  ,  מגמתי

, לנסות  להתחמק  מתשלום  הכתובה  ובכל  מקרה  זה  היה  אירוע  חד  פעמי  דיכ
לאחר  שהמשבר  בין  הצדדים ,  שהתרחש  הרבה  אחרי  פתיחת  תיק  הגירושים

כמו .  חוזריםלשיאו  ולאחר  שהבעל  תקף  את  האישה  באירועי  אלימות    גיעה
הבעל  לא  ציין  ולו  במילה  אחת  בעניין  אלימות ,  בפתיחת  תיק  הגירושין,  כן

 .חוזרת מצד האישה כעילה לשלילת כתובתה

 .שקל בעקבות התעללות נפשית חמורה־מאישה סובלת מתתה .ה

כאשר  הבעל ,  בעל  הגיש  תביעת  גירושין  ללא  כל  התראה  לאישהה .ו
ועל  פי ,  א  ניסה  לפייס  את  האישהמעולם  לא  הגיש  תביעה  לשלום  בית  ול

 .היא זכאית לכתובתה, ההלכה במקרה כזה

בעל  מצד  אחד  טוען  שהאישה  מורדת  מיחסי  אישות  ומצד  שני  לא ה .ז
ואף  לא  טען  טענה  זו  בתביעתו ,  הגיש  תביעה  להכריז  על  האישה  כמורדת

אם  כי ,  האישה  מכחישה  שלא  היו  יחסי  אישות,  ולגופו  של  עניין.  המקורית
לא  בתדירות  שדרש  הבעל  וזאת  עקב  ההתעללות  הנפשית  והכלכלית אולי  

לקיים  יחסי   דיככולל  קללות  וגידופים  ואיומים  של  הבעל  ,  של  הבעל  כלפיה
 .אישות

 :עתה נביא את נימוקי הדייניםו
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 :כתב' יין א ד–רשביץ דגאון הרב אהרן ה

הבעל  אף .  ין  חולק  שהבעל  הוא  שפתח  את  תיק  הגירושין  ותבע  להתגרשא"
אמנם  אף .  הצהיר  בפרוטוקול  הדיון  שהוא  עזב  את  דירת  מגורי  הצדדים

 אך  מעשים  אלו  של  הבעל,  האישה  הצהירה  בדיונים  שאין  מנוס  מגירושין
שהגירושין ,  יוצרים  מציאות  עובדתית  ,)משותפת  הדירה  העזיבת  ותיק  התיחתפ(

יוכיח  הבעל ,  אלא  אם,  האישה  זכאית  לכתובה,  ואם  כן,  בעטיו  של  הבעל  םה
 .את טענותיו שהאישה הפסידה את זכאותה לכתובה ולתוספת כתובה

 לעניין  דברי  תנא  קמא  במשנה  )א"עא  תובות  דף  עכ(קור  הדין  מובא  בגמרא  מ
יוציא  ויתן ,  מדיר  את  אשתו  שלא  תטעום  אחד  מכל  הפירותה  '):א"  ע  עםש(

נדרה  היא   שכגון':  ומעמידה  הגמרא  את  דברי  המשנה  באופן  הבא.  'כתובה
 '.הוא נותן אצבע בין שיניה לה איהו וקסבר רבי מאירוקיים 

, אישה  הייתה  הראשונה  ליזום  את  הגירושיןהמרות  שלש,  שמעות  הדבריםמ
, ואף  תבעה  את  הבעל  להתגרש  ממנו',  ינוי  נפשע'בכך  שנדרה  נדר  שיש  בו  

הופך  אותו  לגורם ',  עומיום  ָשב'בעל  לא  הפר  לה  את  הנדר  האחר  שמ
 .ומתחייב בכתובהשבעטיו הצדדים מתגרשים 

חיוב  הכתובה  אינו  מוטל  דווקא  על  הצד  שפתח  את  התיק  ויזם  את ,  לומרכ
 .אלא על הצד שגרם לגירושין, הגירושין

 :זו לשונו ו)יח קןמי סעזר הבןא( ף בטור אובא מה זיןד

 ן  מה  לין  א–  מנה  מגירושין  היצאו  וגרשה  לבעלה  לובעת  תהיא  שימ'
 לא  ודונייתה  נסכום  מיתבררו  וענת  טהיא  שה  מולתו  זגבות  לדיןה
 מיקם  לדעתא  אה  לתב  כי  ככתובה  במנה  מתוב  כימצא  שמה  לחושנ
 –  ירושין  גוא  הבע  תאםו,  ה  לתב  כא  ללמיטב  ומיפק  לדעתאא,  מיהק
 תובתה  ככום  סל  כה  ליפרע  שאחר  לו  ארצונה  ללא  אגרשה  לכול  יינוא
 '.תוספת ונדוניא ויקרע

 לויהת,  כתובה  לאישהה  ל  שזכאות  הי  או  אהזכאותש,  הטור  מעולהה
 יוזמת  ביו  הגירושין  הםא.  גירושין  הגרמו  נהצדדים  מי  מל  שעטיוב,  שאלהב
 בעטיו  ויוזמת  ביו  הגירושין  האם  ותובתה  כפסידהה  –  אישה  הל  שבעטיהו

 ."תובתה כפסידה האל – בעל הלש

 :כתב' יין ב ד–יגרא אגאון הרב אליעזר ה

 לע, תובתה כת אוצה רישההא והתגרש לוצים ראישה הגם ואיש הם גאשרכ"
אישה  לא   הולם  א.תובה  כגיע  מכן  אם  אגירושין  היבת  סת  אברר  לית  הדיןב

 י  לגיע  מבל  אישות  איי  חחיות  לוכנה  מא  לניא,  וגמהד  ל,בעל  ליכולה  לומר
 וכנה  מא  להיא  שאישה  הל  שאמירה  העצם.  עמיםפ'    גי  בתרו  הא  לי  כתובהכ
, ן  כל  עשרא  .וזרת  חא  לניא  תרו  תפילוא:  רושה  פיביתם  שלו  לופן  אשוםב
 ובעים  נכן  אגירושין  הואם,  גירושין  בשם  אי  מה  זבדוק  לית  הדין  לביש  שהמ
 םאגיסא    אידךמ.  תובתה  כהפסידה  שרי  העלה  בם  עחיות  לאישה  הובירסמ
 פני  מכך  לסיבה  הבל  אעלי  בם  עחיות  לוצה  רא  לני  אכון  נ:וענת  טאישהה
הדברים  גם  הפוכים ו.  תובתה  כפסידה  הא  להיא  שריה,  ותי  אכה  מהואש

 לאא,  עשיי  מת  אשפר  מייתי  האני:  בעל  כגון  הענת  טת  אקבל  נא  לאנחנו
 מצב  המונת  תתא"  צלםל  "ית  הדין  בל  עהתגרש  לחושים  נצדדים  הני  שאשרכ
 .א לו אתובה כגיע מםא הכריע לנתון המצב הלפי ו,גירושין העתב

א  פחות שהאישה  רוצה  בגירושין  ל  דידןן  קבע  בנידו  ית  הדיןבאחר  של
 :)ק חלישרים נתיב כג חמ(ירוחם  בנורמובא ב, מהבעל
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כי  נראה  לו  שאישה  שאמרה ,  ר  אברהם  בן  אשמעאל"כתב  מורי  הו'
בעינא   נא  נמי  לאא"והוא  אומר  ,  "ן  לי  גט  וכתובהתי,  א  בעינא  ליהל"

מסתברא  דאין  דנים  אותה  במורדת   –"  לך  אבל  איני  רוצה  ליתן  גט
אלא  מיהו  משהינן  לה  תריסר ,  דוניאלהפסידה  כלום  מעיקר  כתובה  ונ

לאחר  שנה  כופין  אותו  לגרש  והפסידה ,  ירחי  אגיטא  דילמא  הדרי  בהו
דאדעתא  למישקל  ולמיפק  לא  יהיב ,  תוספת  וכל  מה  דיהיב  לה  מדיליה

 '.לה

יוזמת  את  הגירושין  ומורדת   ישהאשאם  ה,  רוחם  אלו  יבנוריוצא  מדברי  ה
שניהם  נחשבים ,  י  האישותבבעלה  ואף  בעלה  אינו  מעוניין  בהמשך  יחס

זכאית  לעיקר  כתובה  ולא  לתוספת   ישהאה,  ולאחר  שנה,  מורדים  זה  בזה
 .כתובה

 : זו לשונוו, מובא בספר נתיבות משפט, ירוחם בנורבהסבר דברי ו

שהיא ף  על  פי  דא  דעתו  –ל  "בשם  רבו  ז  ירוחם  בנורה  שכתב  מ'
ידין  אותה אין  מפס,  כיון  שהוא  גם  כן  מורד  ואינו  רוצה  אותה,  מורדת

 ופין  אותו  לגרש  ונותן  לה  נכסי  צאן  ברזלכאלא  לאחר  השנה  ,  כתובתה
 ' .שלה אבל לא תוספת

תובעת  להתגרש  ואף  הבעל  מעוניין   ישהאה,  ירוחם  בנורמקרה  המובא  בב
 ".בניתוק היחסים אף שאינו רוצה להתגרש בפועל

 :ובמסקנה כתב ירוחם בנורשהאריך בביאור דברי  ין שםיעו

א לגלל  שבבמקרה  שבפנינו  אין  מקום  לחייב  את  הבעל  בכתובה  ,  סיכוםל"
, הכריזה  את  נחרצותה  להתגרש  ישהאכפי  שהתבאר  לעיל  שה,  היו  התראות

ג  דרשביץ  בדבריו  מאחר  שיש  ספק  מי  גרם  לפירוד "אלא  כפי  שהעלה  הרה
והגם  שתמורת  השבועה .  גובה  בשבועה  ייתההמוחזקת  בכתובתה    ישהאוה

אתיים   מעדיין  מגיע  לה  מעל,  כוי  חצי  זהיאפילו  בנו,  מפשרים  בניכוי  שליש
מש חמתוך  הכתובה  של  ,  לקבל  ישהאאותה  הסכימה  הח  "  שוחמישים  אלף

, ואף  אם  היינו  אומרים  להפך  שהבעל  הוא  מוחזק.  ח"שמאות  וחמישים  אלף  
עדיין  יש  מקום  לחייב  אותו  בסכום  זה ,  להפטר  ובעישוהוא  היה  צריך  לה

 ".כפשר השבועה

מדברי  הדיינים  עולה  שלא  ברור  להם  מי  המורד .  האזורי  ית  הדיןברי  הדיינים  בד  כאן  מדבע
את  כל   ישהאהבעל  חייב  לשלם  לש'  אאולם  דעת  דיין  ,  ירושיןלגובשל  מי  הגיעו  הצדדים  

תגבה  את  כתובתה  היא  צריכה   ישהאודעת  הדיין  השני  שיש  לפשר  מחמת  שכדי  שה,  כתובתה
 .לא באו עקב מעשיה ירושיןגבע שהישלה

הרי  המקרה  שבפנינו  דומה  למה  שכתבתי  בסיכום  לעיל ,  לפי  מה  שביארנו  לעיל,  רםב
 :כדלהלן )ו –ה אותיות  ב כללים–ביאור שיטת רבנו ירוחם : סקנהמ(

ם  יש  מחלוקת  בין  הצדדים  מי  הוא  זה  שעשה  מעשים  לא  ראויים א .ה
 בנורש  אה  לומררנ:  ואיןיששמחמת  מעשיו  גרם  לצד  השני  שימאס  בחיי  הנ

רוצים ים  שהרי  בכל  מקרה  ששני,  מר  את  דינו  גם  על  מקרה  כזה  אחםירו
 בנושרומאחר  ,  ירושיןגלהתגרש  כל  צד  מאשים  את  הצד  השני  שהוא  גרם  ל

דינם   –  ירושיןגקבע  את  דינו  וכתב  שאם  שני  הצדדים  דורשים    ירוחם
ם  מקרה  זה  נכלל   ג–מקבלת  עיקר  כתובה  ולא  תוספת  כתובה    ישהאשה

 .בדבריו
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לאחר  סכסוך  קשה  וממושך  ביניהם ,  ירושין  גהצדדים  תובעיםמקרה  שב .ו
או  שכל  צד  טוען  שהצד  השני  התנהג   כל  צד  טוען  שהצד  השני  הוא  המורדו

אינו   הםמואיש  ',  צא  בלא  כתובהת'או  '  כתובה  ייתןווציא  י'באופן  שדינו  
ושניהם   יניהםבמי  המורד  ומי  הפושע    בית  דיןלמביא  ראיה  לדבריו  ויש  ספק  

מקרה  כזה ב:  להתרות  בהם  שיחזרו  לשלום  בית  אי  אפשרו,  ה  בזהמואסים  ז
דין  במקרים  כאלו  שהם  חייבים וה,  מי  אומר  אמת  יןהדבית  ליש  ספק  

 .יוצאת ללא כתובה ישהאלהתגרש וה

 :הנה הגאון הרב אליעזר איגרא כותב בסיכום דבריוו

מאחר  שיש  ספק  מי ,  רשביץ  בדבריודבי  אהרן  רג  "לא  כפי  שהעלה  הרהא"
והגם .  ה  גובה  בשבועהיתמוחזקת  בכתובתה  הי  ישהא  לפירוד  והגרם

עדיין  מגיע ,  ואפילו  בניכוי  חצי  זה,  שתמורת  השבועה  מפשרים  בניכוי  שליש
מתוך ,  לקבל  ישהאאותה  הסכימה  הח  "  שמאתיים  וחמישים  אלףללה  מעל  

ך יפואף  אם  היינו  אומרים  לה.  ח"שמש  מאות  וחמישים  אלף  חהכתובה  של  
עדיין יש מקום לחייב , להפטר ובעישוהוא היה צריך לה, זקשהבעל הוא מוח

 ".אותו בסכום זה כפשר השבועה

כד הלכה ק אישות פר תולכה(ם  "נראה  שלמד  כן  מהרמב,  הנה  מה  שכתב  הרב  שיש  כאן  שבועהו

 :זו לשונו ו)זי

שהוא ,  או  שאמר  לו  אחד  מקרוביו  או  מקרובותיה  י  שראה  אשתו  שזינתהמ"
בין  שהיה  האומר  איש  בין   –  שזנתה  אשתו,  עליהםמאמינם  וסומכת  דעתו  

חייב   י  זהרה,  הואיל  וסמכה  דעתו  לדבר  זה  שהוא  אמת  –  אשה  ייתההש
תצא   –  אם  הודית  לו  שזינתה  ו.ויתן  כתובה,  להוציאה  ואסור  לו  לבא  עליה

אם  ראה ,  ולפיכך  משביעה  בנקיטת  חפץ  שלא  זינתה  תחתיו.  בלא  כתובה
 ".בתהתגבה כתו כךר ואח, אותה בעצמו

 יביתרדהוי  כטוען על שטר שיש בו ,  שם  חלק  וכתב  דאינו  יכול  להשביעה  יד  משנהגרם  המב
, והנה  שם  שייך  שישביעוה.  ריבית  בהלווהשברשע    מלווההנאמן  להחזיק    לווההדאין    –

, יםהצדדים  בסכסוך  שנתי  ש–אבל  במקרה  כמו  שלנו  ,  שהטענה  של  הבעל  ברורה  שטוען  שזנתה
 .לא שייך שישביעו אותו או אותה –חברו י מומוכל אחד רואה רק את 

 .אינה גובה כתובה, מספק, זו ישהאש אה לירנ: עולה למסקנהה

 רב נחום גורטלרה

, דבריו אכן נערכו בטוב טעם ודעת. א"עיינתי  בדברי  עמיתי  הגאון  הרב נחום גורטלר שליט

 .ובפרט הניתוח ההלכתי בעניין חיוב כתובה במקרים שיש ספיקות

יק ת, לאחר  העיון  בחומר  שבתיק  בית  הדין  האזורי  הכולל כתב תביעה של המערער.  ם  זאתע
, פרוטוקולים  והחלטות  בית  הדין  קמא,  לכתובה  ולאחר  מכן  גם  לפירוק  שיתוף  ישהאתביעת  ה

ואילו ,  הוא  שהמערער  הוא  זה  שפתח  בהליכי  גירושין  ועזב  את  הבית,  הרושם  שנוצר  לפני
 .ג נחום גורטלר"את הגירושין כפי שכתב עמיתי הרההמשיבה נגררה אחריו ולא דרשה 

מה   –  דין  הךרו  עיסוחי  נריכת  עלא  לתחיל  בטענות  המערער  כפי  שהובאו  בכתב  ידונ
 ירושין  לגילות  כעווחהוסיף  בהמשך  באמצעות  בא  כשטענות  מהותר  ישמבטא  את  האמת  

 בית  לכידוע  שותענ  טבו  ותוקן  מביעה  תתבכ,  ותר  יאוחר  מגיש  המערער  ה–  בית  הת  אזיבתוולע
 .הסתייגות בליהן אהתייחס ליש ואמת הת אשקפות מהכרח בא לדיןה
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לא עושה את , אינה מכבדת את בעלה  ישהאה  כי  מערער  בכתב  התביעה  שבכתב  ידו  טעןה
לא מבשלת ועוזבת את הבית בחגים לבית הוריה , לא מכבסת בשבילו, החובות המוטלות עליה

 .ללא ידיעתו

 .ה כזו או אחרת בדיונים ללא הוכחותענות אלו חזרו במידט

ניתן  להבינה  שזה  נבע  מחוסר  ברירה ,  לגירושין  ישהאעובדה  שבדיון  הראשון  הסכימה  הה
 ."של רעביהינום אני הייתי בג, רוצה להתגרש םגאני : "וכפי שאמרה בדיון הראשון

לכל  אורך  התקופה  שקודם  הגירושין  שעיקרה   ענה  זו  של  המשיבה  חזרה  ונשנתהט
אולם  למשיבה  עומדת  הזכות  לטעון   ,אמנם  המערער  הכחיש  טענה  זו.  ליתכלות  נפשית  כלהתעל

ולכל  הפחות ,  יעה  להחיל  עליה  דין  מורדת  המפסידה  כתובהתבביחס  ל,  "יים  לי  בטענותיק"
 .להחזיקה בספק מורדת שאין עליה התראה ולא מפסידה כתובה

ל  שיקול  דעתו  של  בית  הדין יש  לסמוך  ע  תידעות  ילענ,  ם  אם  יש  לפקפק  בכנות  טענתהג
 .שקיים מספר דיונים והתרשם באופן ישיר מהצדדים

בית  הדין  קמא  נימק "  אין  לדיין  אלא  מה  שעיניו  רואות"עניין  זה  עומד  הכלל  ההלכתי  של  ל
את  פסק  הדין  על  כך  שיש  ספק  בטענות  מי  צודק  והביא  נימוקים  הלכתיים  שלפי  התרשמותו  לא 

את  המשיבה  מכתובתה  ולכל  הפחות  יש  חיוב  שבועה  על הוכחו  עילות  המערער  להפסיד  
 .המשיבה שנהגו לפשר ולכן פסק מה שפסק

ר באעיר  כי  שיקולי  דעתם  של  חברי  ההרכב  מתחזקים  מהעיון  בתסקיר  שירותי  הרווחה  בא
ו ניסחו בזהירות את  שב)מערער הל שתיק הפתיחת  לסמוך  ב–  10.6.2012( ב"תשעון בסיו' כמיום  בעש

ואכן  אין  חולק  כי  המשיבה ,  "שני  הצדדים  תמימים  כי  נישואיהם  הסתיימו  "עמדת  הצדדים
אולם  יש  לראות  את  מניעי ,  שה  להתגרשיקמהסיכוי  לחיות  בשלום  וב  שהאהגיעה  למצב  בו  נו

 : בקשתה לאור התנהגות המערער כלפיה

ן יתשי'  ב  כלכליג'מעוניינת  ב  ישהא.  אינו  דבר  של  מה  בכך  ישהאטלת  מצור  כלכלי  על  ה
א בכדי תקנו חכמים תקנה  ל–ב כל בעל כלפי אשתו במעמד החופה ינה לצרכיה וכפי שמתחימע
 . ות המשפחה לפי יכולותיהם של בני האדםמדי להשתית את הבית היהודי על שלכזו 

אולם  יש  לראות  זאת  במסגרת  הרחבה  של  פתיחת  תיק  תביעת ,  אמנם  המערער  הכחיש  זאתו
לצורך  כל .  ויש  בה  התנערות  מהתחייבותו  כלפי  המשיבה  כןיתיגירושין  על  ידו  ועזיבת  הבית  ש

 .הוא מנסח טענות כדי להצדיק את תביעתו לגירושין

תה  מעוניינת  בשלום  בית  וכפי  שביטאה  זאת  בדיון ייהמשיבה  לא  הסתירה  כי  ה:  את  ועודז
 : )17.4.2016 – ב"ה בניסן תשע"כ יוםמ( השני

הגענו  למצב  של  פרידה .  חנוניסינו  ולא  הצל  –לעשות  שלום  בית  זה  בעיה  "
פעמים  ויש  מצבים  לא   ספרמניסינו  .  ואני  חושבת  שלשנינו  יהיה  טוב  כך

 ." עימיםנ

 ."לא הביעה שום רצון להתגרש ישהאה: "הוחא כבען טבהמשך ו

חלק  מהסיבות  לגירושין  זו  התעללות :  "בפרוטוקול  נוסף  אומרת  המשיבה  לפני  בית  הדיןו
 ."נפשית כלכלית

 .ודות טענתהאל עהביעה רצונה להיבדק בפוליגרף  שהיאכי ה ןיצוי
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, 2.5.2012  –  ב"באייר  תשע'  יבתאריך    פתחנ(  ראה  עוד  בכתב  התביעה  שלה  לפירוק  שיתוףו

 .מתבססות בעיקר על טענות אלוה) שים לאחר שהמערער פתח את תיק התביעה שלוודכשמונה ח

דרשביץ  שבפתח   רבי  אהרן  ג"מקובלת  עלי  לחלוטין  מסקנתו  של  הדיין  הרה  נסיבות  הללוב
 : פסק הדין כתב

עטיו   ב–אך  מעשים  אלו  של  הבעל  יוצרים  מציאות  עובדתית  שהגירושין  "
יוכיח  הבעל  את   לא  אם  כןאזכאית  לכתובתה    ישהאה  כןם  וא,  של  הבעל

 ."טענותיו

ו  שבאה  לאחר  ניתוח  העובדות  והתרשמות  הדיינים  באופן  ישיר  מהצדדים  ולאחר ה  זסקנמ
המשיבה  מביאות   גדנהלכתיים  של  פסק  הדין  המתייחסות  לשלל  טענות  המערער  הנימוקים  ה

 .אין הצדקה להתערב בפסק הדיןה שמסקנלאותי 

ההלכתי  הרחב  שכתב  בהרחבה   משא  ומתןבולפנים  י  ייתי  מעוניין  להיכנס  להיכנס  לפניה
מקרה זה אין לדמות  ות דעתייאולם אסתפק בכך שלענ. א"ורטלר שליטגבי נחום רג "עמיתי הרה

ירוחם  דיבר  באופן  ששני  הצדדים   בנור.  ה  בזהזירוחם  בו  הצדדים  מורדים    בנורשל    מקרהל
מניתוח  העובדות  שהבאנו  עולה  כי .  לא  כן  המקרה  דנן.  באים  לפני  בית  הדין  ומבקשים  להתגרש

המערער  הוא  זה  שפתח  בהליכי  הגירושין  והמשיבה  נגררה  אחריו  לאחר  שלטענתה  הטיל  עליה 
יש  לראות  בהתנהגות המערער בפתיחת תיק תביעה לגירושין ,  לדעתי.  כפי  שציינתי.  ימצור  כלכל

כאחראי  לגירושין  ובריחה  מאחריות  להתחייבותו  הבסיסית  כלפי  המשיבה ,  ועזיבת  הבית
 .בכתובתה

ילוקי  דעות  שכיחים  שיש  בין  בני  זוג  באשר  על  מי  רובצת  האשמה  למשבר ח,  טעמיל
 . מכתובתה ישהאאין בהם כדי להפסיד , טענות בעלמאבמערכת הנישואין המבוססת על 

שהרי  תמיד  יכול  לבוא  בעל  בשערי  בית ,  ם  לא  כן  לא  הנחת  בת  ישראל  שתזכה  בכתובהא
למרר את חייה שתסכים ול עשה הכ י– הדין בטענות כלפי אשתו כדי להתגרש ולהפסידה כתובה

 .להתגרש ואף להיות מעוניינת בכך

  ?לא הוכיחה טענותיה ישהאם הגש וםמשך רק תן ידו לכייאם בית הדין ה

מצא  שבית  הדין  נותן  יד  לבעלים  שיבקשו  להיפטר  מאחריותם  בכתובה  בגין  טענות נ,  ם  כןא
שלא  "ייתההשהרי מטרתם  ישהאלא לשם כך תיקנו חכמים כתובה ל ות דעתיילענ. לא מבוססות

 ."תהא קלה בעיניו להוציאה

ובית  הדין  הגדול  אינו  מתערב ,    שקולים  ומאוזניםיקולי  הדיינים  בבית  הדיינים  נראיםש
) התקנה  קל(כפי  שנאמר  בתקנות  הדיון  ונמצאים  חריגים    א  אם  כןלבשיקולי  דעת  בית  הדין  קמא  א

 וזהתערבות בית הדין הגדול בהחלטות מעין  ות דעתייענל. "עות הנראית לעין בשיקול הדעתט"
 .מה שלא מצאתי בפסק דין זה, ת לעיןצריכה להיות מוגבלת רק אם נראה שיש טעות הנראי

 :סיכוםל

' וו'  האמור  בסעיפים  הא  מצאתי  מבחינה  עובדתית  דמיון  להשוות  את  המקרה  דנן  עם  ל
ית  הדין  בדרישה המשיבה  לא  באה  לפני  ב.  א"ג  נחום  גורטלר  שליט"בסיכום  שהביא  עמיתי  הרה

כאשר  עומדת  לה ,  יווהמשיבה  נגררה  אחר,  המערער  הוא  זה  שפתח  בהליכי  גירושין.  להתגרש
הטענה  כי  הסכמתה  נובעת מהמצור הכלכלי ועוד טענות שגם אם לא הוכחו אין בהם כדי להחיל 

 .עליה דין מורדת אליבא דרבנו ירוחם
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יש  להסתמך  על  שיקולי  חברי  בית  הדין  קמא  שהכירו  את  הצדדים ,  בנסיבות  הללו
 .והתרשמותם ממהלך הדיונים בשלמי יצאה הרעה הזו

קרה  זה  שיקולי  חברי  בית  הדין  קמא  שקולים  ומאוזנים  ואיני  מוצא  הצדקה בנסיבות  מ
 .להתערב בפסק הדין המנומק שמסקנתו פשרה בחיוב המערער בכתובה

 : לדעתי יש לפסוקאשר על כן

 .הערעור נדחה בהיעדר תשתית ראייתית לביסוס עילות הפסד המשיבה מכתובתה

 הרב מימון נהרי

כבוד  הרב  כותב  שהתרשם  מפסק  הדין  של ,  ב  מימון  נהריעברתי  על  מה  שכתב  הגאון  הר

, בית  הדין  האזורי  שהם  פסקו  לאישה  כתובה  משום  שהם  התרשמו  שהבעל  גרם  לגירושין

. נגרמו  הגירושין,  או  לכל  הפחות  היה  רגלים  לדבר  שהבעל  הוא  פשע  ובעקבות  התנהגותו

ם  לפסק  הדין  שיש  להם אלא  הם  כותבים  בנימוקי,  ברם  דייני  בית  הדין  האזורי  לא  כתבו  כן

והם  פסקו  לאישה  את  הסכום  לכתובה  למרות  שיש  להם  ספק  אם ,  ספק  מי  גרם  לגירושין

 .שניהם מורדים או שצד אחד הוא שגרם לגירושין והם מסתפקים מי הוא

ורק  התרשמותו  של  בית ,  במקרה  שלנו  קשה  לפסוק  לפי  המסמכים  בתיק  מי  גרם  לגירושין
 . והם התרשמו מהצדדים התרשמותם היא הקובעת בשאלה דלעיל,הדין האזורי שישבו בדיונים

נראה  שהיה  ראוי  לפנות  לבית  הדין  האזורי  שיבהירו  אם  הם  פסקו ,  לכן  אם  יש  לכם  ספק
ואולי  אף  יותר  מכך  שהבעל  פשע  וגרם '  רגליים  לדבר'לאישה  את  הסכום  לכתובתה  מחמת  שיש  

  שהיה  להם  ספק  מי  פשע  ומי  גרם או  שהם  פסקו  לאישה  את  הסכום  לכתובה  מחמת,  לגירושין
 .ואף על פי כן הם סבורים שמגיע לאישה את הסכום שפסקו לה לכתובתה, לגירושין

נראה  לי  מכל  הלשון של פסק הדין של בית הדין מוכח שהם הסתפקו אם מגיע לאישה ,  ברם
 .תוספת כתובה ועשו פשרה מפני הספק

 הרב נחום גורטלר

עדיין  נראה  לי  ששילוב  של ,    בית  הדין  האזורילאחר  העיון  בשנית  בפסק  הדין  של

התרשמותם  מהחומר  שבתיקים  נראה  שהבעל  הוא  הגורם  לפירוק  מערכת  הנישואין 

ציטטתי  את .  והאישה  נגררה  אחריו  וכפי  שכתב  זאת  במפורש  הרב  דרשביץ  בפתח  דבריו

 לעניות  דעתי  די  בזה  ואין  צורך  בהחזרת.  ועליו  התבססתי,  הקטע  הזה  מדבריו  בהדגשה

 .התיק למתן הבהרה

 הרב מימון נהרי

לאחר  עיון  בדברי  חבריי  הרבנים  הגאונים  ולאחר  עיון  מעמיק  בתיק  ובפסק  הדין  שניתן  על 

ולכן  אני  מסכים ,  עולה  שקשה  להחליט  מי  הגורם  העיקרי  לגירושין,  ידי  בית  הדין  האזורי

 .למסקנת כבוד הרב נהרי

 הרב יצחק אלמליח
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 . נדחהלדעת הרוב הערעור, ל"לאור הנ

 .ניתן לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת השמות

 ).27.10.2016(ז "ה בתשרי התשע"ניתן ביום כ

  נהרימוןהרב מי הרב יצחק אלמליח הרב נחום שמואל גורטלר 

 


