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 ירושלים התעשיה, בניינ" ברוך, מקור ווייס,דפוס



 תשל"ד/49ערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדיןבבית
 נשיא, - יוסף עובדיה לישראל הראשי הרב הראשל"צ כ"ג : 'הדיינים כב'בפגי

 אללהו מרדכי ישהאלי, שאולהרבנים

 : ן י נ עב
 רה רעהמע פתבג-בילקר( עו"ד ב"כ )ע"יא.

 ב י ש מהב.
 הנהטפט הוצא'ות : ן ,ו ד י נה

 להייב לא בתל-אבינ האזורי ביה"ד החלטת על אשהערעור
 נהביעת1 אתו נדיתיה המשפט הוצאות לה לשלם געלהאת

 וטרדנית כנה נלהי שהרתה למרות בית, לשלום נגדהשחגיש
 אשה לו שתציע לשדכנית פנה זמן שבאותו לנך והוכ"הבלבד

* חרה.א -  ת י נ לשדכ ופנייתו כנה, היתה שתביעתו הנעל טענח 
 מה -- הבית, את עזנה שאשתו מאחר זמן, לאחרהיתה
 לשלם חיינ בדק שנתחי"ב מי האם -- אשתי. מכה שלדיגו

 לשלם התובע חייב מתי -- המשפט. הוצאות אתלחגירו
 -- להובע. לשים הנתבע חייב ומתי "וצאותיו אהלגהגע

 גהוצאות הדין מה -- לדיך. להיעבות סרגן של דינומה
 המשפט בהוצאזת הוין מה -- לערכאות. בפניההמשפט

 בעלה. נגד אשה יבתביעת אשתו גגד בעלגתביעת

מסקנות
א

 וביבד לחוציאה אותו כופים בכך, רגיל הוא אם אוצתו, את ,טוצ~כה פהמקיםיוטא.
 שתים. או פשם בושמתרים

 הוכחה בז'ה אין בעלה, לבית לחזור חייבת האשה ,שאין בקה"ד כשפוסק 1('ב.
 לגר"מה. חייבשהבעל

 במוונהץיה, לתי"בו כדי גיהאין 'בעלהי לגית לחדור האשה את לחייב חבשל חביצת לדחוה בי""דכשפוטק2(
 ואף התאותיו את לו לשלם חייב אינו בדין ,ונתחייב חבירו עם 'המתדיין 1(ג.

 אחהת. נעיר אתו ידון הזקיקואם
 וכדו' עדים בהגאת מיותרות הוצאות לחביהו גרם ביין שנתחייב נשזהאף2(

 גחהצאותיו. תייב שא"גו ,הפהטקים מוברים האמת, על 'הודה שלאבזה
 הוצאותיה את לתב"רו לשלמ שחייב אומרים יש בתגיעתו, ששיקר שנתגל"מי3(



 להסתפק יש ה'נם, ;עוטריחו שיפסיד מראש 'ויודע בדין חבירו אתהתובע4(
 נהוצאותיו. ח-באם

 אותו מהייבים אם הפוטקום ה'רלקים לויז, לתביעה להיענית  שמסרבמי5(
 הדין אי דפט'הי, גרמא אלא זה שאין או דגרמי מדינא התדבעבהוצאות
 גרמא. רק וה אם אפי' לשלם ארתושקונסים

 שלדברי רבים סוברים בערכאות, הסרבן את להזמין רשות נתנו ביה"דאם6(
 שאין האומרים שלוברי שמפרשים ויש הוצאותיד. לו לשלם הסרבן הייבהכל
 במיר'וש. מראון כך קבע 'ביה"ד אם אלא' חייב אינו בזה גם גרמא, אלאזה
 "ייב ,שוין אותו ופוסרים גרמא הוי 'שזה וסוברים זה על .גם חולקים'ויש

 מ"חתד. מדין וזה בא, ;ולא לביה"ד הוזמן אם רק י,שלם,לדעתם
 לשלם חייב בא, ולא לבי"ד" אחריך אבוא ואני ,;לך לחביר'ו שאמר אום 1(ד.

 הוצאותיו.'לו
 וגרמי. גרמא ביין וריצב"א ר"י של במחלוקת תל'וי זה שדון'וי"א2(
 יפא הוצה עלא סרבן גדין והרשב"א הרא"ש של במחלוק,ת תלוי שזהוי"א3(

 גערכאות' ותבעו דין בביתולהתדיין
 לא הויבע 'ואיל'ו חופיצ 'והנתבע 'הגדול לביה"ד הנתבע את התיבע הזמין 1(ה.

 "וצאותיו, את לנתבע 'לשלם פט'ור אוהו לתבוע המשיך לא התובע אםבא,
 חוצא'ות"ו את לנוובע לשלם תייב בעירו, אותו תבן גחכאן לאחר אםאבל
 חנם. הגדול לביה"ד לבא ל'ושגרם

 לתובע לומלם חי"ב שהנתבע סוברים יש חופיע, לא ,וחנתבע התיבעבא2(
 הוצאותיו.את

 ל"צלם חייב והפסיד, בי"ד ברשות שלא גערכאדת לדין חב"רו את שתובעמי1.
 מתביעתו. להינצל כדי שחוציא הוצאותוו'לנתבע

 אוהו יפטהו תחזור לא ושאם אלוו שתחזור אשתו ,נגד תביעה שהגישבעלז.
 תביעה יד הרי אחרת, אשה לשאת ל'ו להתיר בקשה יגיש ,והואממזונותיה
 "משפט. ,בהוצאות אותו מחייבים לא בדין מפסיד אם ואףהגילה

 לה. שגגרמו גהוצאות חי"ב בא, 'ולא זמן לו ,וקבעו לאשתו גט 'ל,תת שהבטיחבעלת.
 שחייב י"א לכלה, הוצאות 'ונגרמו בא ילא מטויים ליום לביא שהבט"תחתןט,

 ההוצאהת. כל 'להלשלם
 הוצאוה 'ההוצטנה מוונות"ה לה משלם שאיטו נעלה נגד תביעה ומהגישהאשהי.

 החמשותקת לה יההזיר חי"ב שהפ יתכן וכחו', עו"ו עדים, שכר : כגון כך,על
 ,;מזונות". מדין אל'א ,;חוצאות" מדיןלא

ב
 אבא דחני ,,ך לו שאומר ש'י לנהגע ויצאות התובע גגדרם בקן"ע מסוקההלכהא.

 דגרמי. מדינא הרוצאות לשלם 12חייב בא, ולאאחריך",
 תביעתו דוחה וב"ה"ד חביהי ווהתובע ,להלכה, חיק כל ללא יוצא, גסמכאןב.

 הוצאות"ו. לשלם שחייב נמרמה, שנהבע'וקובע
 ובמרמה, בגתל עצמו יפטור  שרצה קבע שביה"ד אעפ"י בדעו, חייב עיצאנתבעג.

 להביעה קוהיזמה מאהך לגרמא, נחשב יה 3י התובע, בחוצאות כף'מפטור



 שהולים מהאתודנים ויש התובע. מצד 'באה בכד, הכרוטת להוצאות גםוממילא
 הרזמצונים, כין ,במתלוקתזא,ת

 בערכאות, להובעו ע"מ חוצאות ל'הוציוש המלוה יהוצרך בבי"ד לשלמ שסירב ל'וה71
 מכיון הלוה, פטור בחו גם היענביע ולדעת קנס, מדין הלוה מייב ההא"ש'לדעת

 ולתועלתו, עצמו מיוזמת ההושאות ההציאשהמלוה

 סק-דיןפ
 כ"ה ביום שגיתן בתל-אביב האז,ויי הדין בית דין בפסק ג' פסקה עלערעור

 להוצאות", צו "אין חדין ב"ת קבע ,בה 5339/לב(, לתיק תשל"דבכסלו
 הדין. בית ע"י נוחתה בית לשלום המשיב שתבישת לאחי'וזה

 המערערת שצדקה נראה שבתלק, בחומר 'ההעיון הצדדים 0ענות שמיעתלאתר
 המשנב פני שאין למדי מוכיחות דינו בפסק ביה"ד שמציין העובדות בהלותבתבשתה
 בנה: בית .לשל'ום תבישתו ואין בית,לשלום

 ידו על דוצחה בית, לשלום המשיב ע"י שהוגשה הראשונההתביעהא,
 וה, בגלל נסגר'והתיק

 המשיב שנתברר, כפי פנה, בית לש,ל'ום בביה"ד הדיונים מהלךתודב,
 לנ~שרד שילם אף הוא תדש. שידוד לו למצוא שידוכים לתיווד'למשרד

 בצרק, ביה"ד שמציין כפי הצעות, במספר טיפל האף מטויים סכום,זה
 מצדו כנה כוונה על מראה ,יינה השידוכים למשדד הפניהעצם

 אשתו". עםלהשלים
 כמגמה או למעיערת, חוצאות לגרום במטדה כטרדנית, התביע'ה את לראותיש
 אחרת. ערכאה ע"י בהם שנתחייב ועהזונ'ות חיוב את זו בדרךלעקוף

 לושו'ות ,להסכים "כולים איבנו דה, במקרה המזונות חיוב לעצם להתייחסמגלי
 כבה, אינה שכשלעצמה תבייה לבהה"ד, תבהשה בהגשת זה, מחיוב להיפטר הדרךאת
 זו, לתביעה כלום ,ולא לו שאין אחר, לענין כהסואה רק ,באהולא

 : לפסוק הן לכךבההאם
 כהשתתפות ל"י 300 סד לגדערערת ישלם ד(משיב מתקבל,הערעור

 המשפטים,בהוצאות

 ישראלישאול
 : בדבריו כותג הנ"ל ,דסא,חריג"ה"ד

 את לשזדב מניעיה את הנתגעת הסבירה בו ממ'ושך דיון"התקיים
 להצדקת מסויימות הוכחות הביאה ואף נישהאיהם לאהר מיר סמוךבעלה
 גנידון".עמדתה

 : כדלהלן גיהעד פסקולכן
 וקבענו: מצאנו והעקון הדין"לאחר

 הצע'ות לקבל כדי שידגלם, תיווד לטהברד התובע של פנייתועצםא(
 בתגשתו בביה"י הדיונים מהלך תוך רזה עבורו, חזהם שירוךשל



 כנה 'כוונה על מראה אינה כלל אשתו, ובין בינו שלום-,ב?תלסדור
 אשתו. עם להשלים'מצדו

 יום 17 מסויים, שבתאריך בפגינו, שהעידה הרופאה, שלקביע'תהב(
 )ללא המלאים 'בבתוליה האשה היתה עוד הזוג, בבי נישואילאחר
 ז:מינית חולשתו בדבר הנתבעת של טענתה את ביותר מחזקתפגם(,
 יחסי א,תה לקיים ממנו 'מנע טענתה, לפי - אשר דבר התוב'ע,של

 הארץ. כל כדרךאישות
 התובע של הרע יחס'ו ב,דבר הגתגעת ש,ל טיעונה א'ודות המוכחמתוךג(

 הכה ואף נה 'זלזל התובע שכאלו טענתה, לדבר רגליים יש,נןכלפיה,
 שוגות. בהזדמנויותאותה
 : ונפסק מ,וחלס זה כלעקב

 אליו לש'ו'ב אשתו את לחייב התובע, של תביעתו אתלדח,ותא(
 שלום.לחיי

 למזונות זכאית אינה ש,הנתבעת להחליט התובע של עתירתובדברב(
 לקברע ב"ה"ד פטור דיננו, כית בפני נידונ'ה שלא עתלרהממנו,
 עמדה.כל

 ל'ה'וצאות". צואיןג(
 הבע'ל את חייב לא שבוה"ד כך על בתרא, ג' טעיף על הערעור נס,בכאמור,

 והמשלב ,את לחיקב הדין ,;מן בכתב--הע'רעור: האשה-המערערת ,ב"כ דכדבריבהוצאו'ת
 להבאת טה2למה ההוצ'אות גם ז'ה ובכלל ביה"ד, בתיקי המערערת ,של הוצאותבכל

 דינה", שורך ,טרחת ושכרהעוים,
 להוצטו אותם אילץ שהבעל המערערת ב"'כ טען בערעור בפניגובחופיעם

 שהוטל 'ההוכ'הות גטל את הרלמה האשה "כי בהן חייב הוא ול'כן מלותרות,הוצאות
 מזיק הוא הגעל כי המערערת, ב"כ דהוסיף בדין". ווכתה האזורי בלה"ד ע"יעליה
 ה,בועה הו'גש,ה שלא האשה, 'ב"כ ענה ביה"ד לשאלת הוצאות. לה מגיע ולכןביוים

 טעות. מקח ,?ל בטענה נישו'אין לביטול לתביעה מקום יש לרבריהם כילגירושין,
 הולכת ושאשתו או?תו מאם 'נובע הסכסוך ש,כל ענה בערעור המשיבהבעל

 בענין גברא. כוח וחוסר התגהגותו בענין על-ו האשמות כל את ומכחושבעצתח,
 הבית, את ע~בה שאשת'י אחוי חדשים, שמונה אחרי רק פגיתי "אגי : אמר ה,ואהשדבגית,

 שהרכוש בתנאי להתגרש מוכן שהוא עגה 'הדא ביה"ד ולשאלת לאשה". זקוק הייתיכי
 בש'וה. לחולק ש'ניהם שם עלהרש,ום

 האזורי. הדין בבית התבשות לנושא לחזור צריכים אנו הענין, הבנתלצורך
 אולצה )או 'האשה עזבה ה'נישואין 'אחר כשבוע'יים תשל"א. אב 'מחודש 'נש'ויהז'וג

 לשלום האזהיי לביה"ד תביעה הגיש הבעל המשותפת. דירתם את כדברלה(לעזוב
 שלו )'שהכותרת התביעה לכתב 5 בסע'יף דר-2 ,ובו 11647/לא, בתיק תשל'"א באלולבית
 שלום להשכנת שבלכלתו מה כל .ולעשות האשה את "להזמין : בית( לשלום בקשההיא
 תהקה 'ולא דכאית איבנה האשה כי להחליט ביה"ד כב' את הבעל מבקש כל כמו כנו.על

 לדיון תאריך נקבע הביתה". לחזור בסירובה שתעמוד 'זמן כל מהבעל למזונותזכאית
 בטבת י"ח ביום נסגר והתיק הופ"ע לא והבעל )6.12.71(, תעול"'ב בכסלו י"חליום

 5339/ל"ב, תיק בית, ,לשלום 'בתביעה לביה"ד הבעל מנה שוב בחודשיים לאחרתשל"ב.



 הכירו שהם הבעל סען ואז תשל"ב בניסן כ"ו ליום דיון נקבע כדלעיל. הדרישותובו
 רהבעל הבית, את עובה 'היא הגישואין אחר וכשבועיים הנישואין, לפני שמם ששזא"ז
 בית". לשלום ורק אך היא הבע'ל של "בקשתו מסרבת, והיא שתחוור עליה להשפ"עניסה

 לחרופין רגילה אינ'ה והיא 'סט'ירה, לה נתן ,בה, מתעלל שהבעל טענההאשה
 המ'ומה", כמעט הייתי וא'ני לד עלי הרים "הוא מהדירה, א'ותה גרש הבע'לולגדופיו.

 בעלה". בית את עזיבתה צדקת .את תוכרח "שהאישה הד-ן המשך על החליטגיה"ד
 חדשים דברים על האשה ב"כ הודיע תשל"ב בסיון כ"ב ביום עוהתקייםבד"ון

 הצליח. ולא ניסה האשה, עם יחסים קיים לא שהבעל הודיע היא כן. לפני ידעשלא
 אללו. ל.חזור לא החליטה היא בתולה, עדייןהיא

 : אמר הוא ממנו. ולא ממנה והמניעה מהענין, פחדה שהיא 'וטען ה'כחיש,הבעל
 בית לפני ויא ה,ראשהנה, ביה"ד בלשיבת כן ספרה לא מדוע זה מדבר נדהם"שהוא
 הוא שלסעשה בעוד מהענין, מיפתע שהוא כאילו 'מדבריו )ומשתמע 'המ'חוזי"המשפס
 כדלהלן(, סיפל ואף לוידוע

 שהבעל העיד חוא הגפש. לבריא,ות מתחנ'ה לאופר, ד"ר האשה מטעם עדהופיע
 הנישואין, לא'חר ימים עשרה אותו עובה שאשתו לאחר מדוכא במצב אל"ובא

 זה על יתגבר והוא דבר שום אין פס"כיאטרית. לחתערבות מקום נאן שאין"התרשמותו
 עצמו".בכוחות

 ממנו וביקש אליו בא שהבעל סיפר הוא ג', בשם האשה מטעם נוסף עיהופי3
 נתן שהוא לכך והסיבה הבית, את עזבה האשה כי אשתו לבין ,ביבו שלום 'לעשותיסישתדל

 את לפייס שילך מהעד ומבקש מתחרס והוא 'אל"ו, התחצפה שהיא לאחר סטלרהלה
 ולשאלה, פעמים. כמה יד עלהה ה'רים שהבעל לו סיפרה והיא לאשה 'ניגוע הדאהאעוה.
 גבר". לא "שהוא בעלה על 'התלוננה שהיא העדענה

 בתאריד שהאשה ואמרה רופאה התובעת מטעם העידה תשל"ב באלול כ"הב"ום
 בתולה, היתה27,8.71

 וסיפר בא שחבעל אישות(, לעניני לבהה"ד )יועצת שגיא'דרסון ד"ר העירהכן
 להתגוהם, שעליהם והתרשמה האשה עם ש'וח'חה וה"א ארת,ו, עזבה שהאשהלה

 ספרה היא ד.,  ~ישדכגית העידה תשל"ג, ,בתשון ,ובו' תש%'"ב, באלול כ"הבוום
 אליה התקש,ר הוא בחורה. לו שיכירו ובלקש להתגרש העומד כאדם עצמו הצ"גשהוא

 נוטפות, פעמים שלהן אליה התקשר וכןב-20.2,72
 שהבעל ,אמר הוא סגל. ד"ר האשה מטעם עד הובא תשל"ג בכסלו י"זב"ום

 עם בעלות לו שיש סיפר' ההא פעמים, כמה עוד ואח"כ ,ב-5,10,71, 'לראשו'נה אצלוהיה
 שהגעל ממנו הבין הוא גברא. כוח חוסר על מתל'וננת שהיא דכז א'ותו, ש'עזבהאשתו
 הרא 'וכז הרגעה, כדררי יק לו ,נתן הרופא מהר". הולך זה ,גי אשתו עם לחסים קייםלא
 הוא מרבה. האו~ה אך רפואית, לבדיקה ללכת הסכום הבעל לטיפול. ניתן שהעניןאמר
 כושרו. על המעידה 1.4.73 מיום רפואית תעודה לביה"דהמציא

 וביקש נבהא כדח חוסר על גשכח"צ יד, עלקת שהרים הכחיש הבעלבסיכום,
 תבי3,ת הגישה )'האשה ממזו~ת ולפוסרו 'כמורדת להכריזה תסרב 'ואם אליו, תחז,ורשהאשה
 במזוגות(. חוייב הוא ווים המח'וזי המשפט 'לביתמזונות

 א,ליו. לחזור מוכנה ואינה גגרא, כוח לו חסר יד, עליה הרים שחיא טף3נתהאשה
 כדבריה, יד עליה הרים אם 'בעובדה 'ח'לוקים הם היום עועו יוצא, האמורלפי



 חולה קוהוא סוותמע ולא מוכ'ח לא הרופאים מעדרת כדבריו. גבהא כיח לו ישואם
 לטיפול זקרק הס4 ואמנם היבר. ממנו נמגע בינ"הס שהיה היחסים שע"י אל'אב'זה
 וענראה רפהגית תעודה המציא ההוא ,בכך, צורך יהא ,אם לע-עותו מוכן ,שהוארפואי
 ,כדבריגלכאוהה

 קךהבעל שהעיד אחד עד של עדותו לנו לש 'ב?2יהם והיחסים היד הרמת,בענין
 הוא כן שתאמת נאמר אם ואפי' מכח"2י. הבעל אבל סטלר'ה, לה "יבתן לוסיפר
 א"כ לפייסה ה?לח מתחרט שהבעל מעיד שד א'ותו הרי יד, עליה הרים אחתשפעם

 בשו"ע ועיין כנות, חוטר מצוו קוהיה מוכח לא גית, לשלום התביעה אתכשהגיש
 : ג' סעי' קנ"ו סי'אה"ע

 שנרפין י"א כיה"ד, לדברי ציית אינו ואם וכו' בכך הוא רגלל"אם
 שתים". או אחת פעם ,תחלה גו שמתרין 'בלבד להוציא,אותו

 פנה בית, לשלום התיק את ש0תח שלאחר הדלון גמהלך שהוכח מהאמנם
 ננסר2ת שאלמתו שבוסח לאחר מעשיו את מסבלר והוא בחורה, לו למצואלעודכנית
 א,בל באה?תו, החפץ אההב בעל על מהאים אלנם אלה  שמעשיו הוא .גרור א'ליו,להזהר
 במת לשלוס לתביעהו ,מקום הן בו, חוזר הוא 'ואם זונות", "כ,חועה לסנותו עד 'גהםאין
 בית, 'לשלום הראש'ון התיק את פתח שהבעל נרא'ה וזה ממזונות"ה. לפוטרו לחלופיןאו
 אם ב. מו0ב; תרצה 'אם ,בלת, שלום מבקש א. : חללופלות ,סיגות משתי השני, אתוכן
 בבות חוילב או ש,יתהיב ממזונות ולפוטרו כמורדת להכריזה יבקש הוא תרצהלא

 בתביעתו. ויפסקו ש-דרנו 'ולבקש דין לבית לפנות הבעל של המלאה זכותו זוהמשפט.
 כלומר לבעל, ל'תדחך חייבת האשה שאין אומרים לעתים הדין. לפסק ביחס הבדליםוישנם

 ולעתים ; לגרשה הגע!ל את לתייב 'כך ,כדי עד. בזה אין אבל לטענותלה, לדבר רגליםהן
 מוסנה היא שאק אמרו וב"'כ שהאשה ובפרט 'בצ~זונותיה, הבעל את .לחייג כדי 2זהאין

 אסהערי ,והדגר ויתכן לשלום, הסכים זאת לעומת והבעל ,ואופן, 0נים בהמום ל'בעללהזור
 ואללו לגישוג מוכן ההא לשלום ורך אין אם אהמר, הבעל שני, מחד 'וכן לתיק'ון,וניתן
 גקשה להגיש הה2ב שהוא בטעבה בזה מלדון בא-כוחה והתחמק נמנעבפנינו
 נישואין,לגיטול

 את תובע שאדס רגילה תביעה מכל שונה דידן גירון שאין לכאהיה גראה כןעל
 נפסקה וכבר חתב, או פטור שהנתבע ביה"ד פוסק ולבסוף לו, שחייב בטענותחגירו
 : ה' סע" י"ד סי' הו"מ בשו"ע הבדבאת ,לקמן, בה נידון שעודההלכה

 שהזקיקו אע"פ יציאותו'ו לשכגגדו לשלם הייב אונו נדין"המתה-ג
 אתרת". בעיר.לדון

 שהוציא. ההוצאות את לתבירו לשלם נגה?פט למפסיד אין כן,ואם
 דהסוכגיהה של עדותה בעגין הוא לעלמא, דקרן עובדא בין שוני כאן שה2 מהאך

 לו ידוע היה לטדכנית קה:לך שעשה מעקוההרי

 ונהה-

 הלתה ח:שקה: ספק, כל ללא לו
 שסרב לחחר וועשה, מעוךה על ילהעיד לבוא פעמיים השדגנית א'ת להזמיןנאלצת
 לא ויא וכיום נחתשרוע אליו התייתס הסופי בפס"ד עוביה"ד מעשה בקקוםלחודות
 עשה נודרע לריכו על צולע בהטבר מסביר אלא שידוך, להפש שהלך זו עובדאמכהיש
 כן ואם בית. לשלום תביעתו את שדחה האיורי ביה"ד ,יל מנימוקיו אחד ווהזאת,
 מונע ה"ה בנרצשז:, מחהה היה אילו כי העדה, בהבאת העלקרי האשם היה הואהרי

 יום. אותו של עו"ד סרחת 'ושכר העדה הבאת הוצאותמהאש"



 את ישני משלם אינו בדין שהתהייב שמי הטעם את ,להטביר אפשרולכאורה
 זכאי לצאת צריך 'התתי טעגותי 'ולפי אותי, חייב הדיין : לאמר 'המפטיד שיכולהוצאותיו,

 שנפסק ולאחר לחברי, כלום חייב הייתי ולא טענתי ,רביושר אמרתי אמת ולדאנתיבדין,
 הייב איני הוצאות, דהיינו מסעשי, ,כתוצאה שהוציא מה על אבל לשלם, ,תייב אניהדין
 הבירו עם שהאמת יודע שהוא במקום כן ואם להוציא. לו אמרתי אני לא שבזהליצלם
 לשלם. חייב הוא אלה, מיותרות הוצאות לו וגורם דתלאה עול עליו מטילוהוא

 מדברי הוא דלעיל, בשו"ע שגפסק הדין מקור כי אחרוע יוצא דייקת ,כדאגל
 "כי ע"ב: ל"א בסנהדרין הגמרא מדברי כן המוכיהים וכו' מרדכי וההא"ש,הרשב"א
 אומר ואחד כאן נדון אומר אחד בדין, חבירו את התוקף יוחנן ר' אמר דיסי רבאתא
 שנושה מי ! רבי אלעזר, ר' ,לפניו אמר הועד. למקום 'וילך אותו 'כ'ופין .הוו%ד, לסקוםנלך

 הביאה הגמרא ואה"ב בעירו". ודן אותו כופין אלא ? מנה על מנה יוצא מנהבחברו
 הוועד". ימקום וילך אות'ו "שכופין הלכה אמימר לדוות ההלכונ ,מי כמו נהספתמחלוקת
 ז", בעירו ודן אותו כופין אלעזר ר' אמר "והא 'לאמימר אשי רבא"ל

 בין מחלוקת ז'ו הרי לאסימר, אשי ר, ומקשה חולק ומה שואל מהולכאורה
 מסביר אלא אלעזר, כר' טובר אשי ורב יוחנן כר' טובר וא'מימר אלעזר, לר' יותנןר'

 : והטהור הקדוש וכלשוגו שםרש"י
 למילתיה טעמא ויהיב לעיל אל%זר ר' על דפליג תזינן"והא

 טעמא".דמסתבר
 משמע וכן ,מנה", על מנה "יוציא הוא דלעיל אלעזר 'ר' שאמר שהטעם נראההפשט

 : שכתב מ"א 0י' גפ"גמההא"ש
 שלא אלעזר דרבי טעמא דהאי ונתבע תובע בו שיש דבר"כל

 תביעות בכל איירי יוחנן ר' ,וגם תוביי, בכל שייך מנה על מנהיוציא
 לדין", הברו אתשתקף

 ולכן אלעזר ר' של טעמו ומטתבר התביעות בכל הוא .אלעזר ור' יוחנן ר'שמחלוקת
 רמב"ם ועילן ר; .וס"ק ר ס"ק י"ד סי חו'/מ הגר"א ביאור )ועיין כמדתוהלכה
 לא אבל אלעזר, ר' כדעת ההלכה שנפסקה שם, ושו"ע ; ז' ו' הלכה סנהדרין 'מהלכדתפ"ו

 וכן שם חתוס' למדו ומזה נוקין(. לתביעת הלואה תביעת  'בין שמחלק  הרא"מיכדעת
 : השוד ומרדכיהרא"ש

 שמזקיקו אע"פ יציאותיו לאידך פה2לם שלא ,בדין ל,מתחייב"מכאן
 שם(. רש"ל 'ועיין שם, )תוס' אהרת" בעיר לדון לולילך

 שבתב: י"ד ס"ק פה2פט" 'ב,,עין י"ד סי' ח'ו"ג2 ישראל" ,ישועותועיין
 הייב, הלוה ויצא הלוה את המלוה בכפה דדוקא לע"ד נראה"אמנמ

 ר,ם"ל כמ"ש עש,וע הנאתו דעת דעל הוצאות לו לש,לם הלוה א"צבזה
 וה המל ש ונמצא הלוה את המלוה שכפה במקום אבל ,שלמה, שלבים
 המלוה חייב וודאי בזה לו, חייב ,היה ש,לא שנתברר בתביעתו ר קשי

 וזעץ הוצאות, ,להוציא הוצרך שלו כפייה ע"י שהרי ההוצאות, לולהחזיר
 . " . . , אהריך אבוא ואגי קלך סמש ודמי גרמתו, צ"י וה של מעותיואבד

 לו שגרור כך כדין, שלא לנתבע להוצאית גרם התרבע שאם מדבריומשמע
 כמו זה כי הוצאותיו, לנתבע לש'לם תייב תבע, כ! פי על ואף צודק, לא שהשלהוגע
 רש"י מדברי כן משמע לא לכאורה אבל אחריך. אבוא ואני ללך ודומה בנזקיןגרמי



 ולא התוקף כתו2 למה וכו', חבירו א,ת התוקף שאמר יוחנן 'ר' דברי עלשעמד
 : ,ופירשהתובע,

 לדון חבירו רוצה ואין חבלר'ו את ח י ר ט מ .ו קשה דין"בעל
 מהם", בוש זה שיהא הרבה חכמים תלמידי וועד למקום אלאכאן

 לבית לילך הנתבע רוצה כן ועל ,סרק, בתביעות עליו מטריח סתם שההובעכלומר,
 שמיובר אע"פ ,ח'ולק, אלעזר ור' לשם, לילך לחייבו שיכול יוחנן ר' כהבר 'זה הנלהועד,
 יציאותיו, לאידך לש,לם חייב המפסיד אין שתמיד למדו 'זו מסוגיה הרי יפמיד, שלאבתדבע
 כ'ולם לחנם 'במטריח שאולי ולאמר לךחות יש אבל להנם. נוטריח היה התובע אםואפי'
 וצ"ע, נקיט, געלמא לישגא יוחנן ר' ש,אמר ומה יציאותיו, לו שנותןמודים

 הדין שאין לכאורה נראה להרא"ש, הרשב"א בין שיש במחלוק,ת כשנראהאבל
 'לשכנגדו לפרוע צריך ש,אין הרא"ש סגרת הביא בסופו י"ד סי' חו"'מ בטור כיכן,

 והוצרך סירב אם אבל לדין, ליר'ד מסרג שאינו אמורים דברים במה שהוציא,יציאותיו
 ,וא"לו ; מהרא"ש הוא ומקורו יציא'ותיו, כל לו לפרוע חייב הוצאות, להוצ"אהתוגע
 אם ורק ננז'קין, גרמא כדין תץנו חמס,רג פטור יוסף", ג,בי'ת המובא הו'שב"אלדעת
 כדלהלה ש,וגה, הוא ,והטעם חייב, אז רק בפניהם, להופיע וסירב הזמיגובי"ד

 כל על למד ומזה בי"ד, בפני להופיע' 'סרבן ש'ל ז'ה מדין הרא",ם ש'ל הוכ'התונ,ל
 : 'מ' סימן שללשי פרק סוף בסנהדרין שכתבטרבן,

 א'ע"פ יציאותיו לכשנגדו משלם אינ'ו בדין שנתתייב ,מי ראיה"מכאן
 שרצה אלא בדינא למיקם מסרב דלא ,וה"מ אחרת, בעיר לדוןשהזקיקו
 התובע והוצרך לבי"ד לבוא, ממרג היה אם ,אבל אהרת, ,בעירלדין

 הציאותלו. לפהחנ מחייבו ר"מ היה לד'ין ע'מו ליר,ד .לכופו הוצאותלההניא
 מהימן דיגא דבי ש'ליחא רבא דאמר קי"'ב בתרא הגוזל מפרק האי'הוהביא
 דממתא ,מה"מן לא פתלחא תללה למלכתב אבל לשמתא, וה"מ תריכבי

 הסופר שכר ,לתת עליו הפתיחא כתב ,שיקרעו קודם פירוש ליה,קמחסר
 שהוצי'א". הוצאוונ שאר יכל הדין ,והוא הפתיתאשכתג

 ועיין לש,לם. תייב ה,וצא'ות להוציא לתבירו שגורם סרגן שכל' יוצא זהולפי
 זאת, ד"ה ע"ב, כ"ב 'דף ב"ב ר"צב"א 'כתלרוץ 0ו,ב'ר 'שהר'א"ש מדגריו שמש'מעהגר"א
 מעשה. בה2עת היה לא שההיזק א'ע"פ חכ,מים, ק,נסו ל'בו'א 'ורגיל המצוי היזקשכל

 תתק"מ סי' לאלפים הרשב"א ,שכתב בזה, לו יש אחרת דרך הרה2ג"אואיל'ו
 : וז"ל בקצרה, בב"יהמובא

 הוצאות להוציא הטוען והוצר'ך לדין שבא,ו ונטען טוען"שאלת
 ואם לא, אם הדין מן ההוצא,ות לו לשלם לכר'יח אם ויכה בדין  עץוכהכדי
 ז"ל דגאוגים מן נזה תקנה יש אם ההוצאות של הדין מן מחייביםאין

 דלת. נעילתמש,ום
 בא ואם הוציאם, מה רפל הן מה ידעתי לא אלו ההוצאותתשובה,

 נותנים שניהם טענות, שטר כתיבת הוצאות אם ישראל, של בבי"דלדין
 לילך הוצרך , , . גדרורין שטרל כותבין אין קס"ח( )ב"ב כדתנןשכר
 אמרו שהרי 'בההצאה חייב שאינו הדא מבואר בזה שהוא, למק'וםא'תריו
 הוועד, ,לבות נלך א'ומר 'ולוה כאן נוון אומר מלחה בדין, שנעצמובשגים
 מאי  איתא, ואם מנה, על  מאהים יוצדא שלא כדי בעיר ודז אותוכופין



 בי"ד לו שלחו ואם ההוצאות. כל לזה לוה משלם והא מ,א'תום,מוציא
 זה גם עייו, לכתוב הטוען ,ההוצרך בא ולא דינו בעל עם לדוןלבא
 הפתיחא, פורע שהנתבע קי"ב( )דף בתר'א הגוזל פרק ברישמגיאר
 לעתיחא אבל ייימתא וה"מ תרי כבל מהימן דינא דבי שליתא התםדגרסינן

 ואם דפתיחא, ווזא למיתב דבעי ליה מחחר קא ממונא ? טעמא ,מאילא,
 והיאך וטרענים ב'דיינין הוצאות להוציא והוצרך גוים של בערכאותתגעו
 גוים, לפני ולא לפניהם על ועובר כהוגן שלא עה?ה ההש ואדרבאישלס,
 ולהוציא בערכאות להעמידו הוצרך סרובו ומתוך הגתבע סירבואפי'

 בעלמא, בנזקין גרמא אלא דאינו חייב, שאינו לי יראה בזה כן גםחוצאות,
 כשורף מזיקו שהוא הדבי בגוף מעשה שעושה דגרמי ~ינא דומהואינו

 כה?ום הפתיחא לו:וצאות דומוע אינו וכן לו, הרומין תבירו שלשטרותיו
 שקוגעים". ליום לפניהם לבוא שסירב על אותו מחייבין דיןדבית

 דינו אעפ"כ לחייבו, הוצאות והוצהש נדין שלא סרב אם שאפי' מדבריויוצא
 הרא"ש שהוכיח וממה הרבר. בגוף מעשלה עעוה לא כי גרמי ,ולא בגזקין גרמאכ~ין
 חירב אלא ההפסד מפני לא אחר, 'מדין שזה הרשב"א סוגר מתיהה, מדין קי"במב"ק
 שאם הרש,ב"א לדעת לכאורה ויצא יחיהבו. רוטות ,להם ויש מחייבו שבי"ד ,חדשממוני
 מביה"ד, רשות וקיבך ,בערכאות ותבעו ונאלץ כדין, דין בבית להתדיין לבוא סירגאדם
 הוצאותיו, ,לשלם חילב הסרבז, על ההוצאות שכל והוסיפו לתובעו שיכול בי"ו אמרואם
 ופטור. בלבד גרמא רק הוי שסירב, מפני ערכאות בפני לתובע'ו סתם הרשו אםאבל
 דינו הוי הסרבן, על ההוצאות שכל מפורשות לו פסקו ,וכן לתבוע הרשההו אםאולם
 וחייב. 'בי"ד קול יישמוע סרבן משום הוא שחיובו הרשב"א שכתב פתיתהכדין

 ם בעי 1 ק ם ה ש ליום סירובו על רק לחייבו כוח אין הרשב"א  ולרעחויתכן
 א'ות.ו ש,קנסו מדין הוא החיוב כל או לגרמי, ולא לגרמא חוור זה כי ,סירוב, כל עלולא
 בתוס' הריצב"א של הסברא יש להרשב"א שגם הרי להכי דאתינא וה'יתא בא. שלאעל
 כשהוא א'ותו חייב לא למה להכי אתית דאי ודוחק. בהגר"א המדזכר דלעיל כ"ב דףב"ב
 לאמר אפשר או לגרמ", ולא לגרכוא זה ,השווה 'ולמה הוצאות והוציא ,ותבעו והלךמסרב
 הוי קוגסים, שהם בפירוש שאמרו ובמקום קנסו, שקנסו במקום שוין, אנפין כלשלא
 לעיין. עוד ויש לעצמו. דין יוהטה ואיש איש כל ולאקנס,

 הרא"ש, ע'ל חולק שהוא שם יוסף" מ,,בית שמשמע הרשב"א דברי הבנחבעצם
 שלמה" של ב,,ים למהרש"ל עיין ,הרשב"א, איירי אופן ,2השיוה השאל:ה בשו"ע גפסקוכן
 מדבריו משמע ,והרשב"א, בש,ו"ת הרא"ש דברי שהביא לאחר בסופו י"ד סי' י' פרקב"ק
 : הרשב"א 'דברי על וכתב חולקים. לא שהם הביןעוהוא

 היכא ואף רעא 'מבי ר~מות בטל דלא היכא בעיני דבריו"וישיו
 לכופו שיכול בשטר לו שכתב כגון דינא כובי רשות ליטול צריךדאין
 ההובל בפרק כדפרישית אלס והוא גךים, של בערכאות ,בין ישרא'ל בדיניבין
 ,ר,בותא ונטל אלם דהוה היכא אבל נרמא, מסעם פטור מ"מ ט"ד,סי'
 פשיטא גוים, של בערכאות עמו נזקק גי"י וע"פ והרשוהו דינאנובי

 דינא". דבי לפתיחה ויכר לשלםדמחייב
 ההוצאות שכל בפירוש לו אמר לא שביה"ד שאפ" מדבריו משמעולכא,והה

 בעהכאות לתוגעו שהרש'והו הדין בעצם רק בפירוש חייבוחו שלא אפי' 'לו ישלםשעציא



 הרשב"א מדברי שמוכח ממה לעיל כדברינ'ו לא וזה פתיחה. כדיל דינו ,הוי נכרים,של
 הוצאות. לתובע שנרמו האלם או הסר,בן זה ובכלל פטור גהמא ,דיל כלשלסברתו
 שמואל", "בני סברת יוהביא לאתר 'כ"ח אות הגב"י י"ד בטי' הגדולה" ,;כנסתועיין
 : והרא"ש הרשב"א פליגי דלא לאמר לי אפשרכתב

 מתוך אלא בעדו, ,"טראל בל"'ד שלחו דלא מיירי"דהרשב"א
 בי"ד בשלחו מדבר ז"ל הרא"ש אבל גוים, של לעד'כאות הלך . . .סרובו
 הרשב"א אז , . . ל"ה ס" חו"מ הרשד"ם שכתב דע,ת על וזה בא. ול:אבעדו
 וב'"כ מבי"ד, רש,ית ,בנטל מיירי והר'א"ש ,מבי"ד, רשות גטל שלאמיירי
 מהטעם לי, שוה' אינגו ז.ה שכל אלא . . . ק"ה ס' ב,תשובותיו איסו'לשהר"ם
 לא או בעדו שלחו בין אותו פוטר גוונא דבכל נראה ז"ל הרשג"אשנתן
 דרא"ש מיהו ר'שדתא, נטך שלא בין מגי"ד רש'ות שנ,טל בין בעדושל'חו
 וכתב סתם כ"ו בט' הטורלם בעל רבינו שהרי מבל"ד רשות בנטלמיירי
 . " . . . רשות ליטול צריך כותים של ל'עדכאות אלם אישדלהולך

 לדעת אפי' לשלם חי"ב הנתבע, על 'ההוצאות שכל בפירוש ל'ו ואמהו רשות לונתנו ביה"י שאם לאמר עוד אפשר ואעפ"כ 'דלעיל. הרש"ל כסברת ללה סבירא ,לא שהואהרי
 הנזכר ישדאל" "ישועות של הוכחתו וכל ולא, הוכהה מכאן אין אופן ובכלהרשב"א
 הרא"ש בין במחלוקת ש'נוי לכאורה הוא זה ודין אחריך, אבוא ואני לך מדין הואלעיל

 ולדעת גרמי, נקרא ש,זה או גרמא מדין תייב יהא הרא"ש שלדע'ת דלעיל,להרשב"א
 ומקורו שחייב, הרמ"א פטק שם ט12"ע אמנם פטור. 'והוא גרמא רק הוי ז'ההרשב"א
 : וז"ל תש"ז, הלכה פ"ג ,בס'נהדרין מרדכימדברי

 ראובן הוצהא שאם ר"י מוכית 'מכאן וכו' מנה בחבירו שנושה,;מי
 אע"פ ההוצאה יפרע לא ושמעון לדין, שמעון את לסוף כדייציאותיו
 בחבקרו שנה(ה מי 'הכא פריך מאי כן לא דאם בתביעתו, זכהשראובן
 ש"מ איא, הכל, יפרע הלוה מקום מכל בכך, מה לנה, על מגה יוציאמנה
 ל,בי"ד בלך ,לשמעון אמר ראובן אם אימנם ההוצאה. לפריוע צריךדאין
 יתזור אם הגהו'ל, בי"ד לא'ות'ו אחריך אבוא' ואני שמע'ו'ן ואמרהגדול
 קבי"ד שהלכתי על מע'ותי פזרתי אני וראמר שמעון על ורטעוןראובן
 )לפי את מחייב מא"ר רבינו יציאותי, כומך שדאל אני באת, דלאנגדך
 ולא לו, נדר שלא אע"פ יציאותיו בל לראובן לשלם ש,מעון הב"ח(גירסת
 יש דברים וכמה הזה, בדבר בך אני מיטטה לרא'ובן שמעון לבימרשייך
 קנ'ין". צרמכיםשאין

 : ב' ס"ק שם, שם" אנשי "תייושי גרסתלפי
 הגתבע שמעון על טען התובע שראובן מוכית רבינו ,שיטת,;מתוך

 לבמתו שמע'ון וכש'חזר הלך, לא וראובן שמעון, 'והלך הגדול לבי"דנלך
 על יציאותיו מראיבן לת'בוע שמעון יכול בעירו, לדין ותבעו ראובןחזר

 לא בעירו לדין ותבעו רא'ובן חזר לא אם ודאי תנם, לצאתשחזקיקו
 הפסדת, לא אתה יאמר ראובן כי דרכו, יצהשות ,לתבוע יכול שמעוןהיה
 שהיית כתביעתי לי קים דאגי דיני, א'ת שעכבתי עצמי על חפסדתיאני
 מילתא ,הא הלר, לא הנתבע ושמע,ון הולך, התובע היה אם אבל לי,חייב

 'וזה התובע הלך לא דאפי' ,יציאותדו, לשלם הנתבע דהייב הטודפשיטא



 הנתבע לשלם צריך לכופו, שהוצרך עד לבי"ד מלבא מסרבהנתבע
 ראיה והביא באשר"י, ויש~נה 'מהר"ב שהוכיה כמו התובע, שליציאותיו
 להשמיענו שבא החידוש עיקר הכא אבל בתרא, ,הגוזל .דפרק פתיחהמשכר
 לבידה"ג נלך אומר כשהייתי בך הייתי סשסה למימר יאובן מצידלא
 תביעתי". על לי שתודה כדי ~תותך כויאו
 הגהות ופירוש מרדכי דברי שהביא אתר ל"א ס"ק שם הגדולה" ב,,כנסתרעיין

 : ופירש חורא"ה
 הגדול לב"ד נלך הנתבע לשמעון וא'מר התובע הוא"שתאובן

 שעפ"י וטען שמעון, הלך ולא רא'ובן והלך לו, הודה הנתבעושמעון
 יציאותיו". אף לו ישלם מעותיו, פזרדיבווו

 שכתב שם, עיין הגדולה", "כנסת דבריו דהה פשיטא, שזה בהגהה שהקזסהומה
 לביה"ד. ללכת הסכים לבק מסיב בין הבדלשהמ

 לדעת אבל 'דהרא"ש, אליבא רק זה שכל מדבויו ומשמע שם, הגר"אועיין
 הריב"ש ועיין אהריך. ואבוא לך שאמר אע"פ בהמא, 'כדין ודינו פטור יהאהרש,ב"א

 לדין שיביאנו 'כדי שיעשה הךצא'ות ,ירק ה'וצאות משלם בדין המתחילב שאין רכ",בסי
 מב.'ה"ד המסתלק "שאפי' והוסיף ז'ה, דין על שחזר רס"ג בסימן ועיין לטרב". ההשאם

 להוליך זעה'וציא יציאותיו 'לחבירו לפר'וע' צריך אין חייב, ויצא חגדול לביה"דשבעירו
 מסרב אם אבל הגדול. לביה"ד לילך שאמר אלא לויז, עמך לירד מסרב שאינו כלעמו,
 לו לפרהנ צריך בזה לדין, לירד לכופו הוצאות עליו ,להוציא הנתבע 'והוצרךלדין,
 בדיז". מחוייב כשיצא הוצאותאותן

 שדינו הרשב"א דברי שהביא ל'אחר שם יוסף" "ב.ת וכתב תע"ה, בסי'וכ"כ
 להעמידו הוצרך סרובו מתוך "שאם : נר'אה ג' סי' ע"ג כלל הרא"ש ומדברי גרמא,כדין

 מסתבר", והכי יציאותיו נל לו לפרוע הייב הוצאות ולהוציאבערכאות
 הוסיף: הנזכר, הרא"ש דברי ש,הבוא לאחר ק"ח, בסי' הרמ"א בש,ו"ת פסק'וכן

 אלא לנו אין )אנו כן, משמע לא תע"ה ס' הריב"ש דבתשובת"ואע"ג
 לא הריב"ש דגם ועוד מסתבר, דהכי קארו הגאון  וכמ"ש הרא"ש,דברי
 ס"ל עשה, שבדין ,אע-פ כדתים של בערכאות מעצמו הלך אם אלאקאמר
 בי"ד ביד כח דיש פשיטא בי"ד ברשות אבל בזה, הוצאות לו מחייבדאין

 והזיקות", הוצאות לו ושיתחייב ממונולהפקיר
 כהרא"ש. במגה"ה שם,ן'יה' בישו"ע פסקוכן
 שהוכחנו כהרשב"א דלא ולכאורה לעיל, שהבאתי הגדולה" נ,,כנסת דלאוזה
 ואפ" עכו"ם של בערכאות, התובע הלך אם לחילבו אפשרות שום שאין לעילמדבריך
 לסברת ,בצ"ע השארבו זה וגם עליו, ההוצאות שכל בפלרוש ל'ו א'מר'ו אא-כ בי"יברזעות

 כאילו הוי בעיכאות לתובעו לו מרשה בי"ד שאם הבין ש,ההמ"א הנראה אבלהרשב"א,
 בהועמ מחרש'ד"ם ועיין בי"ד. הפקר מדין וחיובו שיוציא ,ההוצאות בכל גםחייבוהו

 הרשב"א בין המחלוק'ת בענין יוסף" "בית דברי את ז?הביא לאחר ל"ה,ס"
 : הוסיףלהרא"ש,

 שכאשר ואעפ"י ועוסרת, ברזל בעט שכתוב במה להאריך אחוש"ולא
 שלחו כי מ"מ מחלוקת, קצת שיונ נראה גויים שע ערכאות ע"יההוצאות

 המלוה". עם הדין לכ"ע בא, ולא בעדוב"ד



 פרט חהוצאות לעגלם החיוב ש'אין שכתב 'בסופו פ"ת סי' הרמ"ע שו",תועייל
 החיוב וכל לקמלם, וחימב סיבן כדיז דלנו הוי דאז בי"ד צווי לעשות 'מסר'ב היה היאאמ
 : שכתב קנס, מדין אלא מדינא לאהוא

 ליה". קגיסגן הכי ומש,ום סרבנות כעין הוא"דאז
 ועיין בוד4 הפוסקים לציין ו~חארלך כ"ב וטימן י"ט סי ביה,וסף" "עדות'ועיין

 הוצאות, הוצש והוא בא 'ולא מסויים בזמן ,שיבוא לתחן שקב'ע בדין יאיר""חוות
 וחייבו נתן ולא גט ליתן שהבטיח 'בבעל צ' סימן אה"ע תנינא ביהודה" "נודעועיין

 אות י"ב 'כלל הגאהנים" ב,,דברי ועיין אחריך, אבוא ואני לך מדין קאשה שלבהוצאות
 ,, , ז'. ואותד'

 של ערכאות לפני ש,תבע ראובן בענין קע"ב, ,סי' א/ 'הרדב"זועילן

 גוי~

 ,וההציא
 : כתב ,יבסוף יציאדת"ו. לו )לש,לם 'רא'ובן חייב אם זכאי, שמעון ויצא הוצאות,שמעון

 פטור הוה ראובן, עם שהוין למפרע מתגרר היה אם"ובש,למא
 ואתה עמי שהדין כיון לי, לפרדע לך היה אמר מצי שמעון, הוצאותמכל

 שהיה נמצא שמעון, ע'ם שהדין למפרע שנמצא כיון אנל אנפשך,הפסדת
 בעדים", שהפסיד מה כל לו לשלם דח'ייב, ,ממנו, ליגצל הוצאות להוציאצריך

 ש,תבע'ו כדין שלא  עשה ר'(~ובן שם כי דלדן, 'לנלדון ראיה לכאור'ה איןומ,כאן
 גרמי כדין ,שדינו הרא"ש ,כסברת ליה ש,סבלרא ללמוד לכא,ורה יש אבל ערכאות,לסני
 בעלמא. נתבע לכל ראיה מכאן יאין שם, ש'תבע שקגסוהו קגם מדיןאו

 ואם סרבן, ככל דינו אם לדין לגוא מסרב בדין מחלוקת יש אמנם לדינא,תבנא
 או גרמי מדין חייג אם אחריך יאביא לך בדין וכן לא, או שוה דינו בע'רכאותתב'ע'ו
 כדעת סתם הבשו"ע בד~ות אך יציאותיו. לו משלם ולא רגילה 'תובע'נה לדין ש'והדלנו

 יש א"כ אהריך", ואבוא ב,,לך הסרבן לחייב וכמרדכי כהרא"ש פסק ,הרמ"א ,וכןהרא"ש,
 "ישרעות של המברה את נצרף אא"כ אחר, באופן ,ולא בלבד הנ"ל באופן לחייבםמקום

 יוצאים שהצדדים ובפרט ברמאות. ובא לתובע אחריך ואבוא ,לך דין המשוהישראל"
 ,נג'דו. ,קי"ל אוימרים ולא רימ"אביד

 שמשמע וכמו גדול, תיקון שיתקנו הדא 'ורצדי ראוי לעיל, האמור כלעם
 הקהל ,תק'נות לתקן שבידם אלו ויתאספו ההוצאות, לשלם חילב תקנו, שאםמהרשב"א
 הספקות מ,כל לצאת כדי הוצאות יחייבו אופנים ובאיזה מקרים באיזה ויקבעוויאמרו
 .תקנות של 'תוקף להן ניתן 'אם גם תש"ך, הדיון בתקנות אנוגם לי, ק'ים לטעון יוכלולא

-הקה,ל  : ק",ח בתקנה רשוט לי, 'נ'ראה ש'אלנו מה 
 שיש מקום ה'משפט. ה,וצאות חלות מי על החלטה יכיל פטק"כל

 - 'הדין", בפס'ק השכר ייקבע עו"ד ש'כר 'בתשלום גםלחייב
 את סהררו אלא מחייבו, הדלן שאין מקום בהוצאות ולחייב חז,טה תקנה לתקן שבאולא

 לעתים ,לעלל שראינו 'כ'מו כי ההוצאות, ,חלות מי על .במפהרש ייכתב פס"ד שבחוךהסדר
 והכל שניהם על ה'הוצאות חלות ולפעמים הגתבע, 'ולפעמים בהוצאות, חייב והתובעיש
 345(. ז' 81, ו' 18, מעמוד ג' כרך הדין בפסקי עוד )ועיין הדיןלפי

 לשדכנית הולך הוא זה עם בבד ובד בית שלום תובע שהבעל בג"דוא"כ
 היה האקוה ועל ,דכל, מכל מכחיש היא ביה"ד לפני הדבר וכשבא אחרת, לולמצוא
 והצדקה למעשיו הסבר לו ממציא חוא בסיכומים כן אחרי ורק ,והוכח שהבחיש מהלה,וכוח

 אין ובזה שלמה. האשה עו"ד, טרחת ושנר הע'דה הופעת הדצאות אבללפעולותיו,



 חייב בזה, מכחיש היה לא התונע הוא אילו לההציא צריכה היתה שלא ספק שלצל
 הייב אם יפסוק שביה"ד שדרש תביעותיו גה2אר אבל ההוצא'ות. לאשה לקולםהבעל

 לטובת עעותה הרי הביאה, שהאשה ההוכחות וכל כמורדת, דינה היא ואםבמזוגות
 על לא בדינה, זבתה ואם א'תו, להשלים חייבת ולא סורדת א"נה שהקא להוכיחעצמה
 ובכלל יציאותיו. לו משלמת שאיגה הפסידה אם גרע לא כי יציאותיה לשלםהתובע
 מזונות שתבעה שאשה גחליט אם וגתבע. 'תובע כוכל שונה הדין ואשה בעל שביןיתכן
 את יחייב וביה"ד לעו"ד, טרחה שבר והוציאה טענתה 'והוכיחה לשלם סיהבוהבעל
 בשאיר אך בהם, חייב והוא להשיגם שהוציאה סה המזונות, ובכלל יתבן במזונות,הבעל
 לעיל. כאמור התקנות למתקניזה

 לאשה לשלם הבעל את ומחייבים בחלקו, הערעור את מקבלים לעיל הא'מורלאור
 ל"י. 300 סך מההוצאות חלקעבור

 אליהומררכי

 שליט"א. אליהו מרדכי הרה"ג דברי על להעירעלי
 ומרמה, בעקיפין בא דכשהמלוה ,ומחכרהים, פשוטים הם ישראל" "ישועותדברי

 'ורבריו חייב. שהוא בא, ולא אהריך אבוא 'ואני ,בלך הרמ"א שפוסק למה ממש דומהזה
 ח'ולק אין שהרי שם, שציין כפי שלמה" של ב,,ים המהרש"ל של חילוק,ו עלמלוסדים

 להתדיין רצה שיא בלוה דסנהדרין, פ"ג שלהי בגמרא ומקירו בשו"ע, שפומק מהעל
 יפסיד אם ואף 'כאן, להתדיין לנופו יכול המלוה דאין הגדול בי"ד בפני אם כיכאן
 הרא"ש ,הרשג"א, שמדברי עום שציין וכפי הוצאותקו, למלוה מלשלם מטור יהאהלוה

 סמגו לגזול שרצה אלא חייב שהלוה אח"כ שנתברר אף לגמרי שמטור "נראהוהו"ב"ש
 אבוא האגי מוך ש'נא ומאי וגהמי, דלנא סצד אותו מחייבים ואין 'בתרמית",ממונו
  כדזמתו היינו להנאתו, זאת עושה שהמלוה המהרש"ל של כחילוקו ע"כ שחייב,אחריך
 ואני 2יך כן ולא הוצאות. זה על 'ולוציא ממנו שיתבע יללו כופה הל'וה אין שהריהוא,
 בדיוק 'כן וכמו הוצאות. להוציא חביר,ו ,את מביא אלה בדברים שהוא אחריך,אבא
 להפטר בכדי ההרגאות את הלויה על כופה הוא בתבשתו במרמה, ש'תובע מלו'הה

 שהוא יודע שהתובע תביעה גוונא, כהאי כל הכן דגרמי, בדינא חייב ע"כמתבלעתו,
 של הדין מכמ2 הר"ז הנס, הוצאות לו ולגרום ממנו לגזול במרמה השנל על 'ובאשיקר
 אחריך. אבא האגילך

 שס דן בחסחוךתו, למלוה הוצאות גזל ובכוונת ן ו 'ד ז ב הגורם בלוה גם)אכן
 הנ"ל, 'והרלב"ש הרא"ש הרשב"א, ,כמ.שנרצות ולא לחייב מקום עץש "2ראל"ב,,ישועות

 אמנם כשהלוה דסנהדרין דסוגיא הא לאוקי יש דלפ"ז דראשונים, בפלוגתא להותלי
  עמו(, שהדין שחשב אלא במרמה, עצמו לפטור שרצ'ה מוכח יהא לא אךהתחייב,

 בטענת המ רש"י דברי הרי לזה, שמתגגד ז'ו דטוגיא ברע"י מצא מה ידעתיולא
 אמת טענות טוען .המלוה שאין שטוען הגדול, בבי"ד להתדיין רצונו שמנמק ה ו לה

 ה ל'ו שה הוא הרי מהגמרא הויוק אבל הגדול. בבי"ד לטוענם יצטרך אם בוויחזור
 הרי וזו אתו, שהצדק ולתברר חמלוה כשיזכה גם , ה ו ל מ ה של מהוצא'ות פטדריהא
 וכנ"ל. מוסכמתהלכה



 הלוה של הפסדו אם רק שהוא תנאי, בזה גם להטיל יוצה ישראל" ש,ישחנותאלא
 שאמרו הוא גועא בכהאי וווקא ברמאות. נהג שהוא ביה"ד בקבישת כרוד להאלא

 הראשונים סברת היא כל ולא בהוצ'א'ותיו. הלוה יתחייב שלא היינו מנה" על מנז;,;יוציא
 סברת עפ"י ווה פטרר. הל'וה ברמאות, שגהג שמתברי בגתנא גם דלדיךהוהב"ל,

 התביעה את עךשורר חוא שהמלוה כיון גרמי, ולא הוא גרמא 'זה 'כי ו;נ"להמהרש"ל
 'ול'הנא'תו.לרצו'נ,ו

 כלפו ,הלוה של -- הפהכה תביעה על מאהכגה כל וב'רש"י ב'גמרא אין א'ופןובכ,ל
 הגדול "לבי"ד טענתו 1"י המלוה על הוצאות כופה שהלוה וטם המדובר :יהריה'מליה,

 ,שירויח שכרו יוצא שימצא שטוען והוא כאן, להתדיין רוצה המלוה ואילוקאזיל'נא",
 הוצאות"ו. בהפטדבמשפט

 מחייבת בבי"ד לשלם מסרב כשהלו'ה לערכא'ות המלוה של הפנלה אםוהשאלה
 נראה ומהיא"ש פוטר שהרשב"א בכך, כררכות שהיו ההוצאות את לשלם הלוהאת

 לגרמא, גרמי בין החללוק בהגדרת והריצב"א חר"י במחלוקת קשורה אינהשחילב,
 כשזה גם בבי"ד בתביעה שנגהמו הוצאות מלש,לם הלוה א'ת כב"ל פוטר הרידהרא"ש
 שלומד משום הוא בערכאות הגביה של ההוצאות 'דמחייב והא ובמזדד, במהמההיה

 בערכאות, הגביה הוצאות גס .כולל דזה ההוצאות, עליו מטילים בדין דסרבן ב"קמהגמרא
 מהוצאות, פטור שמ"מ כר.מאי, ,והוכר נבי"י שהפסיד לל.וה זאת משוה הרשב"אואילו

 בלך מודה הרשב"א גם אבל ההוצא,ות, הוציא עצמו מיזמת שהמלוה כ"ון הנ"ל,ומסברא
 לחבירו שגרם הרא בדיבורו שהיא 'כיון דגרמי, מד"נא שהיינ אחויך א,באואני

 הוצאות.להוציא
 והרא"ש,  הרשוב"1 במחיוקת אחריך אבא ואני דלך זה דין תלה 'ל'אוהגר"א

 הדעה כלל הביא 'ולא דהייב הרמ"א נוקט בזה אבל והריצב"א. הר"י במחלוקתאלא
 התובע בטענות מרמה ש,הן ש,כל ה"א להלכה 'הד'ברים מסקנת א"כ נקטינן. והכיההולקת,
 דגרמי. מדינא שכנגד "צד בהוצא'ותחייב

 יש כנה, היתה ,לא בית לשלום תביעתו בלה"ד, שק'ובע שכפי וידן,ובנידון
  ש,גגר'מ"י  הה'וצאות בכללחייבו

 יי"ו.
  ישיאלישאול

 לטענת טוד שיש למ נראה יק שב בחטר "עין הצח-ם טענות שמיעתאחף
 במה"ד. בפני טענותיו בהצגת המשיב כנות אי בוברהמערערת

 : פוסקים אנו הנ"ללאו'ר

 המששט. הוצאות לכלסוי ל"י 300 סך למערערת ישלםהמשיב
 ת,טל"ה. באייר י' ביוםניתן



 תשל"ג/100ערעור

 ירושלימ הגדול הרבני הדיןבבית

 אל"הו מרדכי ישראלי, שאול גולדשמידט, אלמנזר הרבנים : הדיינים כב'בפני

 : ן י נ עב
 ר ע ר ע מהא.

 :נגד
 ב י ש מהב.
  בעיזבון  שבמצא  פתק צפ"י  חוב תביעת :הנירון

 תל-אביב  האיורי  גיה"ד של  פסה"ד על יורש מצדעיעור
 פתק יסוו על ל"י 1500 בסך  מורישתי חיג תביעהשדחה
 בשעתו החוב את ששילם הנתבע טענת -- * געיזבונה.שמצא

 את ממנה  לקחת ששכח אלא  לכך, עד והביאלמורישה,
 לענין הלוה יד  בכתב חוב שסר של דינו מה --הפתק.
 חלה למלוה הלוה שנותן  נאמגות  האם -- "פרעתי".טעות

  שביעה  לגכי הרין ומה  המלוה של יורשיו לגביגס
 פקדגו שלא ביעה בש נוטלים היוישים אימתי -- שים, ר יוה

 זו. משבועה גפטרים ומתיאבא
 מכיל עיסקא היחר האם --

  נאמניה,תורת

מסקנות
 נחתימת בשטר שיי ים, ע ע"י כשחתש אלא שטר תרת לשטר אק "דקט"קרא.

 פה. על מלוה  כרין פרצתי, לטצת  הליה נאמן בלגד הלוהיד
 יצבועה, כלא המלוה גובה פיצה  וןלא לימר נאמגות תורת למליה יזנתןלוהב.

 פה. בעל בייוהגם
 כן אם אלא יורעהו, ל~בי ופה כוחה אין למלוה, שגיתנה נאמנות תורת1(ג.

 בפירוקה כךהיתגה
 בלי ליטול יכולים  איגם  במפורון, נאמנות :ווהת  ליור~יים ניהנה אםגם2(

 אבי"ם. חוב 2פרע ופללא להם זצברי טרשנים כן אם אלזזוסבועה
  כ,צ"ם אללא  אבא" פקונו  ,"זל%  ה"ורויים. גזזבועת נוטלים יוינם המלוהערוסיד.

 עדים. ידי על חתדם פטריידם
 אם גם 'ולבן :וליחישים,  למלוה נאמגות מתן להכיל תייב אינו עיסקא בהיתרשטרה.

 אלא למלוה, נאמנות תוהת נותן זה אין מהר"ם" "תיק'ון צס"יגצסוה
 במפהרש. ואת נאמר כן,אם

 251-242. עמ' ט' בכרך זה פט"ד האה*



 כווהמלוה אלא שפרע בטענה ל'ה*ש'בע הייה את להייב אין פה עלבמליוהו.
 נרי.טחנן

 ע"'י גם גגבה פרעתי, לטעון בדיניהם גאמן ואינ'ו בעהכאות לגבות שנלתןשטרז.
 ,בעי". מאי בידי "שטרך לטעון 'המל,הה יכיל כזה גם כיגי"ד,

 שבועה, חי*ב ואינו היו'רשים, נגד פרעתי לטעון נאמן זה, ,בשטר גםאילםח.
 פרע. שלא ברי כשטועניםאלא

 סק-דיןפ
 כב' ע"י שגיתל המשיב נ,גד המערער ש'ל ממ,ונית בו1ביע'ה פס"ד על ערעורזהו

 לפיו תש'ל"ג, 'ב' באדר כ"א ביום 3534/לב( 'מס' ')'ת,*ק בתל-אביב הא,זורי הדיןבית
 דעות. ברוב הנתבעזוכה

 הערעור: נשוא בפסה"ד שהובא'ה כפי התביעה, דברוזה
 בעזבונה 'מצאתי : כדלקמן ב., נגד א. שהגיש כספית תביעה"לפנינו

 לה שחייב וב,חתימתו 'הנתבע של ירו בבתב פתק המנוהה אחותישל
 ממנו תובע הנני א,חותי של היחידי היו'רש ואני והואיל ל"י. ---,1500'סך

 לאחות,ו. 'החוב א'ת בזמנו שילם שכבר הבתבע מש'יב ע"ז החוב. ליש'ישלם
 ש,ל תעוובותיו מתוך אבל זה, ע'נין על 'מא.חותי שמעתי לא :התובע

 אחרים. שטרות ,בין 'מ,ונח היה 'חפתק וגם שילם, שלא הכרתיהנתבע
 שבייו"ע ש'לכורות ם"ב ס"'ט סי' לחו"'מ, איגר עקיבא ר' חירושי 'עלמסתמך
 הוא הרי הנתבע ש'ל ,בכת"י שנ'כתב אלא עדים ע,ללו 'ש'אין ששטר נפסקשם
 הסוחדים דמנהג דהיכא אדריבי מהר"י נתב מ"מ פרעתי, לומרנאמן
 מבטל מנהג בזה פרעתי לומר ,נאמן יהא ,שלא לעגין שטר חשובשיהוה
 ד', ס"ק שם תשובה" ב,,פתהי האמור על 'מס'תמך וכןהלכה.

 לפועל פגיתי כסף, אצלה ללוות אחותו לי הציעה בזמנו :הגתגע
 לה. סכום על התחייבות לה ונתתי ל"י -.00)(4 סך ,ממגה ל'וה 'והואשלי
 ממנה לויתי ל"ל. -.)(150 סך ללוות לי רהציעה פעם עוד אלי באהאת"כ
 'ושם התיבע, שבידי ה,פתק ו'זהו זה, על פתק לה הנתתי חדש,יםלשלשה
 הפירעון ז'מן ל"י ו-500 ב.5,5.70, ה,פיר'עון זמן ל"י ש-1000נאמר:

 שלי הפרעל גם הכסף, כל' במזומן לה שילמתי )(15,5.7 במוםב-15.5.70.
 בחזרה הפתק את ביקש' לא למה 'ביה"ד ל'שאלת הכסף. כל להש"לם
 המכחתי חולה אשתי היתה זמ'ן באותו : הגתבע עונה הכסף, ששילם'בשעה
 שהוא ידע ושההא מזה לו סיפרה שאהרתו ישבע שהתובע דורש הואמזה,
 לישבע ש~דכן שאינו אומר התיבע לשלם, מוכן הוא ואז שילם ולאתייב
 להמבע עליו יגם שיתכן לנתבע הסביר ביה"ד צדק. בהן להצהיר אםכי

 הציג התובע בחרם. לקבל ה~מוכן הנתבע ענה זה על ששילם, היסתשברעת
 על שגעשה הרגיל, בנוסח עיסקא היתר שטר וכו הפתק, את ביה"דלפני
 הנתבע. בחתימת הטכום,אותו

 ל"י -.4000 סך מהמנוחה לויתי : ומעיד ג. הנז' חפועל כעךהופיע
 במחצית הנתבע, את שהכלרה זה סמך על לי הלותה היא 1969.בשנת



 לי אמרה אז כסף לי קמאיז לה אמריתי הכסף. לבקש באה 1970 מאיחודוע
 ב-10 שתבוא אמרתי לה. ונתן לו, שהלותה הכטף ביקשה מהנתבעוםגס
 מה כל לה שילם שהנתכע לי אמרה אז לה. שילמתי ואז 1970ביולי
 הפתק. בחזיה קיבלתי ולא פתק על לה חתמתי כשלויתי לה.שמגלע
 היתר- שטר את לבלה"ד מראה התובע עיסקא, היתר גם היה הפתקמלבד
 סותר וזה 10.3.67, : התאריך ושם העד, שלוה ל"י -.4000 ע"סעיסקא
 לביה"ד דבר"ו את מתרץ העד 1969. שנת במחצית שלוה שאמר העדדברי

 שם הכתובים הדברים יתר אבל ההיתר-עיסקא, על חתמתי אמנםבאמו"ו:
 בת "רבקה המלים את גייר על הער כתב ביה"ד לבקשת ידי. כתבאינם
 זה סמך על עיסקא. ההיתר גבי שעל יר לכתב דומים ,ונמצאולאה"
 דברי את א"יר שהנתבע שמכיון עוד 'וטועד העד, את לפטול התובערוצה
 אינם זה בענין העד שדברי שנתברר וכיון - התאריך בענין -העד

 שבועה". לחייב יכול ואינו כפרן הנתבע הוחזק אעכנכונים,
 הלוה יד בכתב שטר של וינו מה הן: ז'ה בפס"ד שנתבררו דהלכ'תיותהבע*ות

 בשטר שנכתבה הנאמנות" "תוית משפלעה כיצד ; פרעתי לטעגת שטר תוקףלעגין
 טחנן שאינו היורש נגד פרעתי לטעון הלוה נאמנות לעגין ז'ו הלואה על שצכתבהעיסקא
 על שבועה חיוב יש האם ; הנתבע על שברעה היוב גאן יש האם ; פהע שלאברי

 שהופיע לעד אחד עד גאמנות יש האם ; הבתבע על להפכה ,ההא יכול והאםהתובע,
 לנתב'ע. ומסייעכאן

 וממילא שטר, תוקף יד לכתב אין א. : היא הנתבע את זיכתה שכאמ'ור ה'רובדעת
 שברעת חי'וב הנתבע על אין ב. ; ע"פ גצולוה. שנאמן 'כדרך פרוע, לטעון הנתבענאמן
 חייב חתוגע - מא-רך ג. ; ברי טענת כאן שאין כיון ,הדור,ם, תביעת מצוהיטת
 ; ברי טענת .טוען שאינו כ"ון דגתבע, על השבועה להפוך יכול ואינו היורשים,שבועת

 נאמנות 'מקנה חוב השטר געצם ולא העיטקא בשטר שנרשמה הנאמנות תורת איןד.
 שיובא כפי מ,בפט" "שע'ר מדבריו  שמסיק וחמסקגא הש"ך, סגרת לפי גםליור,עים,
 בישברעה. חתובע לח"וב והן משבועה הנתבע לפטור הן העך עדות לקבל יש ה. ;להלן

 הנתבע. זוכה הג"ל כלעפ"י
 שלפי כיון הנתבע, יד בכתב השטו על שטר תורת יש א. : המיעוט דעתלפי

 שטרך בוה שייך פרעתי, טענת מקבלים הערכאות ואין ידו על לגבות ניתן המדינההוקי
 חייב אע~נם אס ב. ; הפרעון לאחר המלוה בידי להניהו שלא שמקפיר בעי, מאיבידי

 טוען שאינו ואעפ"י הנתבע, על השבועה להפוך הוא י.סול היורשים, בשבועתהתובע
 לדבר, כרגלים זה הרי שטר, ,תוקף לו יש שכא,מור בידו, שטר שיש גוונא כהאי כלברי,
 התאמה קואין כיון לקבל אין העי עדות ג. ; שמא בטענת גם היסת כהבבלעיםשבזה

בתאריכים.
 טעבות חוסיף אף המיעוט. דעת נימוקי והרחיב העמיק הערע'ור בכתבהמערער

 נאמשות שתורת בפירוש 3כתב שלא שאף העיסקא, היהר שבשטר הבאמנות תורתבענין
 כפי זו ותקנה המהר"ם, תקנת עפ"י הוא עימקא שהשטר כיון ליורשים, גם מאנק'ת1ו

 הוורשים, דהיינו המלוה, כוח 'באי נאמנות גם כוללת שבעה", "בחלת בס' הנומחשמופיע
 באסמכת(%ת, בזהה;רגה



 נראה ; ובכתב בע"'פ הצדדים וסענ,ות והמיעוט הרוב דעת בנימוקי עלוןאחרי
 מזה, הנובע וכל שבועה, מחיוב הנ,ת'בע את הפוט'רת במ,סקנתו ביה"ד כב' ,שצדקלנו
 אולם המ*עיט, דעת ,בזה ,נראלת ויות'ר 'הרו'ב, בדעת לפקפק יש העד עדות בעען כיואם
 : שיבואר וכפי העד, ,עדות על הסתמכות בלי גם הנתבע לזכות מספיקים נלמוקיםיש

 ? מ'שבועה  היו'רשים  לפט'ור'  ב,כ.וחה השטר' לבעל שניתנה נאכשנ'ות האם'א,
 שלא שיאמר עת בכל נאמן שיהא הל'וה  עב'  המלוה חת,נה :  ס"א צ"א 'סי'בחו"'מ

 ע"פ. מלרה  הרא  אסיל'ו שפר?'ו, שטוען אעפ"י שבוע,ה,  ב.לא נוטל' זה  .תר,יפרעו,
  נאמנות ,משמעותה -  נאמשות  זמתם  מפני א. :  טצמים שני  בז:ה  גתןובש"ך

 דהאיך כך, ,שהתנד, כיון פרעו, שלא סהדי אנן "דהכא ב. ; להישבע צריך שאינומלאה,
 נוטל דהמלוה בעדים, אלא  תפרצני אל מא"ל גרע 'ולא למליה, 'ויאמ"נויפרשנו
 שבועהבלא

 רשאים היורשים גם דלפ'ץ וכתב דהש"ך, ,סברא להאי קלסיה משפט"'וב,,שער
 )סיי שבש,ו"ע ממה והתקשה פרע'ו, שלא ס'הדי אנן כאן לש ,שהרי שבוע", ,בלילגבות
 כן אם אלא בעדים( ביטטר )גם שבועה ב,לי ,נוטלים היודי?ים שלאין מפורש ס"ה(ק"ח

 שס שה'מדובר לומר' נותן 'שבדוחק ומ'סיק ליור'שים, גם נאמנות תורת בפירוש בונכ,תב'ה
 הים. למד'ינת והלכו ,ופלדני פלוני בפני ש'פרע טועןכשהלוה,

 שו"ע על אינו הקושי עיקר כי בדוחק, ואפללו כך, ל'יישב נלת,ן לא)ולענ"ד
  לא,והר כו?,מ,תנה גם נאמנות" "תורת מהני הנ"ל, דש"ך טבר'ת עפ"י ישכן הש"ך, עלאלא

 'מתן לאחר גמ אפשרי ש,זה בעדים, א'לא ימו'ע,נו שלא תנא'י  בה,טלת שהיאההלואה,
  התרומרת בס' וכמש"כ ז' בס"ק הש"ד מסיק  ,ד:כך ח'רש.  שיצבוד  באן שאיןהה.לו'אה,

 אינו רדאי בשו"ע שהמחבר מזה ולוצא  ס"ב.  ב.ש'ו":צ  המחבר שפוסק  כבץ ש,לאווה
 'תורת שצריך ק"ח בסי' שו"צ  דעת. על ,מירי קשה  לא כן ואם הש"ך, סברתסובר

 הפסק על העיר לא ק"ה בסי' שהש"ך הוא, הקושי עלקר וכל ליירשים, 'מפו'רש'ת,נאמנו'ת
 נוטלים ה-רשים וסברתו, 'התרומות כגעי שנוקט מה שלפי לימימר ליה דהוהבשו"ע,
 משפט" "שעי שתירץ כפי לתרץ אין הרי הש"ך, על הוא שמקושי וכיון שבועה.בלא

 בשי"ע חמהבר שהרי וכו', ופלוני מלובי בפגי פרעתיך 'כשטוען שהמדובר)בדיחק(
 ה'ש"ך גם א"כ בפירוש, 'נכתב לא אם ,ליור'שים נאמנות תורת אין 'אופן שבכל דעתוודאי
  ופלוני,  פלו'ני ,בפני פרעתיך כשטוען אלא ,כשו"ע, להלכה נוקטים שאין להעיר צריךהיה

 בכל(. לדעתו ש'מסכים משמע. הו?"ך, ליהומדשתיק
 קילוסו שלע'ומת הג"ל הש"ך סבדת על הט"ז ה'סגת בהקדמת הוא בזה,רהנראה

 בריש עהוך "תלמהר שהרי וחוקים שדבריו הט"ז כתב בנ"ל, משפט" "שערשל
 תגחם", ישרים תומת קרא בוה המקיים  למל,וה להמוניה דלוה דאורחיה המפקידפרק

 יחזור שלא ש'מתירא לו שילם שלא סהדי אנן כאן דאין ה'1"ך נגד שט'ועןוהייגו
 ויתבענו יחזור שלא עליו דסמך די"ל פר'וע, טענת נגד נאמנות לי שנתן כיוןויתבענ,ו,

 כלל, מזה בתירא ולא הוא, ישי שאדם באמת עללו הוא נא'מןכי
 שנאמנות טי"ז( ע"'א )סי' בשו"'ע דפוסק מהא הש"ך סברת, על להקשות ישןעוד

 דמילתא ב,טעמא הסמ"ע וכתב ה"ורשים' מן לגבות 'מה'ני לא מש'ב'ועה לפוטרוס'תם
 שאביהם להיהרו?ים טענרח אנן מ"מ פרעתי, לטעון מצי לא דאביהם "דאעעג : ל"א()ס"ק
 ם ו ש ו'מ נפרע, שלא לומר נגדו פניו מציו  ה,מלוה הקה לא חי הלוה היה ואםפרע,
 וכ'ו'".  יורש"ו נגד 'הימנוהו ולא נג'דו הל,וה הימנוהוהכי



 משום הוא שהאמינו מה שהרי סהדי, אגן כאן דאין כן גם לומר יש הרי 'זהולפי
 לו פרע שאבן הלוה ל'ומר יכול הרי כן 'ואם שילם, שלא לומר נגדו יעיז ש,לא בטוחשהיה
 כנ"ל. ויתבע:נו שלחזיר חשש לאכי

 דודאי סדעיי, אנן דאיכא מוהלטת בצ'ורה באמת אמר שלא הש"ך בכוונתונראה
 שכתנ וכמו יעיז שלא זה ,ע'ל שסמך א'ו הט"ז, כסברת מלא אימון בו ש,נתן כב"ליתכן

 על שסמך הלוה יאמר אם דהיינו גפשד, ,בממה על"ו בא שהש"ך אלא וכנ"ל.הסמ"ע,
 נאמנות תורת לו שנתן ש.כיוז שפרעו, נגדו ולטע'ון לחוור עכשיו יכול אינו אז כיהמלוה,
 האמינו שלא כקהטע'ון אלא לדון ,לנו ,ואין אותו. מחייב זה הרי פעמיים, יתבענדשלא
 להלוות רצה לא זה ובלא ,זא'ת דרש שהמלוה מפגי אלא נאמנות תורת לו 'כתב ולאכלל,
 שדי לא יהרי לו, פרע לא ודאי א'/כ לו, האמין לא באמת שאם הש"ך עונה וע"זלו.

 בו חושד והוא ,ממנו, ולתבחנ לתזור יוכל ש'הלה בעוד לי ישלם ואיך בכדי, ז'וזיא-נ"ם
 שברעה. צריך אין 'נאמגות, תורת ל'ו שכשכ,תב הש"ך כ' ע"כ בשניה, לתבועשמסוגל

 נפשך, הממה שייך דאז לתברצ, שבא עצמו המלוה כלפי רק שייך זה ,כלאכן
 שאכן כנגדם וטעון ,הלחה "כיל ,שפיר הרי לתבוע, באים והיורשים המלוה כשמת כןולא
 שניה פעם יתבענו שלא וכנ"ל( יעיז, שלא )אד המלוה גא,מנות על סמך כי פרע,כבר
 מאמינו, הוא אם שהרי פרעו, שיא סהדי אנן איו זה כלפי א"כ תבעו. .לא שבאמתכפי
 לא שהלה בטוח היה שהרי על"ו, שהאמונו אעפ"י ל'פורעו יסול היה הרי טעגתו,וכפי
 תור,ת גתן יא שלהם הקורשים כן ועל נדין, שלא לתבוע לו שמתנה הנאמנותינצל

 לאביהם. שנתן הנאמנות מכוח לתבעו יכולים אלנםנאמנות,
 נפטרים מעויא, שטרא בידם כשיש גם היוו"2ים, עואין שו"ונ, פטק שפירדאתי
 ולא על"ו משיג הש"ך ואין ליורשים. גם נאמנות תורת בפירוש כתב לא אםמשבועתם

 היא. מום'כמת הלכה כי על'ו,חולק
 משפט", "שער שקיבלה הש"ך סברת שלפי המערער טענת האמור לפיומבוטלת

 מתברר דכאמור ה"ורשים, מש,בועת הלורשים את גם פוטרת למלוה נאמנות 'תדרתהקגיית
 נתן אא"כ כד2בועה פטדרים יורשים שאין שו"ע לדעת מטכמת בזה הש"ךשדעת
 מפורשת. נאמנות תורת הלוהלהם

 או פה על מלוה ה"ורשים שברפת ידי על לגבות הלורשים יכולים האםב.
 ן ידבכתב

 הלחןשים שבהצת ידי על אביהם חוב נובים שיורשים שההלכה יוצא הנ"לעפ"י
 בש0ר גובה אביהם הדין שמצד עדים, ידי על חתום מעליא שטר בידם כשיש רקהיא
 ונוטל דנישבע הוא פרעתיך דלא לי אישתבע אומר אם ורק פרעתי. טוען אם גםזה,
 כאן עואין אעפ"י ו'כו', אבא פקונו שלא כשנשבעים טגי ביורשים ע"ב ב(. פעב,)סי

 'ולא עצמו, השטר מכוח הוא הגבו'ה זכות עיקר כי בהא, סגי מ"מ מצום בריתבועת
 ישבעו שהיור"2ים סגי לא למלהה, גאמנרת, בו כשיש גם הלוה ש,ל יד 'כתב בהמטרכן

 שהיה מפני לוולוה נאמגדת תורת שנתן טועז שהר" זה, ידי על לגבות היורזעיםשבהצת
 ממנו תבע לא בוומת והמלוה לו, ,שילם אכן והוא לו, כש"2לם ממנו יתבע שלאב0וח
 פרעותי, לטעון נאמן יד( בכתב )וכן פה על מי'וה "דין שמעיקר וכית לו. ששילם מדעכי

 שיש הכללי הדין זה על חוזר ממילא וכג"ל, הדין,  בעיקר פופלת לא הבאמנותותהית
 לא ליטול היורשים שבועת הרי גוונא כהאי 'וכל ערעתי. ל'טעון שנאמן פה עללמלוה



 ליטול דמהני הוא וכנ"ל כלל שבועה צריך לא הדין המעיקר מעליא בה2טר רק כימהני,
 פרעתי. לטעון שנאמן הוא שהלוה פה על ,במלוה לא אבל היורשים, ,שבועתע"י

 במלוה כוהני לא ליורשים, גם נאמנות תורת במפורש, יתן אם גס להבי,ימזאתזן
 הט"ז סברת )עפ"י שילם שלא בבירוי שקח-עים ייאהרו כן אם אלא יד( בכתב )או פהעל

 ואמלו נפרע, שלא במפורש להם אמר שאביהם שישבעו בזה סגי אולי לעיל,שהובאה
 ויצטרנו ,מעיז, שאינו הסברא שייכת התובע כשהוא דרק בהא, טגי לא הסמ"'ע דברילפי
 מוכיחה אינה הרי וכו' אבא פקדנו ,שלא ,הידרו2ים טע'נת כי עדלם(, '2לא ,לנו ב,רילדמ,ר

 לא באמת ואביהם קה2ילם, לטעון ,הלוה עדיין ,ויכול זה, חוב לתבוע בא היהשאביהם
 יודעים ,אינם שהם מפני וה הרי שהאמינם אעפ"י 'תובעים, שהם ,והא אותו, תובעהיה

 ליטול. דיכולים 'הוא ברי נגדו יטעע אם רק ע"'כ ממנו, ,נפרע ב,ברשאבלהם
 אם זו משבועה נפ0רים וכן הלורשים שבועת ע"י שנוטלים הנ"ל ק"ח ,בסי' שאימרווזה
 אבל וכנ"ל, מעולה שטר שבידם שם, שמדובר .בגוונא רק הוא נאמנות, תורת .להםנתז
 שבועת ע"י זלטול יכולים שאין פ'ה, על כמלוה ש,ד"נו יד כתב וגש,טר פה על במלוהלא

 נאמנות. תוהת להם ,כשנתן - 'ברי טענת ע"י ,ורקהיורש,ים,
 החוב. יקבל ש'המערער-התובע בדין אין הרורשים בשבועת שגם הנ"ל, מכלויוצא

 'במפורש ב'ו כתוב היה אילו גם הנאמ'נות, תורת 'מצ'ד מה2'בועה נפטר שאינו שכןומכל
 להח-2ים. גם נ"תנת נאמנותשתורת
 שבעה". "נחלת בס' מהר"ם תקנת גוסח על ההטתמכותג.

 המהר"ם, תקנת שהוא עלסקא 'היתר' עפ"י נעשתה שההלואה שמאחר טועןהמערער
 המלוה, של כרחו לבאי גם נאמנות תורת כולל שבעה" "גתלת ש,בם' הנוסחרבזה

 כפי כפירה2ו סתמו במפורש,, העיסקא ,בשטר נכתב ש,לא עואעפ"י לאוכמחומתאמץ
 הנ"ל. הניסחשנקבע

 בשטר בפירוו2 נאמר שלא שכיון הערעור, נשדא הדין בפ'סק בצדק משיביםע"ז
 כתב שהמלוה ואף בו. שיש מה אלא לגו אין מהר"ם, תקנת עפ"י שנעש'ההעיסקא
 עוד מזה לדוצת הל'וה את מחייב זה אין שיעשה, ,הלוא'ות כל על עיסקא שטר זמןלאחר
 זה. עלסקא שטר' שנ'כת,בטרם

 גם בהכר'ח כולל זה היה לא 'מהר'"ם, כתיקוז כתוב הלה אילו שגם לזהו'נוסיף
 אינו חתקנה, ,ומכוח טיבעו, מעצם עיסקא שטר 'נוסח שכן ליורשים, גאמנות תורתמתן
 אס כי החזרתי ,לומר נאמן הלוה שאין בזה וסגי ליהרו?ים, נאמנרת תררת למתזנציך
 אדם" "חכמת דבס' תמחרה. שפועה 'ע"י אם 'כי נאנ'סו, ולא ונאמנים, כישיים עדיםע"י
 לב"כ הלא למלוה לא גא,מנות תדרת מתן גאמת ,נזכר לא עיסקא שטר נוסח מביאשג"כ
 הלואה לכל עצמו בפני כטופס מ,ופינ זה אך נאמ,נ'ות,, תורת למתן גם נ,וסח שם)ונמצא
 מהר"ם" "כתיקון כשכותבים גם לומר, לנו תיתי מהלכי 'הא"כ עיסקא(. לשטר דוקאולאו
 למלוה נאמנות תורת ~מתן גם בוה שכלל שבעה", "נתלת ,שבם' לנוטח הכוונהשתהא
 עיסקא. ההיתר לשם כנדרש לא אבל דשטרא, ש'ופרא לשםולב"כ,

 שאף מאקןות" "פנים בשם תשובה" ב,;פתתי המובא על עדד מטתמךהמערער
 מיהו "בי נכתב כאילו הוי אדנלס, או התזרתי בטענת נאעדן הלוה יהא שלא נכתבשלא
 בשנסו". או החזרתי לומר נאמז שלהי' פקדון חצי דין לו שיהי' עיסקא שיתזזה

 לבזלוה ד,2ות לו נתן שהלוה המדוגי שם שכן לראיה, דומה הנידוז איןאך
 קךנהגו כטן טרען "והמלוה בדבריו: שם כמבואר לו, ,שנצרך מה כל ולהוסיףלכתוב



 לומר נאמז העא שלא תיקן ומהר"ם מהר"ם, תיקון עפ"י שגע,שו עיסקא שטרילכתוב
 שם דע~רובד כן אם עיסקא". שטר תוקף כל לכתוב בידו .הוה וגם בעדים, אלאנאנסו
 מעיקרא לו נ"תבה נך ולשם מחר"ם, תיקון עפ"י ההיתר לשם בהכרח הנצרכת 'הוספהעל

 שטר על חתם שתלוה דידן בנידון כן ולא במפורש. זאת להוסיף הלוה מאתהרשות
 שוהצאי ברכמ ולא נאמר ולא העיסקא, היתר לצורך הנצרך כל בו מפורט שהיהעיסקא,
 ללורשים, נאמנות תורת בו להכניס יסוד שום אין א"כ נכתב, שלא מה בו להוסיףהמלוה
 באמת מקפיד דיה מסכים, הקה אם ואף לזה, מסכים היה שלא ,לטעון 'הלוה יכולשבן
 נאמנות על שם כתוב 'היה שלא מכיון רק החוב, כשפרע היד כתב את בחזרהלקבל

 הקפיד לא כן על שניה, פעם ממבו יתבע ש,לא האמין עצמו המלוה את ואילוהיורשים,
 שטר. תוקף לו שאין יד; הכתבלהשאיר

 עיסקא בשטר לגבות שנהגו מה על מש,פט" "שעי שתמה מה עוד הביאהמערער
 עדים מביא ו~ה קיים היה אביהם אם דשמא ליורשים טענינן 'ולא 'היורשים, מןגם

 יכול שיהא נתקנו כן מתחלה בז'מננו, הנהיגלם עיסקא דשטרי ,יואפשר וסייםשפרע,
 למעשה". עיון וצריך ה*ורשים, מן ,אף בהםלגבות

 שלא ואף היורשים, מן לגבות :היטתא דנים ש,כן שכתג "הרי : המערער ע"זוכתב
 וסיים ,ואפשר' שכתב ומה גכ,תב. כאילו הוה היורשים, לגבי הנאמנות בשטרגכתב
 עצכע הוא אבל מחר"ם. תקגת נ'וסח לו ידוע היה שלא היינו למעשה', עיון,וצריך
 שכתב הנ"ל מאירות" "פנים דברי רא'ה לא וגם היורשים. מן שגובים המנהג שכךהעיד
 היורשים". מן שגוביםמפורש

 תקנח נוסת עפ"י  עוגובים המלוה יורשי לענין הדין דהוא ללמוד מכאןורצה
 וכנ"ל. שבעה" ,גחלת שבס'מחר"ם

 'מפרשי האחרונלם מגדולי א,חד שהוא כהבפט" ב,,ש'ער סריקי בוקי תלההנה
 כהצפט" "שעי, דברי שכל בעוד מהר"ם". תקגת גוסח לו ידוע היה "לא שכאילוחו'/מ,
 מהר"ם". תיקון עפ"י ע"סקא בשסר שגובים היזתא "שדגים מה עלטובבים
 ויתר שטר לפי גם שהרי מהר"ם, תיקון עפ"י גם הדא במטפט" "שער קושיתאבל

 שלא אלא שם נאמר 'ולא ,נאמן. שהחזיר, עיים מביא אם המהר"ם תיק'ון שלע"סקא
 היא הרי וקושיתו ינאמנים. כשרים עדים עפ"י אלא זה על עצמו בטעגת נאמןיהא

 נפטר היה ובזה ,בפניועם, שפרע עדים באמת ,מבלא - קיים 'דךה אילו - הלוה היהדשמא
 שנף שלא הנידון ש,בו מאיר'ות" "פנים לדברי שילכות לזה אין וכן מהר"ם. תיקון לפיגם

 אינו זה נוטח רצפ"י המהר"ם, של ע"טקא היתר עפ"י לכתוב רשות לו שה"תהבמתלוקת
 קיים, עפ"י אלא החזרתי לטעדן לו ואין חמורה, שבועה ע"י לא אם נאגמו לטעוןנאמן

 מסחצגא די"ל קךנדגו, מה לפי גם ,אולם למעשה". ,;וצ"ע : משפט" "עדצר סייםולזאת
 נות שהמלחה בנידוננו משא'/כ קיים. 'כונהמל'וה רק זה הרי נלתנה, כן ע"מ .זו הלואהגם

 עצכע להבטית רוצה המלוה שכן נהגו, בזה שגם ראיה אק בזה לגבות, 'באיםוהיורשים
 עליו להוציא הבא דא ובכגון יורשהו. את להבטיח גם שרצה ראיה איי אבל מק'רה.בכל

 מהר"ם תיקון עפ"י קךהש עיסקא בשטר נאמר לא דנן במקרה שכאמור בפרט,הראיה,
 למלוה, נאמנות תורת כל בו שאין אחר נוס'ח יש וכנ"ל שבעה", "נחלת בס' הכתוגכיי
 לא עייין א"כ 'עיסקא. ההיתר לעצם נצרך וה ואין ל'לוה, נאמנות שאין בו נאמררק

 משבועה. היורשנפטר



 'לכך, הק,בוע' הטופס על גכתב שלא יד בכתב שטר של ויגוד,

 שכתב למה ,שצייגים בזה, שדגים המק'ורות מובאים הערעור נשוא'בפסה"ד
 ע"י יכך שגקבע בשטר ש,נ'כתב להיינו "ועקסל" שרק 'ממנו שנרא'ה הש,לחן"ב,~עהוך

 פרעתי". לומר נאמן שפיי המרכ"ז בלא 'בעלמא פתק "אבל למוכ"ז ,שטר או המד"גה(וווק
 שלפי דכיון עליה, שמסתמך והמער'ער חמיעוט דעת צ'הרק'ת לכאורה בזהאולם

 זה הרי א"כ יכך, המיועד טופס על נכתב שלא כת"י עפ"י גם לתבוע ,ניתן המדינהחוק
 המלכות דין היה לא השולחן" "ערוך ,דבזמן השולחן", ,,,עהוך בו ש,דן "ועקסיל"כמו

 שיהא גם צורך ,ואין 'כאן. המדינה חוקי לפי כן לא א'בל "ועק'סדל", עפ"י אלאלגבות
 א"כ הערכאות, דרך לגוביינא להגיש עצמו המלוה יכ'ול שעכ"פ כיון למוכ"ז,כתוב
 בעי. מאי בידך שטרא הטצנה כאן גם ושייך לזה, הלוהחושש

 דברי שהוסברו מה דלפי והט"ז, ה,סמ"ע לדברי בהתאם לעיל שגתבאר מה לפיאך
 לטעון יכול הלוה איז דא'ז 'לפרוע, בא היה עצמו המלהה אילו רק קיימת ,זו טענההש"ך,
 יעיז שוא זה על שסמך וכן בערכאות, ,לגבות כדין ,שלא יעשה שלא נאמגותו עלשממך
 זו טענה שלפי ש:כיון יד, הכתב לו שיחזיר שהקפיד מבלי לו ופרע בשקי לטעוןנגדו
 עכשיו כנגדו לטע,ון גם יכול ואיגו כנאמן עצמו על קבלו ,הרי א"כ עליו, "אמינוהרי

 קיימת שפיך בזה החוב, לת,ב'וע באים כהטהיררשים כן ולא לתבדע, פנ"ו ומעיזשמשקר
 יתבע שלא וכן בערכא'ות, לתבוע עוול יעשה שלא המלהה על סמך שאכן הלוה,טענת
 יד שבגתב זה שטר על ג.טאר היורשים לגבי ע"כ שפרעו. שיההע לאחר כדין שלאמ'מנו
 שיא בטוח היה שהלוה להוסיף יש )ובנידוננו פרעתי לטעון שגאמן פה על מלוהתורת
 לעשות רצתה שלא חזינן א"כ כד"ת, עיסקא שטר שכתבה לאחר בערכאותתגבה
 תתתייב שלא שלה ההלואות עסקי א'ת לגלות מעונינת הלתה לא א'ולי וכן כד"ת,שלא
 הכנסה(,במס

 הרוב דעת פי על פסה"ד מסקנת לקללם שיש נראה הנ"ל כל עפ"י דבר,סוף
 לטעון נאמן והמשיב היסת, ,שבועת לא ,ואף החוב עצם את לא לתביעה מקום כאןשאין
 ש,בועה, בלאפרוע

 ישראלישאול

 שליט"א. ישרא,לי הגר"ש כב' חברנו של למ,סקנתו מצטרפיםאגו
 אליהומרדכי גדלדשמידטאליעזר

 פוסקים: אגו 'האמורלאור
 גדתה.הערעור
 להוצאות. צואין

 תשל"ה. בניסן כ"'ז בלוםגיתן



 6688/ל"י מס'תיק
 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבבית

 צימבליפס ג. ה.  חוולשק ע.  אג"ה - ורנר ב. ש. הרבנים : הייינים כג'גפני

 :געגין
 הרב ב"כ )ע"י ג :התובע

 הבלסק"
 :גגד

 בהנתבע:

 התמיה ההדר אם יתן שאדנו %ען :הנידין

 ל"י 2292 סך על המחאה לו שמסר מחבירו אישתביעת
 לו שש,לם לו שנדמה הנהבע טענת .- תמורתה, קבלולא
 שילם שלא שנמקרה תמיד גוהג שהיה וכפי ההמורה,את
 בפנקפו, יאת רושם היה ההמהאה, תמזרת לתגירומיר

 מוה  הובהה היי בפנקסו, כלום ישום לא והפעםוהואיל
 למחרת רק  רושם היה  ילפעמים  ההובע  תשובת .-טשילם.
 מקרה האם -- לרשום, ששכה תקלה חלה שהפעםוכנראה

 או ופטור גתהייבתי" אם יווע "איני כאומי דיגוכזה
 הטעם מה -- ייב, ה ו " ך י ת ע ר פ ס א ע יוו י נ י א " ר מ י אכ

 שהייג, פרעתיך" אמ יודע "איניבאומר
  געסק הדין מה --

 --  הליפיו. החזיר אם יודע שחיגו טוען  נשהנתגעהליפין
  ויפית מ  מטנעות ההמורה צכסף שנמצאו בתביעה הדיןמה

 מעורר כשהגהבע הדין מה -- יודע". "איגי טיעןוהגתבע
 --  בהלוואה. או במתגה היה מהתובע שקבל הכסף אםספק
 -- פשרה, ולגבי שביעה לגבי פטור של במקרה הדיןמה
 בכך, שיגיל נמי נפבקסו, רשום שלא הגתנע טענתהאם

 ברה כסעגתכמוה

מסקנות
 "איני 'הט,ה11 וא"לו ; פטור נתהייבתר', אם "ודע "איני קוהטוען הכלל קרוע 1(א.

 חייב. שרעתקי", אםידע
 משים 'הוץ הייל, פרעתיד" אס עדע ,חיני שהטוען סוהטעם אומריםיש2(

 גם זה לפי 'הראי. מידי מוצהש ספק האין ספק ח% יהפרעון יואישההלסשה
 ומקבל מסויימת מטבע להברו נהתן ט4אהד כגון הליפיו, של עטק עחעיםאם
 לא', או התמהרה את מ"ד % גתן אם ספק ונתעורר אהרת, מסבע תמורתהמיד



 קיבל ודאי 'המט'בע את הרי כי פרעתיך", 'אם יודע ל,,איני דומ'ה זההרי
 ודאי. מ"די מיצ"א ספק ואיו תמורתת, נתן אםוטפק-

 שיש משום הוא חייב, פרע'תיך" אם יודע ש,,איגי שהטעם לפיש יתכן'אולם3(
 אם "ודע כ,,איני ז'ה 'הרי הנו', תל,יפיו של נ,מ,ק,ר,ה 'ולפי"ז חיהב, חזק,תעליו.

 מעולם. התחייב אם ספק שהריהתחייבתי",
 בעל טען מיכן ול'אחר החדב 'את ל'ו פרע וח'בירו כסף 'לחבירו 'חייב אחדאם4(

 "ודע, א"ני טוען והל'דה מיויפות, נמ'צא'ו לו ש'שילמו המטבעות שביןהחיב
 לאחר כי אתחי"בהי", אם יודע כ,,איגי דין לו יש אם תפ"מקים'חרלקים
 אם "ודע כ,,איני דין לו יש א'ו ; חדש'ה, תביעה ,וווהי 'תחוב ס'ול,קעוש"ל'ם,
 כואוי. ה"ה פרעונו אם מתע'ררר הספק כיפרעתיך",

 פסור שהוא התחייבתי" אם יודע ,;א"ני הטוען שאף הפוסקים קבעד 1(ב.
- 

 חייב
 יודע. שאינו היסת שכועתיהישבע

 ביו  פשרה לעשות הדין גית 'רשאי ו~בועה, יעומו להיפטר כדיאולם2(
 כדי משל"ם "ותר לח"בו אין פטור, הוא 'הוין שמצד מכען ברםהצדדים.
 לדין. קירדבש"ה"ה

 הוא ,הרי כל,ום, רשם שלא ונמצא בפנקס, ד י מ עסקיו כל לכתוב שרגילמיג.
 א'חרת. הו'כחה א'ו לדב,ר" "רגלים 'מבלי גם .נעשה 'ל'א ש'העס,ק ברי לט'ע'ון"כול

 ט  המיעו קנרת ממ
 וחייב הלואה בתור אותן קובי אם "ודע יאונו מחנירי מעדת ,טק"בל מי 1(א.

 לו יש %ם ל'הלטה  הפוסקים מ'סתפקים מתנה, נתור איתן קיבל אדלהחויר:ן,
 אם *ודע ,איגי כטוען או ופטיור, התחייבתי" אם יודע ,;איני כטועןדין

 פרעתיך". אם יודע ל,,א'י'ני דומה שזה להלכה 'ומטיקים דחייב.פרעתיך"
 האחת בשאלה אחת פר,ות שתי לוובירו שמסר במי ל'זה דומ'ה דיןמצינו2(

 השכורה א'ו וחייב 'מתה השא'ולה אם ספק 1'נפ'ל מהן 'א'ח'ת '1'מתהבשכ"ר'ות
 אם "ודע כ,איני דין לו ,יש ,הפרות אהת לו מחזיר שאם ופטור,מתה

 כ,,א"ני שדינו סוברים יש 'הפרות אח'ת לו מחזיר א"גו ואם'נתחי"בתי",
 פרעתיך". אםיודע

 על מסויים סכום על המתאה לחבירו גתן שאחר למקרה  ללמור ישימכאן3(
 התמורה לו  נתן אם ז'וכר  אינו ההמחאה  ימקבל  מיומגים,  תמורתו  לקבלמנת
 פרעתיך". אם יידע "איני כט,וען שדינו לומר שיש עא,או

 יודע ,איני כטוען הוי מזויפות, במטבעות הפרעון שהיה טען שאם ל'הסובריםאףב.
 המטבעות, במחות הוא והספק ודאי ,היה הפרעון שמעשה היינו גתחייבתי",אם
 דחייב. פרעתיך" אם יודש כ,,איני תוי הפרעון, עצם על הספק אסאבל

 רגלים 'כשיש רק ברי כטוען נ'חשב פנקסו פי על שש'וען סוברים חפוסקים1(ג.
 יודע". "איגי כשאומר ,שכן ,וכללדבר,

 בדיו נשאר הנתבע שפרע, אומר וארר פרעתיך", אם ,"ודע "איניהטוען2(
 מ'סתפק'. עצמו שחוא מאחר פרעתיך", אם יידע"איני

 ההלואה, ק'ררמ עוד פרעתיך אילי כי לך חייב אני אט יודע איניהטוען3(
 דחידב. פרעתיך" 'אב יודע כ,,אינידינו



פסק-דין
 : כילקמן ב, את התובע מ'א' כספית תביעהלפנינו

 לי יתן לבנק .הצ'ק שיכגיס כ~מנו וביקשתי ל"י 2292 ע"ס צ'ק לנתבע"מסרתי
 לי: אמר 'הוא אך הכסף, לקבל אליו באתי ימים 'ארבעה אחרי 'מזימן, כסףתמורתו
  ~2הוא זוכר ואני )ומאחר לך", החורתי שכבר כמדומני לא, או ,לך 'החורתי אם זוכר"אינצי
 הכסף". לי שיחזיר נ~מנו תובע אני לי, החזירלא

 שהיו שנים שמונה שזה הנתבע, טען .תשל',ד תמוז 'כ"ה מיום ,בקה"דבישיבת
 מעמד באותו מיד לו שנותן או והנתבע, צ'ק, לו ומוסר ,אליו בא התובע : כךנוהגים
 נרשם לא דנן במקרה מ"כן. לאחר הכסף לו ומחזיר בפנקס רושם שהיה או מזומן,כסף
 שלא נלכיון אך הכסף, ליו החזרתי אם זוכר אינני אמנם אם אף "ולכן בפנקס,הדבר
 במקום". הכסף שונתתי 'סימן בפנקס,נרעים

 בערב, בא ההה אם ש'לפעמים אומר אך שנים, שמונה נהגי שכך מודההתיבע
 לי נתן שלא תקלה נגרב~ה הנידון "במק'רה למחרת. אלא מיד בפנקס רושם ,היהלא

 בפנקס". נרשם לא וגםהכסף,
 למחית. רק שירשום קרה ,ולא מיד רושם היה שתמיד .ואומר דבריו, ,מכחישהנתבע
 לי", החזיר שלא ,;ברי טועל: והתובע שהואיל טוען, בסיכומיו התובעב"כ
 עואת מירה קוהנתבע ומאחר לאו, אם לו החזיר אם זוכר שאינו ש,מא, אומרוהנ'תבע
 עדיף, ברי ושמא ברי ,דאמרינן מרע'תיך", אם יהרע "איני 'כדין זה הרי מס,נו, קיבלהצ'ק

 ס"ט. ע"ה סי' בחו"מכמבואר
 יודע ל,יאיני או פרעתיך" אם יודע ל,,אלני דומה נידוננו אם לדון מקום ישוהנה

 מסופק הנתבע בגידונגו דהא עדיף(, ,ברי לאו 'ושמא ברי ,ב'ו )דאמריגן נתהי"בתי"אם
 אם כי בועולם, ,לו ונתחייב לא הא הדבר, היה כך אם והרי במקום, בו לו שילםשמא
 מוומנים, במעות הצ'ק שמתליף חל"פין, אלא זה אין הרי הצ'ק, תמורת הכסף מיד לונהן

 אם יודע "איצי כטוען זה הרי כך ההה שמא דכשטוען ונמצא לו, נתחי"ב לאומעולם
 עיקר רהא פרעתיך", אם יודע כ,,איני דהה ,לומר מקום יש גיסא, מאידך אךנתחייבתי".

 דאין משום דהדא קי"ח 'דף בב"ק הרי"ף כתב שחייב, פרעתיך" אם יודע ב,,איניהטעם
 וספק 'לו נתן 'יראי הצ'ק שאת כיון בנ"דוננו, הדין הוא ,וא"כ והאי, מידי מוציאספק
 וחייב. ודאי, מידי מוציא 'ספק ,אין .תמורתו, שילםאם

 כתב, ע"ה סי' סוף בחו"מ הט"ז דהנה דרבוותא, פלוגתא זה בדברומצאפו
 אחת מסבע לו 'והראה 'המלוה 'גא הפרעון ואחר מעות סך לחבירו שפרע במישנשאל
 אם רודע "איני : השיב והלוה חובי", גפיעון ממך "קיבלתיה : ואמר מתוכןמזוייפת
 איני ועכשיו הפרעון ,בשעת ממך 'מסולק 'כבר א'ני הלא המעות, באותן זו מטבעהיתה
 ע"(1 נ"ב 'מב"מ וראייתו נתחילבתי", אב "וךע כ,,איני דהוי היא הט"ז ומש,ובתיודע",
 הלה ואם וכו', חסירה הסלע תהא "כמה : במשנה שם דאמרו במעות, סלע מחליףבעניז
 אלא נודאי ווכירה אקנו שאם משמע ,ד~מנו", מקבלה חדק2 י"ב לאחר אפילומכלרה,
 לודע 'כ,איני חשיב דלא הרי לו, להחליפה צריך אלנו לו, שנתן הסלע זו אסמסופק
 נתחי'בתי", אם יודע כ,,איני אלא פרעתיד",אם

 שנות,ן במו'"מ ,ז,ה כל "אך ,הז"ל: הט"ז, ראיית דחה כ"א ס"ק שםיבע,תו%ם"
 לא א"כ ,מטבע, תמורתו המקבל חפצים לו נ'ות,ן או מטבע תמורתו ומקבל מטבעלו



 ודאי יחיב הטעם פרשתיך 'אם יודע ואדני בוו,  זה וץצאו אדם על ח"וב שום ,מעולםחל
 "ודוצ איצי גאומר 'וה"ל אדם, שופ על כל'ל תיוב חל לא מעולם כאן 'אבל טפק,והפרעון

 דמי בתוך : טוען העוא 'ופהעו מקדם כבי לחבירו שחילב גמי אבל .לך, הייב 'אניאם
 'ופרע'ון ודאי דחוב פריתיך, אם יודע איני הוי שעיר א"כ מזו-פהע מטבע חףפרעון
 שלא ה,,תהכדם" דברי שהעתיק ט' סעיף שם השו"ע על הקדשים" ,;כסף )ע"ספק"

 שבמקח כתב ו"'ל "בא'ו"ת שם: וו"ל לנ-רוננו בדומה אלא הט"ו מדון עםבהקשר
 הפרעון 'בממון מפק ואח'יכ הסחורה לקח אם גם פרעתיך אם "ודע אלני שייך לאוממכר
 שם(, וברלו בהמוצך ,ועהאח"כ".

 על שם שגתב ס' ס"ס ח"א מאירות" "פנים בתשיבות גם כתב האלהוכדברים
 יו דנתן מטבע גבי בשלמא לרא'י', דומה הנדון דאין א,רמר "ואני : וו'"ל הט"וראיית
 מיבעיא ל'א אחד, ,רגע אפילו 'לו גתחייב לא מעולם טוגה הסלע הי' דאם מכר,בתורת
 גתחייב לא מעולם טובה הסלע  'דאם  פר'וטות, לו  ג'ותן  וההש תחילה  המלצ לו דנ'תןהיכא
 דגועולם נין מ"ו  ה'מלע, לו  גתן  ,וא'ח"כ  הפר:ו'טות  תח,"לה השולחני גתן אפילו אלאלו,
  ארני  אומר גאילו הוי של'ו שזה יודע ש'אדנו אימר אם א"כ לו, שחייב  מבורר הההלא
  טצותיו כל היו אם  %ף  ההלואה, מק'ודם לו שחייב היגא אבל לך, תייב אגי אםיודע
  שפריו בבירור לידע צריך  א"ג  מקודם, לו  חיוב שתה מודה נל"מ הפרע:ון,  ב?תטובים
 פרעתי". אם יההצ איני בכלל דהוי י"ל יודע, איני אומר אם אבל טיבים,במעות

 מאלרות" ו,;פמם "תומים"  דבר'י  שה,ביא קע"ח סי' 'סוף  לאה"ע מאיר" "ביתיע"
 ומהדו"ב קל"ד סי' ח"ב ,)מהדו"ק ימ"יב" "שואל בשו"ת וכ"'כ להם.  והסכיםשהבאנו
 לא דמעולם בהעום נתהייבתי", אם יודע כ,,אימ הוי דבחילוף נ"ג(, סה  מוףח"א

  חיוב. חוקת שייך ולאנתחייב
 ", וכו' מכירה היה ,"ם : ע"א נ"ב מב"מ יאה שהביא הנ"'ל דמהט"ו 3האהאולם

 גודנא ,בסהאי דגם דס"'ל מוכח שהבאנו, מאירות" ו,,פנים  "תומים" כדחיית ס"לולא
 שקבל והסלע חמעות, את לו נתן דבודאי כיון פרעתיך", אם קהרע כ,;איגי חוידחליפיז
 מוציא ספק אין לומר צריך היה גוהנא כהאי כל הוי היא, חסרה שמא ספקתמור'תם
 הט"ו שפלר מוכיח לה, ומדפטרינן דחייב, פרעתיך" אם יוד-צ  כ,,אמני והוי  ודאי,מהי

 אח"כ אם ושוב ממנו, נסתלק הרי ספק,  שלום  ה-ה לא לו שפרע שגשעה שכ-וןדאמרלנן
  אם יודצ  כ,;אקני  'וגח,מב חרשה  כתביעה חף חסרה, או מתוקנת המטבע אם טפקנולד

 הט"ו נהית ילא מכבר, לו שחייב בח'וב הדין דהוא הט"ו מכאן ל'מד וששרנתחי-בתי";
 אם "הרע כ,,איגי לד;חש,ב רא,וי היה חללשן רגם דס"ל משום לחוב, חליפין ביןלחלק

 וכנ"'ל,פרע'תי",

 :  שם וו"ל  פ'( 'סי' חו"מ לחלק  מהרשד"ם עליו תולק הט"ו של ד"נו .בעיקיוהנה
 יום יהשחר 'במעות, 'לו ופורע סחורה מהבירו לוקח עואדם קום בכל מצף"שאיד,דבר

 תשובה, וכף, מוץ,פים לבנים 'כך שמצאתי הרי ואומר המעות מקבל חוור ,יומיםאו
 ואם לו, פרע שודאי 'לישבע שהצריך מנה לחבה-ו "יקב שהיה שמודה שמי חואפשיטא
 דגנא'חר ו-רן בנייון דהדין נ,ראה כן ולכאורה ,וכו', לנלם "י"ב שפרע גביוור יודוצאלנו
 מיקרי, פרעון לאו יפה, מגה לו !נתן לא ואם המנה, לו נתחייב הסחורה ממנושקנ'ה
  רל"ב גמף הש"ך  לש'לם",  חייב  לא,  ואם יפה,  המנה  לו ש,נתן 'בויאי שידע צריךוא"כ
 כ"ו, ס"ק ע"ה סי' תוצובה" יפתחי העה להלכה. הרשד"ם יברי העתיק ט"וס"ק
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 גשע'ת מיר המשת את קוום"לם בא'ופן ומיירי משמע ,וצ,נד"ם של מליונוהגה
 אם יחרצ ק,איגי לה תשיב .ומ"מ ע"א, נ"ב דג"מ ומתנ" כגוונא דהיינוהמגירה,
 ~זה דבאופן הנ"ל מאירות" ו,;פגים ,)וזומים" כסברת ס"ל ש,לא מפורזם 'דויפרעתיך",
 דגם ס"ל אלא גתחייבתי", אם יחףצ כ,,איני והוי כלל חיוב תיקת ליכא מידשמוילם
 והפרעון לה נתן בודאי 'החפץ שאת כיון פרעתיך'ן, אם יודונ כ,,איני הוי גוונאבכהאי
 דבשעת ,דכיון הט"ז טגרת להרשד"ם ס"ל )ולא ודאי. מידי ,מוציא סמק אין ,טפק,ההא

 די,סד"ם על וגאפת חדשה. כתביעה הוי הספק, נתעורר אח"כ ורק ספק ,הלה לאהפרשןן
 ע"א(. ג"ב מב"מ הט"ז ראייתקווה

 כסברת ס'יל דלא מבהחר קפ"ז סי' חו"מ חלק סופר" "חתם בתשוגותגם
 ,ברי "אי וז"ל: שם וכתב דחליפיז, בגותא התם דאיירי וע"ל, מאיהות" ו,,פנים"וצמים"

 אם יחףצ איני ,ה"ל א"כ הקטנים, וה לו שנתן טרם השולחן על הנית או שמסרלו
 היה אם אך וסו', גייו הגדול היה סבר הקטנים לו שנתן קודם כבר שהרי ,לך,נתחייבתי

 וחייב פרעתיך, אם יהרע איני ה"ל לו, גתחייב וכבר הקטנים 'את קיגל שגבר אחרזה
 הר לידו, הגךול ממר כבר הקטנים קבלת קודם אם יהיע ,אינו זה גם האם ומו',לשלם

 ספק". והפרעון כרור זה של חובו פגים כל יעל זח"גנלצ"ד
 ו,,חתם ,וט"ז הרשד"ם דלדעת ורבוותא, פלוגתא איכא דבנידוננו בידיגועלה

 הוא והפועק קיבי בההאי הצ'ק שאת כלון פרעתיך", אם מודע "איף כאומר הףסופר"
 כ,,איני הר וכהעיב" ו,,שאל מאיר" ו,,בית מאמאות ועפנים "תומים" לדעת אךספק,
 לו הה ולא כלל נתחייב לא הרי במקום, לו שילם שאם מוום נתח"יבתי", אםוחףצ
 חרוב. חזקתמעולם

 הש"ך שכתב מה עע"י והוא שפרעתיך", ,לי "ברי כאומר דהוי בנידוננו י"לעוד
 לכתוב שרגיל דמי ג'( סי' ק"ג )כלל בתשובה הרא"ש כתג "עוד : יז"ל כ"ו; ס"ק צ"אבסי'
 שלא כיון ,גרי, נמר דהוי עליו לישגע יוכל בפנקסו, זה ועסק מצא ילא גפנקמ עסק"ו כלמיד
 גאדם אלא מיירי לא יהרא"ש לב( בן )מהר"י שם 'כתב ומיהו 'וכף. בפנקסופמהוו
 רלא ששכח אפשר ב"נתיים שוהא אם אבל לפבי, שמונח בפנקס ד י מ עסקלושכהעב
 היעו לדבר רגלים קההא גם חצריכו ס"ה צ"א 'ס" שם שבשו"ע 'וומה ,גפנקמ".כתב
 פ"ו 'כלל ההא"ש בתשובות הדין במקור וכמבואר ממון, הוצאת לענין איירי דהתםמשום
 שהי' שנים שמונה עוז'ה הנתבע  שטרצן בנידוננו הדין הוא 'וא',כ היטב(. שם עיין א',ס"
 לו, שנתן מוכח בפנקס כתוב מצא ומדלא בפנקם, ד י מ לרשום או הכסף לו לתת אונזהג
 עליו שאין שפרעתיך", "גדי כטוען ה"ל וא"כ ~מין טענת זה סמך על 'לטעון יטולהוי
 ויסת. שבויתאלא

 הף מאיות" ק,פנים "תומים" הלדעת לעיל שציוונו כפי נאמר אם גםוהנה

  כחו"מ כמגהשי יהףצ,  שאינו היית  להישבצ ע*ו "ש ג"כ גתחייבתי", אם לה-עכ,,איני
 ס"ט. ע'אתס"

 ,נמנעים כמ,ע דין מן ובר לה"צבע, מגן שאינו בפגינו הצהיר הנהבעיהשמה
 "אם : ס"י י"ב סי' בחו"מ הלכה בפסקה וכבר דאפשר, כמה כל מלהשביצ ושריןבתו
 מעעש ליפטר כדל ביגיהם מהצרה לעהבות הב"ו רשאי מהם, ,לאחד שבוצה ב"דחייבו

 שלפי .ומאהר ביניהם, לפשי יש גנידמנו דגם נראה '~ן סק"ז, בש"ך ההי"ששגוצה",
 כדי ,שך אי היסת, שבועת אלא עליו ואין וצתבע, לטהבת גוטה הדין שגתבאר,מה



 ח"ב יעקב" ב,,שבות וכמבואר משליש, ביותר לח"בו אין לדין, קרובה הפשרהשתהא
 סק"ג(. י"ב סי' תש,ובה" ב,,פתחי )והובא קמ"הסי'

 התביעה מססום שליש ,לתובע לשלם ,הנתבע את לחידב יש המביאר,לאור
 ל"י. 764 סךדהיינו
 ציממליסט ג.ח. איולאיע.

 ט 1 ע י מ ה ת עד

 יודע כ,,ו"בל הוי נ"דוננו אם לחק'ור ש,ליט"'א הגרחג"צ הרב חב"ד מש"'כראיתי
 דהוי או מעולם, נתחייב ולא במקום בו שילם ש'מא טוען והנתגע הואיל נתחייבתי",אם

 מוצלא ספק דאין משום ב"ק בש,להי הרי"ף נ,תב הטעם דד,לא פרעת*ך", אס יודעכ,,איני
 ש,טוען ,בליה ע'ץ2 סימן ,בשלהי הט"ז דעת וחביא דידן. בנידון הדין והוא ויאי,מידי

 דהוי הט"ז דדעת מו~חנ", "איגי הש,יג יהלוה מזץפות גמטבעות ,חובו לו פרעשהמלדה
 והוא ע"ז, החולקים דעת שהביא שם תש'ובה" "פתחי וראה נתחייבתי". אם יודעכ,;אלגי

 כ"ו, ,ס"ק ר'ל"'ב בסימן היש"ך הכריע 'וכן פרעתיך", אם יודע כ,,איני דהויהמהרשד"ס,
 קע"ח, סימן באה"ע מאיר" "בות פסק 'ושכן כן, שפסק מאורות" "פנים דעת הב"אוכן

 אם ומחלק הט"ז על שחולק ,:תומים" דברי חביא דכן , כהט"ז, הפוסקים דעת גםוהביא
  ויצאו חליפיז דרך שהוא המו"מ כמו מעולם חיוב עללו חל שלא או ,בתמוהההתחייב

 בפ"ת. שם עיין כזה.זה

 ויצא חובו את שילם הנתבע שם כל לגידוננו, ענין הט"ז דברי איןלךע'תי
 עדיף ברי לאו ,ושמא דברי ממון, ,להוציא אין חיךב תזקת על"ו ,וכשאין חיוב,מחזקת
 טוען 'כשהתדבע אף נתחייבתי" אם ידדע ,איני תטוען טעמא ומהאי ממון, ל'הוציאכדי
 תיוב יח;קת פרעתיך" אם י,ודע "איני טוען כאשר ורק ה"טת. ,בשבועת ונפטר ,פטדרברי,

 ומוציאין דכתובות, דפ"ק כהא עדיף, בר'י גוונא בכהאי ,התובע, של ברי לטענתמטייעת
 ונסתלק חובו שללם שהלוה הט"ז 'של בנלדונו 'ומעתה תיוב, ,ותזקת ברי טענת ע"יממון
 כ,,איני וה חרי בסהר, אינו שהפ'רעון הדשה בטענה המל'וה בא 'כאשר חמוב, תזקתממנו
 לנידון המשך הוי בזה הגם הט"ז על החולקין וטברת הט"ז, לועת נתתי"בתל", אםלודע

 והוי חיוב בחזקת הל'וה נשאר בסדר, היה הפרעון אם מסתפק 'רהלוה 'והוא"לההל'וא'ה,
 ;ה בנדון "גמצא : דבריו בתוך שם הט"ז מש"כ וראה 8רעתיך", אם יודע "אינלכטוען
 עכשיו קוהיה כמו הדבר' נוקי המזויפות, של הספק נולד ועכשיו ממנו רנטתלק פרעושכבר
 חושה, כתביעה עכשו והף מזויפות, אינן המטבעות דרוב טוב, פרעון גחזקתוהוא
 ופטחר". יודע שאלנו ,היסת שלשבע לך, חילב אני אם יודע א"מ טחנןוזה

 טעמו שזהו נוקטים היינו אם מז-פות", אינן מטבעות "יהוב הט"ז כל'ם"כוהבה
 הסההין אכן לנתבע. המסייע רוב שאין ,לנידובנו ענין שאינו ברור הרי הט"ז, שלונימוקו
  נסתלק שסבר משום פרעתיך"הוא אם יחרע "איני דהף סברתו יסוד עהףקר יראהגט"ז
 שם: וז"ל פ"ז סימן סוף הכהן" "ושב בשו"ת מבאר וכן טדב. פרעון 'בחזקת והואממנו,
 תדשה". כתגיעה עכשו הוה ממנו נטתלק פרעו שכבר כיון כנהם"כ הוא הטעם"ועיקר
 עגין שאיע ברור ונראה ולכן הט"ז. דברי ע"ה סימן סוף הישלחן" "ערוך העתיקוכן

 דחייב. פרעתוך", אם יודע כ,4וני והוי פרעון מעשה היה שלאלגידיגנו



 הט"ז דברי  שהביא אחרי מ"א ,סימן ח"ג מה"ק וגועויב" "שואל שכ"כומצאתי
 מה פרע שצ:בר דכל מש"כ "ולפו : ,לשונו וזו עליו, החולקיז 'והש"ך המהרשד"םודעת
 וכו' גופא בפרעון שמסתפק דברים בשאר אבל וכו', מז'ויפת המטבע אם לדעת לוהיה
 היא". פשיעותא ידע של'א דכל לפרוע, חייבהוא

 הב"ל. הט"ז לדברי ענין אינו שגידונו בידינועלה
 אם פרע, אם או נתחייב אם ספק כש"ש להסתפק יש שלפנינו בנידוןולזהגתי

 עמד .וכבר פרעחיך", אם יודע ,;איני גטוען או 'נתתייבתי", אם יודע "איני כטועןדינו
 מעות שקבל 'במויה להס,תפק "יש : וז"ל טק"ו ע"ה בסימן משפט" "שע'ר ,זו חקירהעל
 ופטור הליתי אם 'חךש כא-גי הוי אי מתנה, או הלואה היתה אם י'ודע איני שטרעןא'לא
 ל~הו, בא אופן  באלוה זוכר ש,אהנו אלא לידו ,חבירו ממון שבא שמודה כיון דלמאאו
 שקבל מודה שתנתבע מ,בפט" "שער של דיונו כעיל ג"כ הוא ונידיננו לק2לם".חייב
 שלא ח"וב, 'חזקת עליו ואין כלום לתובע נתחייב ולא שילם אם יודע אלנו אבלהצ'ק
 לו בא דהוא או משפט", "שער של 'כנידונו היתה, מתגה טען וכאילו כלל, חיוגנעשה
 להרע" "שולני וכשטרען חי'וב, ,בתזקת רעומד בבנק תמהרתו שיגבה אחרי לשלם חוגבתורת
 וע"ש דחילב. פרעתיד", אם "רדע 'כ,,אלניהוי

 ולכאן יכאן ראיות שהביא מו82ס" 'ב,,שעי
 שנטל ,;בזוכר ומסיק לשלם", חייב לי נתת מתנה אם יחרע אימ "דבאומר מטיןדרבריו
 ;ומסתמא ,עדיף, ברי אננרינן כלל, ריעותא דליכא 'אופן ,באיוה יודע ואינו ממוןממנו
 משפט" "שער .בדברי היטב המעיין מ"מ בוצע"ג הדברים שהניח ואף 'היתה",הלואה
 נוטה. דעתו שכןיראה

 את ,,'דהפואל : צ"ז דף דב"מ מההיא משפט" "שער לדברי ראיה להביאתראה
 חהל.ה וכף, מתה שאולה אומר המעגאיל וכו', יום חצי וש'כהה יום חצי שאל'ההפרה,
 יודע, אימ, אומר והלה ב-דך ,* מנה מלגיה "שמעת : הגמ' ופריך חייב", יודע, אלניאומר
 לודע, איגי אומר 'ההלה גידך לי מגה דאיתמר נחמן דרב תיובתא 'תהוי לימאח~נ
 אהשר והלה ד"ה התוס, וכתבו פטור". אמרי יוחבן ורבי ר"נ ח"ב אמרי ור"י הונארב
 יהרע הא"ני הל-תני אבל' הלויתני אם יחןע איני ש,אומר "*וקא : לשונם וזה -ההעאיני
 דאע"ג בומתבי', לר"נ שפיר פריך ומ"מ דתייב, בתרא בהגוזל היא מתני' לך, החזרתיאם

 השאלתני". אם מחרש איני אומר כאילו הף אחת שמתזיר כיון פרות, שתי לו שמטרדמודה
 ווךינו מתה שכורה או מתה שאולה אם יחהע איגו כשהנתבע הוא וו משנה נידוןוהרי
 אם י'חרע 'ואינו מתה השגורה ואולי מתה דהישאולה ,חיוב עליו חל אם יודעשאיבו
 בתה~ת לו בא אם מסופק שהנתבע משפט" "שער של וכנידון פרע. אם אונתחייב
 כאולו דהף התוס' וכתבו מתנונ בתורת לו בא כי חיוב כל עליו חל שש אוהלואה
 או בהלחשה לי גתת אם -חהש "אימ דבטוען מוכח מכאן הרי השאל'תני"(, אםיודע ,4עי כאללו הוה אתת שמחזיר דכיון מתירוצם מ.שמע )וכן פרעתיך" אם "ודע "איגיאומר

 יהרע כ,4מני דהף שם שכתבו הראשונים 'ואף פרעתיך". אם יחרע כ,,איני חייבבמתנה",
 חל שהה"וב ששו, בבידון אבל פשיעה, בששת תל דחלובא מ-וום הוא גתחייגת"',אם
 ש",מ, סימן החושן" "קצות ,רעיין וחייב. שרעתיך", אם יחהע כ,,אעי הוי הצ'ק, קבלתעם
 ,:כנסת געל שפסק ס"ט ע"ה סימן  שלחן" ב,,ערך ועי'ע ,ואכ"ש ,בזה להאריךויש

 לשלם. דחייב פרעתיך", אם יודע ג,א"ני דהויהגדולה"
 פרעח-ךן אם "ההש "איני סהצן עוהנתבע דאף שליט"א הגרת"ג ההב עוד'תשש'/כ

 ש על ברי, כסועז הוי רשם, לא זה ובמקרה מיד, בפנקס לשום 'רגיל שה-ה שטהצןכ"ון



 פנקסו, עפ"י דבטוען מבהשר ק"ז סימן בסוף הנה כ'/ה, ס"ק צ",א ט"מן 'דהב"ךדברי
 רצ"ע לדבר, רגלים דאיכא צ"א בסימן ההיא דשאני 'בסמ'יע עיי"ש ביי, כטועןאינו

 "איני גטוען דייי ועיד 'לדבר. יגלים ואלכא בעה"ב האמעך תנורנמ דגבי שם,ב,;לבוש"
 וכ"ש כ"ג, סע?ף ע"ה ס"מן ברמ"א כמבואר ברי, טעגת מקרי 'לא עד על ומסחמךיודע"
 ה2"מ. סק"ט פ"ז סימן הח'ושן" "קצות 'בדברי בזה להאריך ,וה2 פנק'מהעפ"י

 פי על שבהשרבו דכמו וחייב, פרעתיך", אם לודע כ,,א,קני הוי 'נידוננו :בסיכ'ום
 לנידונו. ממש וומה ,הוא דידן שמוון מש,פט" "שערדברי

 מחרים הנח,בע רצה שאם אלא היסת, שבועת אף חתב התובע אין הדיןומעצם
  פשרה לעשית יש ,חרם מהטלת להמנע כדי לכן ט', סעיף עיןן בסימן כמבואר סתםחרם

 שמים ייי )ולצאת ל"י  2292  מה'סך שליש שני  לתובש לשלם ושתבע ופל לרין,קרוגה
 ט'(. סעי' שם עיין הגל 'לש,לם הנתבעחייב

 ורנר ג.ש.

 דברינו. על שהשיג 'וגוה שליט"א ורנר' הנרש"ב הר'ב אב"ד כ,ב' דברי אתראיתי
 : כדלקמן להשיברהנני

 הובו את שילם הנתבע שם ,;כי הט"ז לנמדון 'דומה גידונגו שאין שכתב מהא.
 ,לנידון דומה שנידוננו כתבנו לא שמעולם יראה המעיין הנה - תיוג" מ:חזקתיצא

 ראיית לדתות שכתבו מאירות" ,ו,,פנים "תומים" מסברת לנידוננו .רא'יה 'רק הבאנוהט"'ז,
 תמורתו ומקבי מטבע יו שנותן ,וממכר "במקת אתרי דהתם ע"א נ"ב 'מב"מהט"ז
 שממו*ק ,בנהרענו הדין והרא 'בוו", וו ויצאו ארם 9ל יחיוב  שוס  ;מצ:ולם 'ח,ל ל'א א"כמטגע,
 "כסף וע" נתחייבתי". אם לודע כ,,אלגי הוי בזו" יזו "ויצאו במקום  ,בו לו  שילםשמא

 הט"ז, נידזן עם בהקשר שלא ה,,תומים" דברי ש,הגיא ס"ט ע"ה ,סי' שו"ע עלהקי"מימע
 גם פרע'תיך, אם יהרע אעי שייך לא וממכר  שבמקת כתב ו"ל יתומיס  ,יבא'ו!ריםוו"ל:
 כגידמנה ממש והיינו עיי"ש, אח"כ" פרעדן בהממון ,ספק  וא'ח"כ חמח'וחה  לקתאם

 אם "הדע "אוני באומר נושפט" "שער של ,לספק'ו נידוננו לדמות ש:כתב 'מהב.
 יש הנה כה2פט", "שער לנידון למש" ,(דומה וונידוננו וכתב בהלואה", או במתגה לינתת
 "שער 'בנידרן גם  שהרי ל'ה,תפלא יש  כדברלו, ,יהא ל'וא אבל הגידהבים,, שני בין לחלקמק'ום

 )בטוף ועיי"ש פרעתיך". אם יהדע כ,,איני ודאי דהוי משפט" ,,,יער החלמט לאמשפט"
 אפשד ,ואיך נתתתבהי", אם יויע כ,,איגי דהוי 'רדו2"ך מהר,2ד"ם ש,דעת ,שהביאדברקו(
 ז והש"ך מהרשד"ם רבותונו דעת גגד ממוןלהוציא

 עפ"י ברי לטעון דיכול צ"א סי' מהש"ך שהבאנו מה את לדחות שכתב מהג.
 ק"ז, ס" במוף הסמ"ע 'וכפהס"כ לדבר, רגלים כוביש אלא זה דאין וכתבפגקסו,

-  
 הנה

 ,לדבר, רגילם כה2ח2 אלא הפנקס על לסמוך ד"ס אמרו לא ס"ה צ"א סי' בשו"עבא'מת
 כנחקור וכבהך"כ לחתן הפנקמ מהני לא ולכן קטנים", מיתהמים ,;להוציא איעץ שמאולם
 דמכחוע הף דפנקס יאמרינן "דהא : וז"ל א' סי' פ"ו כלל שיא"ש בתקעבות שהואהדין
 אלא וכך, גך לי תייב שאתה בפנקסי כתוב לאדם יאמר אם כגון אדם, כל כנגדשא

 ממון להחזיק א,לא עהאינו בנידוננו אבל עיי"ש. ". 'וכר לדבר רגלים ש"2 היכאדוקא
 הדברים שאין בלבד בהא וסגי לדבר ברגלים ?ורך אין ברי, כטענת  טענתו,ולהתשיב
 דה י0רר על לטעון ויכול לדבר", ,וגלים - עצמו לו - הר גופא תה בפנקס,כתובים
 במקום. בו ,לו ששילם בריטענת
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 והצ"ך שהק~זיק דעזשובה לשהיא ב' סה ק"ג כלל ההא"ש בתשובות מצח זהודבר
 איעי לא דזעזם פהנום 'והיינו ~גר, רגלים עניין כלל שם הזכיר דלא הנ"ל(, צ"אבס"
 הפגקס כם;ני שפיר ובזה פנקסו, עפ"י %י17בע  עיוכל לוננין אלא נצוון ההצאתלעגיז
 "1"כא ימכתב שם חרא"ש לשון בזה המדוייקת כך. על ,ולישבע ברי לטעון שיוכלגרידא
 דחרירי הרי סלל", שבועה עונש נאן אין שבידו מה להחזיק פנקמו ע"י אםנמי
 ח"ב לב בן מהר"י 'תשובות )'אי' ממון להוציא לעגין :ולא ממון להחזיק לעניןדוקא
 את 'סותר דהרא"ש ק"נ, סי' סוף הגרע"א בתשובות שהקשה מה יתיישב וגזה נ'(.סר

 עיי"ש. היתומימ מן להוציא הפנקס על לסמוך דאין 'כתב, ג' ס" ק"ג בכלל דשםעצמו,
  וכנ"ל ,לדבר, רגלים 'בלא לתוד פנקס מהני לא אמ'נם ממון דלחוציא לק"מ,ולהמבהשר

מוטט4"2~
 פ"ו,  בכלל

 - ע"ב צ'א ב"מ מהתוס' מ17פט"  "שער לדבוי ראי'  להביא שכתב מהד.
 הלויתני". אם יחהצ כ,,איני דחוי שס ובתוס' בגמ' ,מסואר אורבא דהא עליו,תמהגי
 שמהזיר דכיון תירוצם ,;לולי פרשתיך" אם יררע נ,,אעי דההא סברי 'ההתוס' שכתבומה
 ויא התום' תירוץ הא תירדצם", מ,;לולי ראי' להביא שייך מה מבין איני ", וכדאחת
 הוצאולה היא אם שמתה אחת פרה על .0פק אלא כאן אין ,שוב אחת קומחזיר דכיוןפשהט
 שמחזיר מבלי שגם 'הרי ", 'וכו' אחת בפרה "וכן עוד סתבו ש,ם התוס' )חערי השכהאהאו

 הנידון נדמה ואס סק"ד(. ש"מ סי' בקצה"ה יכ"כ נתחייבתי". אם לודע כ,,איני חויאחת
 אם יררע כ,,איני דהוי מבואר אדהבא 'א"כ כהטפט", "שער של לנידון התוט'של

 נתחייבתי", אם יודע כ,,איני דהוי שם שכתבו ההאש,וניס ,;ואף שכתב ומהנתחייגהו".
 יודע כ,,אלני התם הוי ע " כ ל י ופש'וט ראשונים, מחלוקת שט מצא היכן יחרצאיגי
 גתהייבתי",אם

 ש"ט יבין והמתבען 'משפט", "שער לנ"דון דתשה אינו התוס' גירון באמ'תאולם
 להאריך. מקום כאן ואין ביניהם,לחלק

 עימבליסט ג.ח.

 נירתנו שאין שכתבע ל'מה שליט"א הגרחג"צ הרב חביה"ד כב' כידה 'הנהא.
 הפרעון, במעשה ,מהחוב מסולק כבר שהוא הנתבע טוען דהתם הט"ז, של לדיונוענין

 עומד הגתבע הרי ערע, אם ההא והספק פהעון מעשה שום נעיטה שלא בגד"דמשא"כ
 עדיף, ברי ושמא ברי פרע, שלא ברי טוען ,ההתו,בצ בספק,  ירעוו  וטטנמ ווובבהוקת
 להבהין הטעם 'השיתו החילוק אותו הלא 'ז'ה ול'פי פרעתיך". אם "ודע "ויגי הטיעןכדין
 מעשה שנעשה באופן דן וק,תומים" גם כי חהצמיה, "תומים" לדברי ניד"ד ביןהוא
 דברי על המסחבגים והאחרונים הקדשים" "כסף ,של דיגנו הוא וכן הנתבע, ע"יפרעון

 הצצ מהונב סויק ולא פרעון מעשה שום נעשה שלא בגלדוננו במ?א"כה,)תומים".
 כרודה זו והגחנה מ"א. סימן ה"ג קמא, מהדי ומשיב", ו,:שהאל חכהן" "ושגשכתב
 י"ל במ4רה או במזוטן ,פרעון דרך שנעקוה כל ומתן, משא בדיך בין בחלואהבין

 חיובו בתזקת נשאר הרי פרעון מעשה שום הנהגע עז?ה כשלא משא"כ כח;תוב.דגפתלק
 לשלם, והייב פרעתיך" %ם יההצ "אלגי הטוען כדין מספק. לפוטרוואין

 לי נתת אם תדע "איני בהטרצן בדלובו להלכה כהטפט" "שער שדעת ברורב,
 להזיא שם שכתב וכמו פרעתיך", אם לחרע "איגי כטוען שדינו גהלהשה", אובמהנה
 דנאמן ~יל למ"ש ואפ"לו ,וכו', לשלם דתייב 'ברור נראה גוונא בכהאי ,4"כ :כזה"ל



 לי נתתו במתנה אם יודע איני 'כשאומר ככה"ג מ"מ מיג'ו, בלא אף לי נתת מתגהלומר
 חייב לדהו, בא אופן באהדה יודע ואינו ,חגיי'ו מיד המעות- קבל שודאי כיון לשלם,חייג
 שבאחר'ונה ואף רא"ות, ג~כמה כן ,להוכיח שהאריך עיי"ש עריף". גרי ובכה-גלשלם,
 ובסהדמ,ו עליו, וה,עיג תגחה לש,פס" ש,,שער הרי כן, 'משמע לא המהרשד"ם שמדבריכתב
 לנדצשה הלכה דעתו היטב באר להדיא מבהאר ,ושם ,סק"ב, ע"ט גסימן למש"'כמציין
 בכה"ג לידו, בא איפן באיזה לודע ,ואלנו חבירו ממון שנטל שידרע 'כיון "הנוד : שסוז"ל

 בא אם יודע שאינו לך נתחייבתי אם יודע לאלני דמי ולא עדיף, גרי ,הימא בריאמרינן
 ע"ש", ס"ט ע"ה בסימן זו סברא שהוכחתי וכמו ,כלל, הבירו ממוןלידו

 יחייב פרעתיך" אם יודע ,;אעי כטוען דינו בהלואה" אם לי גתתו גמתנה אםיויע "איני שהטו;נן להלסה ופסק במסקנתו שהסיק כתב עצמו משפט" ש,,שערהרי
 בדעתו. שכתגנו 'כמול,ילם,

 אופן, באיזה יהרע ,ואינו ,חב-רו ממון ,שנטל מודה .שהנתבע במדוננו גם כך'ומשום
 נתתייבתי" אם "הרע ל,,איני דומה ואיגו לשלם. דחייב פרעתיך" אם יודע ,;איני כטועןדינו
 משפט". "שעלר כבוש"כ לכלל, חבדרו ,ממון לידו בא אם 'הטפקששם

 מוברי מו2פט" "שור של כ'חידושו להוכיח שכתבנו 'דברינו ברורים כזוכמו
 קואולה אם יודע "איני הווואל בטףען בקושלתם שכתבו ע"ב צ"ז 'דף ב"מהתוס'
 יבטרען הרי פרעתיך", אם יח-ע "איני 'כטוען ,דלנו יהא ,לא למה מתה" שכדהה %ומתה
 אם יחיע "א"ני כטוען דהוי 'בקושיתם 'כתבו פרע,תיך" אם או נתתייבתי אם "הרע,;איגי

 אם יהרע "איני כטףצן הוי אחת לו שמחזיר דכיון כתבו בתירוצם וגםפהעחהך",
 כלום, מחזיר ואינו סרעתיך" אם או נתחייבתי אם יודע "אלני דבטיען מבוארנתחייבתי",

 דחייב. פרעתיך" אם "ודע "אוגי כטוען דיגובשאר
 השואל 'בטדען שהאריך מ"ד ס"ק סוף רצ"א סימן הש"ך כתב אלה'וכדבר"נ,ו

 בפרק בתוס' ממ"ש מוכת ,;והכי : בזה"ל ש'מטיק ע"ש בפ,ביעה" מתה אם יודע,;אלגי
 אחת ומתה פר" ושכר פרה דשאל אמתנ" התס דאמרינן אהא ע"ב, ,צ"ז יףהשואל
 חייג, לודע אלני אומר והלה בידך לי מנה מלגה שמעת "ייב, יודע איני אומרדהלא
 אומר אבל הלתתגי, אם יודע איני דוקא תוס' .וכתבו דכו', נחמן דהב תיובתא תחויל"מא
 לר"ג שפלר פריך 'ומ"מ רחייב, בתרא בהגוזל היא ,מתני' לך ,חח.זרתי אם יהדעאיני

 איני אונסי כאלו הך"ל אחת ,שמ:תזיר כיון פרות שתי לו שמסר דמודה יאע"גממתני'
 יהרע איני אומר 'היה אם אבל אתת 'כשמחיזיי ווקא כה2סע עכ"ל. השאלתני. אםהודע
 הש"ך שגם הרי ודו"ק". לך. החזרתי אם יההע איני כאומר הך"ל אחת, מחזיר היהול'א
 הש"ך דברי על מש"כ סק"ד ש"'מ סימן בקצה"ת ועי' ככה?"כ. התום' דברי כןהבין
 בב"מ לסוגיא סשפט" "שער מוברי לחלק ש"2 'יהאומר בפטה"ד. צייגתיו וכגראלו,
 פרעתיך", אם יוךע "איני נטיען הוי החילוק מפרש ואינוהג"ל

 פרעתיך" אם יודע ד,,אעי בהא כ"ז ס"ק ע"ה סימן בש"ך מבדאר הרי וערד,זאת
 נרי 'חיננש גרי אמרינן כה"ג לו, החזיר אם וספק לו חייב דודאי דכאן "משוםדתייב
 פקיון לו שהיה כגון מהה'לואה ,קודם הוא ,ה*רעון ,דאפלל'ו וגראהעדיף,
 יודע אאר והגפקד זהוגים, מאה 'לשלם ונתחייב לו הלוה בפשלעה, ,סגאבד השמרבידו
 שרה היה וא76יר שוה, היה וכמה "הרע אימ אומר ,והלוה ,חמ"?ים 'רק שוה ה"ה שלאאגי
 שהלו"תני שדצהאה ל'פי כל'ום ,לך גתתייב,תי לא שמע,ולם 1נמצאמא'ה
 החוב ליה הוי מק'ום ומכל )חמ"2ים ל'ו לשלם הלוה חייב אפ"ה פקדון, של גמאהיצא



 הט"ו אחי חלוי בששר"י בתשו' וכ"כ ע'דיף". ברי ושמא ברי ובכה"ג ספק 'ההפט'ורברי
 ,הגש"כ סק"ו "תנמים" ועיין כ' ס"ק חהישים שם דגגשפט" "נתיבות וכ"פ מ"ג.סימן
 סק"ד. ,יצחק" "נחלע"ז

 ולא מיד שילם  שאילו הגתבע טענת 'ונקבל ננרה אם אף בגידוננו הרי וכןיהואיל
 מקודם", פרעתי כי נתחייבתי לא ,;אולי כשטיען ,ה באומן גם הרי כלום, לתובענתהייב
 בעז"ה. שפסקנו כמו דחייב, פרעתיך" אם ,יהרע ,4!יני כטועןדינו

 ורנר ב.ש.
 דעות: ברוב פסקנו הנ"ללאור

 ל"י, 764 טך דהיעו התביעה מטכום שליש לתובע לשלם הנתבעעל
 ל"י 1528 חהיינו הנ"ל מהסך שליש ש,ני .לשלם הנתבע על הגיעוטולדעת
 ל"י(. 2292 הסך כל ישלם שמים ידי)ולצאת

 תשלעה. שבט "/ז ביוםניתן

 6893-4/תש"ל מס'תיק

 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבבית
 לופז בנ וילנסקי, י. אב"ד, - שלזינגר מ. הרבנים : הדיינים כב'בפני

 אהרבך( הרב טו"ר ב"כ )ע"י א. הרב :הת'ובע

 :נגד
  עהצמן פ. מר הע"ר )באמצעות לת"א-יפו הדתית המיעצה : ת ע ב ת נה

 גסוק( עו"ד ע"י מיהצגשהי'

 הבנית משרת ירושת :הנידין

 השונת -. המנוח, אביו של רבנות משרת לישת גןתגיע"
 הותיההמיעיה

 הנתבע"
 וכי רבני תפקיד מילא לא ואביו

 שאניו התוגע הוכחרת -- אגיו. מקום למלא ראוי איגיהבן
 המועצה של השנה נמחלקת מוגהק יבני הפקידמילא

 רבנוה. במשרת ייווה דין יש האם --הדתית.

מסקגית
 לשאם בגו בן 5אפילו 'בנו רב, גהפקיד שהוחזק וומי סובר"ם "פו0קיס ו(א,

 והם בייאה מקומו כעולאים שהם בתנאי אולם אחר. אדם לכלקודמים
 קצת,הכמים



 לשהה ינחנו "אחהונים גדולי של המכר"ע רדבם דשת על נתקבלה יו"לכה2(
 הגולה. תפוצות ובבל גארץגישראל,

 סק-דיןפ
 עד עעיהן חמנהח, ב. הרב של יחידו בנו התובע, הגיש תשיול אדר-ב'בתורש

 נגד תביעה לת,ל-א'ביב4~יפו, הדתית המו17צה 'הנתבעת, של הש,בת במחלקת ביתויום
 ,הלקפו, במלא ז"ל המגוח אב,לו של כלחונתו מקום את לו למסורהנתבעוק

 גדיני הלכךת פרסק יב, של בתפקידו הנתבעת אצל 'כיהן אביו ני טען,התובע
 תפקרד למלא בלותר ,וראוי מסוגל עצמו את חרואה בנו, בתור לו, ,וכי ועירובין,שבת
 הדין לפי שי"כת לדבגות(, ממיכה תעודות לכך כו,וכחה צקרף נהאף אביו שלהרבמ
 הנפטר. אגיו של רבנותוחזקת

 אצלה מילא התובע של אביו שכאולו היינו, הדברים, בשני 'כפרה,תגתבעת
 התובע לתביעת והתגגדה אביו, מקום למלא יאוי ,התובע שכאילו ,וכן רבני,תפקיד
 נוספים. נמוקים מטפרמעוד

 באי-כח שני ע"י ,ומגומק ארוך טיעון שליעת ,וא'חרי עדים שסךעתלאהר
 וקנענו: החלטגוהמתויינימ,
 המרפצה הנתגעת, אצל מילא התובע ש,ל ז"ל המנוח שאביו ספק כל איןא.
 המח1צה; ש,ל השבת במחלקת מרבהק ובני תפקיד לת"א-יפההדתית

 : אחדות גרורות חוכחות ממך על התביר זהדבי
 כרב ו יו ק פ 'ת צריו גהם המנוח, של המשכורת תלהמימתוךא(

 השבת, במחלקתפוסק

 האחרונה זאת ע"י כעד שהחבא הגוועצה, המזכקר של עדותומתוךב(
 אך כפול, 'תפקיד אמנמ נמועצה המנוח מלא לפיה ,ואשרבעצמה
 הרגני. התפקיד את העו ציין .האעיניכתפקיד

 להחלטותלו בגיגוד - )אגב הדתית המועצ'ה ע'" מכרז פרמוםמתוךג(
 בהמהות על מודיעה היא גו תשל"ב, גיסן בחז,ב 'דיננו( ביתשל

 וממתה השבת במחלקת להב ובקניהם ם בגיי 'ר לתפקלדיםפנהות
 המקום בסהלוי שהטדובר בייתר, בולט למנו ואשר עירוביז,על

 מספר עוד מתוך וכן בומנו, .בהם כההן ז"ל שהמנוח'והטהעהה
 נוספות.הוכחות

 ברמ"א הרמג"ם, של פסק'ו בעקבות המגואר, הדין לפי כי ברור, נן כמונ
 .לשולם בנו בן ,ואפ" בנו רב, בתפקקר בעיר ששעחזק מי "כל : כ"ב סעיף רמ"ה, ס"יו"ד

 קצת". 'חג(מים ההם ביהאה מקהמו כ"מלאים ההם בכץדה אחר אדם ,לכלקו"מים
 וגהגו האחרמים, גוולי של המגריע רובם ע"י נתקבל ז"ל ההמ'שש של זהפסקו

 גם 'ויתר בין )עיין הכלל מן יוצא ללא הגולה, וזפדבות ובכל בארץ בהחראל,לפיו
 היג(. ס" או"ה סופר" ,;חתםבתשה
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 ואשר התובע, של לרבנות הסמקבה כתבי את שראה אף על ביה"ד, מאידך,נ
 סנ"ל הרמ"א שמעמיר הדרישות אחרי ממלא אמנם התובע כי לכאורה - נראהמהם
 לקבוע ה0מגצת ח21 לעצמו לוקח אינו אבלו, של הרבנות כהברת את למלא שוכאילבן
 בפרס, ז"'ל דגגוח אבלו ומשרת בכלל רבמת כהירה לבילוי התיבע ש,ל כו2קיותואת

 ושהבנים וטל סמכלה2ם למסגרת בארץ, ולמקובל לנוהג בהתאם שייכת, גו'ו וקביעתמאחר
 המקומץים וצ*או2יים הרבנים של פשרלתם לתחום 'וכן שליט"א,  ,לישראלהראשיים

 תל-אביב-יפו.של
 קשציא התובע שבאם לעיל, הנאמר כל טמך על 'ברור, זה גם זאו לצומתז:
 ושתבעת, חייבת חנציים, הראשיים ההבנים מכב' הנ"ל כושיו על בכתבהוכחה
 ז"ל המנהת אבץ ש'ל הרמנית המשיה את ,לו למטור לתל*אביב-יפו, הדתיתהמחגטה
 שהיא. הגבלה נל ללא במקומוולההטיבו

 נקיסת מהוך רק לתקנרת בהתאם אפשרית .לידיו המשרה מסירת ,שבאםכמובן,
 אינה שלנו בנירון גם הנתבעת וכו', ומלנוי בחלרה מכרז, פהסום כגון שונות,פשולות
 הכל זאת עם יתד לעשות שעליה אלא האלה, הפוומליות הפעולות מן לסטותצריכה
 גממגרת אביו, למשרת ז"ל המבוח של יורשו בנ'ו של בחירתו את ברור הבטיחלמןנן

* כאמור - כפוף הגזכרות, ההוקיותהפעולות  לבושרה כחטרו את "יכיח שהתובע לכך, 
 לציל. הנזכרים מהגורכהם בכתב תע'ודהתע"י

 : ופוסקים מח'ליטים אנו זה כללאור

 למ"4י הנ"ל הרבניים ,מהנהימים נושר 'תעודת ימציא ,שהתובע.לאחרא.
 על יהה' חזקהם, ~א*בעה שלומה, של סביר זמן ח~ך וזה הבני,תפקיד

 משרחש את לו למסור לתל-'אביב--יפו, הדתית המועצההנתבעת,
 'לכל בחתאם היקפוג בכל ז"ל המנ'וח אבלו של כחובתוומקום
 לעיל,האמור

 יצדשפה לכל עד בתוקפם נשא,רים ביה"ד ע"י  שניתנו וע~גהצהצףב,
אחרת.

 להוצאות. צואיןג.

 תשל"ב. אייר ד' ביוםניתן
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 ירושלים הגדול הרבנל הדילבבית
 אליהו מרדכי ישראלי, שאול גולדשמודס, אליעזר הרבגים הדיינים: 'כב'בפנו

 : ן י ג עב
 תל-'א'ביב-יפו הדתית'המועצה
המערעית*המש"בה ב~ש עףז ב"כ)ע"י

 :נגד
 ר המ-ערע ב- המשי אירבד( הרב סו"ר ב"כ 3ע"י א.הרב

 הרבנדת מ,ןרת ירוהצת :הגידון

 החלטת על ת"א הדתית המועצה הנהבעת מצדורעור
 הרנ של למשרתל גיחס העיבדות בקגיות הג"לביה"ד
 ועיעור איביו, מ"זרת את יויע' קרהבן דינו פסק ועלהמנוח
 איק'ור להמצ"א "זעליו %יה"ד דריע,ת על 'התובע הכןמצד
 דין יש האם -- המקומיים. הדאשיים מהרבגים כושייעל

 מהבן הדרושים התנאים הס מה -- דבנוה. למשרתייושה
 רב או עיר כרב שונה הדין האם -- אבותיה מקוםלמלא

 -- אחרים. רבנים על מסונה יות ה ל ך יי צ שהוא דינהמ
 .- ירושה, זכית פקעה מסייים גיל עד שמכהן ברגהאם
 עמה שיש רגגות בין ירושה דין לגבי "בדל ישהאם
 שתפקידה רבנות משרת  לבין  הציגור מגהיגית אושייה

 או הציבוף הסכמת צריכים האם -- בלבו. ליוח ה "סיול
 יכול ןאם -- אבוהיה מקום את הגן לירישת הציבוייהב
 שנתמנה במי הבדל יש והאם חבירו, רג גבול להשיגרב
 ארמתי -- מעצמו. ברגגות שהחויק מי לכין הצינוי ידיעל

 חבייה לאימנות לרדת לאדםסיתר

 א הרוגמסקנות
 ממלכות היא כ"ןרהה ירושה רן ש"צ הלימור יעיקר בה-ת 'יסוברים "ם 1(א.

 דץ בטל מלכות אין וכ-ם מכהוה,או
 יש יזררד; ובכי כ"ום, גם נההג זה שזזן ופוסקים כך על תולקיםרבים2( ז~

 ירישה. דין%ה
 אביה את יורון חבן רבנדת גמוזרת יצגם הדין זו הלכהלאור3(
 ראוי ואם ובירא'ה, בח,כמה 'אבדתקו מקום למלא רא'וי שהבן בתגאיאולם4(

 אותו, ,ומלמדים אבדו במקום אותו מעמידים טחכמה ולאביראה



 אותו. וממנים שיגדל ל'בן שממתינים אארים יש קטן בן הניחאם5(
 וו~רי היהושה, זטות ממנו פקעה לא מטויים גיל עד שמוגבלת משרהאףש(

 הדין שלפי וכדומה מום כמו אונס מחמת משרתו שעוזב למי דימהוה
 אבותיהמ. מקום את "ורשיםחבנים

 לעבוד ממשיך והת! מקפיד הציבור ואין לומן מוגבלת שהמשרהבמקוס7(
 לזמן. ,הוגבל כלא דונו ל'זמן,מעבר

 גם פצהן שיש רבגות במשרת רק הוא האמור זה ירושה שדין סוברים יש 1(כ.
 להורות א'ו לדין לשבת תורה להר'ביץ ח'כם תלמיד במינוי לא אבלשרהה,
חלכות.

 המלמד חכם תלמיד במשרת גם ירושה דין שיש סהברים רביםאולם2(
 להביהו. אדם ,בין דינים ולוון יהיתר א"סור הוראית להוהותהלכות,

 לדירידו אין ,שררה, בא"זה מעצמו החז"ק אפילו בעיר לרב שהוחזק מי 1(ג.
 ליולם כנו ובן בנו 'ואפילו ממנו. גדול אחר לשם שבא אעפ"ימגדולתו
 קצת. חכמים והם אבות"הם מקום שממיאים זמן כל לאחריםקודמים

 דין לכן אין בהסמה, מהגן שגדול מי שלגבי 'וסוברים כך, על חולקים'ויש2(
 בכך. אבות"ו שחוחזקו בטענותוו ממש ואיןירושה

 ירהיה ספק וה כי ,ה"ורש, הבן של גבולו יהשיג רב לכל אסחר אושן בכל 1(ד.
 דאור"תא. גזל טפק זה וויי תורהמדין

 צמקום הבן לטינוי מתגגד הציגיר ההב אם שאמילו משמע הפוסקיםמדברי2(
 אבותץ. ירישת זכות לייפקיע בכחם איןאביו

 הם אם תקנה להתקיו עיר כל של והדיינימ ההבנים שרשאים סובריםהפוסקיםה,
 אהרי. לבנץ %א לצצמו רק יהיה רבני ל'תפקיד רב מינוי שכל בכך צורךרוא'ים

 במפורש, אוהו מ"עטה וושוו"ה מאחר יורשו בע אין מלחמה כהפגח כהן1(ו.
 להשרות מ"וחדות סגולית להיות צרינות 'המשהח שלכהן אומריםויש

 מהכומר. אחד כל לא 'ולזה יבטחון ק,דושה שלאווירה
 מהלוקת.  עליו  היתה כו אם אלא משיחה, צריך וא,ין אביו את יורש מלךבו2(

 פקעה המחלוקת ידי שעל משום הוא במחיוקת המוויחה שטעם אומריםיש
 המלכות את 'ולחזק לפרסם כדי היא שהטמייחה אשרים ויש הירושה.זכות

 לבדו. המלך שהוא'ולהודיע

כ
 נכללה מעחד, לתפקיד או כללי ל'תפקיד הבנות, בלשכת הבוכהן רב שלמשרהא.

 הפסוקה ההלכה פי על בה ינוחגים ירושה. דין שבמסגרת המשרות,בכלל
 דישויה. עליו ,דה מכלל הפרט את לתוצדא "~בא וכל יור. מדור בישראלוכנהוג
 התהתונה, על ידו וה מנהג לבטל ,הבאוכל

 הראשי ודמיב רבנים, פמה בה שמכהנים לעלר 'או למדיגה, יאשי הב שלמשרהב.
 עליהן. חל יר.וקחה דין אשר המשהות בכל'ל אינה עליהם, העומדהוא

 לא בעיי, הציבור ידי על כולה נבחרת אינה למעשה אשר דתית, וווקשוה1(ע.
 "צטרפו אם גם ההש, 'ושבכךחה העיר, את המייצגת שהיא וכלל כל'למסתבר
 הע"ר. בני בשביל נוהגים לק'בוע א'ו לשנות העיר, ודייני רבגיל"
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 ולא לעתיד, ביחס אלא זה יהא לא וכדין, כדת געיר ,המנוצ ישונה אםגםג(
 העבר. לזכו"ות כנוגע 'תשפעה לזהועהא

 'ה'מיעוטמםק'נות
 מלך על בתודה שנאמר מה הוא 'הציבור, על במינוי"ם יר'ושה לזסות המקור 1(א.

 שיש ,במינרים רק כן יעל , " ,ו 'י נ ב ו הוא ממלכתו על ימים יאריד,ילמען
 יר,רטה. 'יש מלכרת, גינוני מעין שיה שררה,בהם

 להיביץ שתפקידו רב ,וע"כ ויטול", יבא ליסול הבא "כל נ~אצר תורהבכתר2(
 'ח'ופות 'וכן גיטין ,ס-דור 'כול'ל דהיתר, א'ייס,ור 'ב,עניני 'ה,לכית ל'ה,דרות 'וכןתורה

 יהושה. משום בזה איןוקידושין,
 עיר כרב שמשמש במי רק הם ברבנות, יהושה על עמוצאיםהדיונים3(

 גם שה"ה מקובל, שהיה כפי הציבור, הנהגת ,עניני בזה שכלולהוקהילה,
 שהוא לחבירו, אדם שבין ודברים בדין ממונ,ות בעניני המכר"צפוסק

 שנתמנה בין חבדל גזה ואין במשפט. ארץ לחעמיד ,חמלכותטתפקידי
 'מינ'וי. מבלי אי,ה בתפק'ידים שהחזיק מי לבין הצ"בורע"י

 בו אין מקומית ברבנות 'מס:ויימת במחלקה הלכות כפוטק המשמשרב4(
 ירושה. בה שיש שררה משום .בה אין הלכה פסיקת כאסיר כי ירדשה,משום
 שתפקידים כ"ון מינהליים, תפקידים .לזה 'בנוסף במחלקה הרב ממלא אם,שם
 ירהמה. זכות לו איז יהושה, בה ,טייכת שלא שקקרות, של מסמ הםאלה

 בעל ועאון גם עמהם והסכימו למע'שה', הלכה פסקו הקודם הוורמגאוגי5(
 נרבנות יהושה לזכות שתנאי משמהאי", "שם 'בעל הג'און 'דבנ,ו גזר""צבני
 של בנין רוב או מנין לרוב מרוצה שיהא הוא קיימת( וו כשזכית)גם

 היהחיה. זכדת פוקעת כן לא שאםהציבור,
 כגון מפוי"מים, מקורות לו קבעו והם ,תציבור, ע"י רב בתור שנתמגה מי 1(ב.

 מתושבי ההא אם גם אחר, לרב אסור דכיו"ב, חו"ק גיטין, מטידור"כנסה
 חף'ק, ל"דר אחר רנ של איסור אין אמנס 'אם וע"כ פרנ'סתו. 'לקפההמק,ום,
 חייב כווה ,ההכנסה לאת אך לעיל, וכאמור שרהה גינוני מגדרי זה שאקכיון

 המקומי. להבלמסור
 צדדית הכנסה גס ל'ו ש"יתה אלא הצ"בור, ע"י קבועה משכורת לרבהיתה2(

 זאת החזיק אלח הציבור ע"י הרב נתקבל לא אמ וכן 'וכיו',ב, ,חו"קמסידור
 בעגינים חש! גם לעסוק ,המקום, תושכ ההא אם אחר, לרב מותרמעצמ,ו,
 דימה ח( י"רי במקצת. הראשון הכנסת קיפוח משום בהם שיש אעפ"יאלה,
 באותה להתעסק המק'ום, תושב לאחר, שמותר באומנות, שהחזיקלמי

 יסול הלה שהרי וכל, מכל 'מפרנסתו הואשון את דחתה שאיבו כלאומנות,
 מאי לי מטו ואנא שמיא, מן לך דפסקי מאי לך מטי "את : לו'לומר
 קאןיא". מן לידפסקו

 הכגסת לקפח לו אסור חמקום, 'תושב אינו הראהצח של 'בגבולו הבא 'הרבאם3(
 שהחויק לבין נתמנ" וטהראשון בין הבדל כזה ואין במקצת. גם ולוהראשון
מעצמו.
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 סק-דיןפ
 המיעופדעת

 )תיק בתל-אגהב האוורי הדין בית שהוציא דין פסק על ערעורים שתיל8נינו
 "לעגסחך תל-אביב--יפו: הדתית המועצה נגד א. הרב גתברשת ת"כ(,6893/תש"ל

 במתלקת מותו יום עד בזכונו שכיהן ז"ל, דעשגוח אביו של כהונתו 'מקום אתלו
 התובעת". שלהשגת

 בךיני הלכות פוסק רב של גתפקידו הנתבעת אצל כההן "אבלו התביעה:לפי
 הפקיד למלא ביותר .וראר מסוגל עצמו את הרואה בנו, בתיר לו, וכי ועירובין,שבת
 הנפטר".. אברו של רבנותו תזקת הדין לפי שייכת אב"ו, שלהרבני

 אצלה טץלא חתובע ש,ל אביו שכאילו היינו הדברים, בועני 'כפרה"הנתבעת
 פסה"ד(. מתך )הציטוטים " וכו' אביו מק'ום .לכולא ראר התובע שכאילו וכן הבני,תפקיד

 ד' ביום קבע המסמכים, וב,דיק,ת העדים הטענות, שסהעת לאחר ביה"דכב'
 : כי תשל"ב,אתר

 הנתבעת, אצל כוילא התהכע ימל זשל וזמנ'וח הךשביו ספק נל"אין
 בוגהק". רבני תפקיד לתל-אביב-יפו, הדתיתהמהנצה

 :וכן
 ליו"ד בהמ"א הרמב"ם( של ,פסקו )בעקבות המבואר הדין לפי"כי

 בנו, בן יאפי' .בנו ,רג, בתפקמד בעיר שהוחזק מי כל טכ"ב, 'רמ"הסי'
 והם ביראה מקימו ממלאים ,והם במדה אחר, אדם לכל קודמיםלעולם
 קצת".חכמים

 : כיוכן
 גדולי של המכריע ד'ובם ע"י נתק'בל ז"ל הרמ"א וול זה"פסק
 יהצא ללא הגולה, תפוצות ובכל בארץ בישראל, ליו 'עהעהאתרונים

 ובהתאם י"ג(, סי' או"ת סופר" ,;חתם בתש,ף גם היתר בין )עיין הבללמן
 : ופסק החליטלזה
 לכילוי הנ"ל הרבגיים מהגורמים כושר תעודת ימצש שהתיבע לאתרא.

 על הש" חדעוים, א'רבעה שלשה, ש'ל טביר זמן תוך וזה רבני,תפקיד
 ומקום משרתו את לו 'למסור לת"א-יפו, הדתית ,המועצההגתבעת,
 לעיל. דששמהי לכל כהתאם היקפה, בכל ז"ל המנוח אביו שלכהונתו

 דור(מה ,~ל עד בתוקפם נשאריס ביה"ד ע"י שניתנו דעשנהמה צוויגב
אחרת".

 ,חהגתגעת. התובע מטעם הערע'ורים הוגשו וה פמק-דיןע:ל
 האזהי ביה"ד בפבי טענותיה על גערעור חוורת הנתבעת 5יתית15יעצה

 "צ ,לזה וגהתאם המסקנעק .ובהסקת העיבדות בדמהסת טהגה גיה'/ד שסב'וקובלת
 פמה"ד,לבטל

 שעלאהן ההנתות 'את עלהנתו תואמהנ שאינן המסקגות על עדעור הגיש התובעאף
 של הראקדים מההבנים כווסר תערדת 'לדרהם התובע לזונת מקום אין פטה"'ד.מבוסס
 הומצא קוכבר בגה לישראל, הראשית מהרבנות סחמר תערדת ומספיקהחמקום,
 התובע,ע"י



 בגלדון 'עיכוב וצ'ו מכר'ז להוצא,ת, בקשר המענית וחטענות הערעהר'ים פרטישאר
 לפנינו. שהוגשו שבתיק ,ההחומר הערע'ור בכתבי מבואריםז'ה,

 שיש לי נראה ההלגתיים, וביסודות הצדדים בטענות הדין, בפסק עלוןאחיי
 מטעמה. לא כי אם התביעה, ולבטל הנתבעת של הע'רעיר אמלקבל

 המכריע יובם ע"י ש,,,נתקבל קג"ה בסי' הרמ"א ש,ל פסק'ו על מסתמךפטה"ך
 סופר" "חתם תשו' גם היתר "בין לזה בקשר דמזכיר לפיו", ונהגו 'האתריונים גדולישל

  יר'ושה ,בעצין באריכות שדן לאתר שם. סיפר" "חתם דברי את אלפוא ,ונראההבה
 כל גקרב ,כמלך שנאמר' ממה גספרי שנלמד שמה ,ומעלה שב י"ב, בס"נהבנות
 ; אביו תחת קם י2'הבן בישראל דצוינויים כל לרבות שבאישראל,

 ,המנויים אותם ככל לו, וכדוושה במלך אלא. וה דבר גאמר"לא-
 זה". בכלל אינם קדושה מינויי 'כל אבלהיהוש,ה,בפרט

 מו"ס אברהם" "מגן לה דמייתי פ"ה 'מי' )"ו"ד המהרשד"ם,מש"כ 'בוהומסביר
 כעשה לה 'ומייתי ביר'הטה, שאינה ורבגות והוראה התוהה מינויי בכי ומודה דהרשב"אג"ג(

 כל חוא מובח עדיין תורה כתר וכו' הם זררים "ג' : ע"ב ע"ב דף מרמא במששאמרו
 : ,ומגהעיך ויקה". יבא ליקחהרוצה

 הלכה, לפסק שם אברהם מגן דמייתי ל'הרמ"ע ליה פשיטא"וכן
 אלא לבנלהם תור'ה כתר ה'וריש,ו לא דמעולם מללו בר'ורושפת"ו
 המלכות להי,ות אלא ת'ו'ר'ה 'כת'ר משום לא ואילך,מהלל
 " ל א ר ש יב

- : שב מסיק זה פיועל

 וכדשה, ישיבה ותופס לרב להם להיות מסכימים ציבור רוב אין,;אי
 סו"ס ביו"ו הרמ"א' ומש"'כ אב.ות-ו. נחלת מחמת עליהם להשתיר לואין

 'ורבנו,ת", אהוראה לא אבל בש,ררה, עצמו אהחזיק נמי קודמים, בניוי'מ"ה
 שבר'בנות ואע'פ"י שררא, בחזקת רק להלכה קיימים הרמ"א דברי ש,אין לומר שרצההיינו
 ביר'ושה. צמסר אינו ורבנות ההוראה חלק הרי הש'ר'הה, 'מן גםיש

 -ו'מחזק ההז'ר, שחךא שעם י"ג, בסי' בו, ,תזר - מ'אלה ויק אלה,מדברים
 חרשד"ם דברי עפ"י ירוש,ה, שייך לא תורה כתר שמצד י"ג בסי' דגריו עיקראת

 : כנ"ל ג"ג סי' אברהם" ב,;מגן שה'וגאווהימ"ע
  מהלל  הנהיגו . . . מלכות 'ממינ'וי קדושה מינוי ממלך ילפינן"ולא

 שבט יטור לא לקיים לגמרי, דהמע"ה  מורע תורה ,גשלא  למנ.ותואילך
 ת לכו מ ם ע ט מ ביר:וש,ה והלאה אז מן להם היה הבי ,ומעווםמיהודה,

 התורה", מטעםלא
 לראות י"? ום כי בר21ות גם כי זקהמ"א, דברי לק"ם הם ו~קום וומכל ואמרחזר
 בזה גיתן לא כי ווקפה בכל ברבנות יררסה יש כ ע' ואשר מלכות, מכה 'םרוהגדרי

 : דבריו ואלהלחלוקה,
 רמ"ה סכף' הרמ"א דברי לק"ם בזה וע"נתי חזרתי הים"האמנם

 לבד, קדושה מ'ינ.'וי כעין הלה הנ"ל בזמן התווה נשהאדודאי
 כמשףצבד הוא ע'כשיו אך ביי,וש,ה, אינ2'ו וזה שיר,ות,לא

 שר ג'1 שהוא מפגי ואטו מש"ץ, גרע ולא בשכר, צרגיהם לעשותלקהל
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- ? ג'רע מגהעהתורה  ג"הא שהיה אעפ"י יאילך, דמהלל קמן הרי 
 דוד בי'ת למלכוה זכר ג"כ ב'ה'ו דפתיך כיון מ"מהתורה,
 דכוותיה". ה"נ בנ"הם,ירשו

 מ~וג מסוג שררד, וזוהי הציבור, מהנהגת בה "2 שרבנות בהור'ים, דבריוהרי
 כשם ירהטה, מגדרי הרבנות מוגוי ,בכל' יש ע"ב מלכהת, של עגין ,בה ו8תיךוכ"ון

 צרכיהם" לעזטות לקהל "משועבד בל'שונו )מש"כ ואילד הלל שמז'מןשבגש"אות
 : "( )'חורידת תז"ל ביטף דרך על פיו, על נחתכים הקהל שענקני ז'ו לסמכות כוונתוודאי

 לכם"ג נותן אני עביוה -- לכם נוי אמ זזשררה אתם"ימדתין
 )זטם זבהסביר י"ותר נ"ג(, אות 'טי"ג סי' )יו"ד נזר" בלאבגי דבריו הגיןוכן
 הוא )~צדכים, זטאין הזה בזמו תורה דיני  וויריי הדה, בזמן ז זטרבנו נ"א-נ"ב(ארח,רת
 גם חך'כ ארץ", יעמיד ש'במ,שפט ממק, דמלך "דומיא העולם, ,תיק,ון של הצורךמצד

 : זו מעין 'ברבנות ירושה דין שייך ההרמ"עלרשד"ם
 ווהייתר איסור הוראווז נכן ו;וא וצענוי זובבלל"אף
 קגזח דיא מטע הף וחלקית גיטץ י יד הא יחליצה,וגיטין

 ורלת  להורות,  ידןו  תורה בן לני 'טזאיים ג"כ והורארת דינים,נגד
 ויצום", נגד מיעוט והכל זטבעיר; לרב דוקא זטיטייד ריאהזעאלות

 : גאשסקגתו סופר" לחתם נוקט '2?ן כתב--
 ה כומונ זטזזרב מ:זום בו חזר י"ג סי' בעצמו סופר"יחתם
 גרע, טיגרע ג"כ לתורה דממונה משום ואטו העיי.להנהגת

 נך1ום יאילך כקזלל ץ'רטה זטהנהיגו 'ממה לזה ראיה עוד שהביא 1ועיי"
 ". וכו' מלכות כחו. ביהדפתיך

 שימש ז"ל המטח שהרב ותובח; בקמעת מהץ כמ צוק אמנם שאם מש צאת
 טקום אץ מקום מבל שבתלו התומר מכל שמשתקף כפי השבת, במחיקת פשקכיב

 ב-ר'ה1ה, אינו תורה שכ,תר סופר" ,;חתם שנ'וקט מה ל'פי זה, מכ'וח ייושהלתביעת
 היות נוכוח ורק 'נזר". "אבני שכתב כמו .וחליצה, גיטין והלתר אימח- הוראות כוללוזה
 חה ברבנות, ירושה 2,7ייך סופר" "חתם ש,פוסק הוא העיר" להנהגת ")שמונהחרב

 הרמ"א". דברי לקיים ,בזה ועייגתי "חזרתי שם שכ' 'כמ'ו הר'מ"'א, של פסקובעק,בות
 מן לוצא ללא 'הגולה תפוצ'ות ובכל ביש,רא,ל לפיו "שצהגו 'מה וכן הרמ"א, דבריא"כ

 הלכה פסיקת שמלבד עיר, ברבנרת הוא חכל דינו, בפסק ביה"ד ,כב' כעוהתהכלל",
 פסיקת עצם על אבל העיר. הגהגת עלשקם היתה וחליצה, גיטין והיתר א"סורבעגיני
 פקידות, עניני אלא 12רדה 'מש,ום בהם אין ההתעסקהת של הצדדים שאר כאשרהלסה
 בתשי' שנ"ציר ממה 7ז שלא בהורה, סופר" "חתם דעת בזה ירושה, דין אין ודאישבהם
 לקטול "והלהבא ירה2ה דלן אין לחוד תורה שבכתר הרמ"א דצת גם הבין יכן י"ב.סי'
 ויטול".יבא

 ובמה ז"ל ושמנות הרב של במקנווו היה ש,לא דפליג, מאן דלית דידן, נידוןוא"'כ
 בהקשר עוההו הלכה עניני 'ורק חראשיים, ל'רבגים מסור שזה העיר, הנהגת 'משוםשהחזיק
 ד,כרזנה,  שדרון ,בענין לבזה, גם כי מסתבר, ודאי 'כי לאם פוסק בהם שיכמטלמחלקתו

 ייישינ דת אין גרידא הלבות פסיקת מצד חראשיים(, הרבנים נממכות 'אלא זה היהלא
 פעולות למגשת 'ולפשו'ל העירובין, על להשגית כגון שבפע'ולתו, הא'חרים 'הצדדיםוהרי
 פקידותית, עבודה שזוהי ירהוה, משום אין הכל ללשת בזה שבת, תללול משום בה,םשיש
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 עצמה התבהיה ואף כלום. ולא 'השירה מן בה אין אבל ,השעבוד, מז אמנם בהשיש
 חרי אך ההיבת. במחיקת 'היכות פומק ועצנוח הרכ הלות מכוה רק באה, זה מכוחלא
 הרמ"א. דברי לקיים ,וליפמש"כ סיפר" "תתם לפי לרושה וין בה אין כאמור, זה,גם

 דג"ל( שי"ב סי' )"ו"ד נזר" בג~ובני ברם סופר". "מתם 'לשי הו'א חאמור ,כלאכן
 ירחצונ שייך אין גרידא 'תורה כתר שמצד בקניעתו טופר" ,;תתם על לחשיגהאריך
 : ,כיומסיק

 אלקגץ. 'ומהר"ש והמגי"ט הריב"ש נגד מיעוטא וחרמ"ע"מ'היווד"ם
 מ,,תר,ומת מהרשד"ם שהביא והראיה קמאל. מתקיפי 'הוא שהריג"שבפרט
 ,א,ות לעליל ימש"כ הכוונה )כנרא,ה כנ"ל שבזמננלו לרבנים ראי' אינו'הדשן"
 בל'ב,ד(". שה,וחזק ובין שנתמנה ,בין ,לחלקל"ז

 מה לפי הם הא'חהונים, נוגדול'י הפוסקים בין מתל'וק,ת 'כא'ן שהם אלה דברלואך
 לבין תורה כתר מגדר שהיא שרהה ביו לחלק שהעלה סופר" ,;חתם של דבריושדתה
 שמחלק הנ"ל סופר" ,;חתם לפי אבל ,העלר. הנהגת ש,ל מלכוונ, משרת ,בה דפתיךהיפא
 תורלה 'חרבצת בענין הם הרמ"ע וכן המהרשד"ם דברי שהרי ביניהם, 'טתירה איןבזה,
 יך,ושה, בזה  שייך דאין מהרו דכו"ע י"ל וביה וניו"ב. ,וחליצהת גיטין ה%,ות, פסק,יא'ו

 : שם וכלש,ונו שררה, בידו שיש באופן הם הריב"ש דבריואילו
 וכל דבףו, את "מרו לבל ודייל 'ר'ב ושופט, לשר עליהם"קבלההו

 ישראל, בגי את ,ולהיר,ות אחיו, ובין איש ביל גכהעפט יעשו מפיוהיוצא
 ומושל עליהם אדון שמו המלך וגם פלו, על נחתכים יהיו מעקה'הםוכל
 ברמים ונשיאותו ממשלתו רבגותו 3הג תיו ימי וכל משפטיהם,בכל

 ומצפצף". פה ופוצה כגף 3ודד היה ולא ההוא,במלכות
 ו,,טורח הקהל" ,;חכם שהיה גווגא בכהאי באו אלקבץ ומהר"ש מבי"ט דבריוכן
 ענין גם בה פתיך הרי גווצא כהאי כל כן ואם בדבריהמ. כמבואר על"ו,הצדביר"
 הרזבר"ם של פטקו גין '0תירה ש,אין מתבאר ,ובזה מודונ מהרשד"ם גם ע"כשרריג
 שהרשד"ם נ"ד( ואות שם גזר" "אבגי שהביא נזר", ב,,אבני ממנו שהביא גחה לביןהנ"ל
 אלא היין", 'וגדול רב זקנו עוהיה "מי על שם שהמדובר הרלב"ש, על מטתמךעצמו
 הלכות ,פיסק 'מצד תירה 'כתר אבל טופר", ,;התם ש,ל כתילוקו מחלק הואשגם
 עצמו נור" "אבגי וכמש"כ 'ולאחרים, לו לפסוק יכול תור'ה גן ,וכל יררשה, ל"שגרקהא
 : שהו"ל( ג"ג)אות

 וואלת זולת להוהות, עדע תורה בן לכל שואלים ג"כ"והוהאדת
 שבעיר". לרב דוקא קווצייךריאה

 היעח"'ם עוהבהא 'וכנ"ל נ"ג סי' אברהם" ב,,כצן לסודם דיי סופר', ,,'חתם,ודברי
 קודמים. ,בגיהם אין תורה כתר  וךהם המיבויים ,יכלוהרמ"ע

 מלגות כתר הם, כתרים "שלשה : ע"'ב ע"ב יומא .פהר"ס לה פהיתי הרשד"םוהנה
 להושדנ בזה שאין נראה  שמכאן הוא", דופקר תורה כ,תר אבל לבניהם 'מורהביםוכהוגה
 חידה כתר מפטקז: קכ"ח בסר גוונא כהאי שכתב הדשן" ג,תרומת גן שמצאוהגיא

 ,בה. לזכות שרעה כך לכל 'ומהפקרת מונחת היא 'חרי דייהושרהתה
 ווהסיזבר שם הדשן" ב,,תרומת שמבהאר ל"ז( )אות גזר" ג,א,בני כתבוע"ז

 : מעצמו רק הציבחי מן נתמנה שלאבמי
 מ%דת כתר אהרן, בה זכה כהונה כתר מדצמוא חראיה,יבזה
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 טיא~הל שנתמנה מי אבל ועומד. מעה עדיץ תוהה כתר דוד, בהזכה
 התמנותו". ליקו שאיי 'חהשי אחת עירעל

 לאידך בדובשז 'תהץה כתר על המדובר בגמרא, שהרי לענ"ד תמוהים דבר"ואך
 נתבננה אם האף חילוק, שאין מישכנצ הרי כן, זה אין תויה דבכתר אמרו גוונאובכהאי מיני ע"י בוום זכו ומלכות 'כהונה 'כתר והרי ביניהם, לחלק שנא הוא 'ובזהכחרים,
 לבניו. להורישו בו זכה לא עדייןג"כ

 לבין שגהעשנה בין הבדל בכ'לל אין האב, שררת הבן ייחצת של זהולשנין
 : הנ"ל רמ"ה בסי' הרמב"ש, עפ"י ההמ"א כדפסק גדעצמו,שההזיק

 אין שהרה באהה בעצמו החזיק אפי' בעיר, לרב שהותזק"מי
 מכצו". גדול "ותר לשם שבא אעפ"י מגדולתולדירהדו

 לבין שמינוהו בין ד'"ל(, סי' )יו"ד סופר" ,)חתם שחילק מה על שממתמךתשה
 שם ככמע'"כ פרנסתו, קלפרח של לענין רק הם סופר" ,יחתם וברי מעצמו,שהחז"ק
 ומהר"'ו: המהרי"אמהנדי

 3ל אלא טפרצל חרב קבלו  שלא בימקהם אלא נאמרים אלו"אין
 כיון מ"מ . . . פרס לו ה" וממילא שם, דר שהי' עירו בני הנהיגת"ח
 אחר לים יבא אם א"כ ממילא, דאתיא שבחא אלא כפועל שכרוהושלא
 רעוקר רב שמקבלים בזוה"ז אבל בידו, ימחה טה ברבנות הוח גםי*גהיג
 . . . פרצל שמשכע,ם כמ~ו שכ"רתו לו וקוצבים לכאן .ובא ממקומודלרתו
 לשוסצות מיורי וגרע בעמיו עושה סוב לא בגבולו, עוהבא פשוטא"'כ
 ". וכףחבי,ו

 שנתהייבו. מה ממנו לקחת זכות לא'חר ואין מהקהל. התחייבות זה 'הרי עהיא,צורה באטי קהצבה לו וקבשץ כשנתמנה שבזה פרגסת'ו, קיפוח לענין אמה- זה כלע"כ
 *ננין אבל כלפיה התתייבות ש'ום עצמו על קיבל לא יהקהל מאל~י כעוהחזיק כןולא

 %והריב"ש. כנ"ל מעצמו, שהח'זיק לבין שמינווו בין הבדל איידהעההה
 פטנחר לטצרע שחין שכ' הדשן" "תרומת מדברי מהרומד"ם הוכיח שפירא"כ

 ווא הפקר תוהה שפתר מפני זאת ונימק אחר, חכם ההזיק שכבר במקום ברבנותלנהוג
 במיגטע ואפילו תודה בכהר ירח2ה שאין שסובר כנזה 'ונרשמה ריסול, יבא ליסול הבאוכל

 גיטין קיידשין ומסדר הלכות שפ'וסק לענין היינו התורה, בהירדת זה כל 'אכוהקהל.
 מלכהת סגדדי קךההא 'בוורהה ,הוזיק( אפילו )או נתמנה ע"ז נוסף אם אבלותליצות.
 ףהריב"ש, כועו יקהצו" טמיו היהצא וכל בהתכים מעעץהם כל פיו "17על הקחלבהנדצת
 עצסן וההא הריב"ש על פליג דלא 'וכנשל הרשד"ם, לפי גם ירהסה דץ לו "2 באמתבזה
 )2שמו. גזר" "אבני בתשו' וכנהל כמותן,פסק

 צ"ע. לכאח,ה הדשן", "תיומת כותת בביאחי ההמ"א דעת גם וו אםאכן
 וצכא-1 'הרכע"א בדגדי ימעהשל קהשלת על השיב ל"ג(, סה 'וח"ב ק' יטו2יב"דב,,שואל
 בקבלו ובין בהחזיק עהבין הדשן", "מרומת של פ0קו להלכה שקב"א עצכץ, אתסותר

 הראשיך' כמו יבר 'טכל ברבנות ולחחזיק שם *-ור לבא הווגי ,יכול לרב עלההםהראשון
 הריב"ש של מסקו הביא וושת"כ בידו. למתות "כולואינו

 קואפי~
 וכן ברבנות בהחזיק

 ולסאורה לשטזרים. קודמים לעולם בנו 'ובן 3נו ואפ" מגדולחו להורידו אין שרדהבאיזו
 לדצרמץ בין קצא 'לחיק 2והממ"א ובה2יב" "שהאל ובהאר זזב את יזה טותריםהדבדים
 רק מהני הראעען של החזק'תו או דמנויו כאחד, הףמזצו עושנההם לבין מגדולתו,לגטיי



 בר'בגות, יש'מ,ם ג"כ שהשני רק הראש,ו7, מורידים כשאי7 ואילו כללל, להורידו שלאלעני7
 'מניעה,, איןבז'ה

 ממשיך שהראשון גוונא בכהאי רק הם חדש,ן" "תרומת דברי עיקר כל זהולפי
 לדעת שימכות לזה אין וא"כ ממונה. לסלקו ואין לו,רש בנו דגם י"ל ובדה ברבנות,לשמש

 לכאור'ה, וצ"ע ועיקר, כל'ל' לורש' 'אינו הבן שלדע,ת'והרשד"ם,
 במצהה שהחזיק ממי בהבדל הדשן" .ב,,תרומת שנימק ,מה מובן אינו זה לפיאך

 לחזקה, 'ול'יורשיהם להם להניח . . . חזקה לקנות דרגילים חתם "דשאני 'לסלקו:שאלן
 בה". לזכות שרוצה מי ל'כל ומופקרת מונחת היא הרי דידה, 'ועורדתה ,תדר,ה כתראבל
 שררות, שאר לבין ושררתה תורה כתר בין חילוק אין .ומשיב" "שואל סברת לפישהרי
 זה מה א'"כ מגדולתו. מורידו .שאינו כיון אפש'ר, להתחלק ורק בורושה, 'א"תנהודכילהו
 'כיון שרוצה", מי ,לכל ימופקרת מונחת 'היא הרי דידה, 'ושרר'תה תורה "כתרשכתב
 פירש. עצמו ומשיב" ו,,שואל כלל. הפקר 'ואינה שררות לכל בכל ז'ו שררה היאשדומה
 גבול". השגת ל"ש "דב'תורה ב,רבנות ,לנהוג לשני מותר כן שטשום הדשן""תרומת

 : לריב"ש הד,2ן" "תרומת בין סת"רה שאין ומשיב" "שואל עוכתב,דמה
 דבתורה להראשון, ג'בול 'כמסיג חשני ,דאין כתב ,הדשן"דתריהמת

 ,ראשון של בגבולו הבא השני דאין פשיטא זהו אבל גבול, השגתל"ש
 להוריד השני דרצה דהריב"ש בהיפך ושם . . . להראשון ,לג'מרי לדחותבמתו

 'ל'הראש,ון לדחותו בכחו דאין כתב שפיר בזה מגדולתו...הראשון
 וז"פ".מגדולתו,

 אינו א"כ גבול", השגת ל"ש, ,;דבתורה הדשן" ,;תהומת ,דלפי דעתי, ב,ע,נ"ות הג,נתילא
 אפשר שאי דה ל'ענין גם ,גד'ולתו יורש ,שהבן לג'ו אין וממילא דמלכית לשררהדומה

 בקודש מעלין מדין לדחותו אפשר דאל לומר  שייך עצמו לגגי ורק לגמרי, לבןלדחותו
 פסק ,הרי הררב"ש דאייו ,בזה, שייכת לא ~ר'ושה אך ע"א(, כ"ח דברכות )כהא מורידיןוא'ין
 דז'ה בחכרח א"כ לרב, שנתקבל במי שכן ומכל ברב ש,הותזק במי "רושה דיןדיש
 דמל'כות. לשררהדומה

 גם כי עמו, להתחלק ש,בא לבין כליל ש,מורידו בין להבדיל היסוד עצם צ"עוכן
 לגמרי שמורידו ,בון מינה נפקא דמאי הראשון, עול בשררתו ומיעוט פגהצה ישבהלוקה
 אל'עזר דר' מהא ראי' לואיז נלל שררה גדרי בזה שאין ובע"כ וממעטו, שמקטיגולבין
 שבת שידרהן א'מר'ו 'מורידין 'ואין בק,ודש, מעלין שמצד ע"א( כ"ח ,)ביכ'ות עזריהבן

 ולא גמליאל רבן ש'ל ,היתה הנשיאות עיקר שם כי שבתדת, ,שלש גמללאל ורבןא'חת
 לנשיאותו, יחזיר'והו שלכשיתפייסו ידוע היה נמי ומעיקרא שעה, לפי אלאהור'דוהו
 ". ,וכו' דמוקדא בכמא הדא יומא אינש "לישתבהם לדביתהו: יעזר"ה בן אליעזר ר'כמ"ש
 ראעפ"י בידו, שנשאר מה לענין אפילו גדולתו, לרשו ראב"ע שבני טצינ'ו לא שהרית'דע
 ע"א(. ע"ג מנחות ; ע"ב פ"ה יומא ; ע"א ט"ז יבמות עה ראויים, בנים לושה"ו

 הדשן" מ,,תרומת הרמ"א שהביא במה הנ"ל( ל"ז )אות נזר" ב,,אבני העירוכבר
 : פעיר שנתקגל רב של רגליו דחיקתלענין

 שג'תקבל רב שם שיש בעיר רב שיתיישב שמענו לא,;ומעולם
מהקהל".

 שדצודובר הדשן", ב,,תרומת הרשד"ם כהבנת נוקט הרמ",א שגם נראהע"נ
 עניני כל  לחוהשת  ולן ,ושררתה, תורה כהר מגדרי שהם לדברים אלא ,נתמנה שלאשם



 י"ג סי' סופר" "חתם כמש"כ וזה המלכות. שררת מעין בגדולתו פתיך ולאהציבור
 בראש הרמ"א לשון חוא וכן שירות". לא לבד, קדושה 'מינף כעין "שה"ה תז"ל ,זמןעל

 הרבצת לעבין חדא רבנותו ענין שכל לרבים", ולומד בעיר הההיב "רב שםדבריו
 כשנהג הם ,הריב'"2 דברי 'ואילו הדש,ן". "הרומת הברי קאי ובזה הלכות. ופסקיתורה
 ולפ"ז 5יו", על נ'חתכים מע,2יוהם ש,,כל מדבריו וכנ"ל הציבור הנהגת של שררהבענ-ני
 ומשיב", "שת4ל שהבין ,כפי חלקית, רק לטלקו לבין לגמרי, ,למלקו בלן הבדל באמתאין
 להתחלק ולא לסלקו אין מעצמו החזיק ואפילו לשררה שקיבלוהו לענין גוונידבכל
 הרבצת לענין יק הם תזקתו חו מי'נו-ו כשכל משא"כ גדולתו, יורשים בניו גם 'ובזהעמו,
 לכ~חות יכול 'ואין "רושה שאין ,הדשן" כ,,תרומת הרמ"א פדסק בזה הלכה, 'ופסיק'תתורה
 פסקו שהביא 'ממה סתירה ואין הרמ"א, דברי שפלר ואתי כמותו, לנהע אחרבידי
 מסקנתו עם אחד בקבה עול" 'והכל הרקב"ש, של פסקו עם יחד הדשן" ;תרומתשל
 'טופר". ,יחתםשל

 ב,;תר'המת שראה הרשד"ם על תמיהתו עם יחד הנ"ל( ,ל"ז לאות גזר",ב,,אבני
 הדןון" "תהומת שהעתיק הנ"ל ר'מ"ה סי' הרצו"א על גם תמה ל-ה, דמטייע תנאהד,טן"
 לרב: הראשון נשנתקבל גם קוהוא 'וכ'להלכה,

 קבלו שהקהל כגון שכ' רמ"ה 'סי' רמ'-א דברי ממני נפלאו"ובאמת
 כנ"ל. להלפוך מבואר הדין 'מקור משה" וב,,דרכי לרב, עליהםהראשון
 י"2וב, חזקת לעגין היינו עליהם, ראשון קבלו דאפ" זררע" "אור בשםומ"ש

 ר"ל סי' יו"ד חת"ס נחלק וכבר צע"ג. רמ"א הרברי להדיא. בדכריוכמבואר
 בעיר רב שיתי"2ב שנרפנו לא ומשולם להיפוך, הפשוט המנהג וגםכנ"ל.
 מהקהל". שנתקבל רב שםשיש

 של והבחעו לגבי שקבלחהו, יבין מאצמו חדחזק בין 'מחלק שאינו תמיהתווהנה
- ,הראשון" כמו הבר בכל' רבנות "להחזיק וכן שם", ג"כ ללמד לבא אהר"חכם  מיושב 
 הילוק אין שררה שלענין להלכה הריב"ש את גם שם שהביא הרמ"א כי ברשד"ם,כנ'/ל
 "תרומת של לפסקו אלה דברים בין סתירה ראה ולא שה,וחזק, לבין עלמהם שקבלוהובין

 ש"הא מבלי ריררוח; תורה בכתר יעשדובר הזהען" ד,;תרומת ,דהא כנ"ל וחילקהדשן",
 הבא 'וכל חהא הפקי תורה שכתר כהרשד"ם בוקט ובזה הציבור, הנהגת שררת גםשם

 מעעשי, קוהחזזק לכין לרב הראווון שקבלזהו לבין ח"לוק בזה ואין 'ויטול, יבאליטול
 דוייב"קו. וכהא אסור, היה מאליו בהוחזק גם בשרר,תו, לפגוע אסור היה בקבלוהודאילו
 האחר. החכם בידי לכותות יכול אינו גרידא תורה בכתרוע'לכ

 ביעחיד גרוע דזה לאמסור סופר" "חתם העלה שבזה פרנמתו, שמקפח מצדהאם
 פרגסתו. ת צ ק מק5ת אלא כקואינו שהמדובר הדג"2' ה'רמ'אא הר'י 'תבירו,לאומנות
 שההכם כווגתו ובראה וקידושין". חופות בשכר "סגון ביא,ר, ,סקט",ו שםובה2"ך
 בזה, ח"וצא קבוע פרס לו שה2 כגון אחרים, ממק'ורות שלו פרס עיקי ,מקבלהקודם
 מק6ח אלא איב'ו שבזה ,בנשופן קבוע, ואינו 'מקרי אלא אינו וקידושין חופות שכרואילו
 אצלו כי סופר", ק;התם מהא סתירה לזה ואין קבועים. שאי'נם 'מדברים מפרנסתוקצת

 : שם כדבדיו הקהל, לו שקבעו הפרס עיקר כל וא'ולי הלק, היה כשדההמדובר
 והראו לכאן, ממקובן והביאוהו כפועל הקהל עושכרוהו"לאחר

 אעו המ א-כ וקייושין, מגיטין לפרנסתי מקוםלו
 היב פרבסת שהטילו און פעלו הקהלות אולם כלל. כדין שלא פרסנוטל



 אלא גלל, 'הגלטין מקידושין פרס גוטל אלנו הוא אבל היחהים. אלועל
 מבעלי לגבות מקום לו .והראו בכאן, ישיבתו עיקר על שכרושזהו
 'וכדימה".חתנהת

 אותה בן לע.נין האחרונים ורבהתיגו בשו"ע המבואר עם בבד בד ע,ולה זהודין
 : ס"ה( קב"'ו סי' )ח'ו',מ 'חבירו ,גא'ומנות לעמוק חבאעיר

 מדחץ ועקוה חבירו 'ובא ריח"ים או חנות או מיחץ שם"היתה
 גר אגל . . ,חיי. פוסק אתה ,לו ולהמר למוגעו יכול אינו כנגדו,א'ח'רת
 לשוונע'ו. להם יש . . . זה ש,ל חגות בצד חנות לעשות שבא אחרתממדינה
 בסמ"ע )ועיי"ש ל'מוב,עו" "כ,ו,לים לא*בם ,חלק מנת עמהם נותן הה'ואם
 הקדטהת(.ביאיר
 : כ"ו סי' בנ"מז"וב,,נועואת

 עוהרי לגמרי, 'הראשון מבטל דאלנו דריתייא גורנא 'כהאי אלא . . .,,
 את ליחות השני  שבא  היכא אבל וכו'. שלו ברלחיים עומדהראעין
 אפילו מעכב דמצי מודו כ'ו"ע . . . ממ'חייתו א'ותו 'ול'בטל לגמריהראשון

 לגמרי". לחלותא פסק ,ודאי דהא דידיה,, מבואהאבר'
 : ס"א( טי' )תו"'מ ס'ופר'" ,ב"חתם כתב לזהוק'ר'וב

 שזה משום מעכב, אינו מתא דבר טעמא הפהסקים כחבו . . .,,
 אהמנות לתוך לורד מיקרי לא וא"כ שלו, בתוך ע'ושה וזה שלו בתוךעועוה
 שאי לגמרי, מדחהו ל'א'המ,נותו ש"ירד דע"י * ניד"ד בכעין ,אך וכו'.תביהו
 לא'ומנות יורו זהו לגמרי, משלו מדחה ונמצא שיקצבו, ,לשניהםאפשר
 ". וכלו' ממשהבירו

 בעלר, לדור שבא שבחכם שלגו בגידון הרמ"א פטק לזה בהתאםהממ12
 עושה "זה בגדר זה להרי מפרנסתו, הראשון מדחה כש'אינו א-סה- אין עלר, אוההבן ונעש"

 ע"ב כ"א דף דב"ב בסוגיא מיגאש הר"י וכלשון שלו", בתוך עח2ה הזה שלובת'וך
 : אלה להלכות המ"ורששם

 לי מטו וא,נא שמהא, מן לך דפסקי מה לך מטי את ליה אמר,;מצי
 שמיא,". מן לי דפסק'ומאי

 לעיר, שבא אכסנאי בח'כם ואילו בקביעות. ,'ו בעיר 'לדור הבא, בחכם זהוכל
 : וום הרמ"א פדסק ,בזה מתא", "בר בגדר שאינווהיו'ו

 וליסול 'וקידה2ין חופות לעשות שם הדר היב שגר לקפח לו"אין
 החופה לעשות מותר אבל שם, הדר הרב פרס והוא חואיל מהם,השגר
 הקברע". לרב השגרולתת

 אכמנאי, ירב גם מדתר שזה וקידושין חופה ער"כת לב:ין במפורש מחלקהנה
 אלא עמינו ואעפ"י הראשון, ,מל הפרס קיפהח מפני לקתת לו אס'ור השכראבל
 במקצ,ת.מקפח

 דמלכות, שררה נומחרי זה שאין מאתר שבדבר, השררה צד לענין כי כ2"ל,והילנו
 שהרי בנידון, הלכו; לפטוק לפעמים הוא צריך וקידושין חופה בסידור שגםאעפ"י
 "שמא ע"א( ף )קידוש,ין ע'מהם עסק לו ההא לא וקידחבין גיטין בטיב "ודע שאלנומי

 . ך ר ו ע ה כשר, כו ומחכר קצב של איושיתו שתפס באיש שם המיובר*



 לכגחווע יכול הראשון אין שם(, )'רש"י לתקן" שא"א עיוות וזהו ערוה אימורית"ר
 בקיפות אך ויטול. יבא עיטול הבא ,וכל שררה, דין אין בזה כי אכסבאי, ברבואפילו
 ואפילו אחריתי, מתא אבר לעכב שיכ'ול מתא בר ככל זה היי הראשון, שלפרנטתו

 במקצת. 'אלא פרנסתו מקפת אינוגם
 הרשד"ם, של לפסקו איתן יסוד הם הדשן" "תרומת דדברי הנ"ל, מכלהיהצא

 בפסקי לאתדים הכל והיה לרשד"ם, 'ולא הדשן" ל,,תרומת הריב"יט מדברי סתירהואין
 סופך", "מתם 'מרן ע"י הדברים בהארת אחד בקנה עולה והכל רמ"ה, בם"הרמ"א
 אינו עצמו החכם ,וגם ירהטה, דין ושררותה תורה בכתר ~ךאין הדבדים,וכלל
 חכם בון חילוק יש ובזה פרנסה. קיפוח גדרי מצד רק אחר, חכם בידי למתותיכול
 ה"ורד וול האיסור מגדרי עצמו החכם לגבי זה כל אך בעיר. לקבוע אכסנאי בתורהבא

 אוכונות רענמגי בירושה, שאונו כיון זה, 'כל ל"ש הבן לגבי אבל חבירו,לאומנות
 ירושה. בהםאין

 שצירף אלא והרמ"ע, הרשד"ם נגד לפסוק ליה פסיקא לא ג"כ נזר" "אבניהאף
 טעמום ג' הע "בקיצור, הנ"ל: ג"ד )אות בדבריו כמבואי נוספים נימוקים שגיעוד
 הרשד"ם לפי אף דבריו להעמיד טרח שם מזה ולעיל ברבנות"(. הירושה להעמידבני"ד
 מגינוני הזה בזמן הוא לחבירו אום בין תורה דיני דהוראת שהידש מה עפ"יוהרמ"ע
 סהפר", "חתם יבין שבינו החילוק בסכמו דברוך ואלה העיר. הנהגת מכוח וכןמלכית,
 וא'זלינן בדעוטא אלא אינם והשאר והדינים, העיר הנהגת הם הרבנות שעיקרמצד
 : נ"ג( )או'ת ההבאבתר

 וחליצדע וגיטין ההיתר אלמהי הוהא,ות נמי ההא המינף שלבכלל"ואף
 ההכל וכו', דינים נגד שכיה דלא מידי הוי 'וחליצות גיטין ודאיהא

 בו חזר י"ג בסי' בעצמו סיפר ש,חתם ובפרט וכו'. דינים בגדמישוט
 מלכות. כתר ביה דפתיך כהטום וכ'ו' העיר להנהנת 'ממונה שהרבמשום
 ף ר 1 צ י עמאם פשיטא וטו לפכהב"כ אך ,מדאורייתא. אינו אפשר לפ"זאך

 רגנות רוב הם שיהיי דין אל עיר הנהגחעוד
 יורש". והבן יוכא, במיואזלינן

 שבת, בענעי ההלכה פס"קת מצד רק היא חתבישה יטעיקי שלנו במדטא'כ
 אדם ,בין ,גיינים תפקידו היה לא וכן העלר, 'ל'הנהגת ממונה מצד לדון שייךולא

 קמאי, והני סופר" "חתם נגד לפסוק מכריע היה נזר" "אבגי שגם ,ל,נו איןלתבירו,
 מקמאי. עלייהו דפליג מאן דאיכא הכרח איןשכנ"ל

 ולהצדיק נזר" "אבני של כגהשגות"ו סופר" "חתם מרן דברי ליהוב 'אתנונומקום
 דאורייחא(. בפלפולי ואכמ"ל לדינא, מספיק הנ"ל בכל אךלם ימעיקרא,הצדיק

 ךגה"צ ניהו הוא גזר" "אבני של בנו כותב זו שבתשובה להרסיף, אבווחייבים
 שכל נזר"(, "אבני ספרי את לדפוס המביא )שהךא מש,מהאל" "וסם בעל שמטולר'

 נקודה נז'ר" "א,בני 'בעל העלה זמן אחר אבל מההו"ק,, אלא אינו זו בתשובההאמור
 : מהציבור המכמה ,והיא. יבנות, יההנת ע'ל הדלון בכי 'נוספתחווובה

 הדין ,, , שמחוו'רתא הרבנות ירושת דין אודות עמי"כשדמגר
 אין ,לבד בנלן ר'וב א,ו לבד 'מנין יוב ל'ו יש הלורש ואם 'הרבנות,ביהושת
 ולא בנין יוב לא לו אין א"כ אלא ירושתו, ממנומפקיעים
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 בישראל ששלום בזמן אמרו וע"ז י'ר,וש"'ו. פקע א,ז מניןרוו,ב
 'מ'חיוקת". שיש בזמןולא

 הגאונים בדין שישבו לתביכתם, בע"ר' ר'ב'3ות "רושת בשאלת רב מעשה שםומבשו
 זכה אז בנין, ר,וב או' מנין רוב הג"ל הרב לבן יה"ה "שאם ,ופסק'ו ומקאלישמקוטנא
 ע"ז". טענה שום לו אין - לא ואם אג"ו, ירה2ת מכחברב3ות

 : ואמר זצללה"ה 'אדמו"ף אבי כ"ק לפגי הדברים 'וסיפרתי ,יובאתי : שם'ומוסיף
 'כ', אותיות )שם תורה" ש,ל לאמלתה ההלכה את שכיוינו אמת דבר גפודם  שעיםב"ה
 עפי"ז, לעלל שם גזר" "אבגי שע,ורר הקושיות ,בתירוץ ש,ם הגר"ש שהאריך ואחריכ"א(.
 : כ"ט( )אות 'מסיקהוא

 נטרעים כמסמרות הם הלכה לפסק שקבע האחיונים זללה"ה"דבריו
 זה לא לו באין אבל 'מנין, רוב או בנין ,הוב לו יש, אא"כ ירושה דיןדאין
 חלכה כן שחירו ,וכמו דינא, וקם ירושה, דין בטלה זה'ולא

 כנ"ל וללה"ה מקאליש והגאון נוק,וטנא 'הגאון י~מדיגה גאוני עלודלמעשה
 יב".'ת~עשה

 דין מבטלת מבחוץ מחלוק'ת שאין העלה י"ז תשף ח"ב ומשיב" ב,,ש,ואל,;אמנם
 הדברים מיישב שמואל ר' הגה"צ בנו במש"כ וכן שם נזר" ב,,אבני אךיוזשה,
 עיי"ש(. טעם,בטוב

 הציבור כל ושלהתי כח באת בתור הדת"ת המועצה היא שהנתבעתובניד"ד
 בנין רוב הסכמת שתהיה צריך גרבנות, ירושה דין שיהא בכדי תל-אביב-יפו,דק"ק
 כווב ה ל ה נ ה ה את להחשיב ש,יש, נראה המועצה  ובהרכב  המוע?ה. של מנין ר'ובאו

 ח2 אז רק אלוג מגופים באחר רוב יהיה 'ואם מנין. כהוב כולה רהמועצהב'נין,
 חצל הבהלתה על כולה, עוהמועצה הוא כיום המצב חרי 'אבל חהבנות. לירושתמקום
 מנין רוב לא כאן אין א"כ מכרז, דרך אלא למינוי מסכלמים שאינם בדיעה הםחבריה,
 'הרש,ות א"כ נז'ר", "אבני מסק,נת 'כפי ירועוה, דין בטל הרי 'גוונא בנין,ובכהאי רובולא

 בין להכריע המ,ועצה בבהא מכרז לאחר ורק לפיו, וליון מכרז להוציא המועצהבידי
 דמצא אם אבהתיו, נוקום כממלא התדבע את לבחור חיבת תהיה השונים;המהעמדים
 המהרשד"ם גם גוונא בכהאי כי הבן-ה,תובע, על בהרבה עולים לא האחריםשדצשרצמדים

 הנ"ל. בתשו' נזר" "אבני שהעלה כפימהרה
 : לפסדק -ן הנ"ל כלעפ"י

 לת"א-יפו, הדתית המועצה - הנתבעת של הערעור אתמקבליםא.
 א, הריב - התובע ובל הערשיר'ודוחימ

 מילוי על מברז להוציא הדתית המועצה - הנתבע'ת בידיהרעוותכ,
 המועמדים בין בהכרעה ברם השבת. במתלקת ז"ל הבפטר הרבמקלום
 הנפמר,  הרב ש,ל בנו התובע ה"ות עובדת עם גם להתתשביצטרכו
 בהרבה. עליו עולים איגם האחרים המועמוים אם לטובתוולהכריע

 ההיו התובע לסובת כולה במועצה או בהנהלה יוב יווצראםג.
 ישראלישאול- למנותו.הייבים

 הרובדעת
 האוחרי הדין בית של דין 'פסק על ,והנתבעת התובע של ערעורים שנילפניבו



 הגר"ש של בדברמו לעיל פסה"ד הובא 'וכבר תשל"ב, באילר ד' פן'וםבתל-אגיב
 שליט"א.ישראיי

 כרב שיכהן לא התובע שאבי הדתית המועצה שטעגה מה כי מיד, 'נא'מרראשית
 והעירובין, השבת 'מחלקת מנהל כרב שימש, שהוא טפק לכל מעל הוכחבמועצה,

 דעץשרות סוגי לתוך גכנם אביו שמילא זה תפקיד אם הוא, לברר ל!נו שנשארומה
 לפנסיה "וצאים ,והתקנות החוק ולפי בה"ות וכן הדין. לפי ,לבן מאב 'בירה2השעוברים

 זכות לו אין אז 'וא"כ יוצא, יווא הז'מן בבוא כי לזמן, חוגבל כאיל'ו הוי 'ממוייםבגלל
 ראשי כל אם בנקל לבורךר ניתן היה זה דבר לעצמו. ,הוא ל'ו ש,אין מה לבנולהוריש
 אעפ"כ א,ו לגיל בהגשם תפקירם א'ת ע'זבך להם בדומה א'ו המתלקות מנהלי אוהמחלקות

 ועינינו להם, צייכים שהיו 'משום או הגיל לתקנת חש'שו שלא מתיך לעבוד המשיכוהם
 זמן לפני עד  בתל-אביב  הדתית במועצה כי ואיה, צריך אין ולנופורסמותההואות,
 שתקנה הרי ,וא"כ לגיל, מעבר שהם הגם מחלקות, מנהלי רבניפ ינמצאים והיומסויים

 נאמר אם אפילו ,ועוד לזמן. נתמנה ולא נבחר לא וא"'כ דא, 'כגון על הלה לאזו
 והוי כדבעי, לעבוד מסוגל שאינו מפני מועבר הוא לעזוב, צריך הוא 'הזמןשבהגיע
 ועיין אונס, מתמת שהועבר מי כמו יורשו, בנו הדין ש,לפי מום 'מחמת זבהחנברכמו

 גזונלאחרונים
 הדין אם בענין וכן קודם, 'והבן ירושה דין 'זה בכגון שייך אם הדין מעיקרוהנה

 וגמוו נמנו 'וכולם הפוסקים יבו ,וכהונה, מלוכה דין כעת שאין הז'ה בזמן גםשייך
 כתב הוא עה2ם י"ח, ט"ז, ט"'ו, סי' או"ח לב" "חקרי ועיין כיום. גם שייך זהשדין
 כנוו זה דין הזנירו ולא הבלאלו שלא יוסף" ו,,בית הטור ,הרא"ש, .הרי"ף, עלותמה

 יש'ראל" "בקרב הפסוק את מצריך שלנו הש"ס שלדידם לתרץ ,ורצה הרמב"ם,שהוכירו
 ; ה' 'כריתות עיין מחלוקה. יש אם רק מלך בן מלך לגושוח צריך שאין אחר,לענין
 ודרשו למדו השררות, לכל ירושה דין הרמב"ם ,למד שממנו בספרי ,ואילו י"א,הוריות
 הבדל 'האין לספרי' הש"ס בין מח'לוק,ת שאין כתב א,ח"כ אבל ישראל". מ,,בקרב זהדין
 : חנ"כ  שררות. לשא'ר גדולה וכהונה מלכותבין

 שהשמיטו הראש'ונים ושל וסיעתיה, ,והרמב"ם הספרי כדברי"נ"ל
 תלכווד". אצלי צריך חהדבר תמה, אני זהדין

 שררית שאר על גם זה וין וכתבו חלקו, לא בזה שדנו האחרונים כלאבל
 הרמב"ם.כדברי

 שבמקדש הממונים את הרמב"ם מנה ט"ז-כ', הלכות פ"ד המקד,2 כליבהלכות
 התפקידים ובאמצע גדול, נהן עד הדיוט כהן מז'ו, למעלה זו מעלךת שנזונהוהם

 : כתב כ"א כ', ובהלכות הכף, ,השערים פותח או גזברים 'כגוןהמ"נהליים
 .מנו 'תתתלו מעכידין הממונים, סשאר אחד א'ו הגדול "כהן"כשימות

 שיההה ,וההא המת, לשההות קודם לנחלה הקהרם וכל ליורשו, הראויאו
 שנאמך בחכמה, כמותו שאינו אע'/פ ביראה, או בחכמה מק'ומוממלא
 לכל הדין ,והוא ירחוה, עוהמ~,ות מלמד יש,ראל, בקרב ובניו הואבמלך
 מלחמה בה2יח ולזרעו. לעצמו זוכה 9ה שהז'וכה ישראל שבקיבשררה
 נכה2ח אם הכהנים, כשאר הוא הרי אלא ~ולם, תחתחן מתמנה בנואין

 נמומו2 מלחמה משוח וכו2הכהן נמה2ח, לא נמשת לא ואם נכהזחלמלחמה
 גדולה לשהרה משררה מעלים כהנים, כשאר כלים בד' ,משמשבמקדזע
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 בקח"צ שמע'ל'ין ממנזג למטה שהיא לשררה א'ותו מורירין ואיןממנה
 'סחח", אם אלא ישראל שבקר,ב משריה מורידין 'ואין מורירין,ולא

 שאר או המקדש 'בבית הגזבר של שכנו הוכהה להביא כי2דאה קוהרמב"סההל
 מפסדק החכחה הביא אגותיה מק'ום ממלא אם תחתיו קם והיא "ורשו הואהממונים

 פרק מות אחרי כדגים ב,;תורת המובא הפמוק את הבלא 'ולא הנראל, 'גק'רב וקמלךשל
 מקום בשצלא שאין יכול אדם. ל'כל קירם שהבן מלמד אביו תחת "לכהן : י"ב פטוקט"ז
 אור יבוא ל,או ואם קורם הוא מקימו ,שממלא בזמן ידיו, א'ת למלא ,ואשר ת"לאבלו,
 מינהלי בתפקיר 'ולא בלבד כ'הונה 'ובתפקיד גדול בכהן אחר'י שם 'כי תחתיו",ו"2טהצ

 אחרת. שרדהאו
 על סמך 'ובז'ה "2,ראל, בקרב בעשלך הלימוד את להבקא הרמב"ם הוצרךולכן

 : י"ז שדפטים מלכים( הלכחת וברדב"'ז '%שגה" ב,,כסף )המובאהמפרי
 ואין תחתיו. בנ'ו עומד מת, שאם ללנוד יש'ראל, בקרב ובניו,;הוא

 ת"ל תחתיהם, עומדים שבגההם לשדאל פר:נסי 'לכל מנין 'מלך, :אלא'לי
 תחתיו", בנו ישראל בקר'ב שהם' 'כ,ל ישראלבקרב

 'כגור או בלבד שר'רה של' אפה 'ויהא ש'ביש'ר'א,ל מינוי שכל הרמב"ם, למרומזה
 כתב ולכן קודם; ובנו ישרא.ל, ג:ק,ריב בכלל הוא הכל האמרכל'ים, כמו שער פתדח'תשל

 כהן ,והיגו מ"עטה שהתורה למה ,פרט מהכלל לוצא בלי שררה נל בלש,ונווהדגיש
 ע"ג. ע"ב בקומא כמובא מלח'מה,משוח

 בל'בד כגוד של ואפי' שררה של תפקיר שכל לזה נוסף ,מקור להביאואפשר
 : שמלני ,כהנים ב.תורת שמובא ממה מלכות או מנהיגותשאיבו

 האיהצןי. אלעזר הכהן להם, ה"ו לא וובנים . . . ואביהו נדב"וימת
 הקהרם שכל ואיתמי לאלעזר קודמים היו הם ,בנים להם ה"ו אםהא

 לכב'וד". קודםבנחלה
 הבהא ,לא שלכן ,ואפשר קחים, בנו בלבד, כבוד מעלת המעלה היחה אם שאפ"לוהרי

 אחו תפקיר ולא גדולה, כהונה, סגני או מהונה בכבוד איירי זה כי זה, 'מ~קורהרמב"ם
 מהונה כבגדי גביד נקראת וכ:הונה כ,הונה,, ,של לא תפקיד דהתנו ישראל בקרבשל

 : 'ה,שז פ"א 'מל'כים בהלכ,ו'ת ב,לשונ'ו וכן 'ול'תפא'הת","לכ'סוד
 המיצויין 'ונל השרר,ות כל אלא בלבד המלכות,;ולא
 מקום ממלא חבן שיהא והוא עולם, ער בנו ולבן לבגו "הושהשבישראל
 בחככחה ממלא ,צאינו אע"פ גירא'ה, ממלא היה ובלראה. בח'סמהאבותיו
 א'ותו", ומל'מרין אגיו במקום אותונחעמידין

 "שסף והוסיף לע'יל, המובא מהספרי לזה מקור והרדב"ז משנה" ,ג,סףוכתבו
 וא.ביהו שנדב ואע"פ בהגמ"י. ועיי"ש לעיל המובא כהנים מתורת המקור אתמ,צנה"
 כסגני כההנה של תפקיד שימשו הם אבל חי, היה עוד אב"הם גי גדולימ כהנים 'היולא

 בלבד, כבח- קוהרת שאפ" מדה 'למדו ולכן הרש לכבוד זשכהוטה תפקקר שומצם א'וכהנים,
 לבגו, מורישהאב

 אחד לימור האב, את בן ליוה2ת לימודים שני להביא 'התורה הוצרנה ו~ן'ויתכן
 פי"ד מקדש כלי הלכות מש,נה" ב.:כסף המובא מפסוק יורקמו, שבגו גדול כהן שלהוא
 הוא בדסף ורל"מוד לעיל, חמובא אביו" תחת "כהן מות אחרי כהנים מתורת כ'הלכה
 מספיק לא וגודחצ לעלל, המובא ישראל" "בקיב מהפסוק והוא יההבו, שבגו מלךלענין
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 ללמד "4ראל בש-ב נוהפסוק הביא שהמפרי לעיל האמור לפי אלא בל'בד, אחדלימוד
 לכהן ללמוד ש4פשר אי שח; לאטר אפשר הוה מלך, דוקא ורלאו ישדאל ,פרנסי כלעל

 גדול, לכהן מקוחד לומוד צריך וליכן ישראל, עם על וכפרה קךושה של ענין עגזהגהול,
 צריכים 'ולכן שררית, וגאר או ימבהוג'ות גחלכות לזין גדול כהן מדין ללמוד אנהור איוכן
 לכל היינו ישזמ4ל", "בק'הב מהיתח- הספרי וולמד הליגחוד הרי הה ולפל ,ל"פמ-ים.שני

 כלשון או השער, עוומר בתפקיד ,וכלה 'המלך מהפקיד חתל התפקידים ולכלהמשרות
 "כל כהגים תורת שאמר כמו או המינויים". ,ונל שררוות ,,כלדאאמג"ם:
 שעוכר, 5ועל סתם ולא כבוד של גהוהה או מינרי וצריך לכברד", קודם לנתלההקודם
 מירשו, בני אין שםכי

 : ועב"י נ"ג באו"ת ,הגןולה" "כנסת כתבוכבר
 שופט הן הזן הן חכם הן מלך הן הצביר מן  שררה לכל"ה"ה

 מסלקים שאין ידרע, לומן לכוניתן בהגו שלא במקום גבאי, הן מוהלהן
 אנותע מקום ממלא בן לו "צ דאם נמי וה'ו; פיסול, בהם נמצא ,לאאם

 המקדש כלי מהלכות פ"ז ז"ל 'הרמב"ם שכתבו כמו מקומו אתעד'וו"ע
 ז"ל הריב"ש ש', 'ס"מן בתשובה ז"ל דוהעב'וו מ%ים, מהלגותום"א

 הלק ז"ל מטראני טיעי"ם ק'כ"ת, ס" 'וכתבים פסקים רע'ש, ס"'בתשובה
 ת"ח כוגי דלענין פ"א סי יו"ד בחלק ז"ל ההשד"ם 'וכתב קקד,, ס"ג'

 צדק צדק כדאבוינן אמור זה דין אין להורות, או 'לדון או 'תורהלהרביץ
 ס'את, סי' ז"ל אדרבי מהר"י דעת כן ואין י5ה, ב"ד אחר הלדתרדוף,
 דברקתמ". ונהאין מ"ו, סי' ג' וחלק ,והרש"ך ק"כ סי' ג' חלק מטדאני'רמהר"ם

 ולא ,לקצר נדי שציין הספרים כל עם בא'ורך הגדולה" "כנסת דברי אתהבאתו
 שא5י' הסוברים ,סברת א,ת במרוכז יולא .ומזה, מזה אחד שהביאו 'הספרים שארלהחןר
 סברת ,צהיא ורזים" "גיגה כתב עליו שגם הרשד"ם מברת ולאפוקי 'כן, הדין חכםטתלמיד
 והחו הש, יחיד סבהת לאו שסברתו נראה וגז', מהרשד"ם 'בסכרת נעיין כד אבליחיד.
 קכ"מ, הדשן" ג,חרומת קוהוא וכתבים ומפסקים 'מהר"ן ערוך מש'"ס %ך סכיכיןהביא
 הם יבים אעפ"כ אגל טמ4מרות". ,~עשרת בספרו מהר,מ"ע ורדים" "גינת הביאוכן

 רסד'ה: בסי' שכתב הרמ"א, הברי אתר ההרלכיםהפוסקים
 אין שרר(ן באי"ה בעצמו החזיק אפ" בעלר, ,לרב שהיחוק"2י
 א5" רע"א( )הריב",ם בשהבו גהול אהר לשם שבא אע"פ כוגדולתולההרידו

 אבותיהם מקום  שנעשלאים זמן נל לאחרים קודמים לעולם בבו הבןבנו
  מלכים(". מהלכות פ"א )הרמב"ם קצת חכמים והםבייאה

 מקחי הביא ,וכן כלעילי מפפרי חמקויות את שהביא ,ל"ח ס"ק 'הנר"א שם'העיין
 ט"ה מ" ,לב" ב"תקרי שם הכובא ווקליםמתוספתא
 : פ'ןק ס" ביו"ד דברע ואלו מהרקוד"ם, דברי את להבין צריכים ח;לפי

 אז"ל גדול כלל חשל ער מ" בתשובה חריב"א ד0תג,יפע"ג
 פשיטא אדם, לכל קודם הוא יא,ף, הבן היה שאם ושינהים עניניבכל
 והבן גדול האהר אם אמנם קצוק ממנו גדרל והאהר גדול קאשבןדהיינו
 לי איומר שלבי עד . . . . יהרם הגוול דלכ"ע פשלטא עמו, יתס לואין
 צדק צדק כתוב: חרי כי הכג(, תלמיד בענין הרג דבר שלא ספקבלי

 ל ע ו  'וכו'  היברר על דיין חמעגיד : ואמיו "פה, ב"ו אחר הלךתרדוף,



 לרושה אינה תורה וכתר 'הם זרים  גי שאמיו "ומא במס' חז"ל ו קצד
 האיש 'כי ולהיות כתב, התשובה ,ובסוף , . . וכו' ליטול חר:וצה כלאלא
 כבר כי להם נהאה זו ובטענה תורה, למרברצי היו אבותיו 'כי טועןהנז'

 מתשובת שמוכת כמו ממש, בה אין זו שסענה אומר אגי לזה וכו',התזיקו
 כאשר כי עד 'והוא יודע וה' קכ"ח, ס" הדש,ן תרומת של וכתביםפסקים

 רא"תי לא ,וכף, הם זרים ג' מאמר והבאתי 'לנרצל'ה ש'כתבתי ומהכתבחי
 כשמחת :ושימחתי הבז', התשובה ראותי זמן אחר פוטק, בש,ום זהדבר
 ויהאמת לי ,וגתגלה עילאין קדישין גדולים לדעת כוונתי כיהקצ"ר
 אבל אחרים, במנויים רק ז"ל הרש.ב"א דעת על עלה ,שלא י~כתבתיכגחו
 ראיה בעיני נראה גם ,ירושה. ,ואינה אותה ל"ודעים גשא,ר התורהמינוי
 ודקמות אכה, א"ר "רושלמי, שבת גמסכת הבינה 'פרק ז"ל חר"ן שהבלא'מה
 כבוד בענין חזקה שום לך שאין בהדרה ראיה ומש,ם 'וכ,ו', המשנןאת

 ,לפדות ס"ל הארץ, עם לכ,הן קודם הכם תל'מיד 'ממזר ואפי' כלל,התדרה
 יקר'ה שנא' ,לישיבה, אף אבין ר' 'אמר לא, לישיבה הא ולכטות'ולחחיות
 ,וליפנים", 'לפני שגכנס ג'דול' מכ'הן מפניניםהיא
 ואללו 'תוהה ולמדו הל:כו שיהסגנייא א:יירי ש,שם ,חר"ן, מדברי ,חוכחה 'איןלכא'ורה

 תכם, תלמיד נגד תזקה דין שאין דפלדג בואן לית ובוה הארץ, ע'מי נוצא'רוהבולט'ייא
 ולא בחכמה או ביראה אבותיו מקום 'בממלא היינו ,בירה2ד, קודם הבן שאמר'וש,מה
 ירושה דין בו אין גדול גסד;ן א,פי' בזה ומ"ראה, ,מתורה 'רלק 'מוחל'ט, ,הארץ עםשהוא
 הגיע שלא הגם ,ב"ראה, או .בח'סמה אבות"ו 'מקום ממלא שיהא צריך כי מלך, בדיןולא

 בן והניח נפטר חכם תלמיד שאם וסובר דפליג מאן ולית אביו. ש,ל ולמעל'תולערכו
 לעיין ח? ול'נחד, הלך אח"כ אם )ורק "רהזה ,דין ,ממנו ופקע אותו ,ממנים שלאבור,

 : ג' הלכה הייהילסך כהעם הביא הבונד;, פרק שבת חר"ן .לימון 'וזו כ"ה(. סי' ,לב"ב,,תקרי
 לעצים, מו?פט יש וכי כמשפסו, ד~ישכן את והקמות אמי,;א"ר

 ר'ושמין ולפ"כך וכו', לשולם בצפון ינתן ב,צפון ל"תן שוכה ק'רשאל'א
 בשלמא ושאלי, אזל" הוי פזי רב 'ודבל הושעיה ר' דבי יחלופו, שלאעליהם
 אלין אולין וכ,ו', קדמאי עלין חושעיה ר' דברי אלין והוו לומא כלדנשיאה
 א,שתאילו קדמאי, מיעל בעיון אתון בנשיא,ותא, ואתחתנון פז"דרכי
 'הירוש,למי מביא אח"כ וכף, המשכן את והקמות כתיב אמי ,ר' א"ל א'מי,לר'

 יומא ,בכל דנשיאה בש,למא 'ושאלין, אזלין סולטייא 'והוו אחר,מעשה
 וזכין 'סגנייא אזלין בתריהון, :ינפקין עיילין סגנייא וחוי קדמאיועייל'ין

 "וחנן ר' על לרבנן א~ותאיל דבולטידא, קימוי ,למיעל ואתובאוריייתא
 ממזר הארץ, עם גדול וכהן חכם תלמיד ממור אפ" ,מדרשא, בביודרז?
 ולהחית לפדות מ"מר טברי הארץ, עם גדול לכהן קודם )תכםתלביד
 מנ"ל ל"2יבה, אף אבין ר' אמר יוחנן, ר' אמר לא ל"ייבה הא'ולכסות,
 ולפנים". לפני עונכנס גדול מכהן מפנינים הדאיקרא

 הארץ עם "הא גדול הכהן אם רק ל"?יבה, אפ" גדול מכהן עדיף תכם שתלכדדהרי
 אב"ו, מקום ממלא ואינו 'בלימודו, חכם לתלמיד יחס לו איןוצכל

 שהוא אחר שבא או חארץ עם בן הניח אם רק היא כוהרזמד"ם ראייתלכאורה
 שהוכיח ,ממה לעיין יש וכן ביניהם. ,והש,וואה ער,ך שום ואין הרבה בתחיה ממנוגדול



 מזבח זר : הם זרים שלטה הדשן", מ,,תרדמת גם ,ואח"כ ע"ב ביומא, הגמראמדברי
 ליקח הההצה 'וכל הוא מוגת תורה של וזר יז'רעו, דוד 'זכה נולכות שלחן ור 'אהרן,זכה
 יכול חלומד כל כי המפרי?ים, כ,ל את לסתור ההכחה מכאן אין ולכאורה יקח,יבא

 יורעו, גן ש"צ נמקום מטויים בתפקיד ישמש שהוא מוכרח ולא הכם, תלמידלהקרא
 דהר, מזו~ע רק מלך נקרא 'ולא ימלוך לא ומלך אהרן, מזרע רק יקרא לא גהןואמלו
 שכתב המו?יב" "ונואל משם ,ומ"ב מ"א א'ות ז' סי' חזקה 'מע'רכת ,חמד" ב,,עהיועיין
 יסיהנהע אז קצת הא'וי הוא הבן שאם והוא אחרת סברא הוסיף הוא אבל זוע כעיןליישב
 שגמרא ממה מהרשד"ם על להקשות הביא ,וכן בתורה. גם אח"כ ממלא שיהאמהשמים
 הווזנ של נשיאות 'והבין למלסות, הנשיאות את וגמיהה ק"ג ,בגתובותמקשה

 שכתב: לעיל, המהזכר למבי"טועיין
 שנה ארבעים 'זה גיגלהם ,תורה מרגיץ בקהל ממוגה חכם"שאלה.

 עלי"ו שקפצה ח~אה  צ"ביר ס'ררח  שנרל  החכם והאה הגון, בן לוייש
 הקה% גדולי ,במעמד 'היה 'והמינוי שנה, י"ט זה בקהל .בנו את מינהזקנה,

 .ת;בשצ אביו, 'במקום עליהם א'ותו וקבלו הקהל רוב וחתמו הקחל'וגהסכמת
 הנז' ,בהסנמה חתמו שלא מהקהל קצת עתה והנה ההטכמה. נוסחאת

 שיכגס ממנו בקי יותר קוההא אחר ,הבז' בקהל שיש כיון לומר,מעהערים
 'וכו'. הנז' בקהל עמו לשתפו ורוצים הנז' בקהלעמו

 התמו שלא מאותם אמ' הקהל מן אדם לש'ום כח איןתשובונ
 כיון ואש"הע : סעמים מכמה עמו אהר חכם תלמיד לשחף ולאלד~גירו
 שכה הוא קצדק . . . הקהל על תכם תלמיד לסגותו הקהל ראשישהטכימו
 הן מלך הן שררה של מיגף לו שיש שמי . , . ירד לא א' למע'להשעל4
 דגא כ"ש ישהאל, בקרב .ובביו הוא שכתוב כמו מקומו, לורש בנותכם,
 שהקחל אעפ"י שגי, טעם לעצמו; כ"ש ווכה ל'בניו אם . . . שמנוהועצמו
 מצד לקבלו תייבים הם . . . כותגים היו 'ולא עליהם אותו ממנים היולא
 יותר אהר ראוי המ ואפ' אגי... שירת ער? שהואההן
 בקצתם מעים תהמם ישראל מלמ הע שעגרו הדחת שגכל , 1 מגמ
 מזל שצן -תר האף אחד שהיה למלמת.ה האתים אמ2ט כמהחו
 לטעם אחי עמו לטתף %א מלר כבר שהיה מי להעבי חצים ויועלא
 חכם איזה כל בקהל א' חכם ש,ל 'המיגוי כי ברבגות(, התזיק כברשהוא
 מצד ואם יום, בכל ססק ללמ'וד חכם לווות יכול הזהשבדור
 ב' לשתף אביו פטירת אחר יכולים עליו שמתרעם מי יש אםהדיינות
 לבדו".ב~ין ל5ני לעמוד יתרצו שלא חקהל מן לאלזה ג' של ב"ד שלהיואחרים

 דין הצ בךיין האפי' לרהסה דין יש הלסות המלגנד חכם בתלמיד אפי' שלדונתויהנא
 גדול, וכהן ממלך 'והוכחתו ממבו, הגדול מישהו ובעיר ובציבור בקהל שיש ואפהזה,

 מהנום או ירדו ולא שעלו מש'ום או וג,טארו הם השעפ"כ מהם, עדיפים בדורם שדווובההאי
 לו;עבירם. אפשר האי ירושה בודין ,לכך ,זכושהם

 כמצם יר171ה, דין בר'בנות שאין מתחילה שכתב י"ג או"ח סופר" ב,;חתםהעיין
 : הכתב חז'ר ואת"כ ג"ג, ס" או"ח אברהם" ו,~עןמהו,צד"ם

 רמ"ה .בס" הרמ"א דברי לקיים 'בזה 'ועיינתי הזרתי היום,יאמנם
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 שירות לא לבד קדחיה מיגוי 'כעין 'היה חז"ל בזמן התרהה נקהאהההאי
 בשכר צרכיהם לעוטות לקהל כמשועבד הוא עכשיו אך בירושה, איננו'ו'זה
 קמן הרי גרע. בערע ,התהרה, ש'ר ג"'כ שהלו מפני 'ואילו סש"צ, גרעולא

 זכר ג"'כ .בהו דפתוך כלון מ"מ תהרה נ.סיא שהיה אע"פ ואילךדמהלל
 ,בזפות"ה להפך שז'כ"תי ,וג"ה וכורתיה, ה"נ בניהם, ירוטו דוד, ביתלמלכות
 אחריהם, ובנקהם חכםדתלמיד

 רבני מבל גדול שוהוה שעיקרו דמדלנה רבגות בענין מ"מאך
 לא ב.ההאי 'מהם גדו'ל איננו ואם ויבואי, יצאו וע,"פ סמנ'ו ושיש'א,לוהמדלנה
 מוה, גךול בעימא איכא אפי' אזי מכולם, גדול ואל אבותיו, ירושת"ועיל
 גדולים במדלנה א"כא אי אבל להק'דימו, לו יעמדו אבותיו זכותמ"מ
 ". 'וכו' קדלמה דין עויש לומר א"אממנו,

 כעין חר לוזה הוראה המו'רה חכם תלמיד בין ,והבדל תילוק שיש ממנולמדנו
 מנהל דידן לענין נתרגם אם מדיגה של רבג'ות לבין לעיל(, המובא המבי"ט שכתבמה

 : בענין ונכתב ס"ז ג' כלל יו"ד ורדים" ל,,גינת ועיין עיר. ר,ב לביןמחלקה
 ל'ו ועוד מתים, קבור'ת של הארגז גבאות סינוי לו  ונהיה,;רא'ובן

 ,וגפטר חסדים, ג,המ,לי ש,ל מציה של חבורה על ראש שחיה אחרמינוי
 דדבר וא'ומר, ,ואען . . הגון. ,בן קודש זרע ברכה אחריו והש,אירראובן
 אלא אדם, לכל וקודם 'זוכה הבן מלכות, לענין ,בלבד וסלא הואפעיט
 כלי מה' בפ"ד חרמב"ם כדכתב , ם י .ו נ י מ ר :א ש ל כ ל הדיןהוא

 דהנה דברים, האו7 צימר אין ובזה ע"א(, )צ"ל מלכים 'מה' ובפ"המקדש
 אך 'בזה והייברר הלל'ו, מלנוילם בשגי וכבוד מעלה כמה הרואותעינינו

 גם מזער מעט רק מרובה כבוד שם היה שלא ואפיל'מותר...
 . " , . , אדם לכל וקודם "וכה הבו גוונאבכהאי

 קו"ט", "שמח'ת ,תש,ובת בתוך לק,מן ומובא תורה, סדבי,י יהושה שזה כתבוכן
 ,הנ"ז שררות, דין בו אין 'דמוו;ל שעווחט כ'תב ואת"'כ דאורייתא, ספק הויולחולקים

 את אלקבץ מהר"ש שטנע ,בעגיז - שם ת' ,בסלמן אריטל מהר'"י שם דברדו ,עלכתב
 ומצוו,ת לגיל ,בנו הגיע עד ,ש,לום 'מהר"14 של במקומו כראש מלכהן :אלשיךמהר"ם
 : א'בי1 במק'וםומיגיהו

 גהה דאית במילתא דדוקא לומך הפיסק הרב דעת עעטה מה,לועל
 בוהבב"א ,שראיתי בהנוס לי, נהירא לא. 'ומוהל, שוחט ולאפוקי שרר'הקצת
 הצדקה, על הממוגה גסאי ,בלז חזן בין וכלל הב"י, הבקיה הכלבו,שסתב
 ם י ל ט 1 ש,נ בין ,לצמבור, הצריכים וברים שאר בין חמס, על הממונהבין
 מדבוי )נראה וכן עייה, אתי וקא נוטלים, שאין בין עליהן כרש,

 'בה דללת במידי אפי' אלא, אמהו בלבד דשהרה במידי דלאוהרמב"ם
 אפ" דמינ'וים משמע וה'מינו'יים, השררות ,כל מדכתבשרדה,
 ". וכו' קודם הבן שירה, בהם יהההשל'א

 ע"ב, 'ביומא כמובא לרושה ד"ן ,בו שאין מלחמה כהטוח של הדין את כתבואח"כ
 שלא העם א'ת שיבטיח גהו'לה הבטחה בעל להיות צריך הדה שהכהן משום הטעםוכתב
 וכו/ לזמן כהנוי כעין יהוי ירוש'ה, דין ,בו אין ולכן סוין, אנפי כל .ולא מהמלתמהיפחדו

 : 'באדרד זה ,בויז שסתג ו' סי' יו"ט" ב,,שמהתועיין
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 ענימ בכל כי פתיחו, וספרים סופרים מפי תשפורסם ידוע"הנה
 וכו', עולם עד בנו ולבן לבנו היא יר'ועוה שבה~ראל, והמגויןשררות
 בסי' הריב'"2 מדברי רמתבאר . . מלכים. מהלבות פ"א מרמב"םוכמ"ש
 הוראה מורה היה אבלו קואם ה ר 1 ת ר ת כ ב אפה הוא זה דדיןרמ"א
 מהרשד"ם ד3עדבדי ואף הפומקים, וב 'ר הסכימו וכן בנו, הדלן'הוא
 מ"מ הנ"ש, תורה, 3תר 'בעגין הרב דבר שלא דס"ל מתבאר פ"החי"ד

 עליו, חולקיו ורבים זאת, בסגרא הואיחידאה
 גדזה דבו הרב וכבר נ"ס, ס" לצ"ל י"ג ס" בא"ח דגדולה כנטתוכמ"ט
 דדעות, 3ל וקבץ זה געגק הרתיב האריך הראקענה בתשובה א"הבחלק
 הני כל בפני ע,ומדין מהרשד"ם דגרי אין הדין דלעניןהמעב

 רמ"ה". סס"י ביו"ד המפה הרב הסכים וכן . . .רבוותא
 שהם אלא בוךירה, בענין המותזק ההא דידן קוהתובע יהצא הענין שלפיובפרט

 עללו, ולא זאת להוכיח -הנתבקהם - עליהם הפוסקים, דבהו לא דיד"ה שבמקרה ,או ג~הר~וד"ם 'כסברת שקי'לטוענים
 וכג~

 הגז', יו"ט" "שמחת וההביאה ורדלם" "גינת ש3תבו
 עלקו 'ולעזו במקומו בנו 'ומינו ונפטר, ומנהיג, הב ,בצל מסתופפת שהיתה קהלהבעמן
 העם כל שהבן מתברר ועתה מכה2לתה. תתת להי"ע ו ע ב ש נ ו אחר בי"ד בצליהלכו
 שם: 'וכתב לעז. הק חוא והלעז יס5ר'ותהלתו

 התורה מן הוא אביו שררות בכל ,זוכה דהבן דדין לכאורה,וונראה
 לעע דריש קא מיותד שההא ישראל" "בקרב דכתיב דקרא דמיתורא . . .'וכו'

 ג' כ'לל חיו"וך ורדים" "גינת מדברי גראה וכן כהשוורייתא. דהויאלמא
 לומר מטין פגים שיהיו שא5ר לומר נראה דין מן ובר וז"ל, ע(בתב ז'סי'
 ונקטינן בדא'ורייתא, ספק והו"ל בדבר, ספק מלהיות ימלט לא מ"מכן,

 ותורה. דברי על עברי קא אי להסתפק יש אהר נעטץד יןאםלחוכשיא
 ואם מוסב, תורה, מדין ז'וכה הבן שאם בדבר, הפסד אין הבן, נעמידואם
 הרי עכ"ל. , ר ב ד ב ד ס פ ה ו ן ו ו ע ן י א 'תורזע סוין ווכהאינו

 השבועה הלה לא לומר וקהוב . . . חוא תוהה דדבר בפשיסות דס"למתבאר
 לדחות ש"2 אלא .. המצוה. את לבטל כנשבע רתשיב משוםעונשבעו

 מאמרות עה2רה מספר הביא ואח"כ . . . מפהרון מקרה ,לאו זה דדיןוה,
 דאמרינן זקעא מפאנו(, הרמ"ע )היא ע"א דמ"ד י'/ט פרק דין חיקורמאמר
 כהונה בכתר מילי הני תחתיהם, עומזים בניהם יעתיאל פרנסי שכלבטפרי
 ואב"ד נשיא בבי אבל דמתא, שררותא כגון ליה דדמי יכל מלכות,וכתר
 כן הדבר אין ויטול, יבא הרוצה זוית, בקרן מונח תורה שכתרכיון
 מנח"לים עוהיו ,הראשונים בנשיאים מצינו לא לפיכך רה. ת,ו ה ןמיי

 עבדי שקלקלו כיון ואפשד וסו'. ואילך .מהלל אלא לבניהם.כתריהם
 מה2לים ,תורה כתר שיהא התקינ'ו 'וכ,ף, שני בביתחשמונאים

 דגתר דס"ל מפההן הרי ענ"ל. אביו, כסא על הבן ,להושיב 'מלכותלכתר
 דמסת"מת אף וכף. 3עדרבנן אם כי תוהה מדין לבן ירח2ה אינהועורה
 הם שץם השרירת ד% דם"ל הר"'מ 'מדברי זה .דין שלמדודבריהם
 בשרהה הדין הוא התורה, מן הוא שרר'ות דבו2אר וכ"וןבדינם,

 הוראה".ימ,ווה
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 מפאנו ההמ"ע כדברי או 'מהחורה אם המוחזק הלורש שהוא' ליה סבירא הוא בזההרי
  שהגיא מה אך התו. 'ולא הם גזל בטפק נכנסים, הם 'דא.היים מדרבנן, מאמהות"ב,~צשרה
 מראש והשבתי ממני .מופלא הוא גזר", "א'בגי של ננו משם שליט"א ישהאל'הר'ה"ג
 ,כ"א אות שי"ב ט" ותשובה בתיך כשעיינתי אבל הוא. והכי בר לא ,נהבן אייריששם
 או במן הוב לבן יש שאם שם כתב דאעפ"כ אחרת, ,בע"ר אב'יד 'כבר ה*ה שהבןנראה
 כיצד ולהסביר להאריך שהוצרך ועיי"ש אביו. ירושת 'מכח ברבנדת ז'כה אז 'מניןר'וב
 דוחק, דז'ה שכתב, ממה בו ש,חזר לאמר ,ואפשר שם, ש'כתב התשובה כל 'עם 'מתיישבזא
 י"ט סי' באו"'ח שם וכתב נזר", ב,,א,בני שמובא מה כעין ,שהביא ,לב" 'ב,;תקריועיין
 שבני או ,הש."צ, בבן רוצים אין רובו או 'הקהל כל אם בן של הזו הקדימה אםלהקור
 זנ'הז לחשקיע בפוח'ם יש  אם  השררה את 'יק'ה שהבן מינויים בקוא'ר מר'וציס אינםהע-ר
 מה אך ל'הפקיע, לכולים שלא פש,וט נראה להסברא שמצד וכתב ל'א, או 'הבןיחהבת
 שלום, "2 קואם י"א, ופהוריות ה' בכריתות 'מהגמרא הוא וחספק לבמת אותושמביא
 "ירהבה : וז"ל רש,"י שם שכתב צ'רלכים-למשוח, מחלוקת, יש 'ואם במשדהה, צורךאין
 בהפראל". ששלום בזמןהיא

 בכריתות: רש,"י כתב פיר'וטוביתר
 'כה2יחה, בעי ולא ירה2'ה המלכות הוי בישראל ששלום,;ב:זמן

 בתחילה". מוייחה וובעי היא יהושה לאו מהלוקת א"כא 'איאבל
 בה'תתלה.  שמולך כמ:לך מ,שיחה צרקכלם 'וע"כ 'ה"הושה, פקעה שלום, אין ,שאםכה2מע

 דאח"כ וץ2"י, פברת את ולהוכיח להסביר שם לב" ב,,הקרי ע"ז ,וכתבוהדסיף
 בן מלך היה "ואם : הה'א מקדש כלי מהלכות בפ"א שכתב הרמב"ם ,ס'בר'ת א'תהב"א
 כדי אותו 'מחפחין מחלוקת, שם היה ואם למלך, יררבה שהמלכות משקח'ה בעי לאמלך,
 רק דוא ,דגושיחה לסברתו וא"כ לבדו", 'המל'ך חוא שזה לכל ולהודיע המהלוקתלסלק
 שם(. נזר" "א,בני כתב זה )וכעיז בלרועוה סוחו את הפקיעה לא והמח'לוקתלחזק
 : כתבואח"כ

 'בא-ם הם הרי חמלך, בבן רווצים ש,אין האנשים אלו אנן"נחזי
 לקיים באימ הם 'המלך, ,בבן הוצים שהם וחשאר התוהה, מן דברלעקור
 שבכל שאע"ג ,גיתן הדין כה"ג וכל ירושה, דין .לנהוג שצוה תורה,דבר

 תרי אם אף בזה יבים, אחרי כדכתיב 'רובא בתר לילך הן כאלוהענינים
 דצהלך, בבן יהצים דמיעוט ימיעדט ,המלך לבן ,למנות ש,לא מסכימ"םריובי
 דומה זה 'והיי המנין, מן 'אינו רשעים יקשר 'המיע'וט אחר לילך לנויש

 מי 'וכשצא, 'חלב לאכול כגון תורה, מוברי מצהה ,לבטל ש,הס'כימולרבים
 זה דבר אחייו, המיעוט לגהור אלימי כאלו דרבים לומף ,לאדם פהשם

 להתיר חתורה באה איך. לשמוע קעוה זה בענין ,וא"כ . , . יא,מר 'ולאישתקע
 ריב על ז'ה ש,ל ירושתו כח להפקיע עבירה עוברי ידי 'ולהחזיקחרצועה
 , " . . , "2ראלבני

 כה2יחה בעי לא מלך בן שמלך בסוגיא אחר פירוש הרמב"ם שלדעת כתבואת"כ
 עוכתב ומה בבנלו, ממלכתו על למכתב דהו"ל ה2האל, בקרב ובניו הוא עךכתובפעהה
 מחלוקת איכא כי אף עכ"פ אה'-נ משיחה, בעי לא מלך בן שמלך לאמר י,וראל,בקהב

 יר'ושה. מ,ין הף אף משיתה ,דבעיבלשראל
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 ואח"כ מדברלו. משמע שכז בכריתות המש'ניות בפיר'הן הרמב"ם אתוהביא
 אין ואם מתנה כמקבל מלך בן של דיגו מתל'וק'ת, "ן 'אם בין לחלק שאפשרהבהא

 מח'לוקת, שיש שאפי' שסובר בתשובה מהרשב"א הביא ו'לבס'וף כלורש, דינ'ומחלוקת,
 :  כתב  ולבמוף  :כ:רש"י,  ורלא יורש,הבן

  יר:חמה עיקר 'מתלוקת, שיש אף גדול ,דבכהן לי נראה הלכה,;ולצגין
 הו"ל להר"נ: ח'ולק, 'רש"י אם אף הדברות דלכל ממקומה, ה ז זל'א
 קרא גלי דכי לומר שיש המיגויים לשאר גם ומה ולההמיר, תורהספק

 ה"ד מהלוקת, כשיש ולא ב"ןראל שלום שיהיה בעהנן זו ירהמהדלענין
 כנ"ל", מי2.וייים, בשאר ולאבמלך

 ולא להחמיר ,ויש, מחחורה היא ,במיגויים הבן יהושת עךענין סברתו שלפייצא
 שאר 'ובענין בנין, רוב ולא שימ,תגגד מנין רוב לא הקויב .ולא זה, מדין כוחולהפקיע
 זכותו. להפקיע ואין  יורש וין לו שיש בזה יודה  רש"י שגם ,טברתוהמינויים

 שאם בנרית,ות, רש"י כסברת ,ליה סבירא ,בו שחזר לאחר נזר" ש,,אבני'ויתכן
 מחלק ולא בנין, רוב או מנין רוב מספיק ולכן במקצת, הירושה פקעה מחלוקת,"2
 מדרבנן, אלא מחתורה אינו זה שוין ס'ובר שהוא או המינויים, לשאר מלך דיןבין
 כבר אבל להרמב"ם, ר,1"י בין המתלוקת את בנו שהס'ביר .מה שם ועיין .בו, היקלולכן
 הןה2ה דין לז'ה שיש עומו2מע ,לב" ,המ,,חק,רי ילו"ט" ומ,,שסחת ,ורדים" מ,,גינת ל'עילהבאנו

 לעיל. כמובא דאורייתא מספק אפה כוח'ו ליהפקיע ואיןמהתורה,
 מתלקוע ,ומנהל ר,ב בכה2רת משמ,ן היה שאביו נאמר אם הרי דידן בנידון'וא"'כ

 שכיחות, ש,הם ו:גם זוע ,במק'ום לפסוק הרב שע'ל הלכות כי ירושה, זכות לבבויש
 חוא, מנהל של עבין שרק נאמר ואם ורבנות, שררה בו  לו ויש 'הוא פסק ,זה כלעם
 המינ'רים ל'כל חז'ר'נ'ו וא"כ למשמע'תו. מרים  שא,חרים  כבוד טךל ומררין  בו:ה לו שישהרי

 לו לעז'ור ע"ז הממרגים וחייבים 3אן, ישנם שימניהם ובפרט קודם. הבןוהשררות
 גבולו. 'את להשיג לאהר ,ואין ,ולמנותו, ,גו לבחורולסייעו

 צורך אין לישראל, הראשיים הר,בנים מאת נה2'ר תעודת המציא .שהואולאחר
 בעליל תיכית הדתלת המועצה אא"כ  המקומיים, מהרבנים כושר ,תעודתלהננציא
 לו אין אז אמת, קודבר"הם ימצא 'וביה"ד ועיקר, כלל ראוי הוא שאין במה"דלפגי
 לא כה עד כאמור, אך חמא, אבות"ו מקום ,ממלא לא 'כי ירר2ה, ולא ,תבלעה וכ'ותשום
 אונטרמן הרב הראשי ההב עלץ שכתב ,המכתב מנוטח ,ואדר'בא בקה"ד, בפני כןהוכת

 עללו ,ומעיד בתל-אביב ראשי רב בהיותו עוד מכירו הוא  והרי ומהללו,  בו:ט'ב,חושליט"א,
  דו, ל'משרה הואשראף

 הרננים עם להתייעץ עליה כזה, ובר ל'מנ'וע 'הדתית רצוועצה תרצה אם'ולעתיר
 הדיינים כל עם בשיתוף העיר של י.בנים לאסיפת יקראו והם לתל-אביב-יפו,הראשיים

  לצשות להם יש לאחריו, ולא אדם של לעצמו רק הוא מינר שכל 'יחליטו 'ואם העיר,של
 שכתב מה ע"ד, ל"ו דף אדמה" "מזבח מספר שהביא ירושלים בתמנ'ות ועייןכן,

 שהוא 'רב אלא כתב לא רמ"ה, ס" בה'ד 'מורם ימ"ש לאמר יש"גם
 ל'בד/ בדיינ'ות אבל קודם, ,במו אזי מעצמו, אפי' שהחזיק או שררהעגיז

 לגדול'ים אפ" קודם דבנו  יאמר יי  הפרנדם, בכל בעיר רבנים שישובד:יות
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 דלענין ז"ל הפוסקים לדעת  כ"ש , . , עבדות אלא שררה אינו אדיבהממגו,
 תהומת מס' הביא וברשד"ם ירהצה. 'משום בו אין תורה כתר שהואדיינרת
 אומות דיד גדולה, אמתלא ל,הם דיש 'וגם בו 'בוחרים אשר וכלידרבה כי יה, הפך דנהגו ת"ו "רושלים פעה"ק א"כ . . . 'וכתבים בפסקיםהדשן
 מפזרים  עה"ק  ופי,הרי וכו', ערכאותיהם שמבטלים ואימרים תקיפההעולם
 אוצר את לבחור נוהגים הכי 'הממום בידם, חרש'ות דודאי לפייסם,ממון

 מתתי"בים הם יען יבחרו, הם והרבנים ע'ה"ק פקידי אלא . . . בומכירים
 מהקדמ~נים, בשטר כ"ז כמ"ש הדלנים בעד הדילנים על ת"'ו שיבא נזקבכל
 ת,"'ו לרהילים ומנהג , , לדונתם. ראוי ש"היה מה ,לעשות רשאיםוהם

 ושמו 'לבנקהם 'כתרם הנקחו לא י'בנים וכ'מה כמה קוהרי ז"ל הרשד"םכמ"ש
 כי ובפרטות , . . לב"ד ג' או ב' 'לח"ות ראויים שה"ו ,אפר 'תחתםא'חרים
 הרי , . , משמשים אתרים ,וה"ו זו, שאלה בנו שאל לא ז"ל אביוכשנפסר
 הגיולה והכנסת הרשד"ם על דחולקים פוסקים איזה אפי' א"כ מתלו,כבר
 לאחד, אחד בנ"ד יש אשר הפרטים באחד וכו', 'דבריהם דגראיםכתב
 ידו".כ"ע

 ולצבור, יפקיוים הפסד שלש שם שמווכר כמו מס'ויימות 'סיבות ל'שנן שאםחר'י
 כאמהר תהא, שה,תקנה בתגאי כמחרשד"ם למבור בזה ל'תקז יכולים א:חרים, מטימיםא'ו

 כדין, והדיינים חרבנים 'במעמדלעיל,
 ולקבל הדתיוג המחגצה הנתבעת, ש,ל 'הערעור את %חות יש :לעיל, האמחילאור

 כה~רו, על לביה"ד שהמציא התעודות לו שמספיק ,דינא וקם התובע, של הערעיוראת

 אליהוסרדפי

 שליכו"א, אליהו והגר"ס ישהאלי הגר"ש כב' לדין חברי דברי 'את רב געיוןק'ראתי
 ה'מועצה של ערע'ורה דין כי גמסקנתו, אליהו הגר"מ 'כב' עם אחת בדעהוחריני
 להתקבל, א. הרב ,של ערצוהו 'רהין להידחווע - לתלדאביבהדתו'ת

 : אומרובקצרה
 הנתבע של ז"ל המנוח שאביו ,ספק 'כל "אין 'כי: האזורי ומיין ,בות שודקא.
 . " . . . מובהק רגני 'תפקיר , . הנתבעת. אצל ,מילא

 : אופן בכל היא הרי שבנידון, זאת כגון שמשרה טפק, 'כל בו ,אין דברוועוד
 )כלשונו בשכד" צרכיהם לעשות לקהל 'כבהערשבד ,;הוא בה: 'והמחזיק מש"ץ", גרע,)לא
 ,גנסת בדברי 'ועיין הערעור(. בשוא הדין בפסק 'הנוכ'ר'ת בתשובה סופי" ,;חתםשל

 הצבור, מן שררה %ל הדין "הוא : 'כי ב"י, 'הגהות נ"ג, סימן חיים אורח גטורהגדולה"
 , " . , . חזן הן . . . מלךהן

 על בה ונרהגים ירועוה, ,דין שבמסגהת המשרות בכלל הזאה המשדה נכללת,ולכן
 הרמ"א של וכפסקו ,מלכים, .ובהלכות דאשקדן כלי בהלכות ברמב"ם הפפוקה ,ההלכהפי

 סבלל חפרט את ,להוציא הבא וכל דור. מדור בהיראל וכנהמ ימ"ה, ,סימן דעהביחרה
 התחתונה על ידו "ה, בגהג לבטל הבא וכל הראיה ע~וזה



 : נקודות שתי להבהיו ע:*גאן
 באלו התו די כי שליט"א אליהו הגר'"מ כב' של מהנהה אנימסתייגא(

 וכלל כ% ממתבר לא חמנהג, את לשנות כדי בדביץ'המ"ניים
 הציבחר ידי על כולה גבתית אינה 4מהצ,שה אשד דתיוקקומרעצת
 כל לה יצישן אם גם הוא, ובכוהה העיך, את הגגייצגת היא'בעיר,
 הבעהה העיר. גני בשביל בודגים לקבוע או לסוגות העהי, ורבנידייני
 העיר, אנקה בשביל מנהגים להבהגת הסמכות מסורה מי וגיריאיך

 לגמור, יעצלאכה כשת על24ו לא אולם ומקיף. יסודי גירורצריכה
 אם גם כי זה, בדבר בפקותא כל אין שלפנינו הנידון ולעניןהיאיל
 אלא זה העא ,לא תל-אביב בעיר המנהג וכדין, כדת פעם, %יישוגה
 העבר. לוכולהת בנוגי שהיא 'השפעה כל לזה תהא 'ולא לעתיד,גיהס

 הנ"ל: 'בתעובה הכותב סופר" "חתם דבדי את פה להביא'עליב(
 רבני מגל גדול ששיה שע"קרו במדיבה רבנות בענין מקום מכל"אך

 מהם, גדול אינו ואם ויבואו, יצשו פיו ועל ממע ושישאלוזשמדינה
 אבותיו", קיושת "רציל לאבה"אי

 מתיחסים סועם דידן, ש,בנידוו זו כגון בכמברה אלא ,אינם אלו דבריולכן
 הוא הראשי והרב יבנים, כמה בה שכוסהנים ע"ר של או ארץ של ראשי יבלכהברת
 עליהם,העומד

 הרבנים בשיש"ר א'ו לישראל, הראשיים הרבנים באישור חהח די כי ספקאין
 אברתיה מקום נומלא הוא שהיורש לקברע כדי גמקום,הראשיים

 גולרשטירטאליעיר

 : דע"ת בדוב מתליטים אנו האמורלאור

 לתל-אביב--יפו. הדתית המהצגה חמערערת ערעור את דוףוםא.

 א. הרב המערער של ערשהיו את מקבליםב.

 : פוסקלם אבוולפיכך

 הרב את דידיי ללא למבות לתל-אביב-יפו הדתיה המועצהעל
 היקשל בכל אביו של המשרה לאותה ז"'ל, המגוה אבקו ,מל 'במקובעא,

 תשל"ג בס?ן ס' ,ביוםגיתן
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 1453/לג מס'תיק

 אשקלוו-אשדוד לנפת האזורי הרבני הדיןבבית

 טו'פיק כהבה ריזי, תיים א,ב"ד, - ילוז שלמה 'הרגגים : הדיעים כב',ב"גי

 : ן י ג עב
 יב. א. :העותרים

 ניש,האון היתר : ן 'ו 'ד ,י נה

 להתיראזרחייםשניים גגישואיןנשואיםזוגעתירת
 בעלה והוג האוה שלדביי מאחף תורה, כדין להינשאלהם

 רבות שנים לפני איוייונים מהסצצת המלחמה בעההואשון
 ש התגר זה שגבר ימאחר זה לגבר שג"שאה לפבי רגו"מן

 לומר אשה נאמנת האם --. וכדין, כדת הרא,1וגהמאשתו
 מתי -- יים. אזיח "אין בני"1 לאחר ניש,אה ש חר לא געלהמת

 שמעיד עד האם -- במלחמה. שמת להעיד גאמנים ועדאשה
 מפי לשמוע צייך אחד עד מפי גמלחמה מתשחליגי
 במלחמה שמת שהעידי כשנים הדין מה -. שקברההיאשון

 על עדות האם -- אחרים. מפי ז1שמעי כשאמיי הדיןהמה
 קגורה. על עדות כמו הדין איתו לה יש בהלויההשההסית

- *
 מפי באה מלהמה מצב על  הידיעה כל אם הדין מה
האשה.

-. 
 אם כי הקרב נשדה לא שמת שמעייים היין מה

 המלחמה. נמעהכתרחיק
-* 

 בחוך  אדם כטעעלם  הרין  וה
 .- רבות. שנים במשך ידיעות כל ממבו הגיעו ולאהישוב

 אחר עם ותייתה בעלה שמת שאמיה אשה של דיבהמה
 "שייא דין האם -- בעיה. חזי יאח"כ יקידישין בחופהלא

 -- מדרבנן. או מדאויייתא הוא דאיסויא" התיכאנפשה
 לאחר אשה של בעלה שמה להעיד שבא בעד הדיןמה

 לאחהשנישאה

 המיעיטמסקנות
 בסלחמה במת אני בעלה,  וויי להעיד נאמנת עושאיה למדית סיבייםישא.

 אותה קבדה בעצמה שהיא אומרת כשהיא אף נאמנתא"נגה
 אותו, שקברו אומרש כשאינם ואף שמת אדם על להעיד 'גאמנים עדיםשגיב,

 שוומעו כשאומרים אבל שמת, ראו שבעצמם מעידים שהם אמורים דברים'במה
 אחד. כעד דינם מאה ,כשהם גםשמת

 עליה  שהחמרת שצ~זוך מוורמ  הוח  ולשלה שמת להעיד נאמנת שהאשה הטעם1(ג,



 שההא הוגלה וחאם "ודיה והיא תואיל דהיינו בתחילתה, עליה 'הקלתב%0ה
 שעוכהףח השני על .וגם ההאשון בעל'ת על גם תשקר .הרי חי יבעלהמווקרה
 שהאשה במשיה אבל 3דבריה, שמדייקת תזקה לה יש עכשיו, לולהיגשא
 משה כדת לו להינשא צכש"ו רוצה והיא כדין שלא אחר לאיש נישא'הכבר

 גם נחסרה כבר היא כך  וביו כך בין כי זאת, חזקה עוד לה איןו"4האל
 אחשר לגני ורק נאמנת, ואינה השני בעל'ה על וגם הראשון בעלהעל

 שלא כדי בדבר"ה מדייקת שהוא ,החזקה לה יש שלגביו משוםגאמנת,
 עלוו.תיאסר

 שגישאת לפני מת ,שבעלה 'והעיד לאחר האשה שנישאת לאתר ער בא אםאף2(
 אין אבל אחד, עד באמן אהטה בעהות כי ואם נישואיה, להתיר איןלו

 אחד שיבטו דהיינו לחיפוי, שחוששים משום ע ר פ מ ל אותהמתירין
 עליה. לתפות כדי בעלה שמת ויעיד שג"באה לאחרמקרהביה

 הוין בית אנמסקגות
 וסצמרת וטמיה סום-ם, והאויתים וואשומם הפ~"ים 'יל רובם הוב 1(א,

 גאמנת. אוהו וקברה במלהמה בעלהשנהרג
  ורגים נאמן, אהץו קבך 'והויו ,במלחמה נהרג שפלוגי שמעיד אחר עדוכן2(

 ק'ברתיו. אמר גשלא אף נאמן אחד שעד המובריםהפיסקים
 יש קברתי, לאמר צריך במלהמה במת אוד עד שגם האומרים 'לדבריאף3(

 שהראטין סניחים כי יברתיו, לאמי העד צריד לא עד ממי שעד'סוברים
 ההשסון וואם מתלקים יש אולם הפרטים. כל לו לפפר דקדק ולאקבהו
 כזה ובמקרה שקברו, יהגיח אין שמת  גשמתה וסיפר חמה של שונאוה"ה
 אותו. שקבהו להעיד יויע לא אם השגי העד על לסמודאין

 (אסיו לא אפילו ,שנממחנים הפוסקים 'כל 'כמעט פסקו שמת, שהעירושנים4(
קברנוהו.

 אהד. בצד דינם שמענו, אמהו אלא פצד~זי יעצמם ראו ~ולא השנ"ם העידו5('
 ען-ם. כשני דינב אחרים, מפי או אנעוים מפי  שמעגו אמרו אםאבל

 עדותה מקפלים בהלוויון, יהשתתפה מאוירוגימ הפצצה ע"י שנהרג 'האשהאהמרתכ,
 שתששו החששות כל כחן שמין מפני במלחמה, זה הוה אם אפילו הכל,לדברי
 שבמיתתפום לוויה על בס'פורה יהשוש ואין וקברת"ו. במלחמה מתבחהסדת

 אהזו ייוליפה יברוח ,כהולה  שחטו מחמת או בידון, כ"בקרת ושהש יבים,5ה
 לא בהראי ומלחמה קהב וובתוך חזק ש"מ"מה הטעם כאן יחיןבאהר,
 לה"מלט.הצליח

 טצצת הטו האעאה, פפי באה כשלם טלחמה הומו גאותו שהיתה הידישה כלאםג.
 מת לומר נאמנת שאינה המוברים לדברי אף אותו 'ושקבהה בעלה קגהרג'לומר

 בוולם שלום שוהיה "ומר שיכולה מינו לה ש"י משום וקברתיו,ימלתמה
 מיטחו. עלהחת

 כשאומרים אלא אינו גמלחמה, מת ל'המר 'נאמנים ,4א"נמ 'בעד או באשההדיןו,
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 נאמנים, ,המלחמה מערבת ממקום רחוק ,שמת כשאהמרים אבל הקרב, בשדהשמת
 שתפקידם אנשים יגבי כשהמדדונר 'הדין דהוא אותו. שקבהו אומהים סשאיגםאפילו
 ושאיגם ,המלחמה למקום סמוך הוא שטיפולם הצבא של בשיר'והיםלעמוק
 עצמו. הקרב במעומה חלקנוטלים

 ידיעה כל ואין לביתו תזר ולא הבות שנים ועברו העיר בתוך אדם נעלם1(ה.
 גדולה להובחה אומדטה כימינו, התקינ"ם התקשוהת שירותי כל למרותממגו
 שמא לומר  שיש סוף, להם שאין למים דומה זה ואין בחיים שאלננוהיא
 בשבי, שנסל יתכן כי במלחמה, לאבד דומה לא וגם אחר, מצד ויצאניצל
 אהצתו. את לתתיר שיש הכל מידים זכרו אבד גמ ,ל,זה נוסףדאם

 אף א"תו את מתירים ח'ודש עשר סשנים יותר זכרו שבא'בד סוברימיש2(
 שתסתיימ לאחר רק אבל אותו, שקברד שיעידן ,בלי במלחמה שמתבעדות

 התקשורת. ,שהדתי ויחוהשוהמלחמה

 להקל 'והצדדים  ,הדרבים כל לחפש מורה לכל שראוי כך על עומדימהפדסקים1.

 ב"מינו ובפרט היתר, להם למצוא כדי המקילים, על ולממוך עגונותבעניני
 הקלות. לירי להביא עלולות  שהחומהות חשש ו"ש הפרצות,שרבו

 להעיד גאמנת 'בלבד, מפיה רק איש אשת ,שהיא לנו ידועה שאיגה 'אשה1(ז.
 ושיש כהיום קברהיו, 'ואומרת במל'חמה שמת אהמרת כשהיא בעלהשמת
 דמת הפוסקים לדעת אף ווה אני. פנויה ל'ימר יכולה שהיא מלגולה

 נאמנת, אינה ,וקברתיו'במלחמה

 חתיכא נפעיה דש"תע מטעם היא לאחרים, להינשא איסורה 'הרי זואשה2(
 הל לא וא"כ מדיבגן אלא וה א"סור אין הפוסקים רוב ולדברידאיסורא,

 לבו,נל, גם נאסרה לבעל ונאסרה הואיל הדיןכאן

 לצעלה יחזור לה שאמוי לאתר, ונישאת ,בעלה שמת שאמרה ,באשה הגזיהה 1(ח.
 לאהר. שנישאה לאחר גהושתו פהזיר שהוא יאמרו שלא משום היאהראשון
 וקידושין בחופה לאחר ב,ןנישאת אלא איג'ו זה עדין סוברים יש זה'ולפי

 גס, ממנו צר"כה שלא בזגרת אחר עם חייתה אם אבל גט, מפנושצריכה
 הראשון. לבעלה יחזור אסורהאינה

 אירחיים, בנ"יחוין יאתר נישאה שהאשה לאחר אף אם זו שיטהיפי2(
 שהדצירת  שכעצוך החתקה עוד לה יש ,לזה, נישואיה לפני בעלה ושמתהעידה
 'תישאה חסךל כי בדבריה, ומדייקת בתחילתה עליה הקלת בסופהעל"ה
 דעהששון, בעלה על עכשיו עד נאסרה ולא כזנות זה הרי כדין ,קילאלזה
 מדייקת וכן הראשון על גם תיאסר הלא כדין, לשני עכשיו תעשאואם
 ממ,רים. מהשני בניה יהיו שלאכדי

 והעיד לאהר האשה שנישאה לאחר אחד עד בא ,2חם ההש להלכהוצימקגאט.
 ממנה פקעה לא כי הקוני, לנעל'ה אותה מתירים לשני שניעואה לפני בעלהשמת
 לה ברור היה לא אם לו גישאת היתה שלא כלומר ומינמבא" "דייקאחזקת

 מת.שהראשון
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פסק-דין
 הטיעופדעת

 ד: כס4שתו גקץושין תעדרת סצוהה המבקש של הפנים ממשהד  הא:הרבתיקו
 חמבקשת. של המצב רק לברר נותר ע~כ תשכ"ד, בתמוז י"ג 'ביום בעצנהשנהגרען

 שנצע לג, .בחו"ק נשוא; היהה כי האשה סוסרת כסליו ו;' מיוםגפהוטוקול
 בניעעאק המבקש עם חיה הש  1953 ימאז שלו, בלרה היתה הש וכי חצתמפצצה
אורמים,

 אוסרים שנההם הפצצה, 'בומן מת הנ"ל שהבעל עדים שני העידו שבט ח'ב"ום
 מאחרים, זאתששמעו

 אעה 'במלתפה מת דבאמדה הרמב"ם כו,נת פסק מ"ח מעיף י"ז סי 'בש'ויקנוהנה
 "התירה אק %"כ דנ44מבהע י"א בשם י:ברא השנקה והדיעה קברת"ו אומרת א5"נאמנת
 וגרלונע"פ

 נ' בסעיף שם הרמ"א בתב עוהוי עדים, שמ עדות עעפ להתידה ה? 'אםה,צאלה
 קנ"ב ס"ק שם היטב" "טשר ראה אך נאמנים. קיברנחע, אמהו .לא אפ"  ונדיםשבהעגי
 קברנהתו, 'ביא נאמנים דשגים חרא וחלטנה יבום מ1יני א,' ,סי' יוסף" "בית תשרבתכמ?ם
 וידן ובנהין דמו, סתד בש4ה אפו' שמת ששמשו אמרו אבל יימרע שראו בוצאמרודווקא
 מאחיים. שמעו רק מאומה ראו לאהעדים

 לו נטיאה שהש המבקש עם שחיתה טרם להינשא האשה באה אילו'ם4מנם
 אך היחר, צז-די אולי ולמצ'וא ,לדון מקום היה שנה, כעשדים זה אזרחייםבנהצהאין
 בעלי מת לומר אשה דנאמנת דהטעם מאוד, קקמה הדבר עמו, חיה כבר שהקש זהבמצב
 שהחמרה חומר דמתוך ומינסגא, דייקא דאשה כהסם ההש עד, מ8י לעד סחגומםוכן
 להפסהר, מה לה  אין 'וו .גשורה נתחילהעג  יליה הקלת 'וכו' ומזה מזה שתצא ג0ופהעלהה
 לאחר, להינקהש כגבקשת הותה ולטו. ועשבקוע. על ווכן עליו, בשסרה כבר תי, ,בעלהדאם
 מ4פוק/ 3בר הריושדן קועל אף .דהצני, על עצנ2ה לא0ור רוצה 7ואינה לתשר מקוםהיה

 לוונשח כשמבקשת משאעכ ומינסבא, די"שא הע"כ השני, על תי0%ר בנ"4ם4יהולפווה
 שם שכתב ק3"ד סי' רעק"א שו"ת ראה ,להס0הר. מה לה אין קכו, ,חיה שסברלזה

 על רוג2שכ"ת ,4,"ש ,ת"ל: דעת" ,(זוות בעל מ~סא י"י להגאון התשובהבתחילת
 בעלה שמת והעיד ע"א 3א ואח"כ עיים בלא הג"2את לא17ה לומר שרייתי , . .דבוי

 ול"ש זה כעלה עם לעמוד להתייה באמן דאינו די"ל לזוק שניומאה קודםהר"העון
 ושזתשר ני העיה דמ"מ עהה, כע2נו תצא %ם עזרולח ,ולא לד 3יסת דכ,בר כהוןדיפק4ק
 יכעח*ש נ%מן אינו הכי דבלאו די"ל רומעכ"ת כתב וע"ו ברהצווג שלא דניסתכיון
 יוסף ג2כעקי הנ" למפרע. 'נאמן אינ'ו ומ"מ ובידו 3זשום גא4מן גרשתי שאנמץדסעל
  לעולם  א"כ למפויע אחד העד ,נאמן דאם הט4, 'כן וה"נ עלקת לחפות ויכולדהטעם
 סךכות". ש"חהע לומד עלקה לה8ות קרובההצל

 שייך דוא רשנק"א של טהנמו דבריה: לקבל בנ"ר עחין טעמים שני לטהרי
 עם שנה סעשדים שורה לאחר ודאי חהא חיפוי, בהצום דעת" "חוות  2יל  וטההמודייקא,
 : טחגן מהמ*י כמיז? החךים, דברי על לסמוך אין 'וכן עצמה. על היא מהפההמבקש

 שייך דע% ב. ; כסזני דל% יוסף" "בךת כתב ,ובדה כששחראג שנמשו אלא רא'ו וולאא.
 לגגבק2ו. להינעח4 לאקוה להתהץ סקום. סוצא איני לענ"ד ועייכיי"שא,
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 הדין בית אברעת

 היתה א, העותרת העתירה, פרטי את נציין והדין, פטק בימוקי את שנפרטלפני
 הוא שם. וגרו בוקרשט בעיר ,בחו"ק ,אתו התחתנה העותרת לדברי ג,, לד"ר'נשואה
 י,ופא.היה

 הלך 'וכשבעלה בוק'רש,ט העיר חופצצה 1940 בשנת המלחמה שבעת מס5ר'תהיא
 שלו, בהלוו"ה הש,תתפה ,היא ומ,ת, נפצע 'דבעלה פצצה נפל,ה שלו, לק'ליגיק'ה הימיםבאחד
 'רחיה ב' ל'מר אוהתיים בנשיאין נישאה 1953 בשנת אחים, לו היו 'ולא בנים ,הש'אירלא
 : ד. בשם אתד עד העיד וכרין, כדת ,א'תו להינשא היתר מבקש,ת .הוא הלום, ע'דאתו

 בהלוויה הילתי לא אויר'ונים, מהפצצת בבוקרשט נפטר ג. ד"ר המבקשת של,,'בעלה
 בנים". ,ולא א'חים לו היו ,לא לי. סלפר'ו ,חהם בו2כנות גיו הורישל'ו,

 בהפצצת המיחמה ,בזמן גפטר 'רופא, ג., ,ד"ר "בעל'ה : ה. בשם 'ש,ני עדהעיד
 ש,מת, אמרו כולם והשכנים שכנים היינ'ו ,2,לו, בהלוויה הייתי לא גבוק'יאשט,אויר'ונים

 אחים", לו היו 'ולא ילדים לו ~היולא
 נ,ד'/ת ר מאשתו שנתגרש בתל-אב-ב בבדה"ד הביריורים נחשו ב' ל'עותרב-חס

 חליצה ,זיקת וללא להינשא מותרת א. ,העותרת אם רק לבריר' נשאר תשכ"ד, תמוזבי"ג
 להינוטא מדתרת הקא אם ,וכן הג"ל, העדים שני של עדותם פי ךעל ,הצ'הרתה פיעל

 מת שלדבריה הזמן לאחד' .שנה עשרה כש,לוש אזרחיים בנה2וא"ן לו שנ"שאה ב.לעותר
 כנ"ל. והמלחמה 'בזמן בוהפצצה ג. ד"רבעלה

 במלחמה בעלי מת שאומרת אשה גיר'ושין מהל' י"ג בפרק ז"'ל הרמב"ם דעתא,
 ,יוכן : וז"ל בסתם פ"ח סעיף י"ז בסי' דבריו השו"ע מרן והביא גאמנת, אינהוקברתיו

 ח!פי' .וכו' נאמנת אינה .במלחמה, .מעלי .מת ,ואמרה ובאה געולם מלחמה היתהאם
 הם ז"ל ההמב"ם על החולקים נאמנת". קברתוו אמהה שאם וי"א קיבר.ת"ו,אומדת
 דבאומרת בחידוש"ו, 'והמאירי והרמב"ן לוסף" ג;נימוקי ווהטיר ,והריטב"אהרש'ב',א
 שם הפוטקים" "איוצד' ועי' קמ"ו, מעק שם 'הלטב" "באי כמ"ש בדדמי שייך לאקברתיו
 חמאור" "בע'ל' דעת שכן ב' טור דכ"ב י"ט סי' דוד" "מאמרי שהביא א' אות שע"חס"ק
 בש'"ס הנדפס 'מקמאי הד בתוס' 'יכן שעדז ,בסי' הריב"ש ,וכ"ד שלום האשה פ'בריש
 ב' סה פט"ו שקמה" של ב,,ים .וכן וקברת-ו, במלחמה 'מת ל'ומר גאמגה דאעוהוילנא
 וךכ' ,הרמב"ם כזהנת ודלא נאמנת, וקברתיו במלחמ" דמת ודעי~ה סשהשב"אפסק
 הפוסקים" ב,.!רצר דבריו הביא 'כתב, ק"א מל' צדק" ב;,צמח 'וכן ועיקר, באמנת,דאינה
 דשנחרונים הפהסקים כל' לדשת נאמנת וקברתקו ,במלחמה נחרג א'ומרת, אי 'ב' א'ותשם
 במלחמה מת דבאידמרת רכ"ט אדת י"ז סי' השולחן" 'ב,,ערוך 'וכ"כ הרמב"ם, ,כהעתהילא

 שלאחר יץ ני' ישף" "מת במרן הר הפיסקים, לרוב נאמנתוקביתיו
 מן נראה ,גך כתב: מרחךן כי' בפ"ע ז"ל הרמב"ם על דמגי הרנ דברישהביא
 נאמן א ע' דדוהא נאמנת, אינה וקברחוו פמת דהיא רבינו כשיטת )הרי"ף(ההלכות
 איכא אי ,השדרבא וכף, 'הכרע דאיז "ול"נ דברלו: על נתב נאמנת", אעה היאאבל
 דעבידא דמילתא כהצום מדימן אחד יעד , , , למידק אשא אקפסא הוי"ף, מדברילמידק
 לאיגלויי, דעבההא טעמא דבלא משקרת ,לא עצמה דהיא 'וכ"ש בהטקר, לאלאיגלהי
 יוסף" "בית למרן ע"כ 'ונמצא ; ,מממקית" לא בסופה עלהה ווהחמרת ודמרמתוך

 דגם בזה, החידאה הוא וקברתיו יבמלחמה במת נאמנת דאינה דס"ל ז"לקוד44כשב"ם



 בהצקר דלא קברתע גאומר דנאמן א'הד מעד מכ"ש נאמנת דהקא דס"'ל י"ל ז"להרי"ף
 נג,אוצר וער משקרת. לא בסופה עלקה שהחמרת חומר מתוך לאיגלויי, 'דעבידאסמילתא
 בנ"ד סניף למיעבד שכתב נעט סי' משה" כק)בני ומהביא ב' אהן שע"ח 'ס"קהפוסקים
 זה גם ההיתר צדדי בין שכתב שם יעי"ע יהיוית, 'סברא ה-א 'ז"ל החמב"םדסבית
 כהרמב"ם ואת"ל הפוסקים כהוב שמא או ז"ל כהרמב"ם הלכה אי ספק : ספיקא ספקדהוי

 אלא 'בזקרמי דאמרה אמרינן גודאי דש בדדמי, אמרה אי ספק הוי דדינאאעיקרא
 אמרה בזקרמי לאו שמא ספיקא ספק והו"ל בדדמי, אמרה דיל!מא דאיכא הואדהישא
 שאמרה, כפי שמת חא'מת כךאלא

 ,וקברתיו, במלתננה במת נאמגת דאינה דס"ל ז"ל לחהמב"ם דאפי' פש'וט ג"ל'ב.
 במת גאמנת דאיגה דטעמא נאמנת, שלד 'בהלוויה והימתי 'ונהדג בהפצצה נפגעאומרת
 שהב-א הרא"מ ובתשו' יוסף" "בית שהביא הר"ן בתשוו' מבואר ,וקברתלובמלחמה
 השולחן" ב,,ערוך והובא קמ"ו ס"ק י"ז סי' ,ימואך" לוב,,ב,ית גירושין מה' בפי"גבכ"מ
 משום דבהצקרת חיישינן בו"מ בדדמי, שייך לא דבקגרת"ו אן"ג ר"ל, ס"ק י"זסי'
 שהלתה 'במשמרת מקוא"כ לברוח, בהולה שה-א אותו ולקבוי במלחמה להמתין דרךדאין

 הקהל מאנשי אחרים שהרי לברוח בהולה אינה ההלוולת שבשעת 'כנ"ד, שלובה*והה
 חיבתם בזה מ"לאו מיטתו אחרי חהלכו הלוויה לו שערכו קז"עךא 'החברא אנשיוכן

 פני על כדומן יעזבום ולא ההריסות פינוי לאחר הנפגעים את לקבור עליהםהמיטלת
 ? ההפצצה לאחר 'הגשעים ,לקבור הדרך הוא שגך מאחר דגנשקרת לחהט ומה"תהאדמה,

 רל"ז סעק שם ובאוצה"פ שם השולחן בערוך ,והובא הלבה? שהביא לטעםגם
 אלא דנהטקרת משום איט וקברתיו, ובמלחמה מת 'באומרת נוהני דלא דהא ט"'ו,אות

 וחעובה אחר איש קברה שמא גפיטה, על להימלט בהולה שהיא דמתוך בדדמי,מחעוש
 ולא נפקוה על להלמלט בהולה שהיא במלחמה במת דווקא שייך זה טעם ,בעלה,עוההא
 רנים הופא בהירתו ומסתמא, קדהטא החבהא אנשי ע"י חלוויה לו שנערכה .בנ"דכז

 הדזפצצות נ~הריסות הגויות פיגוי שלאתר הוא ,ודרך חשוב, ,כאדם מיטתו אחריהלמ
 את ומזהים ,חמשפחה בני רבאים הנפגעים בקבורת מטפלים למסל'ולם החייםועובים
  שעה ~בעלה, של בהלוויה 'ש,היתה אומרת היא אם לקבוהה, אהתם .ומו*כיםקהוביהם
 שאינו אחר אדם ושמא ? יבדדמי דאמרה ינותוש למה נפוטא על להימלט בהולהשאינה
 ?  הלוויתו 'אחרי שהלכה היהבילה

 שהיה במלתמה מת באומרת "(ובל וז"ל: שם חדש" "בית שהביא לטעםגם
 בדדמי כהמום 'ולאו נאמנ'ת, איבה ,וקברת"ו נמי אומרת אפי' המלחמה, נשימא
 כיון באשה ויישינן אנן אלא לבדדמי, לתוש אין וקבהתיו בדא'מרה ודאידהא
 ראיקטול הני בכל ס"ד דקאמיה נמלחמ דמת מעהה האדשק

 וקאמרה משקרה בדעתה שווק ומיון א"ו תחי פליט,איהי
 וקטזח, נביחמה ומת המלחמה ,?ההמאנשי באומרת דדתקא ג"כ י"לוקברתיו",

 פליו אקהו זזיקטול 'שז בכל ס"ד דקאמרה במלחנחג וחמת בדעתה החמעןדחזק
 בנ"ו משא"כ 'קברהיה נמי וקאמרה משקרת בד,נתה חזק שהוא דמיון 'ומתוךבתמיהה,
 'בזמן האתב מאוירוני הע'יר הופצצה ופתאום חרופאים לבית ,בדרך הולך היהשבעלה
 שלפעכים ואע"פ צבאי, ערך להן שיש, מסר,ות רק מפציץ 'חאויב כלל וגדרךהמלחמה,
 לומך שייך לא התהיבים, בק'רב גהלה ,לזרוע אבתנה ללא אזרוים גם האתבמפציץ
 העת 'באותה שהקה מי שכל 'מסויימת ,בהפצצה 'וגהרגו נפגעו אנשים דכמה במ?וםכאן
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 ונהפכה נהפצצה נהר0ה כילה העלר כל שלא דרראי ונהרג, שגע הוא גם בדדדמהלך
 הוא הוא האויב מאויר'מי 'הפצצה בו שגפלה המקום אותו דרק ולמפולת, חור'בותלעיי

 מהם 'והן שנפצעו מהם רש גפגעו במקרה שם שאיו האנשים אותם ,ורק לבדושנההס
 הם נשארו האויב פצצות בהם גפלו ,שלא עצמה בעיר 'א'חרים מקומות ואילושנהרגו,
 הרופאים יבית בדרסו ק(זדה שבעלה רקהע ימאן ספין ומאן וש,למים, בריאיםו:שנשקהם
 התבהא ואנשי ,ההריסות עופונו ל'אתר רק ,שמת ידעה לא ודאי הא סקום, לאותוהזדמן
 מותם נקבע ושם החולים לבית 'המלון לחדר ולקחום הגויות א,ת ומ?ינל 'באוקד"2א
 האעוה דאם יוויה, להם וערכו חהרוגים על הודשו  :אז  ור9  ווקהויים,  הבפנעיםשל

 'ו5חמקהת, שמת הדמדון עליה דתזק בזה לומר שייך לא בעלה של בהל'וחה שהיתהאומרת
 בחפצצה שגחר,ס 'ידהצ בלת בתוך ה"ה יא שהרי שמת, לומר הדמיון לה הבדלמה
 כולהו דקאמרה שמת, הומיון עלדה דחזק לומר מקום יש מיה 'כך אם דחזמהאו"ר
 'בדיכו רק היה לא שבעלה המצב, הוא כך לא אבל ומשקהת, ? פליט ואיהואיקטול
 שאומרת למפול'ת ךמי ולא בכלל, היה, היכן ידעה לא הדא ההפצצה וובעת 'ההופאים,לבית
 כויהו עם שמת הדמ"ון עליה חזק ל"ל ,ש,גז'ה ומת, חבית עליו ינפל בהת ובתוךשה"ה

 בעיר לדו,נו ב5יהלך 5ועמא"כ ,מפולת, בו שלהיה בבית שהיה גיון קליט, 'ולאהאיקטול
 ,חזקה לומר לה לש בעלה, 'הלה היכן ההפצצה בעת יודעת לא 'והיא בעיר הפצצהוהיתה
 אמרה לא הא בהיים, ונקואר'ו הפצצה 'מאותה ,גפגע,ו שלא העיר 'אנשי כהוב מתשלא
 ןהותם )את ,וקבעו הנפגעים את יפינו באו קדישא החברא שאנשי לאחר יקשמת
 היא וואם הלוויוע להם ועשו לקבורה 'האח'רונים את יהובילו ההרוגים הבל ,הפצועיםשל

 ולאו קאמרא, בדדמי לאו בחפצצה ונחרג שנפגע בעלה של בהלוויה שהיתהאו15רת
 קאמה2 אמת אלא היא משקרת ולאו קאמהה הדמיון עליה דהזקמעןם

 בהפצצה שנפגע בעלה של בהלוויה שהלתה שאומרית דבנ"ד פהמיט נלע"דע"כ
 אינ'ה וקבהתיו במלחמה ,במת דס."ל ז"ל הרמב"ם לדעת גם המלתמה בדמןמהאולר
 אומהת כנ"ל חדץ?" 'ג,בית ההלבוש שמואל" ,יבית שכתבו טעמי 'כילהו מהגינאמנת,
 וכל יחיהה סברה הרא ז"ל הרמב"ם דטברת מלבד וכנ"ל, גאמגת בהלוויתוהייחו

 מת דבאומרת וס"ל חרמב"ם על 'ופליג י"ל חרי"ף וגם בג"י מרן ללדעתהפוסקים
 דבמילתא טעמא דבלא 'וק.ברתיו, מת בא'מר דנאמן מע"א בכ"ש נאמנתוקבהתיו
 עליה עוהחמרת  דמתוך גוסף מטעם עוד להאמינה יש משקרא לא לאלגלויידעבידא
 בקבהתיו, דנאבצת וס"ל ע'ליו חולקים הפוסקים ככל רהב או כנ"ל( משקרה לאבסופה
 דנאמנת. בה*ויתו הייתי באומהתומכ'"ם

 לאימרת הטעמים ,בין נ"מ דיש כתב הטעמים שני שהבהא שלאחר שם גב'לח,יצה
 נמבקרת שמת עליה חזק ש,הוא הדמיון דמתוך הרא,בון דלטעם המפולת: התתמת

 לטעם אבל באמנהע אינה 'וקבהתיו המפולת תהת מת באומרת גם וקברתדו, מתואומהת
 דבייקרא, וחי"2ינן שתקברנו עד לע(דות .במלדצם; יראה דמסהצשא 'ועהר שכתבדהבני
 נאמגת, וקברתיו מת אמרה כי מורא שם דאין ונתש ומפולת סוף להם המאיןבמים
 נאמנת דהב"ח השני 'לסעם גם מוהא שם דאין שלו !בהלווהה הייתי דאומית לנ"דומיגה,
 הראשון. לטעם ווגם ז"ל, ,לההמב"םא,%'

 בעני,ר אגי שלו, .בהלווהה הייתי באומרת להאמינה דיש לזרל שרשמתי למהנוסף
 אותו, קברה וממ; אחיים תוין בעצמה שהיא 'וקברתיו, במלחמה מת אומרת דדוקאאומד
 עסה אדם שום ה"ה לא כי ערגח"2נה, מי שאין דבר"ה, לחזק ליקר דמעהו דיאבוה



ש

 עם שזש*סת .והיינו שלו בהלוויה שהיתה סעמרת כל י* 'בעלה היה אם אותולזהות
 הרההי השחג 'ואדם רופא 'בהיותו 'מיטתו אחרי שהלכו רבים היו ני להניח הף4אחרים
 אנשי על אלא ס'ומכת, היא בלבד עצכוה על ולא בעלה שה-ה או'תו זיהו 'רביםכאימרת
 הנקבדים שכל ג"ג ומסתמא בעלמ מיטת אחרי שהלסו הק'הל ואנו4י קדה4אהתבהא
 והמקום הקבורה ותאריך השם בצמון הקהל כפנקסי נדושמים קד"שא והחביא הקהללהע"י

 שאין מות מקרה ככל כמו בעלה, מיטת אחרי שהולנת יהרעת היא ההפיהםסמקובל
 הרזפא, בדבר, המטפלים רק אלא מתם, פני שראו מתקי שמת יההעים הכמיפחהבני
 שאומרת בג"ד וכן מיטת:ו, א'חרי והולכים פלו' שמת שקובעים הם וכיי', ההב"קאנקר
 וז"פ, שמת מז'ו גדולה וראי קביעת לך אין ול,ו, בה*ויהשהיתה
 מלוצחה הוחזקה הוי לא המלתמה בומן העיר על ההפצצה בעת מת אומהתג.
 אימרת דזזדקא. יוקברתיו, מת יבאומרת ז"ל להרמב"ם נאמנת ,תהדה שלא גה לעניןבעולם
 דאינו זהל להרמב"ם דס"ל הוא בש~ם מלתמה יועחזקה המלחמה במערכת מתשבעלה
 לדעת אפילו 'וקברתץ מת וא'חשרת בעולם מלחמה החזיקה חיא אם אבל בק'ברתלו,נאמנת
 שם שטךאל" "בית 01מ"ש בעולם, שלום אמרה בעי;א דאי מע,ו דשייך נאמנתהרמב"ם

 מלחמה היתה בעלה שמת ש,בזמן דאע"פ קמ"ס, ס"ק שם היטב" ו,,'באר ק"נס"ק
 מיטחג על מת אם גמ המלתמוע בטנרת שמת מי כל לא הב'( הע~ם )מלחמתבעולם
 נמלתמה מת דגקר על אויב הפצצת או האויב של תאה כבדור העיר בתוך ,בדהכואו
 דלעורר מבחמה להטיל העיר את מפציץ הא'ויב ולפעמים 'בעולם דמלהמה דאע"גהוא,

 מת שבעלה קהשנו שלא נל לדהמלם, .חיללים וואינם ,האזרחים התושבים עלפאניק'ה
 שההה מוסיף דמה מטתו, על ,שמת בחזק,ת לומר לנו וה4 .ויאי מפיה רק ההפצצהבעת
 כרוב שעה באותה ורה ההפצצה לאז'ור מחוץ אימור הד,פצצה, בעת בדרדמהלך
 קבהתיו אומרת הרמב"ם, ליהצת גם וא"כ מיגו, לה אית ושפיר עמהם והוא חעירבני

 י"'ז ס" הפוסקים" ,ב,,אוצר יצי' כנ"3 מקברחוו דעדיף בהלויתו הייתי אומרת מכ"שנאמנהע
 באשה איולאי ,למהר'יח אתת תשף דוד" "בני משו"ת שהבטו ד 'אות שפ"ד ס"קסמ"ט
 לקוץ ואותה הקדז.אקים ע"י .במלחמ" נהרג שבעלה חעידה ,ואח"כ מהש,ביהשנפדית
 ,באו אם ידעינן לא 'דאנן מלחמה, היא שהחזיקה מיקרי דנ"ד ספק דאין שכתבבשביש;,
 האקוה דאם רי"ט ,ס" דע-רב"ז מההבו' שם זוטיגו ש'הרב 'ואע"פ מפיה, רקהקויאקים
 המלהמוע מתוך רק אותה שבו לא שהרי נ2זו גדולה מלחמה חזקת לד אין לפנינו,שבוזה
 הפצצה החזיקה דהיא מיקרי חהאי מפיד, רק הפצצה ,טהיתה ירעינן דלא דידן בנירוןהבה
 אינה קברת"ו אומדת דס"ל להרמ,ב"ם דאפילו לומר הן ד4פקר מיגו, לה אית 'היפהיבעיר
 דנחכצוב ,במלחמה מקבהתיו טפי דעדיף בהלוויתו הילתי אימרת מכ"ש נא'מנ'ת בנ"ונאמנת
 אפי' בקברהיו נאמנת ,בשולם מל'דצהה וךא דההזיקה קמ'/ט ס"ק היטב" "בארוכ"כ
 כךגו, מטעם הרמב"םלדעת

 במלהמה מת לאו בע,ולם מ'לחמה שיש אעפ"י המלחמה ממק,ום רחוק מתד.
 .חתרנ2',ו ראב"'וז מים בתרא האשה ,בש במרדכי כמ"ש הבל, לדברי ק'ברתלו, ואצ"להוא

 מה עוד ,;וכתב : וז"ל באהוכה, דבריו העתיק הב"י כין וכן מ"ח סעלף שםבהבה"ה
 בתוך ,והיה ליהוע או להרוג א'ו להילחם ווהרלד כגון במלהמה, נאמן שאיןשאמרנו
 אמרה לא סהא וביוה, שלל 'לקבות המלחמ" למערכי סמוד ה"ה אם אבלהמלהמה,
 מת ואם ,וכף, במלחמה מת או בהרג אא"'כ במל'חכהע מת אמךקנן לא ,ועוד ,וכה,בההמי

 מין ימשאעתיק במלחמה". כמת א-נו המלחמה היתה שלא מקום ברלחוק נ"רגאו



 דגם ס"ל, נכד דהכי צ"ל ע"כ הטהור, בשולחנו הביאס שלא אע"פ יוסף" ,ב,וגלתדבריו
 ממקום רחוק במת נאמנת, אינה במלחמה קברתיו דבאומרת ז"ל הימב"םלדעת

 שם לי מרסף" ב,,בית דברקו שיראה עד יפמוק שלא המהרה על וסמך נא'מנת,המלחמה
 ועי' הוא, הכי לאו דלהרמב"ם להודהנ בב"י מיגה 'שתלק לא ,הכי לאו דאיביתו,
 קמ"ט ס"ק שם שמואל" 'ו,,בית הרמב"ם, ל'דעת בזה דנסתפק שם מחרקק",,'חלקת
 מרן מדהז'כיר בדידן 'ואנן קמ"ה. ס"ק שם היטב" גע,באר' ,וכן יק, דלא ח"מ עלכתב
 דגם צ"ל, ע'יכ דב'ר, ע'ליהם העיר ולא ח'ולק ביי בא'רוכה דצטטם היאבי"ה הבריבב"י
 האי לפרש אלא לסתום בא של'א הוא, במ,לחמה מת דלאו נאמנת נמי הרמב"םלדעת
 להרוג להילחם הלך לא שבעל'ה בנ"ד ע"'כ הנה 'כנ"ל. ש'תיק הוה לא הוא, הגילאו
 המלח'מה, ממערכת מקום 'ובריחוק ונהרג, נפגע העבודה למקום בהרכו רק ,ליהרג,או
 מש,ום טעמא הוא דמידי קברת"ו, אומרת אינה אפי' ונאמנת הוא .במלחמה כמתלאו
 קבר,תקו לומר צריכה דאינה מיטתו על מת כאומרת ה"א והרי הדא, נמלחמה מתדלא'ו
 הפוסקים" ב,,אוצר דגריו הביא ח"ג נכ"ג ירוחם ברבלנו וכמ"ש בעולם, מלחמה שה?אע"פ
  "בית 'וע'אצ מקברתיו. דעדיף בהלוויתו והייתי מת דאומרת השתא מכ"ש ש"פ, ס"קשם

 פלוני על הנאמר במלח'מה בע"א ב' אות 'שם ,הפוטקים" ב,;אוצר דבריו הביאו ל"ד ס"אפיים"
 בצבא במ'לחמה היה זה ש,פל:וני עדים ע"פ הוה וירוע הצבא תיל אצ,לש'מת

 שידוע כלון הנ"ל, מרדכי בשם הרמ"א דברי ע"פ להתיר וכ,תב הרקמה,במלאכת
 הצ,בא, לאנשי קרוב באחיונה נוסעים רק מלחמה, לאטור באים אינם כאלהקואנשים
 מן' הצבא, לחיל סמוך ר"ל הצבא חיל אצל שמה שאמרוהעד

 ודוק עכ"ל. המלדחשה, במקום :ןאינו כוון לחוש, אין ההוא, במקום :?גהרג ארמראם
 בתוך רק הצ'בא לחיל טמוך ולא הצ'בא היל אצ'ל לא דנחרג פאתרין ,וא,וקימדבריו
 'טפי. דעדיף בררך ב.לכתוהע"ר

 בדרך ובלכתו ל,בינה, ב,ינו וש'לום 'מקצועו לפי 'הופא באדם ,בנ"ד 'המדוברה.
 )רומגיה( .בוקישט העיר על ,פצצות האויב אההוני הטללו הרופא-ם, 'לבית זבודתולמק,ום
 והעדים אשתו כדברי ,ונהרג, ,נפגע לא אילו אלו 'ובנסיבות שנה, וח'מש ש,לושיםלפני
 מסברה, גדו'לה אומהגה חזר ,ובה?לא לבלתו, לח'זור צריך היה חוא, 'וקיים תיאלא

 כמים לטבע דמי 'ולא ממון. על"ה להוציא אפ" מרוב דעדיפא ומלא דכהזקהשנחרג
 לא שמא די"ל במלחמה, למת ולא אלחר, במקום 'ויצא ניצל 'שמא וי"ל מוף, להמשאין
 בתוך בדהכו ש'הלך בנ"ד א'בל לחזור. בייו הלה ולא 'בויבי נלקח שמא או ,וברחמת

 בידו עיכב דמי ביום בו ההפצצה לאתר לחזדר צריך היה ימת, נפגע לא א"לוהעלר,
 שאכן כוזו גהולה חזקה לך אין ההום, עד עליו שמעו ולא חזר לא שעדיין גם מהלח"ור,
 דבריו הובאו ז'ן אות א' סי' ח"'א יצחק" "מגחת .חני' שנהרג. והעדים אש,תוכהברי
 והטלפון הטלגרף כעולם דבזה,"ז י"ז, אות ר"ס ס"ק ל"ב סעיף שם הפוטקים"ב,,אוצר
 סברא מכח דאתהא 'כחזקה לביתו, מודיע הלה קיים היה דאילו זו גדולה ,א'ומדנאהוי

 שנשארו העגונות להתיר זו טברא לצרף והסיק בעשון, להוציא אפי' מרובדעד"מא
 דמוכח גדולה אהמדנא תרתי, דאיכא בנ"ד מכ"ש . ם ר ז3 בד א א ל ב ף אבאושוויץ

 זכרו. דאבד ועוד לביתו, הזי משלאשמת
 בחיים שנשאר על"ו ,שמעו שלא העיר הפצצת מאז עונה ,החבוש שלושים זהו.

 שהבקש כ' א,ות י"ז א'ות ,ר"ם ס"ק שם הפוסקים" ב,,אוצר עי' ז'כרו. ואבד בעולם שםאי
 שכתב י"ז 'בסי' 'הב"י דמרן מוהרדון, הר"א בדעת ז3רו 'באבד המקילים הפרסקיםלהקת



 להתיר מוורדון הר"א עוכתב באופן רק היינו מוורדון, דהי"א ,האומדנא ע"פ לדוןדאין
 עציין דכלל מאחר לנו, יש ודאי להתיר האומדנא ף ר צ ל אבל לבד, האהמדנאמפאת

 להמד נ"ז אות ג' סי' יעקב" דב,,ויחי שהביא וע'"2 גדולים. 'סימו'כין לו "ןהאומדנא
 סעם דעיקר מוורוון, הר"א על יבמחלוקת נפק.ותא ש,ום אין דידן דלגבי חדהעדבר

 הפרצוף, לפי בשן הכרת בענין ע"'ב( דמ",ו )סוף דבכור'ות הסוגיא מכח יק הואהתרלקים
 חח! שזה יפה שכיוונו )לאחר בסופה אשה( )'בעדות רבנן אקילו "כי שם:דאיתא
 ראיית ,דהיינו העדות ,בתחילת )אבל ר.בנן אקילו לא בתחילתה פירש"י(, הג(מים,הקילו
 דין נלהשר לחוד". פנים והכרת לחוד, יכיר אימא בע-ת ואי פירן2"י(. אק"לו, לאהמת
 שלל"זנא הרי לחוד. המת זחוי לגבי מת של פנים הכרת ודין לחוד לידה לגבייכיר
 כליו2נא אינהו פטקו מוורדון הר"א על והחולקים רבנן. אקילו בתחילתה אפי'בתהא
 שכתב צ"ב( סי' 'בתרא האש'ה לבפ' להדיא במרדכי כמבואר החמיוו הכי תן2וםקמא
 ". וכף בסומה אקילו כי בכור יש גפ' מפורש עיג'ונא, משום הקילו שלפעמים "המה :שם
 באחרונים המבואר לפי אבל גווורדון, הר"א על החולקים של טעמם עיקרומוה

 כולהו ז"ל והרשב"א והנימוק"י ומהרי",ו ז"ל והרמב"ם והרי"ף דהרא"שמובהקים
 3תשו' יום-טוב" "תוספות העלו וכן רבנן, 'בה אקילו בתחילתה, דאף בתרא כתירוץס"ל
 בראיות מ"ב סי' יהודה" ב,,עזרת 'העלה וכן בתשו', מלאדי והרב יוד, סי' בהראיגאוני
 מעתה בתרא. ,כתירוץ דהלכה ס"ל 'הכי למעלה עליונים ראשונים "הנ'הו דכלנכוהות
 הח,ולקים דמדעת לדעא, עלה למלממך מצינן ה2וב מוורדון הר"(! שיטת נ"צג:ה 'הגםקמה
 יכולים בדירן אנן משא"כ קמא כלישנא לפסוק אזלי בה2יטתם דאינה'ו ראיה,אין

 שפיר".להקל
 רעס ס"ק שם הפוסקים" ב,,אוצר עיי זכרו, אבד שייחשב כדי הזמן אורךולענין

 ח"א טופר" "חתם : האחרונים מגדולי הפוסקים להקת דברי שהביא והלא~ה כ'אות
 אות ד' סי' המאיר" "אור יוד, סי' ימין" "יד ב', סי' ה"ב 'ושלום" "חיים צ'"ב,סוס"י
 בטלגראף מודיע היה קיים, היה ואם התג'אים נשתנו דבזמנם ו'. סי' ח"א ומהרש"םי"ד,

 בזמננו מב"ש תורה. מאיסור להוציא זכרו אבד לעניין סגי חודה2 י"ב ובעבר'וובדוו~ר,
 וכל החת"ס של זמנם מ:אז ולותר יותר עוד געותכללו בעולם התקש,ורת שכליהיום

 השואוק לאחר השניה העולם מלחמת מאז כי לכל שידדע לוה ונוסף הנ"ל,הפוסקים
 מדור : בשם הידוע 'היהודית הסוכנית שע"י )המפורסם המומד ישהאל תפוצות .בכלנוסד

 קיים עייין אם אדם ,וכל לה,ודים, בו שאין .בעולם מקום היום ואין קרובים,לחיפוש
 שעברו לזה ונ'וסף בעולם, מקום .בכל הז,ה הגודור באעשצעות קרוביו את לאתר היהיכול
 זכרו, ואבד ממנו נשמע ולא בלבד, חתהב י"ב רק ולא שנה ותמש שלה2ים רבות,שנים
 דע:ברו בזה"ז הנ"ל בנסיבות ,בנ"ד יודו מוורדון הר"א על החולקים .דגם בשופיי"ל
 אומדגא לצדף שנה לו,העל~ר

 ,גדול"
 דלא הוא מךיבנן במלחמה דמת כיון להתיר, זו

 י"ב אפי' זכרו ובאבד הוא, דמדרבנן צ'"ל ע"כ ,תצא לא דטה2נישאת לכתחילה,תינובא
 אתסעא ובויוף דרבנן. תרי והו"ל כנ"ל וערה מאיסור להחהאה סמחוחן
 שנגמהה לאחר לביתו תחר מיד המה ונהרג נפגע לא יאם ,"מת, דחוקה דמהכחגוזלה

 ,יל המיוחדהת הנסיבות בצלרוף וכן לעבודה, בלטתו העיר ,בתוך שהלה 'כיוןההפצצה
 שקיים וכז בונולם הרבה נשתכללל~ו התקשורת הכלי שנה 'ותמש שלושים זה ,בעבחונ"ד
 בשופי להאמינה יש טעמי הני כי בצירוף קרובים, לח"פוש מדור ישהאל התפהוותבכל
 מקביתע, דעדיף בהלוו"תו 'הייתי ,באומרת ומכ"ש קג'רתיו, אומרת שאינה אע'טשמה
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 ממקום רחוק אלא ,ליהרג, או לההע להילחם הצבא במקום במל,המה מת דלאומכ"ש
 הפצצה עיךתה יודעים אנו מפיה רק בנ"ד בעולם מלדגהה הוחזקה שלא יומכ"שחמלחנש:,

 קגר'תיו דאצ"ל משתו יל ומת הפצצה היתה שלא ל'ומר מיגו לה דאית העירעל
 כשופי. .להתירה דיש שמת עדים לה יא"ת ומכ"שוכנ'"ל,

 באומרת גאמנת דאינה ההמב"ם דדעת : דרבנן בתרי ס"ס דאיכא וושוד, זאת.ז.
 ,באתמרת גם 'דנאמנת וס"ל 'עליו חולקים הפוסקים 'ככל ורוב לחידאה, סברא הקאקברתיו
 אינה ,וקברתקו במלחמה דמת כהרמב"ם, דהלכה האת"ל ו(מלחמה, .במערני במלחמהמת

 הרילמא בדדמי אמרה יילבוא דאיכ:א, הוא ספיקא מ"מ בדדמי, אמרה יללמאנאאשנת,
 דאין ואת"ל זכי,ו, גאבד ומוורדון כהר"א הלכה ד"למא ,ועוד ספיקא ספק ,חהו'"ל קאמהועאמת
 גם מה וטלג'ראף, דהור בי דאיכא הזה דבזמן הפוסקים כדעת חלכה דילמא כמותו,הלכה
 המח,מהר לדע'ת גם ימינו, עד מאז ,ויותר יותר התקשורת כלי כל שצשתכללו אנובזמננו
 מון"ע, חיה וקיים חי ואילו הזמצים שנש,תנו בימינו מוורהון,  בהר"א  וולהשל לדוןשאין
 הלכה דאין ספק : בדרבצן ספיקי ארבעה הו"ל .הא"כ מוורדון, כהר"א ולפסוק להקליש

 דגדחמי 'האת"ל אמרה, 'בדדכך ולא קאמרה אמת שמא כמותו, דהלכה ,ואת"לכהרמב"ם,
 מוירדון, כהר"א הלכה דאין ואת"ל זכר,ו, דאבד כיון מוורדון כהי"א הלסה שמאקאמרה,
 להקל יש דעתה יודה המחמיר גם חהתקשוהת, התחבורה וכלי שנשתכללו בדה"זשנעש
 בתוך במלחנוה מת .באומרת גם אומר בענ"ד אני זה כל ; .לה"תר כסניף מוורדוןכ"ך"א
 ש'לו, בהלוויה הייתי דאומרת לעיל נתפאר ,כבר דידן בנ"דון אבל וקברת"ו,המלחמה
 ,בהפצצה הרופאים לבית לעבודה 'בלכתו העיר ,בתוך מת ,וכן קבותלו, מאומהתעויף
 וקברתיו לומד צריכה ואינה הוא במלחכזה מת לאו יגהרג, ובפגע 'המלחמה בזמןשהיתה
 ש " כ מ ו כנ"ל. מקברתיו טפי דעדיף בהלוויתו הייתי באומרת 'מכ"ש שנתבאר,וסמו

 גלי להתירה דיש לטיכרתא ספיקי ספק הצהו עוד כהדאיכא
 גשופק פקפוקשום

 בנ"ד, צריך הדבר ומאין ואע"פ ל"ג ס" הרא"מ בטו"ת עה תיז, זאתח.

 דף התשובה .באמצע וזלה'"ס אחר, גמקום להתלבוד כדי דבריו .להעתיק לנכוןמוחאני
 : א' טחרפ"ז

 ראוי אין ח'ההבא,  בויבה דנפיק דאמת,תא עיגינא דאיכא 'מכמון,;אשפ"כ
 עחקרי המחמירים, אחרי ללכת 'בזה המקילים והגאונים התנאים כללהניח
 יראה אם אלא הרבים, .במקום היחיד דברי צזכוו למה עדלות 'בצהס'שנינו
 זררע, אור ,בעל 'כדפירש הדהק בשעת כגון עליו ויסמוך היחיד דבר"בי"ד
 בהכבעה כעןנו גדרל שיהיה עד חבהו בי"ו דברי לבטל "כול בי"דשאין
 רהאי יסןק כל יגונה האשה תשאר ,שאם מזה, הדחק יועת לך 'ואיןובמנין
 הפרתית רצו ,מבעוונותינו אלה בזמנים שכן וסצל ,הורבא, מינהנסיק

 שבודאי 'השחרעים רבים דע~קילים כשיה"ו שכן כל הצנועות,ונתמעטו
 חגאינים אחרי הולכים שאנהנו אלא וכו', וכף במותם לפסוקהאוי

 לטיבותא תיתי דאקבא היבא מכ"ש . . . להקל שפסקו ו'ילהאחחתיס
 ופסקינל עלייהו ספגינל ודאי דיין ולית דין לית התד .והפוסקיםהראיות
 בתשנבה ז"ל אשר ירבינ'ו מצאתי שוב . . . וכה הגוי שזה חוע'שכוותייהו,
 ראיה והכיא עבובות לחתיר הצדדים כל על לחזר מורה לכל וראוישכתב,
 .ד21ינן מהם וחד דאיתתא, עיגונא משום ,חכמיס יסהקילו קולית כבמהע"ז
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 ואמר הגוי ובא 'בדרך מהלכים שהיו וגוי 'בישיאל מששה "במותבשלהי
 את חכמים והשטשו וקברתע, ומת בדרך עמי שהיה אתד יהווי עלחבל
 עמי נתלווה יההי ק1אמר אלא שמו, את *רע לא הוה וגף ההריאשתה
 אומר הגף והרי הגוי, זה עם נתלווה "הודי שאותו ידרעים עדים ודהוומת
 אוחצ היה אם וגף מן לחקור בי"ד הצריכו ולא אשתו את 'ה;תיוושמת
 ושוב לורגו הלך 'עמו שנתלווה היהודי אוהן שמא כי עמו, ,שנתלוחעהיהתי
 עכן נתיווה ה"הודי  7ואותו 3יון אלא מת, א'תר חעתו עמו אחרנתלווה
 בן פ~ני א"2 וגבי דאיתתא, 'עיגוגא משום שמת הקה שאותו בהראיחלינן
 בשעת ה2מעאל ר' חנא עדמי וסו' ,בגמ' ופריך וכו' נתש נקוכו פלוניאיש

 כשע:ת נכה יוהאי ,ופיוןם"י מכירים, שאין אע"פ 'ונותנים כותביםהסכגה
 נתלרגה לא אם ימיה כל להתעגן צריכה כי דמיאהסכגה

 . . . הכו' ז"ל 'עכ"י
 ,להקל". אלא .בה להחמיי ראוי אין בוינהשמצ

 הדווזת דירדו באתרין ,ונוקי מהם ונידון גזה"ז, לעיגים נקילורין אלהדבריו
 נענה נשה הצנועוהע ונתמעטו הפרוצות דרבו הרא"מ אמר דורו בנות על ~אםפלאים,
 'ולסמוך ה~את העבונה את להתיר טצדקי 'כל לעשות לגו ה2 ההראי ? הזה בדוראנן
 המחמקר יחיד 'דעת בשביל ישראל בת ,לעגן ולא הם ורבים דגדולים דשמקה~ם,על

 4ככצ לטיבוחא דאיתנהו טעמי הני מכ,ל בנ"ד ומכ"ש מכ"ש ו(יתתא, עיגוגאוכה2ום
 הר"מ מתשף שהביא י"ז אות ר"ס ס"ק שם הפוסקים" ,ב,,אוצר 'רע" לעיל,שגתבאך
 דהרקה .בנידון תורה )מאיסזר דיצאה דכיון י"ז סי' מדברי" אגוב "אגודת בס'אויהגאך
 דברי על לסמוך נוכל שפיר נפש, של 'דכדוכה עד לה נוגע והדבר צעירהשהענונה
  דבשעת לקולא, אולינן דרבוותא פלוג' דאיכא דהיכא חנ"ל מזרחי הר"א כדעת"תהר
 מבריסק זעליג מהר"ש גתש'ף וכ"'כ דאיתתא. בעיגוגא יחיד דעת על לסמוך "1הדהק

 הדחק וה2עת הא צירף שנים, י'זב במלחמה זכרם שאבד באנעים מ"ג אות אתדים"ב,,דברים
 י"ז ס" אח"עזר מתש,ו' 'הביא כ"א אות סוף הפוסקים" ב,4ווצר שם יכן דמי.כדהשבד
 רק  ההרש, י"ב זכהו דאבד הסברא גצלרוף קבחתמו, גלא אף המלדגש; בזמןלהתיר
 כהבנים למדיגה מדינה ,בין והטלגהאף הדהאר ויתחדז2 לגמרי .המלחמה שתבלההצריך
 בנ"ד ע"כ יהנה זכחו, ,באבד ולהקל לצרף יש יד"שה, קוום ההיה לא אם אז היקכתיקונן,
 דיין ויית וין עית ממבו, מדלעה שום ואיז שנה 'ווצה2 שלהסים זה ,המלחמהשכלתה
 מטעם גם להיתר 'כצירוף ,כלל, פקפוק בלי בהמופי לינשא היא ומוהרת ,עליהלהחמיר

 "ש'2ומ '4בל2"ש 'ההחק, בשעת מותר 'בדיעבד שמרתר גן; 4כל כדיעבד 'הדחק  דשעתזה,
 כ"ונ אות ר"6 בס"ק באהוכה ,הפוסקים" ב,,אוצר דבדיו הרבאו ק"י, ס-' ת"גיעקב"

 קברתץ. לתשר א"צ במלחמה מת אומר אחד .גע,ד השוסקים, מגדרלי ,רבים ל;הנתט.
 האדוונים וגדעלי ,,,הו(ובאד : ע"א 'י"ד וף 'ב' תש'ובה א' גלל ח"א מהריב"ל בתשיוכ"ה
 אחד", בעד ולא ,באו2ה דווקא אלא ,וקבהתלו ל'ומר צריך דאין 'והסכימו, יאיתהביאו
 ,הראשינים גדול4 קדטת שהביא 'ךם רע"ד ט"ק ל"ג סעיף ישז סי' חפוסקים" ב,4והצרועי'
 17אילתוהע רא'"2, ראב"ד, רשב'ש, ומב"ן, : והם קברת"ו לומר צייך אינו וע"א 'סקלדהכי
 ההלנחז ל5י דודאי כתב שע"ז בסי' ,והריב"ש יוסף". "נמהקי דעת וכ"ג גבהיים","קךלטי
 וכ"ו קברתו'ו. 'בעיגן לא 'סוף, להם שאין במים או במלחגסת אחד געד ההצמהגהועיקוי
 א5" '%תה"לה היגשא ,במלחמה מת אומר דבע"א 0"ל כולהו ג', 'סי' בתשובההר"ן
 ועה ק'ברתקו. אהמראעו

 איש" מ,יתזון דהבשנ ב' אות בסוף שם המוסקים" "אוצי



 'בשו"ע דהכרלע כ"ון כהרי"ף, להקל יש הלכה דלעניל י"ג, אות נ"א ס"חאד~"ז
 ,לבלת ולדונת לסתחילה, שתינש'א הרי"ף דעת על ליסכווך נוכל תצא, לא קבר'תלודבלא

 מאומד אומר דאינו שנדע העד חקיר'ת .גשביל היינו קברתיו הרמב"ם 'כוונת גםשמואל"
 מ,;לבוש הביא ג' אות ,סוף הפוסקים" ב,,א,וצ'ר ח2ם יווקא. 'לאו קברתמו וא"'כהדעת,
 מדאורייתא ,בין א"א מאיטור סגר יצאה קברת"ו אמר .שלא דבע"א ש'כתג מ"ג, סי'מרדכי"
 ד' ,באות שם ,הש"ע לכתחילה. הניש,ואין לה אסרו העולם תקנת משומ ורק מדרבגן,בין

 שהזכיר האחיונים בדברי עי' לס"ס, קברתיו אמר בלא במלחמה ,במת המקילים דעתלצורף
 מת א'ומר בע"'א כ"א ,סי' ח"ב אהרן" מטה "פרח סברת הביא שם ד' אות ובטוףשם.

 הלכה אי ספק : ס"ס מח'מת להתיר הטשמים שאר בין קבר.תיו 'הזכיר 'שלאבמלתשוה
 חחשש הא קבדתיו, ש"זכ"ר דבעינן הלכה היא שכך ואת"ל קברתיו, אמר דבעינןכמ"ד
 שאומר כפי כא'מת תדבר יודע זה דעד ואפשך בדדמי, אמר דשמא 'משום אלאאינו
 'מהרח"ש, כזה ס"ם עך הסכלמו שכן הכתב קא'מר, בדדמי ולאושמת

 ו,לבדרכי משה" ו,,פני
 ממההח"ש כן והביא ,לסניף, ,זה ס"ם ,כ' :בהודו ממהר"א בתשובה ס"ד בסי'נועם"
 'כנ"'ל. מו2ה"ו,;פני

 "ךל הישגנים להם ,שסיפרו העידו עדים שני זולא העיד אחד עד לא בנ"דואולם
 אויריוגים בהפצצת המלחמה בזמן נפטר ג. מר המ,בקשת של שבעלה אמהו שכולםהנעדר

 אמהו 'לא אפי' במלח'מה ש,מת מעידים ובשבים שמת. אמהו כולם והשסגיםבבוקרשט
 'ומצריך דמחמיר ז"ל "רי"ף וולת הפוסקים, לכל לכתחללה לינש'א מותרתוקברנוהו

 : נ' מעיף שם בהגה"ה ,הר'מ"א יכ"פ עליו, תל'קד הפוסקים 'וכל וק'ברנוהו דאמרועד
 ב,",וציר 'חני' בדדמי. אמרינן לא דבשנים ;נאמנים", קברנההו אמריו לא אפ4' 'שגים"אבל

 ז"ל קוק בוהג'רא"י מתשו' ,2הביא ג' טור ל"ו עמ' י"ז אות שצ"ה ס"ק שםהפוסקים"
 גואגשים, "טבזע רק שנים, ,כ,פי המעמד העד שירש ,לא דאפי' ל', סי' עוזיאל"שב,,משפטי

 ששמע דאחד צדק" ו,,צ'מת מלובלין מהר"מ פסק'ו זכבר שמע, משנים דל'פחדתמשמע
 אותם ש,ניפ 5,פי ששמע אומר אחד גל פירויט מ'שכנים, ש'שמעו שא'מר'ו עדים תר'ידאיכא בנ"י מכ"יט א"'כ קבר'נוהו. שיאמרו בעינן ול,א לפנינו העלדו הם כאילו הוי שניםמפי

 אמרו לא אסי' .במלחמה שמת שגים מפי ששמעו מעידים שנים עכ"פ אחרים, אועצ'מם
 בהפצשה ,ונהרג דנפגע לעיל ש,נתבאר דכפי בנ"ד מכ"ש לינשא, א'ותה מתירלןקברגוהו
 נאמנת עצמה באש,ה דאפ" הוא, במלחמה מת לא,ו המלהמה ממקום רחוק העלרבתוך
 %ל שנים שכנים דמיע:וט עדים משני ששמעו עדים בשגי מכ"ש קברתלו, אומרתבלא

 סנופי צירוף 'בלי בשופי ,לבדו זה מטעם גם לינשא דמותרת ש,לושה, ~ה"פהשכנים
 לעיל. המבואריםההיתר

 י"ז ס" היטב" "באד ש,הביא מה הוא עדים, דהטני זה ,בהיתר לעיין שיש 'מהאך
 עמיתי אלה דברקו וה"כיר וחליצה, יבום מדיני א' ,סה יוסף" ,;בית תשי' קג"בס"ק
 שמת קחךמעו אמרו אבל זבמת, .שראו כשאמרו דזוקא קברנוהו בלא נאמנים דשניםדהא
 אפי' ,הא, כה2'ום האי א.מינא בענ"ד ואנא להתיר, שלא דעתו המזה דמי, כחד מאהאפ"
 אני' לכתחללה  דניעואת הפוסקים גדולי ככל רוב  שדעת ,לעיל נתבאר כבר אתדבעד
 המלהמה, נומקום יח'וק חעיר בתוך דנהרג דג"ד ומכ"ש קברתיו, בלא במלחמהבמת
 אמר דלא אחד עד וכ"ש, קגרתיו, בלא נאמנת עצמה היא דגם חוא במלחמה מתלאו

 מותר בדיעבד שמותר מה וכל ,הןגון דחק שעת דאיכא ומכ"י2 מאשה, טפיבדחמי
 ל"ו סי בתשף ז"ל הרא"'מ כדברי יחידים דעת על אפי' לסמוך 'ד"ן ועיגון דתקבקךעת



 המהרלב"ל דעת דעכ"ז אלא וכב"ל. ס"ל דהכי הפוסקים גדולי הם דרבים ומכ"ע1כנ"ל,
 יוסף" "בית כדעת אעה דידן" ,,,ונידון בד"ה ע"א ל"ח דף ניוד( ט' תשובה א' כללבח"א

 קברתיו אמר לא "יזהער : ש,ם המהריב"ל וז"ל גושמו, הנ"ל בס"ק היטב" "באישהזכלר
 תלינן עד מפי עד חוא שוה 'כיון אלא רסו', ו"ל ח~רי"ף הרגוב"ם לסברת להחמויש
 יספר מקפיד אינו ישראל :הראשון העד ה"ה ואפי' קברו. הראעוון העד .לומרלהקל
 למקום ממקום אותו שינה הראשון העד דדילימא להקל תלינן 'וכר, חפר'טים אלהכל
 השני". ,לעד ד15עשה כשסלפר ,הפרטיות וה לומר חש ולא לפניו ואחרים ,אותו שלנואו

 פי"ג גיר'היין בה' למלך" "משנה בקצרה דברלו שהביא ט' סי' ח"א מהר'יב"ל מתשו'וכ"ה
 תלינן סגי שטלטלו כ'ל א ל % דווקא קברתיו בעינן ילא דכיון עד מפי דעדהי"ט
 ס"ק י"ז .סי' סהגה"ט ,הגדולה" "כנסת משמו כתב וכן טלטלו. או קביו הראשוןשחעד
 ציין שבכנה"ג )אלא טסטלתי,ו ואו קביתלו ~~מר שהראשון להקל חולין עד מפי בעדקע"ב
 שציין כפי 'התשובה מצאתי ,ולא חיפשתי ואני :וי"ד י"ג ,סי' ס"ב א' סי' בוהריב'"לעל

 בתשהבה קארו 'מהר"י עי 'הגדולה" ,;כנסת ציין וכן הש( המדפיסים טע'ות ,ספקובלא
 רצוד ט"ו בסי' ששון והר"א ל"ב .סי' בצלאל מהר"י תש,ו' על וכן מצ%תיה( נולאי"א

 דעד כתב, י"א ,סה בתשד קארו שמהר"י כתב הגדולה" ד,,כנמת הצהוה חובר ,וע'כ"פאחרים,
 שלהעד דתיינן ימשום בעצמו המעיד מעד טפי ועדיף מהני קברתלו אומר בלא עדמפי

 כדברי .למקום ממקום ושינוהו שטלטלוהו אתרים ו'אה או טיטלו או קברוהראשון
 ס"ק הפוסקים" "אהבר וראה להיפך. משמו שכתב היטב" ,,'סאר כדברי שלאמהריב"'ל,
 הסתלרה 'ומכוח יוסף" "בית בדברל הסתיר:ה על עמד חשרון" ש,;הבצלת י"ח אותשצ"ה
 זא"ז מוחרין הב"י דדברי "תדא לבז-דגוי, חיישינן לא קהומע דבמעיד מסיקבדבריו

 כתב תומו לפי מסמח עכו"מ בדיני כנ"ל( כהנמו הסנה"ג שהז'כיר )וו י"אשבתעוובה
 עד מפי דבעד מהריב"ל דעת איכא הא וגם 'לבדדמי כלל ל"ח עח~כיצ דבמע"דלה"פך
 לבדדמי"., תי"שינןלא

 מהני קברתיו אמר לא א'פי' עד ימפי דבעד ע"ה סי' ההאנ"ח בתשו' ,ראיתי'וכן
 מגדולי שראיתי "ולא וז"ל: התשו' בסוף שכתב ה2"ל מהתר"ב"ל תשו' עלוסמך

 דתלינן ק.ברתיו א"ל אם פירש ולא גוי מפי המעיד בעד למעשה ,הלשה שהוווהאחרונים
 ז"ל יב ,בן למהר"ר שתמצא כמו בדדמי מחעהם דצשספיקים דברים לו חעירע~הגוי

 נלע"ד הב"י 'בדברי הטתירה ולישווב הז%ת". האשה מותרת דבריו ולפיבתשובותיו
 הרע הראש'ון דהעד תלינן עד מפי דבעד כווהריב"'ל ע'ל יחלוק לא הב'ע מרן דגםפהמוט
 בפנע טלטש,יע אהרים או הוא שטלטלו כגון בדדמי מחשש לההציא המטפיקיםדברים
 השני, לעד פלו' שמת לו נ'חןע איך האלה 'הפרטים ל,ומר תש ולא בהלוויתו שד~האו
 שבוח שהיה כמי ,המעיר לעד ס"פר ההאשון שהעד יכגון בכך לתלות ואין 'היכ%אבל
 ובאבוד לרקב רעןעים השם דבוז בגאוה ונ~זכירו מקללו היה סיפוהו כדי שתוך שמתעלקו

 שאיה או טלטלו או שקבהו ,לתלות אין דעי"ז %ל,ה, בבהטויים וכי,הצא רנהרקועים
 שהראשון תלינן דלא ודאי אלו סנסיבות הע'גילנים דמטבע לודז; מהריב"ל גםבהלוויתו,

 שהזכיר א' סי' יבום ובדיני בתשו' לוסף" ,;בית שכתב ההא וה באופן טלטלו, אוק.בהו
 ואינם רמי" כחד מאה אפי' שמת ששמעו אמרו ,4!בל הנ"ל, קנ'"ב בס"ק דוטב""באר
 מקללו שהדה היכא עד מפי דבעד הנ"ל הראנ"ח בתשו' ועי' קברנוהו, בלאנאמנים
 זה בחילוק מסמרים קובע 'אינני 'הצכ"פ לספק, אין ממש לקבורה ובוז, בגאיהומזכירו
 בה4 לעיין ידי תחת אינן התשובות נוף כי יוסף" "בית בדברי המתלרהליישב



 מצא'תי הראנ"ח" "תוךובות בספר עלוגי שבדרך מאן, להזכלר לנכוןמוצאני
 ראיותיו דחה מהריב"ל, בדברי טיבא וטרי שקיל ,ס"ה ,בסו' אחרת גתי?ובה עצמושהוא
 המהרי"ט וכן ; להרמב"ם קברתהו דאמר' עד סגי לא עד מפי בעד דגם 'והע'לה עלקו,וחלק
 לו ומצא עויהם 'וחלק מהריב"ל דברי 'הוא גם 'הבקא )הגכפל( ק'ל"ט סי חאהע"זח"א

 העגין בבקחור ,ההרחיב ש:העמיק ס"ה( סה 'וצ"ל ,)ט"ס ס"ט 'סי' חראג"'ת ,בתשו'סימוכין
 מהרקב"'ל דבדי הוא גם 'הביא נ"א 'סה חאהע'"ן  ,בח"א  מחרשד"ם וכן מחריב"ל'; ע'לוחלק
 דאין עךלו וחלק ראיית'ו ודחה 'מותרת זו א,שה דעתו  דל,פי שבהורג'ו" גדול ~חכםגר"'ו
 תשובותיו בה?,תי חהא'נ"ח  דדבר'י  יבאורה וגראה ע"ש: תורה 'באיסור %ד מפי בעדלהקל
 המאסף בדברי 'הגדולה" "כגסת גם ;  דסתרן  תו:תי הן ע"'ה דבסי' וז'ו ס'"ה דסהזו

 דס'"ל הפוטקים להקת בין ע'"ה דסי' זו הראג"ח ומ12' הזכיר לעלל חבריושהבאתי
 ג'ופיה הראנ"ת תו?ף זכר ולא להרמב"ם, אפי' קברתיו בעי  לא: 'עד  מפישמהריבולובעו

 כג"ל. מהריב"ל על דפליג ס"'הבסי'
 בפש"טות, י"ל אדיריה מדידיה הראג"ת ,מדברי .תיקשי דלא העניןוליה?וב

 וכהא איהרל דאורימתא אי"2 או2ת איסור בחשש ס"ה דבסי' הוא, מע'גי"נו חלמדוהדבר
 בעיגן לא עד מפי בעד דאורליתא איסור בהשש  דאפי' דס"ל מהריב"ל על דפליגהוא

 הכי דמהריב"ל שכ"'כ  ,)ראשון(  ל"ג ס"ק י"ז סי' אהע"ז תש:ובה" ,ב,,פתתי ~ועי'קברת"ו
 אבל עד(, מפי בעד קברתיו בעי לא דאורייתא איש, אעות איס:ור גחו?ש דא'פילוסהל

 ל'מלתה נטבעים דרוב וכדומה סוף ,להם שאין מים כגון דרבגן אוש אשת איסורבחשש
 דיש הראנ"ח מהרה וכדו' ,תורה ארטור מחזקת דיצאה תצא ,לא גי,?את אס 'הכידמשום
 ו(ראג"ת איירי ובחכי קברתון לומר צריך דאין עד מפי בעד להקל מהריב"ל עללסמוך
 ע"'ה.בס"

 הלמד דבר לדרבגן, דאורייתא אימור הש,ש .בין זה דחילוק "ראה'וחריאה
  הל,כה להשיב הר'ב גשאל  לא ס"ה דגסי' : הג"ל הראג"ח 'תשובות גייתי היאמענייגו

 : התשוכה בתחילת ,ו?כותב כ,פי הדיגים, עוקלר,י כת'ב קמנ'שא'ל בלא רק קנההה מעשה איזהעל
 ,חהיינו 'וכף, הש'וממות" הנש'ים בדת כוללת ,בדר'ך אחיים דברים נאן לכתוב"ראיתי
 במ'לחמה שמת  שראה המעקר דבעד נוהתור'ה איש אוות אלטור בחזק'ת דהאשההיכא
 למלחמה, מים דמןכדם והרמב"ם הרי"ף לדעת בים .בטבע יכן ק,ברתמי לומרדצריך
 יבזה בפניגו הע:ד חיה אם סימגין, לומר שצריך במקום כנון בעדות אחר בתמרוןאו
 כאשד  בוה עד מפי בעד דמקל כמהריג"ל, דלא לדונתו, כן הדין עד מפי ,בעד דגםס"ל
 וכמ"ש מהלכה מהרקב"ל  הב,ר,י לדחות הדיביר הרחיב וובה התי?ובה ,בגוף המעייןיראה
 היינו לא הרהאה מפי העדות את שומעים היינו וא"1 רייותא, בעדות קהש "כיון :שם

 מחמתהת", דא'תי  מגברא  וה  שגי עד עדיף לא קברתיו, בלא טתם עדות 'ע'"פמתייין
 : אמר תומו לפי מסיח שהגוי שהעירו ,בעדים כהירי ע"ה סי' .בתשו' חרג דבריאבל

 מוע ובפניו ,והמיתו מידו הבריל ולקח המים פגי על צף קךהיה בסכין א,חו ש'תץ"שהיונה
 שייך לא נמי זה .ומטעם מיתפח, לא הים בתוך שהוא 'וכל בים מת שהושהו שאמרשכין
 'הךסום במלחמה,.. מת כמו ק'ברתיו בורגן דבמיס אחריו והגכהסכים ז"ל הרי"ףמברת
 הוא ישודגךשיד כיון אבל . , . כזשתיבנא ,געלמא הריגה אלא כלל 'מים ,תש"ב לא זהדנהיון
 זו עךסברא קגרתי געי תומו לפי  הממיח נוי בכל ז"ל דהרמב"ם המוברים לדברילהח? אומי האיגי קברתיו, ,בע" תומו לפי המסהץ שהגוי ז"ל חרמב"ם דשת תומו 'לפי מס"תגוי

 הייגה א'לא מים חקדב דלא זה בגידון , " . . . והאחההגים הראשוגים מגדוליגדחית



 מת וראהו מידו הבריל ולקח המים צתוך והמיתו בסכין שהכהו ש(4מר כיוןבעלמא,
 מאייב"ל דשת שהביא הוא בזה קברתיו, בעי,נן לא ז"ל .להרמב"ם אפי' זו ובכגוןלפניו
 אמר אם פההן ולא גוי מפי המעהר בעו למעשה הלכה שההיה האחרונים 'מגדולי"אחד
 כסניף זאת בדדמי", מחקהך להוציא המספיקים דברים לו אמד שוזגוי דתלינן קברתיו,לו

 תומו לפי מסיח גוי בכל ו"ל  רהרמב"ם  הסובר'ים לסברת )לחהן דמיה ,בנידון להיתרנוסף
 דבלא"ה שכתב(, כמו 'והאח'רונים הראשצים לגדולי נדחית זו ש'סברא אע"פ קברתיובעי
 דה"נא הדין בע"שר מהריב"ל על הוא חולק נמי הכי אין אבל לדעתו, מו'תרת וואשה

 בדברי וז"פ קברתוו צ"ל נמי עד מפי בעד דאורייתא, איש אוצת איסור ,בתעישדהאווה
 ההש, בףצניינו הלמד ודבר הנ"ל התשובות ~בייתיהראנ"ח

 דרבנן איסור דבחעחם שם הסיק גופ"ה דאיהו הג"ל נ"א סי' במהרשד"םרצי'
 טעם על ,לסמוך שיש מדתרת זו "אשה . . , : 'וז"ל וךם ,כמ"ש ימהריב"ל על לסמוךיש

 אלא חשש וךאין בנ"ד מ"מ 'שדחקתק גמו ראייתו לדחות שיש תימא שאפי'מהריב"ל,
 בונדהת "דןדוקא : טיים הנ"'ל קל"ט סי' בחהשו' המהרי"ט גם לדחותו", אין דרבנןאיסור
 להעכרדה עואין מה'תורה איש אשת מחזקת יצאחה הרי זו באעוה אבל דאיייתא,אקוה
 בחזקת  אעי' ז"'ל ומהריב"'ל הרא"מ ר,בותינו שהורו סמה שנעמוד 'הילנו א"ס'ורבחוקת
 אהצ אשת מתזקת שהבאתה זו אשה , . . . וכו' המחמהא  קואפי' בזו כ'"צ איש,אהמת

 להגרי"מ עמץ" "בת בקונסר'ס 'בזה עוד ועיין להקל". יתלינן מהרו כ"עמחתהיה
 א' ס" נח"א בשלןהב"ל דברי הבהא קברתיו, אמירת בדין ט"ז אות פ"א ז"ל,טוליזש~נ'ו

 האחרונים הפוסקים כלהקת הלכה נפסקה שכן 'וכתב הנ"'ל, ,הקרקוד"ם "'ד מ"וח"ב
 ל"ג ס"ק י"ז סה ,תש,ובה" ו,,פתחי כ"ז, סי' אהי"ז אשר" "שער הרב וקיבצםאספם

 גם לענייננו, הנוגע ובר וע'כ"פ בזה. האחרונים דברי ראה לא בדבר שפקפק)ראהשון(
 דרוב סוף להם שאין מים כנון דרבנן איסור דבחשש כתב שם עצמו תשובה'/,;0תחי

 בזה בשציב"ל על לסמוך יוצ וכדו', תצא לא נהואת אם הכי דצהצום למיתההנטבעים
 בעד להקל אחריו שנמשכו קפ"ג ס" ומהדש"ך כ"א סי' אשכנזי מהר"ב כתשו'דלא
 ע"ש. תורה, איסור בחשש אפילו עדמפי

 מהריב"ל כסברת יהקל דתלינן מודו כ"ע דרבנן איסור דבחקחצ איפואנקטינן
 דמוכח חדא לטיבותא: תדתי דאיכא לנ"ד ומינה קברתיו, לומר צריך ,יאין עד מפיבעד

 שמעו שלא שנה וחכהם שלהטים זה זכהו דאבד השהר לביתו, חזר 'מש,לא שמתממברא
 דךה קיים דיזז ,האילו ויותד עתר ניצתכללו התקשורת דכלי זה בזמננו ובפרטעליו,
 גחזק.ת אלא וךום .השונה הורה איסור מחקדמ על"כ )רהבאה ,ובדהשר, בטלגראףמתיע
 מהריב"ל על לסמוך יש דבנ"ד מהרו כו"ע לעיל, שנתבאר וכמו דהבנן איסורחשש
 עלהכה אשה בייופי להתיר ץש להרמב"ם אפ" קברת."ו צ"ל שאין עד מפי ,בעדלהקל
 כלל, במלחמה טת דין זה בנידון קבאק 'לעיל שנתבאר למה מחוץ לבד, וה מטעס גםזו
 להרמב"ם" אפילו כמלחטה מקברתיו טפי עדיף העיר בתוך בהלוויתו ,~הייתי דאונמהת'וכן
 שנתבאר.וכבוו

 בעד יצהקלו הפוסקיס להקת דציין שם הגדולה" ב,,ננם'ת .המא'סף בדברי עודועי'
 סי' ח'שו ההאנ"ח קמ"ז, סי ישיים" "תומת והס: להרמב"ם אפי' קברתלו .בלא עדמפי
 )ההיא ת.ומו לפי מסיח גוי מדיני י"א סי' ז"ל, ,קארו מהר"י לחהב ובתשובה הנ'יל,ע"ה

 הוהן"ך כ2"ל(, מהריב"ל עם ימסכים לעיל הגדולה"  ,גנסת  ווהוביר שציהההוצובה
 וכן מהריב"ל, דברי לדחות דאין כתב ז', ס" בח"א צדק" .,,משפט ,ובעל ק"ד, ס"בח"ג



 ששון והר"א וכ'ו', ל' ט' ה' סי' בתשובדתיו ז"ל 'הרא"ש ,מדברי לשדכיח שכ,7 שםכתב
 דרבנן דבאיסייא כתב כ"י בתשובה בוטון ומהרר"א ס"ס מטעם התיר נ"ה א' סי'ז"ל
 שכתב ע'וד וע"ש לקולא. נקטלנן קגרתיו בעינן אי ,דרבוותא פלוגתא דאיכא ,מקוםכל

 שאינו מפני להקל אין ס"ס דאיכא דאע"ג שכתב ז' סי' א' 'בחלק למוהרש,"ךשהאיתי
 ה'חמירו לא ספק הוא, שפיר מתהפך ס"ס דהא זה הבלנותי ,ילא ע'ליו: וכתבמתהפך,
 דלא 'כמ"ד הלכה שמא היש,ומע, בעד אפילו ואתיל הרדאה, געד אלא ,ק'ברתיולולמר
 'בהינומא יוצאה תוהה 'וא"כ ז"ל", מהרח"ש לרב כ"י בתשובה מצאתי וכן קברת"ו.בעיגן
 דרבנן דבאיסורא הדא ז"ל, ,וכמחר"ב"ל קברתיו אמר בלא אסי העוומע בעדלהתיר
 ספיקא ספק דהו"ל ועוד בוטון, כמהרר"א דאיתתא בעיגונא המיקל כדבריהל'כה

 במת המחמיר לדעת אפי' לעיל ש,נתבא'ר כפי ועוד כנ"ל, הוא ומתהפך דרבנןגאלסורא
 אש,תו ,דאפי' הוא במלחמה מ'ת לאו דידן גידון קברתיו, לומר דצריך בע"אבמלחמה
 כנ"ל. ק,ברתלו 'אמרה 'בלאנאמנת

 יוסף "בית מתשו' ,קג"ב ס"ק היטב" "בא'ר שה,ביא ,הדין דבגלוף ,רצוד זאתיוד.
 מסברא פשוט דבר להמר נלע"ד ימו, כחד מא'ה אפי' 'שמת ששמע'ו דבעדים יבוםבדיני
 בטבע א,ו בשדה הרו(נ בגמצא 'כגון ,אחו מעד שמעו שכולם לה'ניח ,שיש היכאדדווקא
 שם וש,בים ע'וברים דאין המלחמה בשדה במלח'מה שמת או שמת עליו והעידבים

 ואחרים לאחרים מספר ממגך ששמע ,ומי מת נמצא שפלוני ומספר ,ניצל אחיולפעמים
 שהשמועה ודאי דידרצ 'היכא אבל באה, אחד מעד שמת 'חשמועה דעיקר ,באופןלאח'רים
 רק לא העדים ששני דידן כבנידון שמת אמהו שכולם לותר א.ו ש,נים מפי באהשמת
 שהוריו אמר הראשון שהעד בעדותם, ,ל:באר הוסדפו אלא לא ותו שמת ששמעואמרו
 שכן ה"ה עצמו ש,הוא  עוד הוסיף השני העד וכן לו, סיפריו והם 'הנפטף עם שכניםהיו

 .בגביית 'וכדבריו שמת אמרו כולם השכנים כל אבל שלו, 'בהלוויה הלה לא כי וואםשלהם
 עם שכן היה שיהוא והיינך שמת", אמרו כולם וחומכנים ,שכנים ,(הילנו : א'מרעדותו
 שהיו מדבר"ו כנעשמע צ"ל ע"'כ כולם" ,4;שכנים ובאומהו נוספים, שכנים ע'וד והיוהנפטר
 נוספים שכנים שני רק היו ש'אס שמת, לו שאמרו לכ,ה"פ אחרים שכנים .שלושהע'וד
 משמע ש,מת" אמרו כולם "השיכנים ובאומרו אמרו", ,;השכנים 'לימר צ'ריך 'היה יותר,ולא

 קומות רב כבנין כולם שדרו להגיח 'ויש' ל'פחות, לות,ר ,א,ו שנלנים שלושה שוךומיבריו
 שמאחר מ~ו, גדולה דבדדמי חש,ש בה דאין מבוררת עדות לך ואין רבים, שכניםוהקו

 אינם שהשלטונות יודעים הכל כבוקרשט גדולה בעיר בהפצצמ ,שנפגע בכששהמדובר
 בדלית חמלוצם; ,בשדה עומתים 'כאלה ,האדמה פר על כדהמן עזדבים הנפגעים אתמניחים
 נשאר אם לטימול מי למיון ,איתם ,ולוקחיס הגוויות את מפנים באים אלאגרירה,
 קדישא ולחברא ולקהילה ה,משפחה לקהובי נמטרים 'האהרהנים :ואלה יקבורה, ומיבתיים,
 אמרו כולם ה,מכגים ,יכל ,האם כמקובל, עולשדם 'למנ'וחת ובהבאתם בהלוויתםלטפל
 ,בהלוויתו 'השתתפו גם מהם אחדים או ,סהם ברורה ידיעה מתוך רק כך אמוו לאשמת"
 לעבודה ובלכתו מביתו שיצא ג"כ שלהם ושכן במקצועו חופא תשוב אדם שהיהכיון
 שהעידו העדים שני דידן בגידון הענין בנסיבות ע"כ הנה ונהרג. בהפצצה נפגעבדרך
 שנפגע שירוע 'כיון יוסף" "בית למרן גם דמו, כחד לאו 'כולם השכנים מכלששמעו
 לעדים סיפר מהמ אחד וכל שכנלו 'היו שמת קזאמרו הראש,ונים  .ועדים בעירבהפצצה
 וכגון מאחרים ואחוים מאחרים שעומע ,כדברים ולא בעצמו ידע עךהוא דבדיםהשניים
 דמו, כ'חד לאו יוסף" ל,,בית דגם 'לענ"ד וז"פ שיו בהלוויה ה"ה עצמושההש



 גם כעה בשופי לינקוא האשה ,מותרת דלעיל תריצי טעמי הני מכל כי אםש,
 חשובה מהערה להתעלם שלא ח,ו'בה אני מוצא כנ"ל, עדים דשבי ברורה עדותדאיכא
 כעולחם 1953, .בן?נת אזרחיים 'בנלשהאין 'נישאת זו ,שאשה דכמדן ווהיא ו"גיתי,שהעלר
 לינשא לה להתיר היא שרוצה ז'ה ב. מר עם לדבריה, .בעלה שבהרג לאחר שנהעשרה
 בסופה עלהה שהזע~רת חומר דמתוך ומלנסבא ךייקא ,אה?ה הזקת איבדה בחו"ק,עמו
 להפסיד. מה יה אין עמד ,חיה שהדא דכלון בתחילתה, עליה הקלת וכו' 'ומזה מזהדתצא
 הרעק"א לתשי' ,וציין להפסיד מה לה ואין העוני דעל עליו נאסרה גלא"ה חי  בצלהדאם
 בלא שנישאת באשה דעת" "חוות בעל מליסא הר"י הגאון עם שם שפלפל קב"דסר
 באמגת דאינה די"ל ל,זה שני"?את קהרם הראשדן בעלה שמת והעהר ע"א בא השח"כעיים

 ממנו תצא א'ם תרויח 'ולא לו נישאת יכבר כיון דייקא שייך דלא זה עם לעמודלהת"יוץ
 לקבל שאין 'לנ'ו הר'י . . . וכ'ו' ,ברשות של'א שנישאת כיון החומר כל יהוה דמ"מעתה
 'למג,קש. לינש'א לה 'להתקא 'מקום יאין העלה וע"'כדבריה

 יודעים אבו דאין חדא : שאני דנ"ד הנושאים, בין גדול חילוק שישדא'ע"ע
 שנישאת דכשם גותנת הדעת ואדרבא גגפיה, רק כדת בחו"ק לראש,ון בעוואהשהיתה
 ביה"ר של:?אלת חו"ק, בלי לראעוון נשואה היתה כך בלבד אזרחיים בנישואיןלשני
 כי והסבמיה ענתה בלבד, אזרחיים בנישואין ולשני כחו"ק לראשון נשואה היתהלגוה
 האולם ישראל, אמוני ש'לומי ככל כדת בחד"ק ברומניה התחתנו רבות שגים לפניאז

 אזרחיים בנהיואין רק בבוקרש'ט לו נה?את בשלטון הק,ומדניסטים ,והיו לש'ניכשניומאת
 יש וא"כ 1953, בו?נת לשני נישואיה בעת דתיים לנלשואים התנגדו הקומונימטיםכי
 חו"ק, בלי אזרחיים בנישואין 'רק נשואה היתה לראשון שגם אמרה בעיא דאי מיגדלה
 שאומרת בזה עליו, יא"טירא חתיכה נפשה דשוויא משדם ר'ק לשני נאטרה דלאועוד

 חתיכה אנפעדא שוויא איסור עניין ה8וסקים ולרוב ,כנ"ל, בחו"ק 'לראעודן נשואהשהיתה
 ,לגעל אחד ,רנטמאה מונטגגאה לבועל אסוהה עליו לומר שייך ולא ההא מדריבנןדאיסויא
 דבמזיד א:יתו : ע"ב( דצ"ד )סוף רבה בהאשה שאמרו 'וכעין מדאורייתא, ל'בועלואחד
 גזרו לא מדאורתתא אסיהא לא דבמץקר אשה אחות 'רבנן, 'בה גזרו מדאעייתאאסירא
 לראקוון דאסודה די"ל חהא לשני בניששמץ דדווקא י"ל: ועוד ; עיקר וכן רבנן,בה

 מחזקר ,והו"ל ראשון ונשא שני גירש יאמרו שלא מדבריהם, ,משגי גט דצר"סהדכיון
 חכמים אסרהה רלא י"ל גט, ממנו צריכה דאדנה 'בזינתה אבל שבה?את, לאח'רגרושתו
 שריא. מיהא לראשון לשני דאסורה אף ראעגון יגרשנה האםלראשון

 נראה "וממהו דז"'ל:  ה"ד גירושין מה' בפ"י למלך" "משנה בתב שכןומצאתי
 אליבא תו"כ גט, בעיא דלא פשיטא דבזנות בעלה שמת דטברה דזינתה להיכאדנ"'מ
 חששא". שום ליכא דהא  שריא מקהא לראשון לשני דאסיורה אףדרבינו

 אנפשא דז?וויא אתעל אפי' חו"ק בלי אזרחיים בגישואין לשני שנישאת בנ"ד:וא"ב
 על דנאסרה הוא כדת בחו"ק לשני דנישאת היכא הנ"מ מדאהר"יתא, דאיסוראהת"כה
 מיחא להאשון גט, ממנו צריכה ואינה דמלא דכזנות אזהחיים בנישואין אבלהראעוון,
 דמינסבא דייקא ח'זקת עדיין לה מ? וא",כ למלך", "משנה כדברי רבינו לדהצתשריא,
 הראשון אם מהשנמ ממזרים יהיו שלא בנוה לעגיין ,וכן 'ומזה מזה דתצא כדתבהד"ק
 ז' אות ת"כ ס"ק נ'"ו סעיף *"ז סי' הפוסקים" 'ב,,אוצר 'מצאתי א'ת"ז הוא, וקייםחי

 ח"ג בנעימ'ים" מ,,חבלים חביא הדף בשולי ובהערה הנ"ל למלך" "מש,נה דברישהביא
 גם ומטתיש הוא דפריצותא ידעו דזנות טוגואף גט להצריך שייך לא דבזרנתה ע"וסה



ש

 עדרת ע"פ דבזינתה הרא גם שכתב לסענ"ח מאיר" ,;בית רכן ע"ב(, ד"'פ )'גלטיןמרש"י
 דשרה שהביא וע"ש ,להחזירה, מותר  דגיר7וד; גרושתו דמחזיר גזירה דל"ש סעלהשמת

 בזיגתה הדין מעיקר דכן ה' אות תשי"ח( )בהוצ' כ' סי' איש'" "חזון יכן בזההפוסקים
 2ה "2 דעדיין בנ"ד י"ל עופיר 'וא"כ פלהג, דלא גראה ומ"מ כתב רק לבעלהמותרת
 כנ"ל. דייקאחזקת

 שנ"2את כנ"ד )ולא בח'ו"ק שנישאת לאחר ע"א ,בבא הדין נישיקר דגם א'לאיננ
 רכבר דנהי להתבונן, יש לזה, 17גיעואת לפני בע'לה שמת 'חעעיי חו"ק( גלי אדרחיתרק

 תיתי ומהקכא ,בעלה, שמת שסלר דדייקא אתרי רק נושאת דלא לומר יש אכתינישאת,
 עללו ולאוסרד, שנישאת לאח.ר לבא שנישאת לפני היפד בא בין מלבנו תללוקלבדות
 ולסמה 5"א', דהאמינו הטעם ןעלקר יעוד, ? חבמים 'בו שהקילו דאיתתא עיגונאוחוא

 אקנ,בי מש,קרי לא לאיגלויי דעב"דא דבמילתא משום מדא,ורייתא, הדא נאמןפוסקלם
- ,חטאת" ולכל עון לכל בא"ם ע"א יק'וםמ,;לא  קם דאהבו הרא יחטאת ולכל עון "לכל 
 לא דדהקא משום אלא טו(, לט, )דברים ,בסיפרי כדאיתא אשה", בעדות  הוא קםאבל

 דדייקא, וטענם! לאיגל'ויי דעבידא ,טעמ:א הטעמים לעוגי דצר"כיפ 'ונהי רבנן, ,בהאחמלרו
 בגכו', גתפרש ש,לא כל אדרבא דדייקא, טעמא ל"ש נישאת דכבר דהיכא לומרמנ"ל
 לחאמין לנו ויש בע'לה שמת דדייקא אחרי רק נלשאת לא נישאת, בכבר דגם ל'ומר לגויש
 דעבידא מילתא ימשום מה,תורה הוא דנאמן כיון גישאת שכבר לאתר בבא גם אחדלעד

 ולא ממנו. ,ממזרים בניה תעשה שלא ,כדי דייקא עוני17את, לאחר גם רעדדלאיגלךי,
 קכ"ה, .וסי' קכ"ד וסי' קכ"ג סי' דרעק"א התשוסות שלה2 בכל שעילנתי ע'ד ליהונח
 הסיק דלהלכה הנ"ל בת'שובות הרואה יראה כאשר דבריו, בסוף 'לדעתו שכיוונתיוב"ה
 שנישאת לאחר בא והעד עדות ש,ום 'בלי שנלשאת אף עצמה האישה דלגבילבטוף
 שהעד א5"פ .מיתתה, לא'חר ,בנלה לגבי גם וכן מהני, דהוק שום בלי בעלה תחתויהמבת
 בנקה ולגבי עיגונא מו2'ום בה לומר שייך ,ולא מתה שכבר עצמה היא להתירה גאאינו

 כמ"ש בניה. את גם לבם'וף התיר אפ"ה גמורה, עדות צריך ממזרות מחששלהוצקאם
 מהני, מיתתה לאחר במעיד "דאף ; וז"ל לצדד" יש ,;אמנם ד"ה ק'כ"ג סו0"יבתשו'
  ומ'שום  היר לאמת דמחזיק דדילקא סיועה מחמ'ת לע"א האמינו החז"ל דהזינןכיון

 סוועת ב' העד, עדות א' הסברות ב' בפנינו יש מ"מ מיתתה, א'חר שמעיד אףעיגוגא
 * שר"ש לאמונ דנלכר בסופה הח'ומר מחמת ,לאחר להינשא א"2ה דרך אין דאמרלנןדייקא

 כמו דייקא( וסלחנת חעד )עדות הסברות שתי 'ובצ"רוף ונישאה, יייקא דהיא כןאמר
 גזיול עיגון לך דאין מקהל לשוסלו וועיגון דחק במקופ ה"נ עיגונא, טהמוםדמקילין
 כנלע"ד". דהיתרא בכוחא יתירה להעדפה נטפל הנני . . . ,וכו' להיתר יסכימו .ואם . . .מזה

 לדון "ן בנ"ד ה,דין ביסוד "ומ"מ : ,וז"ל כתב ק'כ"ה סי' הת'שובה בסוףוכן
 ת דנישא כיון יזייקא, היתר ח'זקת האשה על י,ב דמ"מ די"ל ב"יתר,הרבה

 מיתתה לאחר 'היה )ו2העדות כעת האשה על דניז אנו דאין ות!ף דייקא,מסתמא
 דייקא, בצקרוף עיגונא משום ע"א בעדות  דמקילין כמו כו"מ כנ"ל(, השאלהבנידון
 דייקא, חוקת בצירוף ע"א ע"י בישראל הוולד להתיר מזה גוול עיגון לך דאין י"לה"נ
 דמסיהצ י"ל שמת, דשמע בעלה אהי אמר שנה2את קודם שמאז עתה  שהעלדוכיון
 . . . רכר דייקא סיועת והוי לאחר נישאת היתה לא כן דאילולא היה, כך שבחהאילזה

 שימה. ר' היה עחיכע העד הואג



 כשיבא וגימטיי להתיר 'נספל הנני להתיר בהחלט נ"י הגאון פעכ"ת ידידי אצלוכחשר
 לפלפולא נכתבה התשובה 'כל כי יראה קכ"ד דסי' התשובה בכל ג"כ ההמעייןמגהעורא",
כנושא

 'ונותי
 קכ"ד דסי' התשובה מסוף ואדהבא 'לאסור, להלכה שדעתו ,ולא בשאלה

 במכתבי למ"ש י"ל עדיין "ואך : בסוף  שם נצש"ש להתיר להלכה דדשתו הרומנהיראה
 עוגון, במקום דייקא בצירוף לע"א האמיבו דהז"ל נ"ון קכ"ג( דסי' לתשובההראהיון
 אמר אבל שנישאת לאחר הע"ד שהעד )'פירוש שנ"ןאת קהרם כן אמר דחעד כיוןה"ג

 ובפרט קכ"ד(, סי' בריש הש,אלה בגוף כמפו' לז'ה שנה2את קודם בעלה שמתבעדותו
 דייקא סברת במקום י"ק דייקא, ה:וי 'בעצמם דהנישואין נ"י הגאון מעכ"ת דבויכ%

 לקהל". לפוסלו עיגון במק,ום הקללו ה"ג עיגון, במקום דהקילו כמו אהד עדועדות
 גבאי מאק4 רבי המובהק להחכם שקשיב ק"ל סי' עצמו הרעק"א 'בתשו' עחיוע"

 וביותר 'בסוד"ה ק'כ"ג בס" המחבר הרב בן זו תשובה על )יציין לדון" יש "עהרבד"ה
 כומנה הרחיק שבעלה באשה ערבדא . . . עעים איזה "זיזה : וכו" ,ועיין חזי פוקבסיגרים

 דאולי והרהרתי , . . בעל'ה שמת והעיד אחד עד בא ואה"ב תחתיו זנתה 'והיא רבז'מן
 מיקרי יא , . . לו דאסורה בזינתד; איבל הראשון מבעלה שתצא מה היינו דייקא,עיקר
 זצ"ל יעקב בף דליסא אב"ד הגאון עם הימוד בזה ויכרח לי היה אח"כ אך . . . ונרחמוור
 חתני הסכים וכן חומר, מיקיי דזה והסכים ועת חתתבעל

 בעוניי ואני פרעשבורג, דק"ק אב"ד נ"י משה רניהגאון
 שהו כחמח ז"ל לרעק"א קכ"ה גם" שי' ברורות"; בראיית זההוכחתי

 והלך בעלה תתת "דבזעתה מעכ"תן כתב "תו מד"ה ז"ל מ*סא וגאן עם בזהלו
 כיח ממזרים הבנים יהיו ;א"כ באיסור להבועל יניסת בעלה ~פמת ע"א והעידלמדה"י
 'המבום ממזרים בניה תעשה שלא ד"קא מקום דמכל 'ודאי אלא ומזה, מזה 'תצאדבלא"ה
 ממזרים הבנים יהלו שלא עדותו דמועיל ע"ש מהשגי", .לה ,ש*ש דברים ושארכתובה
 ממזרים. יקנשו שלא 'בשבילם דייקא חזקתהמיום

 במי להוכה העלה דברלו בסוף 'ז"ל חרעק"א שנתבאר, 'כפי דקמן למאיעכ"פ
 אית דאכתי לזה שנישאת קודם בעלה שמת 'והעיד הע"א בא 'ואת"'כ עדות 'בלישנ"2את

 מת שבעלה דזייקא לא,חר אלא נישאת דלא העד עדות בציהוף ומחנ,סבא דייקא תזקתלה
 עיגונא דאיכא הכי אמ'רינן עצמה האשה ל'גבי רק ולא משני, ממזרים בניה תעשהשלא

 לך אין אמרינן ב'הם גם אפ'יה 'הבנים, על דנים ואנו מתה כב'ר 'אפי' איאדאיתתא,
 למלך" "כהטנה דלרזנת לעיל עוהז'כרתי דנפי גם מה בק'הל. לפוסלם 'מ"ה גדולעיגון
 גט בלא ד"השאה בזינתה משא"כ לראשון, דנא'סרה ההש נישאת דווקא ה"ד גירחץיןבה'
 י"וצאה ראשון דמגרש מאחר גרושתו דמח'זיר חשעוא דל"ש לראשון דמותרתכהנגי
 'נשאר אם עליו היאסר שלא כדת בחו"ק 'לינשא רייקא המפיר כנ"ל, גט בלאמשני
 בג' ז"ל רעק"א דברי שהבוא י"ג 'ס"ק י",ז סי' אבה"ע תשובה" "פתחי וקניקבחיים,

 ע"ש. י"ג אות כ"ט ס"ק חפוסקים" "אוצר בק,צרה עלהד רציין כג"ל, להתיר הנ"להתשובות
 א. למבקשת להתיר .בעג"ד אני מחליט הנ"ל תריצי 0עמי הגי כל לאוריג,
 מ"ש להוכיר ואוסיף חליצה, זיקת בלי גשופי פקיפוק יבלי ב. עם כדת בתו"קלינשא
 ר"ס ס"ק י"ז סי' הפוסקים" ב,,אהצר באורך דבייו הביא ק"י ס" ח"ג יעקב""שבות
 גמור חדחק ששעת 'משמו עוד שם וכתב ידיעבד, עדיף הדחק דשעת שכתב כ"האות

 ביותר בפרהנה אלא בויקרי לאאולי
 תקנתה וקלקלתה רעה לתרבות שתצ'א דחיישיני

 דלאו לנ"וק צריך הדבר קואין ואע"פ כך, על חשודה דאינה צנהשה ה2דאל מבתיותר
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 בנ"מואין ונישאת .בעלה שנהרג לאחר שנים י"ג דשהתה לה, ו"שרינן "וא ת"ומשו'"ה
 ממנה נבצר 1953 בישנת בבוקרשט לשלטון  הקונווגיסטים בעליית במקומה כיאזרחיים
 הנ'זכרים הטעמים ,מכל אלא כנ"ל, הראשון לבעלה שנלשאת כפי כית בחו"קלינש,א
 להתלמד כדי לעקב" "ש,בות דברי להזכיר לנכון מצאתי בכ"ז כנ"ל, ההלכהע"פ

 ר. אחנמקום
 ילוז-אב"דשלמה

 קובע ,ביה"ד לתיק, המצויפות עדות ,וגביית חמבקש,ת הצההת יס'ררע'ל
 שנ.פגע )ידמניה( בוקרשט 'בעיר לעבודה בלכתו ג. 'מבעלה גתאלמנה א. חמבקש,תכי

 אבל בנים, הקהאיר ולא ,ונהרג השנייה הע'ולם 'במלח'מת וו ע"ר על אומריוניםבהפצצת
 ל'ו. הלו לא אויםגם

 למגקש,ת ומתיר דיעדת 'ברוב ומחליט פוסק 'ביה"ד האמורלאיר
 מ'ות מא'ז חיה שעמו, ב. מר עם חליצה זיק,ת בלי להתחת,ן י;נ"לא.

 הנ"ל. ג.בעלה
 תשל"ה. ,באלול י' הלוםגיתן

 925/לג מס'תיק

 רחובות האזורי הרבני הדיןבבית

 בצרי עזרא לנאל, יצתק אברהם אב"ד, - גרז ובולון הרבנים : 'הדיינים כב'בפני

 ירון( עו"ד יב,יכ )ע"י א. :ה,ת'ובעת

 ג'וטל"ב( מידכי עו"ד ב"כ )ע"י ב. :הנתבע

 גבחא כח במחוסר כתדבה ותוספת 'רכוש חלוקת :הגידון

 שהוא משים יהתגרש שהסכימו לאחר בעלה נגד אשהתביעת

 הדירה וחצי כתוגה תוספת גם לה שישלם גברא,  נחמחוסי
 שונות. כספלה תביעות ועוד שניהם ע"שהרשומה

 טענת --
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 מכספה קנה הדייה ושאת כתובה חוספת לה מגיעה שלאהבעל
 הדיינים ב"ינח -- גביא. כח חוטי של ההגדרה היא מה-'

 האם -- ביה"ד. של הפשרה דרך .- הצדדים. סענותבכנוה
  כהונה. בתוספת חייב גביא 3מ חוסר בגלל אשתו אתהמגרש

מסקנות
 עלץ פזםרה בדרך ועצתגרשים זת בני בין רכהן כחלוקת "פחסק ,תדיוביתא.

 כתובה. ותוספת הכתובה ,את בהשבוןלהגיא
 שסובל אד נפשית, או גופגית היא הסיביה אם הבול אין גב'רא כח ח'וסרכדיןי.

 מהירה.נופליטה
 כשדווא אף אשתו, עם לח"ות מסוגל שא"נו לבעל גברא כח מתוסר דין,קובעיםג,

 תקין. נאורח יחרות בשים עם לחיותראוי
 בית לשלום או לגירושין תיק ,רצשון שפתח גמי מתחשב אקנו הדיןכיתד.

 חת לפיהן ומב'רר הצדדים טענות את בוחן אלא רצונו, שוו הותכתכהוכחה
 בגירושין. מעונין ומי לשלום פנ"ו מי 'לאמתואמצב

 אלא טענותיהם בין לפיר חייב איבו הדין בעלי יין פשהה הדין ב'יתבקדצושהה.
 אחד. צד של ,התביעות לגמרי מקבל ולפעמים הדין ,שורת נךטה יהיכןקהבע

 הרובדעת
 חייב אם מהירמ פליטה לו ויש גברא כח לו שאין מרדה כשהבעל הפוסקיםחולקים
 לטיבתי". הפוסקים כדעת לי "קים יטעון המוחזק יכול יכן כתובהנתוספת

 המיעוט עתד
 מ'הירה,, 'פהפליטה אל,א ק,יזצוי 'לו כ,ן"צ ובפרט גברא, כח לו שאיו מודהכשהבעל

 המחתוק "כול אינו חולק'ימ יש 'אם ואף כתובה, בתוספת שחייב הפוסקים כלדעת
 ולוא דבריו האו שלא ויתכן מח"ב גאוו האי ורב מאחר 'כמותם, לי קיםל'אמר
 דעתם. משנים היו דברי, רואיםהיו

 סק-דיןפ
 חוסר היא התביעה עללת ב. מבעלה א. מהגב' גירושיז תניעת בפנינוהוגשה

 ב"ום הזוג בני שנישאו גואז יחסים לקיים יכול ,שאינו ימודה הבעל ואף גברא.כח
 כסלו י"ח ביום פסקנו ודברים דין אחר לכך. 'בקשר יופשים עדוירת ההבאו 'וכן0,6.72נ,
 ש,לשה תוך לחמכם יהגיע ועליהם אשתו את לגרש חילב שהבעל )2,12.74(תשל"ה
 הצדדים. בין פשרה להשנת לדיון תאריך ייקבע להסכם יגיעו ולא ובמידהחד"צים,
 ב"נקהם, חלוקים מרכוש לחלוקת באשר אול'ם להתגרש, עקהונית ממכימים הצדדיםשני

 פש,רה להשיג ב"ה"ד מאד התחמץ שבו דיון נערך ,לפהצרה הגיעו לא והצדדיםומאחר
 וביה"ד טענותמו סיכומי יגיש צד שכל הוחלט כן ועל הצלחה. לש אולם הצדדים,בין

 הרכוש. חלוקת עליחליט
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 : כוללהרנ,ה2
 משכנתא קליה שיש 'ונוחיות, מט'בח וחצי, חדרים שגי .בתדלרהא,

 טפחות, ל,בנק ל"י 15.000בסך
 קרר, ארון שבהנ"הם ההשובים את למנרת שיש ,ומטלטלים,ריהוטב.

 ,רפריטים טלהזהה פריג'ידר, ואפיה, בישול תנור 'וכטא'ות, שלחןמסה,
ש,ונים.

 ונקנתה קדים בחלקים הזוג בני ש'ני שם על בטאב'ו רומומה שהדירה לצייןהם
 ובכדי קוניהם שם על 'בטאבו 'הנישואין אחר ונרשמה שניהם, שם על הניו2ואיןלפני
 צה"ל. חלל ש,ל ,בתו והאשה ,בהיות טאבו אגרתלחטוך

 : הם הר'כה2 'לחלוקת הבע'ל טעניתעיקר
 גקנ'תה 'בלבד בבססך ,ולדברלו הכספיס, את קוהש,קיע מי אחרללכתא,

 ל"י 3,590 בסך אחרות הוצאות וע'ם ל'"י 51,000 'במחיר'הויוה
 ל"י. 1,348ג במ~חיר ב'לבר ידו על נקנהוהריהוט

 להוצאות ההצא וה כסף אולם ל"י, 10,000 סך הב"אה האשהאמנםב,
 שוספות. להרצאות וה-תר ל"י 6,000 בסך החתונה לעריכתהחלווא'ה,

  הי"שיום כי  הנישהחין, לפגי עהר לחץ  .מתוך שמה על ,נריזמההדירהג.
 רכוש, לסחוט שרצתה 'ונהאה לנ"שואין תנאיהלה

 התיצאות על לחשוב מבלי ח'תם ל"י, 50,000 בסך לכתובהבאשרד.
 )ותוספת כתובה לה כוגיעה שלא דעוד שמויתרת, 'ונהוג פשרה שזו,ועוד

 מיד כתובתה לגבות האי2!ה ,לבקש,ת 'געתר לא .ביה"ד ואף'כתובה,
 'כתובתה, שהפסיההומ,ממע

 רצונו ובריהוט, גד"רה דבר 'השקישה לא' לדברוו הה'אשמ' 'מאחרה.
 'ומדגוטלט'לין ל"י 30,000 סך לה לתת ומוכן ל"2מו תועבר כולהשהדירה

 שווים. או הכ,ביסה ומ'כ'ונת הב,יש,ול ת,נוראת
 : הן האשה טעניתעיקר

 לה שאין ביה"ד פסק לא מעולם כי ל"י, 50.000 ג,סךכתובתהא.
 ,ותוספת.כתיבה

 כן אם אלא הטאבו ברהמום להחערב ליביה"ד טמכות אין לדירה,באהמרב.
 האין הבעל מצד מתנה זו הלתה, ולחילופין 'כדין, שלא שחושג'הוכח
 בו. לח'זור ימולהוא

 : לרבריה האשה שז~ביאה הכספיםואלהג,
 ; לבעלה שנתנה ל"י אליפיםעשרת
 ; ל"י 5.000 'בסךח'פצים
 ; ל"י 3,500 "מס4קניו, טאבו אגרותתסכו7
 ; ל"י 2.500 מקהוביהמתגית
 ; יתנור כביסה למכונת ל"י 2,000 דחוייםצ'קים
 ל"*. 23,000ס"'ה

 הדירה של והקגלות ל"י 0)(0.ד יהכ'נקסה הנישהאי7 אחר עבדההאשהד.
 לחלוקת ריויה היתה מטכלמה ולמעשה הנישואין. אחר ,בחלקןשולימו
 בש'וה. ויוה הרכ'ושכל
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 ,ףצובדות. טענות עוד יתבארו הדין פסק ומתוך יבקצרו, הטענות הסאלה
 ובית- החאהר בי.וע ל1ךלום בתקהה .בהם, להאר"ך מקום הקה שלא גבארבתתילה

 לטפל יזמה לגקוס צריך שהיה ועהבע'ל מאחר 'ובפרט לכך, סיפוי שאין נוכחהדין
 אותו יקחה השפעות לאחר שאש"ו אע5יץ אלא כן, עי2ה שלא ובלבד לאבעצמו,

 להתר5אות שהסיכף בפניני 'המיד והרופא לעשות, לו ומדצרד כשע  עקוה 'לאלר'ופ4ןם,
 ומועילים הכרהיים הם הגהיהשין הצדדים, שלט'ובת ספק אין כן על הארקי, ללא 'כשטרזה
 קהרם. אהת שיהיפה

 הבעל ב"כ טען אמנם ,כתדבה. ותומפת כתיבה לאהוה כצישה אם שתהגבאר
 הבחרבה את מ-ר דר,ן האשה שב"כ זה ע'ל רהתבסט לה מגיעה שלא פסק כברשבחה"ד
 לא2וה טג"צה שלא למד ,ומזה זו, לבקשה התי"חס לא דינו בפסק וביה'ירוהתוספת
 הגהיהסין לאחר רק, לגבות ניתנה לא ש,כתובה בזה לדיוריך צורך אין אולםכתו,בזנ

 התייחסנו שלא הסיבה 'וזוהי א'. סעי' צ"ג 'סי' 'אבהע'יז ,בשו"ע וסמ'"? הגע'ל מיתתאו
 ותוספת כתובה זו לאקמה מגיע'ה אם 'כלל פסק לא ביה"ד או'לם הכתובזנ ג'בי"תלגקשת

 עא.או
 סען כתובוען עך מווההת שדס2שה וידוצ פשהה הסדר שלפנינו שכתב, טהוא'ף

 כשנצ-~ה בית-דין שעהסה פש,רה בכל 'כי בידו, טעות ז'ו אף אותה, ליזזש יכולההיא
 כו?עושים קךנההגים ומה דו. זכותה בפשרה בהשבון מבשים ותוספת, כתיבהלאווה
 דוא כתובתה על ויהיה שהאעוה לרשום דצ2מון הנבמנות בכל דין  עורכי אצלהסככדם
 כתובחוע על גגווהרת הדא ולזה שונות בצורות שמקבלת בממון דשד?ה א'ת שפיצומהמת
 תמיד בדה?'בון להביא יש פשהה, של בדרך בממון נפסוק אם שאף להאריך צורךואין

 אלדנ בזכו"ית עתה נדון כן ועל ווחוספת, לכתובה האשד זכות חסהמרהבנובה
 סי' ,ראשונים של תוהתם הגאונלם", ),,תש,ובות גאון האי מרב נשאל זהדין

 : וז"ל הם, קבל'ה דברי הגאונים דברי כי ולבארו לשונו להביא וראויי"ט(
 והיא אדת" ל'בעול יכ'ול ואינו אמ?ה הנושא, 5נויעה?שאלתם

 אתרוע גא,?ה עצמי את בודק הויני א'ותי אסרו אומר רה'ואבבתול"ו4
 בכהובה משצו תצא עצמי, לך מסר'תי הרי ל'ך אעווה מה לו אומהתוהיא

 ? לא א'ו שלה ובנדוגיאותוספת
 שמסרה עהכיון ונדוניא, ותוספת בכתובה ממנו שתצא ר(ינוכך
 אהזתו, את מבקש וואקנו סמי נעשה לבעול, יכול אינו 'והמא לועצמה
 וסגרעעע פנכץה מבית עכמ  שהביאה 'ונדוניא ותוספת כתובה להובותן
 'לאו, סום אותו. מנחת ר'וצה, אם באחרת, עצמי את אבדוק שאמרימה
 אחרשעי באתהא נ18יאי ואבדוק איזיל אמר חכמים אמרו  שכך ימנחת,אין
 יתובה נוטלת וו אשה הלכך כתובה. התן יוציא ,בזו אף אמי ו"אמר

 -וצאה". ונדוגקשותוספת
 קיום למנוע עהשים שה"ו הכישוף טגץני 'מין חוא מגעל שטרצן אותי" ל,,אסרווגווגה
 יהף ,ילש : י( כ"ד )דברים התורה על עוזקאל 'מ "גתן שנתב כמו !הוע, ביןיחסים
 בכישהפימי וכלות חתגים ק'ושר אדם "היה שלא כלומי, בהרעדן", וכלין התנין אפרגבר

 עליו חולק יבא שהיי קשה, ס"ה, ביבמות אמי כר' הגאון שפסק 'במהאולם
 הראשוגים, כל פסקו וכן לפרנסם, שיכול 'ובלבד אש,תו ע'ל נשים כמה אדם שנושאוסיבר
 הא. בתואהדהסו
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 ב,רצוגה. תל'וי הדבר לרבא אף דידהה בנידון הגאון שכווגת 'ביוחק לילשב:רש
 והיא הנורמת, שהי(1 טוען שהבעל לאשה, הבעל ,בין 'מחלו'ק'ת יטהיתה למבוארשבגמרא
 הדנד ר~רר עצמו לגדוק כשהוצה :בדנ"הם הכחשה שיון ,וכמון הגורם, שהואטוענת
 ננידון אבך א.הרת. לשלא,ת ש,יכול כיון הדבר  שבירו הבא פסק האשמה, מוטלתבמי
 אלא מסבו אינה שהסיבה שטועז רק אוחה, לבעול "כול ש,אינו מודה שהואהגאון
 עד יו(מתין הייבת היא אין אוהבה, לבעול יכול שאינו ש'הודה אח'ר הכשעים,מחמת
  הפמומח הראוה ול'כתוב לקצר הגא'ונים דרך כן .אמי ר' רברי שכתב ומה אחר'ת.שישא

 על 'המשפט"  ,ב,,נתיבות ועה  ח"השה. מחלוקת מלעשות וה דוחק  למבול וב.ךאיהקוהמת,
 שפסק שג'ראה א' ס"  ל"ג ;כלל הרא"ש ,בתש:ף  שפלפל מה ,רכ"ה דף "רוחםרבלנו
 , אימ?.כר'

 ;::ן.ם%*ן ,נ "., . . ,
 אחרית, באויה וצמו לבדוק הבעל 'רוצה מה דלשם ז'ו, ,ב:תישובה עוד ליקדק,ויש

 ותייב לבעול יכול )אינו זו אשה  סוף  סיף  אח"ר:ת, אשה לבעול ,ש,"וכל 'נניח אפילושהר"
 והיא עק'ר  שא.בו  להוכית יכול הבעל עקר,  מ,י ההש שהבעהה  רבגמרא  ב'תיבתה, להלתת
 לבעול 'כשיכול יה איכפת 'מה אותה לגשיל יכיל כ'שאינו אבל  אחרת. 'כ'שיש'אעקרה
 הבעל יכול זעאפילו חיים" "אורחות משם קנ"ך בסי' יוסף" "בית כתב הריאחרות,
 1ה. על .חולק מציגו ולא לך, אעש'ה 'מה לו שאומרת כת'יבה ויתן יוציא אחהות,לבעול

 ,תשובה" 'ב,;פתחי והובא ס"ו, סי' אנש,ים" "גנומת גס' שכתב כמו לי"ש:בויש
 אנשים גבה-ת קצית לו שיש באדם עומדובר חיים" ה,,אירחרת וצל דינו שפירש י"ח,ס"ק
 כן ועל לבע,ול, יסול 'הלה 'לגמרי אגשים גבורת ,לו היתה ,וא"לו צר, רח'מה ז'וואשה
 יכול ואינו לגמרי אנשים גבורת לבעל היתה אם ,אבל לך, אעשה מה 'האוטהאומרת
 2מהיא כיון ס"ב קי"ז 'ס" בעוו"ע כמ"ש לבקאה, ראתה שאינה מחמת אהבתו עללבוא

 אותך. לבעול "כול שאיני בך שפעל הכ"'שלוף מחמת הגורמת 'היא א'ת לה יא'מראחרת, אוט" .יבשול הבשל יוכל שכאשד לומר יש הגאון בנידון 'ואף כתובה. ,לה איןהגור'מת
 מ.ה נשים, ש:בדיוה  לא,יש  ראויה אקטה ששם קי'/ז דסי' להא לגמרי דומה זה ,שאיןואף
 שהלא מוכקח זה אין אחרות, לבע,ול שוכול שאעפ"י לומר ש"כולה בכישוף כןטאין

 א,חו 2יכל אף יח0ים, ל'קיים יוכל,ו לא גלבד ששנלהם פועל שהכישוף ,שאפשרהגוהמת,

 ששניהם שהסיבה ובכל לומר יש לז'ה כתובתה. תפסיד מדוע כן אם בריא, עצמובפגי
 נושא הבעל כאשר הג"'ל יבמות מגמרא לוה וראיה כתובה, לה אין מתא,"מים א"גםיחד
 שאין לומר שלש אף כתדבתה, 'ומפסלדה האשה גגד הוכחה זו ללדת, ויכ'ול אחיר,תאשה

 שאין 'אף  הא,רים  שאיגם שכל מווק וה להוליד מתאימים איגם הם וא'ולי בההא'שמה
  תלו"ה שלא לומר שלש אף 'הג'און ,בנ'ידון אף 'כן ועל כתובוע לה אין מהם באחדא,ש"טה
 כאש,ר התו הכתובה שתשלום כתובה, לה אין  לוו וה ראוים  ש:אין כל  מהם,  בא'ח'דאטמה
 רכ"ו דף ירוחם יבינו על המשפט" ק,נתיבהת ועי' בו. ,תלויה ,והסיבה מרצונומג'רשד
 שלא כל אגל לרצונו, כ'שמגרשה כתובה תוספת מקבלת שהיא התשב"ץ כהצםשכתב
 תומפת. .לה אין ,לגרזשה שחתב כגון ל'רצונה שלא שהוה אףלרצונו

 מדובר חיים" יב,,אורחות דהים", ל,,אורחות וגאון בין מתלוקת איז זהולפי
 הבעל היה אילו מדבר, יצאון :ואילו מועט, הסרק "ט באעוה שגם אף גבעלכשהאש15ה

 לקהצדש אחר יימוב לקמן עוד רעי' כלל, אוממה 'בו שאין 'מוכיח היה עצמך אתבהרק
 בס"ד.זו

 הרי שתה"ה, אתו 'הסובה תהיה לבעול, יכול שאינו שכל למדנו, הגא'וןימדברי
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 חיצונשב הש שהסיבה ואף 'אשתו" את מבקש שאינו כמי "געשה הגאון כהגדהתזה
 עקב לבעול לכול שאינו כיון 'להתקשות, יכול קוהבעל אף דידן לניהון הדיןוהוא

 שלא מסבהא פשוט קמהדבר ואף אנשים, גבורת לו כאין גתשב ,המהקרה,הפליטה
 אחרת, סיבה או גופנמוע או פ0לכילוגית ,היא אם לבעול יכול ,4אינו הסמבקחשובה
 : וז"ל ,בהדיא כן שכתב )קי"ח( קפ"'ח אלף סי' ח"ד לרדב"ז מצאנ'ו וה כלעם

 ומקר ונכנ0 דגדר יפרוץ העמ'וד ב-תו על "2ען טענה אי,;יאפילו
 ק"ום זה דאק וכף שיטתא האי ,לפום 'מהימנא מת, באבר 'המ4מש כחו0ר
 לגל כבהשה דהצראה גב על ואף ירהר, היא מצטערת דאדרבהעונה

 ביאה". 'מקריא לא עתה לקיוםהדברים,
 להאריך צחרך 'ואין לקמן שנ'כתוב כפי כי, דדה ע"ב, ס"ה דף גיבמות נחהתוס' נראהוכן

 ברחיים.בדברים
 אולם יה. לתת ש,חייב ובמפוריש הגאון כתב ונדוניא יתוטפת  הבתיגתולענין

 : כ'תבו שם ,בינמות עוהתו0פות מוטכמת ז'ו סברתו שאיןנראה
 דצריך לריצב"א( פ0ק לבעול לכול שאין הבעל שהודה,יוהיכא

 לקיים כיל "כול דאין 'כיון סענה, מחמת באה אינה אפילו וכתובה גטללתן
 לחו8ה בנכנסה דהא יתן. לא 'תוספת אבל ומאתים, מנה ודוקא ע'ונוגלה
 אלא כתב לא דשנוא נ"'ו( לכתובות אעפ"י 'בריש בתיקו עמד נבעלהולא
 דין כאן שייך חולקין תיקו דכי גאון ועשי ולרב ביאדנ חיבת מנתעל

 לו, שהבמסה ש-רעו מה הכל יחזיר לו שהכגיסה ,נדינלתה אבלחולקין.
 תוספת. כעין דהוי ל'ו נראה הכלה לכבוד גדולה נדיניא שכותבים מהאבל
 אין אבי עטרה הכנטת הפחות לכל כאן ויש להתקש,ות יכול אםומיהו
 בזזכנסת בדאוה חלבת כאן דיעו ,תהטפת, דיימ לו נראחע זה על למרק, כחלו

 לה שאין כתב 'חקשוי על ואף 'וכו'עטרה
 'ל'מהי

 רח'מי כי בנינה ל'0תור
 טענה מחממ בבאיה ,תוספת דאון ~הננאל רבקנו 'הפ0ק 'ומטעם מיובים..שדי
 לבעול יכול באין שייד אין הטעם זה לה, כתב ,לא למיפק דאדעתאמשום
 לכד". נ2תחילה לו דנ"2:את -ריעדמ-רע

 גבורת לו שאין שכל י0ובר הבשון על ח'ולק שהריצב"א בתוספותמבואר
 בתיש. ונ,2חרה בכתובות הגמהא שהסתפקרו ממה וטעמו בתך0פת, חילב אינואנשים,
 לפסוק לו היה חולקים, שבתוקו שדעתו שאעפ"י זו, בגמרא .הגאון יפרש מה לבארוצריד

 התוספת. בכל שחי"ב פסק ומדוע חולקיםשההתוספת
 : איתא ריצב"א שפסק הדין יסוד ומהיא'הבג,מהא

 או קונה חופה חיבת מהו. נבעלה ,ולא לחופה נכנסה רגין,יבעי
 מהו. נדה, ופירסה לתופה נכנסה אשי רב נעי רכו' קונה בקאהחיבת
 דלא חופה אבל  לביאה, וחזיא חופה קונה, חופה חיבת לומך תמציאם
 תיק'ו". עעא, לא ילכסש או לא, לביאה,חזיא

 אם דו-אשדן ש"ספק נמצא לומר, תמצי כאם לפסוק הגאהנים קודרך ידועוהדבר
 בפ"י די-מב"ם פסק וכן קונה חופה שחיבת נפשט קונה חופה חיבת או ביאהחיבת
 נלשונו שתפ0 אף זה לטפק נתכוון לא הריצב"א ואף ר'אקוונים. חצ'רד ה"י א"2התמה*

 וכוונתו הסוגיא תחלת והביא במהבן קיצר הוא בתיק'ו, עמד גבעלה ולא לחופהבנכבטה
 גבורת יו וכהטאין לא, או ל'ביאה הראוקה 'היא שקונה החופה אם אשי רב ווללספיק'ו
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 יו(. בס,בהא שכתבנו מה לקמן עיד )ועייל לבי'אה האויה שאינה חופה ז'ו הריאנשים
 אגש'ים, גבוית לו אין לבין נד'ה, פיר'סה בין להלק הגאון שדעת ליישבדנרא'ה

 לקנות הגעל של כוונתו שאין מש'ום ההש החופה, קוגה שלא נדה בפיר'מהשהסלבה
 להסכים כדצמו אין חופה 'ובאותה ע.ליה לבוא יכול שאינו מאח'ר זו בחופהאותה

 קהשין במי אבל בתוספת, ולתחייב לגמר'י אותה יקנה ו,אז שתט'הר עד ו"מתוןלתוספת,
 לי2ה דדגדה אלנ,שש, גבוהת לו שאין הוא יודע לחופה עכ2ה כשנכנס אנשים, גבורתלו

 לכך. מתחילה לו דניש'את ידיע דמההע ר"ח לדעת דביקהם במוף הב"ל התוס'עוכתבו
 החאה, ע'ושה מדוע כן לא שאם גמור, קנין זו כתופה אותה ,לקנות שבכוונתונמצא
 לו כ2מאין כן .ועל מהם, שנובע מה בכל ולהתתיהב הנהמואין בתיי מעוניין שהואאלא
 לבקאונ יא,רה להיות צריכה שלא בזה ספק ואין ק'ונה החיפה אנישיםגבורת

 עומאי הגאון תשובת על ~יל לגו שהוקשה מה ליישב יש וה הס'בר פיהעל
 שהנפקא לבעול, יכול אינו זו שאשתו כ"ון באתרות, עצמו ש-בדוק בזה מינהנפקא
 כשפים, לו טךעשו הוא לבעול' ימול שאקבו הדבר סלבת טעגתו פי שעל כלון הוא,מינה
 בעת נתגלי; 'והדבר אנ,2ים גבורת לו שחין ,ידע לא לחופה עמה בכנס שלא עד כןאם

 נמצא כן, לפני עליו שידע נמשי או גופני 'מחסר'ון נובע 'הדבר אין שחרי 'ל:תופההכנימה
 שכיש'וף י"ל עצמו, שיבדוק לו פסק לא מדוע א"כ תאמר ואם התוס"ת, אתלהפסידה, בכדי אלא הטענה, עצם ע:בור ל'א זו בדיקה ביקש, כן ,ועל' לתומפת, קונה אינה זושחופה
 י'יל אמי, כר' ,הטעם ,כתב אלא יזה טעם הגאון 'כתב שלא ואף שוכקחא, ,דלא מילתאתוי

 "כולה שהאשה ,בג,מרא זה כעין שמצא וכיון הגאונים, ש'ל כדרכם בטעמים,שקיצר
 זו. האיה כתב עצנחו ולבדוק אחרת מל"זאלמונעו

 ,)תופת 'בקונטוס המלך" "שער ,הגאון הביאו ל"ו סי' "מדים" ימב,,משפטיםואף
 כהגמדא, דגאון יעת  *ה2ב  'שכ'תבבו  מהס'בהא  הפוסה סברא כתב ד' מעיף סוףחתנים"
 ש"ם כיון חופה שנדהזב ספק יש, כן 'על 'לנדותה מוגבל 'זמן לה שלש גדה ג'בישדוקא
 נחהיב ל'א הדצות לכל כלל 'ביאה חיבת 'כשאין כן ,םאין מה זמן, אחר ביאהתקבת
 זו סברא על הקקוה כבר אנשים, גבורת לו שאין במי  היה ,שלו והנידון כלל,החופה
 מדבריהם שטהבמע הריטב'/א משם יהסף" ו,;נימוקי 'הר"ן מהברי שם 'המלך"ב,,שער
 ונשאר נדה לחופת 2מדממהו הנ"ל ה'ריצב"א 'מתשובת עליו תמה וכן בכך, לתלקשאין
 מהגמרא הגא'ון 'דשת ליישנ שגתבנו הסברא ורחוקה נפלאת לא כן אם גספק,הדבר

בסתובהת,
 תוספת 'מהן הגאון כדעת חננאל רבינו שדעת לכאורה נראה חתוספותוומל2מון

 2וכוונתם מרווה התוטפות ,בל,מון דיסב כשגדייק אולם אנשים, גבורת אין 'מלבעלהלאומה
 דפסק ומהטעם פתבו שהם להיפך, ולא ריצב"א כדעת לא ראיה אין ר"ת 2משדברילומר
 על 'הוספת לה כתפ שלא כלון תוטפת, לה וגאין ,בנים( שרחנה ש,טוענת ,)בא"מהר"ח
 גבורת לו קואין ,במי קךגם לומר נראה היה זה מטעם כן ואם ,להוציאה, שיצסרך ,זהדעת
 שנשאין כמדן כן לטעון יסול %2אין כתבו לזה כש2וספת, 'ויפטר וו טע,נמ "טשוןאנשים

 ר"ח עחךשת י"ל אולם לו,  נישם2ת  יוגוז דעת שעל 'וק-וע 'הגורם חוא אנשים גבורתלו
 וא"כ תוספת, לה עמאין לטבדר יכול בכתובות בוהגנ2רא ,דהעני שמהטעם הריצב"אכדעת
 בהשו' בלמונה קוהובאה הרהנב"א 'בתשף היטב והמעיין המברות, כאהת כ2ר"ת לדייקאין

  בדעמ הלשון ת,ל יותר מבם4אים איה דברים ימצא ו', סר גשים ס' שבסוףמיימוניות
 עצפו, הריצב"א של לשינו הואר"ח
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 קובצשמה וסובר שם מהתוספות כנראה ר"ה על דפליג מד"ת עשף הוברוברר
 %נשים, גבורת לו שאין לכה ראהה אין תוספת, 'לה יש ,בבנימ שרצונה טענהמחמת
 תרנאג סי' ח"א זרוע" ג,אור ועי' קנתג והחופה מעיקרא ביאה חלבת היתה הי"עושם
 צ"א.דף

 תוספוק לה עהאין הנ"ל חננא'ל רגינו מדברי דייק ל"ג ,בסי' 'מהרלב"תאולם
 למקצק דאדעתא לדן אית טעמא דחד טענה מחמת לפאה אנשים גבורת לו איןודימה
 מר"ח לזוז לנו דאין כתב הולק, דר"ת ואע"ג הרי"ף, זקצת שכן יהכתב .ל~:, כתבלא

 שאין ומכתב ,הנ"'ל הריצב"א .בדביי והרגיש 'ררוסמ"ג. ועהמב"ם דעת וכן ז"ל,ח:רי"ף
 לדוצת שאף שצתב אלא הריצב"א, ש,ל זו סברא וחה לא וה, כל עם חננאל, מרבינוראקה

 אתר. מטעם 'תוספת לה חיןהריצב'אח
 מדיע הרהצב"א קודהה כמו מר"ח רא"ה שאין כיון מהרלב'"ת על קשהולטוויה

 מטעם שדוא הריצב"א של טעמו בין לדינא מינה גפקא "ט הרי ועוד ראיה, בומנוהב-א
 דמיפק דאדעתא רעח של לטעמו ממנו, ביציאין אין שתפס מי חדץ  שבוה שבתלמודתיקו
 ש"ש אף ר"ח על סמך ,ואיך מקהה, מוציאין תפסה אם אף שבדה לה, כתבלא

 ביניהם.לחלק
 הריצב"א, של זה לחייוק חש ש,לא שם בתשובה למעיין מתיהצבת וושחלה

 מטעם תוספת לה שאין שכתב ו' מ"ג כלל בתשובה ורא"ש דברי את והבואמאתר
 הויצב"א דברי ראה שהרא'"2 קואעפ"י שם מהרלב"ת הרקדק לה כתב לא דעיפקד%דעתא
 מתשובת ראיה הביא וכן זה. טעם כתב זה כל עם תשובה, באותה נקמע ,ראיהווהביא
 שתוספת וסיים הריצב"א את שהוכיר הנ'/ה( אלף גת"א )גראההישג"א

 אפי~
 תפסה

 הג"ל )בתשו5ה אחר, ימעל ותתן ממנו שתקת לה כהב ש'לא לו, ויתניס 'ממנהמעקשים
 טוכתב מתמאתו ללא ז"ל ,הריב"ש דעת שכן 'וסיים לה(. אין שתוספת רק וה, 'סיוםאין
 שראו וההא"ש להרשב"א שראה 'וכ-ון קכ"ז(, בסי' ע" התוספת, לוננין בתשובותמוכן

 דמי5ק דאדעתא חננא,ל רבינו של טעמו נתבו דה כל ,ועם וחילוקו הר-צב"אדגעץ
 ואילו דתמה בדרך אלא, כ'תב לא שהריצב"א כען 1'יק'ר, סברתם 'תשס ללע נוזבלא
 כן. החליטוהם

 כתב לא ל~זוצקאה דעת על של זה טעם דחה הקצרה בתשובתו ז"ל גאון האיורב
 שהיא זה אין לבונול יכול שאיע עבל אשתו" %ת מבקש שאינו כמי "נעשה  שכתבלה,

 הויצה ההא כאילו להיפך גורם הזה המצב אלא לאח'ר, וללכת ממגו להתגרשהפצה
 'תוספת. להפמההה זה בסעם אין ,כן רעללגרטוה,

 חייב אנשים גבורת יו וושין קךמי ז"ל הגאון דעת ,בדבר, דעות שלש והלפי
 שדעת )אף המותזק אחר והר~ים שבתלמוד כתוקו שוה הריצב"א דשתבתוספת,
 דהמוציא קיי"ל הנה גשים ס' בטוף שהובאה בתשר 'כמ""1 חולקים דבתיקוהריצב"א
 שטוברים כהיום אפשר 'כן, הריצב"א ודעת השמשו ביבמות והתוס' הראהה, עליומחבירו
 כיון תפסה, אם אפילד כלל 'תוספת שאין וחרא'"2 ההיב'ע ,ןשת כן(. חהלכהשאין
 כתב נדרים במוף ה:מאירי כר"'ת. דלא ר"ח דסברת הו5הצ לה בתב לא לההציא ועתשעל
 לקנע בס"ד שקזבאר כפי .ואולם הרא"ש, כדעת 'כתב קנ'יד בס" חהטור ריצביי2.כדעת

 גאן קואין לומד יש גתובךק תוספת לה שהצ 5הרא"ש דיהצב"א 'מורים הבעל,ש5מודה
 באופן מובר בתשובה והוא חרשב"א כדעת סובר גאון האי דהג דעווקשלש

 מודד,שאבשל
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 חטעמים שמש,ני כתובה, תוספת לה יש הדעית של'כל לומר יש ,שלפנינוובנלךון
 הריש'ב"א שכתבו הסעם דידן, במדון שייכים אינם כתובה תוספת שמפסךת ,בזהשנאמרו
 מכחישה, האינו מהרה שההא כלון כאן, שייך לא לה, כתב לא דמועק דאדעתאוהרא""ם
 בה והערה מתקשה שאם שם כתב הוא הרי ביאה חיבת כאן שאין ,חריצ'ב"א שלוטעמו
 הזמן כל טוען הוא והרי ביאה, חיבת כאן ,שיש בת,וספת תייב לגמור "כול שלארק

 סברות ,ונב(4ר הרופאים. 3עדולות ההא יכן מהירה פליטה לו שיש רק להתקש'ותשלכול
 צהרחבה.אלה

 שמודה, לבלן הבעל 'מכחיש בין והרא"ש הרשב"א ש'ל בטעמם לתלק שכתב'נומה
 "בית כת3 כן מוציאה, הוא שהרי לה, סתב לא דמיפק אדעתא לומר שייך לאשבזה

 א"כ ,נאמנת, היא שכשמכח"שים הפוסקים שפתבו שאעפ"י כ', ס"ק קנ"ד בסי'שמואל"
 : ס"ז שם בשו"ע כמ"ש ב.יניהם לחלק יש זאת בכל לא, או מוהה 'הוא אם ,מ,צנה זהמה
 אותו וסופין נאמנת שהיא י"א מכחישה, והוא וסף אנשים ,גבורת לו אין טוענת"אם

 הרי כונובה", לה יתן לפייה בלא מעצמו מגרשה ואם כתובה, לה יתן ולא ימידלהוצלא
 כתיבה, לה 'ואין נאמנת אינה הממון שעל י"ל לגיש, ,וכ'ופין ,נאמנת 'עוהיאשאפילו
 'ו,,זרע מ"א, ס"ק שם הגר"א ,ועי' כתובה. לה לתת חייב מעצמו ,כשמגרשהועכ"ז

 י"א. ,סי'אברהם"
 דהריצב"א להרהטב"א, הריצב"א בין מחל'וק,ת ,שאין לומר נראה היה זהולפי

  שייך ל'א הרי ובזה ,ובתשובות, בתוספות להדיא שכתוב וכמו מודה כשהבעלמיירי
 נתן ולכן תוטפת, לגבות רא'ויה היתה כן ועל לה כתב לא ולמיפק דאדעתאהכחצם
 'התפוס', אחר הולכים כשמודה וד'וקא בתיקו, דסלקא חופה כאן שאין הריצב"א אחרטעם
 6ן. כתב יא דמיפק אדעתא מטעם ממנ:ה שמוצלאים הריצב"א מהרה 'כשמכחיש,אבל
 בינלהם. מ,חלוקית שיש כתב י"ט ט"ק שם יצמואל" ב,;בותאבל

 ביניהם, מחלוקת שיש שמהאל" ,ב,יבית דקדק עצמו הריצב"א שמדבריונראה
 תפסה אפילו ביניהם הכחש,ה שיש שכל הרשב"א לדעת ימודה קוהייצב"א נאמרשאם

 טעם לתת 'הוצרך למה לה, כתב לא דמיפק דאדעתא ר"ח ש'ל מטעמו 'ממנהמוציאים
 הרי .לו, נישאת כן מנת שעל ידע שהוא כיון חננאל מרבלנו לדינו ראיה שאיןוליומר
 דמיפק, אדע,תא הטעם שייך שבזה במכחיש, דוקא כידבר חננאל ש'הבינ'ו ,לומר היהיכול
 שלא ממה ,ודאי אלא ר"ח, של 'טעמו שייך לא קגבזה הבעל במודה מדבר הואואילו
 במודה בין הוא חדפה חדבת ,צל הטעם שכתב ימהריצב"א שמהאל" ב,,בלת ,הבין כןתמרץ
 במכחיש אף לע'ולם אבל 'במודה, הזין וכתב במודה היה שמעשה 'האפשר במכחיש,.ובין
 מר'"ח הראיה הייצ'ב"א ,שדחה 'ומה חופה, חיבת של 'הטעם 'רק ר"'ח ש'ל הטעם לואין

 'כשמסחיש. 'לצדהכוהנה
 דחה וריצב"א ,במהרה, גם מדבר דר"ח להיפך, לדמד ש'מואל" ל,יבלת ניאהולא
 שייך לא וווחה וטה,בעל כל לעיקר תופס שדוא כיון מודה, כשהבעל באושן 'ר"'תראיית
 מחףה. כקוהבעל ידבר ,שלר"ח לומר שייך לא כן האם לה, כתב לא דמ"פק אדעתאלומר

 אדעתא מעים הוא הטעם אם מכחהצ כשהבעל 'ורשב"א ריצב"א פליגי זהלפי
 של לסעמו ,האילו ממנה, מוציאים תפסה אפילו א"כ הרשב"א, גמ"ש כתב לאדלמיפק
 בתיקו קךעלתה וכלון החופה חטרון משום הסעם אלא זה, טעם שייך לאהריצב"א
 256. עמוד ה' 'כרך הדין בתי דין פסקי 'ועי' המוחזק, אחרהולכים

 לנו יצא לה, כחב ל'א דמיפק דאדעתא והראהש הרשב"א עול טעמם לפי כןאם



 הרכח2 על הוא ביניהם שהמחלוקת אלא לגרשה וחפץ מחחה שהבעל דיד7שבנ"דו7
 כתוסה. 'תוס'פת לה לתתחייב

 תיק את שפתח ש'מי לומר בזה מתחשב 'בית-הדין קואין להעיר ראויוכאן
 ולזה בית, במ2לום וחבירו 'בגירה2ין 'המיעוניין הוא זו 'תבהנה ראש,ון 'והג"2הגיוושין

 ברת-הדין לפני העיקר א'לא .זכויות, איזה יאבדו שכוא ראשונים לפתוח שנרתעיםיש
 לאכדתו אמת דין להוציא רבות ובחינות פעמים במספר הצדדים טענות שכדעתאחר

 מן בית לשל'ום טוון ומי להתגרש מעוגיין באמת מי לזהנת הלב מטתרי אתולגלות
 פותחת עונש ל,נם כאילו ,או כביכול', עצמי, כבוד ונמתוך קוהה אחת לא ולחוץ.השפה
 הדבר 'ואותו ביה, לשוום הבעל את לדחוף מעוניינת לבה ובסתר גירר2ין, תיקהאה~ה
 לשא~יתה האמת הכ'רת ורק בית, ,בשלום או בגירושין או חפצים עא2ניהם וישלהיפך,
 את תחלה הגיש מי ש,יפנינו בנידון מש,נה וה אין מעתה 'הדיימם. בפני ל'בירורעומדת
 בגיהושין. מעוני'נים עקרונות עה2'נההם לנו ,וברור הגירושין,תביעת

 דידן בנידון בחופה, חסרון משום שטעמו הריצב"א, דעת לפי איך עתה,ונבאר
 לעיל דבריו העתקנו להד'א, כתב הוא שהרי תוטפת. יה שמגיש קדודה ל'ומריש

 בתוספת. ומתחייב העטרה בהכנסת ,ביאה חיבת יש ל,התקשות שיכול שכל ביבמותמהתוס'
 העראה אע"ג כתבו נדרים סוף דהת.ו'ספות ,כתב כ' ס"ק שם שמואל" ש,,ביתאלא

 נמצא כתובה. תוספת לה 'ואין ב"או4 הוי לא בואה היבת לענין מקום מכל בשה,כגמר
 תומפות בין מחלוקת ש,יש יפלא לא ואמנם לנדרים. וביבמ,ות מהתוס' בזה מחלוקתשיש

 ב,,שם ע" בע"הם, חולקים ולפעמים תוספות 'בעלי כמה ,שיש ש"רוע לא,חרת. זוממסכת
 דברלהם שכתבו 'להדיא "ראה, נדרים סוף בתוספות המעייז אולם תוספות. נדמ'הגדולים"'

 פי ע'ל הם ביבמות התוספות ,ואף ריצב"א", פסק "כך שסיימו: הריצב"'א "סק פיעל
 ליה2ב נראה, שהיה האעפ"י עצמו. את יסתור שהריצב"א יתכן לא כן אם הריצב"א,פסק

 שה"תה מיירי יבנדרים הק"2וי עם עטהה הכנסת  כעוהיתה מיירי דביבמותבדוחק
 לבעל שיש, שכל ומשמע היה. איך ,מפיס שמי ביניהם לחלק מסתבר לא 'בלבד,העראה
 ס' שבטוף מיימ'ונלות ב,תשובות אמנם עטרה. הכנטת עוהיתה לומר תולים אגוק"יף
 ומי והשמטות. ומבלי שנ'כתבה ובסדר כלשונה הריצב"א ת,שובת הובאה שם 'ו' ס"נשים
 חלקים והעתיקו הריצב"א בלש'ון קיצרו כיצד יראה חתוספות בדברי 'ויעיין שםשמעיין
 לה"כנס צורך אין עצמו4 הר'יצב"א תשוב'ת את לראות 'אפשררת ל'נו ש"ן 'וכיוןמדבריו.
 שהוא, כמו לשונ'ו העחדקו ביבמות התוספות 'זה שבענין יראה והמעיין דוחקים. מינילכל
 כאן אין כן 'ואם שבנדרים בתוספות סופר טעות אלזה א'ולי ש"2 "ותר בוסתברולכן

 שמואל". ,ב,,בית כמ"שמחלוקת
 כה2ם שכתב ס'ופר, טעות שיש נראה י', ס"ק קנ"ד סי' 5"2ה" ג,דרכיואף

 ל'בוא יכ'ול ואם תוספת, לה שיש לג'מרי, עליה ל'בוא יכול לא שאם הייצב"אתש'ובת
 בתשובת שכתוב 15ה ה"פ'ך 'הוא זה ודבר תוספת, ל'ה אין למרק, יכול שלא יקקצ'ת

 מופר טעות ש"2 ספק 'יבלי הסברא, ,דהפך ואף ונדרים יבמות כתוס' ודלאהריצב"א
 "לש". "אין" ו0מקום "אין" נכתב "הם"ובמקום

 מהירה, פליטה לו שיש רק לבעול וניסה קישוי לבשל שיש דירן בנ"רון זהלפי
 אין שבמודה, הריצב"א, לדע'ת אף כן 'ועל הריצב"א, כמ"ש .בואה, חיבת לו היתהודאי
 הדע'ות. לכ'ל בתוספת חייב ביאה חי,בת כאן שהיתה כ"ון מקום, מכל תומפת,לו

 כתו'בה, תוספת, לה יש 'והרא"ש הרשב"א לדעת אף הבעל, שבמוחה מ"שולפי



 הגאון של לקמאלתו דומה שהשאלה, אף ל"ג, סי' מהרלב"ח 'מתשוב,ת 'לוה 'טתיו-האין
 שמדובר יראה היטב המעיין שמודה, משמע כשפים, לי ,ועשו ,אותי אסרו טתעןשהבעל

 עצמו י2דושב נמצא דם, שהוציא טךען ימום עשוה שאהר שם כתוב שהרי במכחיש,שם
 במגח"2. ,מהדיא ,ומיירי )קי"ח( קפ"ח אל'ף ח"ב הרהב"ז בתש,ף וע" אדם. גניכשאר

 ידיע דמקרצ הריצב"א מ,"ש על הקשה ע"ד ע"ב דף מ"ט עשין וחיי"וב,,דיגא
 ,ולא תחתמד שתשב כדי הילגו לכך, מתחילה לו שנישאה דאעפ"י לכך, 'מתדולה לודניעואה'
 י2'כועת לי"2,ב, ויש לה, כתב 'לא דמ"פק אדעתא להתגרש רוצה היא אם אבל ממנו,תצא

 אבל מוליד, שאינו גמי איירי דהר"ח שלפנינו, לדין 'מר"'ח האיה שא'ין לומרהריצב"'א
 עונה לקיים יכול כשלא כן ,שאין מה ממנו, להתגרש הכרח ,לה אין כן על ע'וגה,מקיים
 הגאון. וכמ"ש להוציאה הגורםהוא

 אבל והנדוגיא הכתובה על "דכופין חבעל כשמכח"ש שם דחיי" ג,,דינא'והסיק
 מוציאים אין תפטה דאם לי לונראה 'לה, א'וסיף ל'א דמיפק דאדע'תא התוספת ע;ללא

 חומרא .תלקו, דכל ווקי"ל לא, א'ו ,ק'ונה חופה אי אעפ"י ברה2 בתלקו דמלקא כיממידה
 לנתבע". 'וקולאלתובע,

 כתב לא דמיפק דאדעתא 5ו2ום הרשב"א של טעמו בתתלה שכתב כיון'וקשה
 טטעמו ,סדדה מוצשים שאין כך א,חר כתב ואיך מידה', מהציאים 'תפסה 'אפיל'ו א"כלה,
 של טעמו שכתב שאעפ"י ונראה תרי, לבי שטרא 5זכה הוא 'ולכא'ורה הריצב"א,של

 ש,הרהבב"א כי!ון 'מק,ום ומכל הר,יצב"א 9ל הקשה הוא י2הרי יותר לו ,דמסתברהרעשב"א
 שחכלל האעפ"י 'כדעתו, 'לי 'קים ,ל'ומר האשה' יכולה מ-רה, מוציאין אין חפסה שאםסובר
 מהרי"ק, משם מ"ט עשין 'בסוף שם דחיי" ב,;דינא 'וכ"כ כיחיד לי קים לומר ,ןאיןידרצ
 דאף כתבנו 'וכבר דבר"ו, שהביאו כריצב"א ג"כ ,ס"ל ביבמות דהתומ' דס"לנראה

 ק"ב סי' ת"ג ובמהריב"ל "ח'-ר, שאיג,ו נמצא הדיצב"א, 'כדשת נראה נדרים סוףמהמאייי
 דע'ת וכן לה. כ'תב יא דמיפק אדעתא 'מטעם ,תוטפת לה שאין הרשב"א בדעתפסק

 כל הסכמת שכו מ"ג הטור ,הגהות קנ"ד סה הגדולה" "כגסת לוכ'תב מ"ב, ס" 'ת"גמהרש"ך
 ,הויב שמודה כל א,בל מכחהב, כש,הבעל שמדובר -ראה ;בדברההם 'ווגשעייןהמפרשים.
 כ"ג. ,סי' א.בהע"ז חיי" ב,,בעי ךעיין 'לעלל: וסמ"שבתוספת

 לו שאין דבמ,חרה י'יא סי' אברהם" ב,,זהע בתשובה יצתקי מהר"א כ'תב,וכן
 נתוס' חריצב"'א ווכמ"ש ר"'ת לשיטת 'בין תוספת, לה יש הדעות לכל אגקדם,גבורת
 גיולות שבהלכרת כלון 'כתב, ח'ופה ,חיבת כאן שאין ,רהבב"שא ולשיטת 'תוספת, להויש
 הטצנים דיך עין ס' 0י' "וסף" ב,,בית ,וכמ"ש קונה, חאה שחיבת ל'ומר 'תמצי כאםפסק

 ג"כ ז"ל נא,ון האי וב דעת אם שנטתפק ועיי"ש 'לומר, תמשצי כאם לפסוקוהרמב"ם
 שנ"כ חוספת לה שיש ז"ל גאון האי יב מתשרבת ,לעיל הוכתנו .כבר אדלם ז,ו.כשיטה
 שחיבת לו5ד 'תקשצי כאם הפוסקים דלשיטת אברהם" ל,,זרע *ה דפשיט דבמהבפירהן.
 אנשים נבחית לו קךאין קממי כ"ון בדבר, מסופקים תוספת,אבו לה שיש ודא'י קונהחופה
 "זרע בעל אולם לעיל: שכתבנ,ו וכמו בספק הדבר שגעואר נדה לחופת לדמותואפהמר

 תדמפת "ן קונה הופה שחיבת לסוברים להה דפשיטא זו 'ליסברא ,נ'ח-ת לאאבההם"
 הופה שתיבת וסוברים לחולקים ורק ייצב"א, לשיטת אנשים גבורת לו שאיןלבן
 לי. קים לימר ,שיכדל המותזק אחר הולכים שלסברתם כתב קובה,לא

 מהטעם לי, קים לחשר שייך שלא כתבנו % לשיטה אף דידן, בנירוןאולם
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 בה הערה ווד(ו מתקשזע וגא חהרי ביאה וובת יש העראה שכש"2 הר-צב"אשכהב
 י"א. סי' אברהם" שב,,זרע התשובה בטוף מ"שוע"

 תוספג לה שאין תשיבוח 'בכמה הרא"ש דמ"ש שם, א!ברהם" ג,~רע עודוכתב
 ס"ל זיין מהר"י דאף שנראה ע"ג, ל"ט בדף עיי"ש, י'ע, בס" בנד'ש וייןהההיע מהר,י עגסה5ק לספקוה הנ"ל בגידון עהר השיב י"ב ובסי' כשמגח"צה מדברהוא

 נדזב לתופת דעען יא חרא ואף ,תוספת, לה יש קוגה, חופה דחיבת הסובריםדלחסקים
 חוספהע לה קואק שפסק 'ל"ג "י' הנ"ל הרלב"ח גהתשו' ז"ל זיין מהר"י העקךעוד

 מודה יזצוות ,הא'ין מכחיש, כשהבעל המ הרלב"ח שדברי -צחקי מהר"א ע4ווכתב
 הרא"ש תשובות וי"צוב 'ושו"ע הרמ,ב"ם בדעת שם שפלפל מה ע'הי חמ'לפכחיש.
 ל סוחש-ות.שנראות

 כאן דעד יעיל כמ"ש ח"ב( ,יסף" ),;מסה "מלו כחשם זיין כששר"י עודוכתב
 שאיגו לכל הןע שדוא או 'מסדר'שה אינו אם אבל מכ'חישא, כשוצא איא פליגי,לא
 אהשית כש;ל' פסיז ש(רמב"ם נראה וכן תוספת, לה דיש גוררד לשמש, לכול ואינואיש
 שבגח'דה שם יצתקי מהר"א בתז טעם ,ועהר הרמב"ם. בדעת שם שפלפל מה עי'וכו',
 : ח'/ל  שכתב תוספת להיש

 'חכךים דשנר היכא האומנים בפ' דאמרינן ,למאי הא,;ודמיא
 השדה 4ת להשקות פוע*ם 'תבאה, מצא,ו 'ולא והלכו תנדאה לולהביא
 דאע"ג כהבלט,  שכרם להם דנותן דקיי"ל .לחה כווהיא שיה תשצאיוהלכו

 וגי, ובהמך שייך לא הבא ריקם, לבא טעון הבא דונה איבו התםדאמדיבן
 אות דגופא צעראדאדרבה

 ואומר בעחמא 'וכדאמרינן עינה 'בגיטול לה ,
 בטל, תנא'ו עונה, עלי לך שאיז מנת על לי מקודשת את הרילאשה
 דבב4חה 'וכו' דכורתה נמי הגא למחילה, נלתן לא דגופא דצעראמשום
 אבל 'הכו' 'ת'ד0פת לה אין לי"ח ויכן עוגה, לה יש מ"מ טענה'מחמת
 לל גשאת דהכי דאדעתא תוספת, לה דיש הראי עוגו4 לה דליתהיכא

 ומה עצמה מסרה 'ו~א 'והרי מזה, גדול טעות מקח לך ואיןמתהלה,
 עוד". מנשותבידה

 שחס ויז(תךח להשיג הרבה יוסף" ,שב,,לטה דמה שם אבצקהם" 'ב,עזהע עהרוכתב
 תוספת, לה דקב ז'/ל חהרא"ש הרש,ב'שנ דמההה עליה, לבוא יברל ,2אינו מודההבעל
 לדבריג מסכים ופרישה חרב שדברי ובפרט לןהל, .וכדכתיבגא דברקו, מאינאמבו

 ראיה והבש4 .תוספת לה ש"ן היא דעתו דידיה בנקהון זעל 'זיין בוהר"יואף
 שאינו ההבר עוךברר דכיון ז"ל יצחקי מהר"א וסיים ע'/ג. מ"א בדף עיי"ן ז"ל,מהרי"ף
 עלמא. לכולי יותרספת כתובה לה הז ליבעול,יגול

 יכול שאיגו קומההה  שכל חולק קתןןנמצא
 'לבעו~

 שיטת מלבד הוספוג לה שיש
 נרצה אם או לא, או ק'ונה תופה חיבת אם "געיא גפשטה שלא חסוברים עפעירהצביוו
 מידוג כיציאים אין ה4פכאע 'האם המהחזק אחר ללכת יש בזה נדה, לחופת זה אתלחחות
 ובנידון בוה. שחולק מי ואין תוספת, לה יש זו לקרטה אפילו העראה שיש כלאולם
 ביע קמהערה ספק ובלי לבע,ול וכול קואיבו 'רק קי,צוי לו יש וגם כשדוג וךההשדידן,
 תו0פוג 4; שיו ,בוה חילק אק כןאם

 בנידון כתג ל-ב סי' אבהע"ו ת"ד פעלים" ,ייב גשו'/תוהנה
 טורה שהבעי

 : וז"ל אנשים גבורת לושאיו
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 וכיון הפוסק'ים, בין מחלוקת בזה יש כ,תובה, תוספת לענין"וך
 שקבלנו בשדיע ז"ל מרן דעת בזה נתבדר ולא בזה פלוגתאדאלכא

 ה'וא כי הבעל מן כתובה תוספת לוויציא יכולים אין כן על,הדהאותיו,
 בזה, מ"ש באבהע"'ז האתרונים בספרל ,ועי' לי. קים טענת ל'ו וישמוחזק
 ז"ל זיין מהר"י ובדברי 'וי"ב י"א סי' אבהע"ז אברהם" ,;ז'רע לחרבועיין
 ,להאריך". ע"ה פנאי ואין עוד בזה לדבר מה ויששם

 ,באבהעדז האחר'ונים רבגי הם מי לנו שיפרש זכינו ולא מאד סתומ"ם הר'בדברי
 ,;ביה הרב עודעת ביררנו כבר שהרי במידה. כתובה תומפת לה שאין וסובריםהחולקים
 שבמודה למ:ודה, מבהיש בין ליחלק אברהם" ו,,זרע לוסף" ,;מטה "פרישה",שמואל",
 ולמהרוי אבדהם" ל,,זרע שם שרמז ומה ההולקים, הם מי וא"כ תוטפת, לה ישלכו"ע
 ואדרבה ,זו, סבהא על פליג לא זיין דמהר"י יראה והמעיין לעלל, דבריהם כתבגוזיין,
 חח'ולקים. הם איה כן אם ,תוספת, לה שיש ראיה הבוא דלף"ה ,במדדןבסוף

 תיבת ש,ל 'שהבעיא הס,וגרים 'ולפי הריצב"א לשיטת ז"ל הרב שכוונת נאמרואם
 פסק מרן דרי זה, בדין 'דעתו גיל" לא שמרן כתב מדוע א"כ נפשטה, לא קינה אםחופה
 קים לומר שייך יא דלדידן אברהם" ב,,זרע כוזב וכבר קהנ,ה, חופה דחיבתלהדרא
 כחיולקים.לי

 פסק שהרל שהקוצינו 'ומה חריצב"א, לשיטת ז"ל הדב ש,נתכוון .ליישבוגהאה
 אפשד דו, כשיטה לי קים לומר ו'אין יותר ספק אין כן אם קונה ח'ופה דתיבתמרן

שדעת
 "רב,

 נש'אר נדה 'בחופת והרי נדה, לחופת אגשים גבורת לו אין לדמות פעלים"
 לי. קים ל'ומר המוחזק לבעל שיש דיריה בנ"דון נתב ולכן בספקהדבר

 ביאוע חיבת בזה יש הרי הריצ'ב"א ילשיטת העראה שהלתה דידן בנידוו ז'הולפי
 כלל מחלוקת אין וידן שבבידון נמצא לעיל. וכמ"ש תומפת לה יש זו לשיטה אףא"'כ
 היא זכאית א"כ 'תוספת, לא,שה 'שמ,גיע בזה חולק מצינו שלא לי קים ל'ומ,ר הבעל יכולולא
 ל"י. 0ג(50.0 בסך ונדוניא תרספת חכוללת כהובתה סכוםלכל

 יפוטר'ו, בכדי % ~בטענה אין נכתרבה, שח,תם במה ידע שלא הבעל ,ש,טעןומה
 שכל כזו לטענה שומעין שאין ל"ג סעי' ט"א סי' תו"מ בשו"ע ההלכה גפטקהשכבר
 בו, ש'מתוב למה בתתימתו שהסכים או בו, שכתוב מה שידע תזקה שטר, עלחתרתם

 בזה 'ואין בזה להאריך צורך ואין לכך מסכים שההה ,לא אם ח'ותם היה לאשודאי
 ג'. .סעה מ"ה 'סי' בשו"ע ועי' השטרוהה כל יתבטלו כן לא שאם הוא ופשוטמחלוקרע

 הש המצל שלסענת שמה על הר~וום הבית חצי לאשה מגיע אם נבארועתה
 שוו וטעגתה שמה, 'על גרשם הנישהאין לפני לחצה שעקב אלא דבר, בו השקיעהלא

 בו. לחזור יכול ואינו הבעל מצדמתנה
 הבל, דברי אךא זה אין כספלם, .לסחרט מטרה לאשה שה"תה הבעל ,שטועןמה

 אין שוע-י לה, יידו ממונקות זכויות איוה ששישאת לפני להתנות זכ:ות יש א"ןהשלכל
 זכרותיה על גפקדה כאוות תנאים להתנ'ות וביכולתה לרצונה, אלא מתקדשתהאשה
 שאין בעלת של ממתלתו ידעה לא עוהאשה ספק ובלי קיים. שבנומון תנאי וכלבממון
 הגישהאין אחר 'ואדה0ה לו,  נישאת היתה שלא ודאי ההעה, שאילו אנייים, גבורתלו

 רוסאים. אצל מתאים ,טיפול לקבל ע'ללו ולהשפיע הבית שלום על לשמור היאהשתדלה
 בטץפול שזיזל אלא אדיש שהיה רק לא מצדו, 'חמיה לכך שהיוזמה במקוםוהבעל
 גזק לה גגרם ואף ,ל'סובלו אפשף שאל קשה לעינוי ,נעש'ו האשה שחיי כךהרפהאי,



95

 שקרא י"א סי' אברהם" "זרע בש'ו"ת עי' הבתולים, להוצאת 'ניתוח שעש'תה ידיעל
 הדעת על להעלות אין כן על מהכהינה, נפסלה וכשתתגרש דומה, בנידון מזלקלבעל
 עד ללמוד יש נרכוז וליו כזו טענה העלאת ובעצם הרכוש, בש,ביל שנה2אה כזוטענה
 אה2ה. ילכבד להיות כיצד פשוטה מהבנה הבעל היחיקהיכן

 זו אלא וסחיטה" "יחץ דה אין הדירה, מחצית נישואיה לפני שביקשהומה
 בעינ"ו, חן מצאו לא אל'ה תנאים ואם כרצובה, ממון תנאי לההבות אשה כל ,שלזכ,ותה
 ו2לו, לתנאים שתסכים .אחר'ת אשה לחפש היה יכול זו, לאקוה להקנשא אותו לחץמי
 שחייב כראר גהג ,שלא זה היה והבעל לחץ. שום כאן שייך לא לתנאיה .הסכים הואואם
 להינשא. כך ואחר מתאים ,רפואי טיפול ולקבל הנ"2ואין לפני מווצבו לה ,להתיעהיה

 יכה2יכו שהנישואין והשתדלה הנלשואין ואחרי לפני ביושר נהגה ש,דם4שה,ומאחר
 זה, בעינר להמועיך לכל'ה לא לבעל, ,הדבר איכפת שלא כשראתה אלא תקינה,בצורה
 למחילה, גיתן שלא הגוף צער שזה עונה מתילת על להתנות 'לנאין .בג'מהאוכדאיתא

 מתנונ הבעל לה שבתן מה תפסיד שבנללה הסלבה מהי כן אם קיים תנאם במבווןררק
 להמכים האשה הרישת ,היתה ש.זו אלא מתנה סתמ זה הי" שלא )הבעל קךהודהובפרט
 כן אם הנהדואין חיי להריסת הגורם שהוא אלא ,לו נישאה והרי עמו, גישואיזלחיי
 שסוען ומה בטאבו. שמה על ונרשם הד"רה הצי שקיבלה מה להפסידה יש טעבמאיזה
 שותפות. ורווחי קרן יתלק כאים אנו שאין מו2נה זה אין הבר, השקיעח שלאהבעל

 אותם יגובה הבעל לה שנתן במתנות ז'וכה שמתגרשת אשה כל הל'כהולענין
 ולאחר ז'-ח/ סעי' פ"ה מי' בעוו"ע שפסק כמו מורדת, היא כן ,אם אלא מכתובתהח'וץ

 שלה, שהוא ,לכותנה חהא וחומר קל כן אם כתובה, פתוספת ז,כתה זו שלאשהשהעלנו
 בנירון העלינו לה, 'כתב לא דמיפק דאדעתא טעם לומר שייך שהקה בתיספת אפדליושהרי
 בסוף הגאונים משם הר"ן ,כמ"ש זה, טעם שייך שלא במתנה י~כן כל ש,דכתה,דידן
 : שנתפתתה נערהפ'

 דלא אכדיגן בהם 'וכיוצא .מלבושים דדוקא ז"ל הגאונים"וכתנו
 נפקא וכי לדע אמת ודאי לאשתו מהגה הנותן אבל למיפק, אדעתא להאקני
 )דף בתרא בבבא דאמר מאן איכא דהא לדבר ורא'"ה מינה, מפקינןלא
 אלמא פירוו4 אוכל והבעל ק'בתה לאשתו מ'תנה שנתן 'בבע'ל ע"ב(נ"א

 איתא דאם לה, אקני ,לא 'ולמיפק למשקל האדעתא אמרינן לאבמתנה
 פירות 'אוכל .הוא שהרי כלום, קנתה לא הרי הכי ליה דטבמ-אלמאן
 חהאי אלא מתנתו דחזרה אמרת הא תתג'רש א'ו תתאלבון ואםבחי"ה

כדכתיבנא".
 כשמצוץ2ה עליו, סהחה שאפילו ,הגאעים משם צ"ט בס" "טור כתב מדו'וגדולה

 ,(זעיטור" מס' ש"א בסי' הרלב"ש שכתב כמו חוא דבר של 'וטעמו במתנחה.זכתה
 ? ל,נרלם שיאדממבו מכגו ערב 'לקבל צריך האם לאוהבו, מתנה שנותן שמי דגאוגיםמשם

 ? בותנתו ל'ו להחזיד הייב האם לזה זה שוגאים וגעהיו יביגיהם ובוואם

 וצ" לה שבתן גמתג'ות זכתה סרחה, שאפילו סדב צ"ט ,בטי' 'חרמ"א פסקווכן
 ה' כרך הדין בתי דין ובפסקי ק.מ"א סי' מופר" ,לחתם ימשם יומ"ש שם תשובה""מתהי
 נ"ד נס" הגיי"ש נ"ד4 בסי' שש'ון ומהר"א פ"א סה בתשף  מהרלב"ח וכ'וב 21,עמ'
 הלוי. מהר"ש לזה קדהסכים נ"ו יבסה צבי כוהר"רחהיף
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 שאוב'ו כ% ר,,נעוסה מצורם הוא להיפך אלא עללו סהתה שלא דידן בנידזןמעתה
 ,בחצי דגבעל לה שצתן 'במתגה ש,'כהה. ספק אין גאון, האי הב 'כמ"ש אשתו" אתמבקש
 דש-רה. ברכחצה כסף השקיעה אם משנה זה 'האין שמה על 'הרה?וםהדירה

 שהויה ל"י אלשרם בשה?רוצ וכן בזה לרון מק'ום היה שק'בל'ו, למתגות'ובאה1ר
 קתכתה שהזנלנו מכיון א'ולם וביניהם, שנחלק,ו אחרים סכומים ובעוד ממנה שקיבלהבעל
 ולדדן .להבנס צורך אין הוין טגד הדירה" יבחצי ל"י 50.000 בסך כתובתה סמוםבכל

 חקטנים,בחשבונות
 ה8שרן את והטחת כיצד ליא,ות דינא לענין הוא בזה, שכתבנו מה כלוהנה

 העליבו הדיו שנוצד אף בשוה, שוה הנכסים לחלוקת האשה שהסכימה 'מא,תראולם
 גלניהם. הנכסים לחלוקת לפסוק יש סהמר'ה בתור יותר, להשמגיע

 להתקרב מבכי 'האשה הצעת 'א'ת א,נו מקבלים פשוה שבחיר לתמוה'ואין
 א' ,טע" נ' פרק י' שער ח"א ממונות" ,ויני 'בספרי בארתי שכבר כלל, הבעללהצעת
 על לעמוד אלא ,והנתבע, התובע סענ'ות בין  לפסוש  ס'תם  ל,א  היא  פשרה שלשמהותה
 הנתבע. א'ו התובע כתביעת לגמרי לפסוק יש 'ולפעמים  נו0ה, הדין  ,שורת להיכןהדין

  בתור רק הוה בהמווק ש'הה  הנכסים  לחלוקת האשה שחסכמשה מה יידן בנידוןולמיעשה
 תביעותיה. כל על עונה שזה 'ולא נלבדפשרה

 על לה המגיעים 'הבים סכומים על ויתרה היא זו ש'בהצעתה לדע'ת הבעל'וונל
 ~קיט נצ'טרך ש'לא בכדי בהקדם 'ולגרש חדין, את לקבל ,ושליו שכתבנו, במו הדיןפי

 כזה. בנידון ,בהם לגקוס שיש אחריםבאמצעים
 : לפסוק נראה יכ,ןעל

 בהקדם. להתגרן1 רעלההם משוה שוה תהיה ביניהם  הרגושחלוקת
 בצריעזרא

 קיימים שלנו שבנידון דינו 'בפסק ק'ובע בב,יה",ד הברי שליט"א ,בציי חרב כבודא.
 לא הג'ט בשןן עם כאשה שמגיע 'למסקנא, מגיע הוא ולאורם ע"קריים,, דבר'יםשלשה
 שלא האשמ לטענת נ~ודה הבעל ,א( : הם ראלו התיספת, גם א'לא הכתובה עלקררק

 גם לאועה מגיעה והרשב"א הרא"ש לדעת גם ולפי"ז וגקינים, איטוות לתיימסוגל
 ועמובא הריצב"א דעת לפי גם 'ולפי"ז עטר'ה הכנסת כאן קיים ב( ; כתובההתוספת
 ; ,ביאה חיבת זה ידי על שקיים גועוום התוספת מג"נה ע"ב ס"'ה דף דבמותבתוס'

 טקצמ אין ואז ביה"ור חיוב ידי על ולא וומגרש עומד בעצ'מו 'הבעל דידן שבבידוןג(
 ל'ונ כתב לא למיפק דאדע'תא 'סתובה 'תוספת כל9י ,הבע'למצד

 האמהשע חמסקנה מסתמנת שעליהם היסודדת מהשלשה אהד 0ל אנתח וכעתב.
 לכהצ12צ טהחיפ קמשין והרשב"א מרא"ש דעת גם שבמודה שליט"א חברי כדעת נ'ג'ידדאם
 דגוי לפי אם כי זאת, ,את להסבמר אחרת דרך אין לה, כתב 'לא לטיפק דאדעתאהבעל

 '0כדי הזה הטעם טהיך לא לבעול יכול דבאין וצ"ל יבמות בתוס' המובאיםהריצב"א
 ונצטדך לכך", מתהילה לו בנ"1את ידיע "דנודע מכיון מחתוספת עצמו אתלפט'ור
 באולב"ח שמתו?רבת ,נעגוה .ת"ה הזאת, ל'סברא הסכימו והרהמב"א הרא"ש שגםלקבוע
 הולקים והרשב"א שהרא'"1 ברורות 2ראה 'בפסה'"ד חבדי בדברי המובאים ל"גסימן
 בסברא די*צב"א ,לרע'ת בניגוד להלכה קובע ההמהילב"ח הזאת, בסברא הריצב"אעל
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 קבעי וש"שב"א והרא"ש הר"ח, דברי לפי דחיה בדרר אלא כתב לא שהריצב'יו כ"תזו
 כהב. לא לכהפק דאדעתא הזה הטעם שייך אבשים גבח~ת בטענת שגםמסמרות
 לזה סוצמשהלב"ח סתירה שום ,שאין דבריו את מי"4ב שליט"וח שחברי והמהג.
 אשילו להש~מר נהזן הא5ער היישוב אין במכחיש, מדובר המחרלב"ח של שבגידוןמאתר
 לאה ק""ע ומידע פהצום ,במודה הריצנ"א כסברה גקטינן דאם נסהעך בעוה מטעםמדותק,
 שנמגינים קובעת ההלמה דהלא במכת"'4, גם זאת ,בסבהא נשתמש יא נשהועמתחילה,
 וכעעחומינים כתובה עיקר א,פילו מקבלת היתה לא אחרת גברא, כח תסר בטענתלאשה
 לגהש עהצסדך נן דעת על כעשהילה ונ"4אה מ"ה ידע י4הבעל יוצא 'האשה,~ברי
  בטעבה לבתו עכשיו יכול הרא השך כן אם תוספת לה כתב הוא זאת ובכלשהה

 כתובונ מתוספת עצמו את ולפטהך כתב לא 'לכףמקדאדעתא
 שקיים דו בדעה גם ההא ה,,פרישה" דעת נא"לו סמתמך של"ט"א שחברי ומהד.
 לי"4ב בא הפרהיה יהלא זו, מסקגא תמוהה התוספוג לעגין למודה נוכחיש גיןהבדל
 טענת על לאשה שמאמינים הסיר אומר שבתחילה ,קנ"ד סי' הטור בדברי חסתייהאת

 כתובה מקבלת שנן הסרר אומר מכאן רלאחר מקבלת, לא כתובה אנל אגשיםגבורה
 כן וא"רי כתובה לה אין ולכן מכדרשה כש'הבעל מדזבר שבתחיל" הנ"ל, טענהמגח

 מכתמן, באינ'ו המדברת זו הלכה וע'ל כתובה, לה מגהצה ולכן מכחישה 'באי%מדרבר
 אפשר הקשך כן ו;אם נתובךע תוטפת לא אבל כוובה מקבלת שהש בטיר נמפה"שכחמב
 רגיד הטור לדעה בביצוד בדבר? יתכוון הטהר דברי את לי"4ב שבא שד4רישהלהגין

 בהבנת מסתמך שתברי ומה חתוטפת, גם אלא כצסבלת כתדגאע עיקר רק לאש,במידה
 כל במאחשה התמיה את מקטין ,לא "זרע-אגההם" בספר שנובא ממה הפרישהדברי
 עצמו. "רע-אברהם" בספר זו לחבההה יווב אראה לא שאניצור

 קנ"ד סימן עאשהאל" ,ב,,בלת כא"לו מסתמך ש*ט"א שחברי מה 'כז 'וכמוה,
 סתמא בלעין "בסתשמטול" מוכיי ה'ח קטן בסעיף שבהתחלה היא ו14מת כן,נאנחר

 גרורות שנעשנל" "בקו מגדיר י"ט 'בס"ק אבל כתובה, תומפת גם לאשה מג"צהעו5מחהה
 יש אלא למודה מטהוש בין 'הבדל דאין חקודם גסעיף שאמד מה התכוון ויאלנשז
 מצעכן דבסצוהמ בי"ד, חדוב עפ"י מגרש שהוא לבין מעצמו ומגרש יחחד גיןהבדל
 משזם לזע כתב לא למ"שק שאדעתא כתובה תו85ת כלפי 'בטשגה לבוא יכול הבעלאין
 גירהשין, של הורך את לו בחר געצמו הוא אלא לנרעק אותו מכריח לא אחדשאף
 "ךיצב"א לפי ורק כתהמה תיספת גם לאשה מגיעה והרהשב"א חרא"ב 'לדשתולפהע
 חיבת אם וזיהח ספיקא שזה מאחך מותזקת, אינה היא אם כתומה תוספת מקבלהלא
 דייק הגראה ,וכפי בלבה חופה חיבת לזה שמטפיק אי הכתובה חומפת את קוגהביאה
 מדבדי כתיבה חוספת לה %5יעה כן 'ומגרש שםעומר הזה ויסדר את ומנפשול",)פקת

 גברא כה בטענת האשא נאנחנות של 'הדין מה מדגר ווא קמקודם הנ"ל בסימןהמהבר
 בכדי אבל האשוק של הנאמבית מספהקה גט וורב דלענין וקבע מכדרש, הבעלאם

 בביאהר כמבואר מכחיש, ,שהגעל עהד כל יהצדים ראיה צריכים מגעלה סםוצאלאפקהר
 מקהםמן מגרשא י4אם ואומר בסיפא ד~מתבר שהמה ולגאה בתו5הה, גמ, וצ'ט עם יהדלקגל האש" קדל דינה ,מבחיש, אינו הבעל קגאם להגיד 'המחבר צריך היה וגהם,א ילפיהגר'אש,
 מגרש שאם '*ו להשמיצ .בכדי ,ברישא, נודיבר קולא בסאה כתובה לה יהן כפמעבלא

 לא עוחז ב"4ום כחיגצע תוספה גם אלא הכ"ובה ע"שר מקבלת שויא רק לאמעצנו
 בויאי ב'שצמו מצרש 8ש אם כ% ובדיך לוק כתב לא למיפק דאדעתא הטעפהקי*חה
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 י"ח ,ספעיף סתם שהזכיר מה שמואל" "בית התנוון וליזה האשה לדברי 'מודההוא
 הזאת מההודא'ה' כתוצאה באם כתובה 'ת,ו'ספ'ת גם תקבל שהלא אפשרות, קיימתש.במודה
 כעצמו, ומגרש הבעלעחשד

 עומד הבעל דירן שבנידון בצהרים כשמום נשכניע ש,ליט"א, שחברי ומהו,
 לדעת כתובה תוספת לאשה מגלעה שמהאל" "בית לדעת 'ולעי"ז הוא, מעצמוומגר"ם
 לגרש, שחויב פסק לא שכיה"ד ערד כל כי לגמרי, אתר'ת דעתי 'והרשב"א,ההא"ש
 עילה שאין למסק,נא יג"ע ביה"ד א'ולי בטבל,נות וחכה בלת ש,לום על 'לחםוהבעל

 טיפול 'ובהמשך תחוור, היא מביה"ד סעד מקבלת לא ,שהלא ,תיווכח ,וכויהאיעהלגירושין
 חיוב פסק ש,ב"ה"ד לאחר ורק תקלנים, א"צות לתיי מסוגל להיות הבעל -תזוררפואי
 שביה"ד ימכיון .ביה'"ד, של הדין את עצמו על קבל לערשור ללכת במקוםגיר'וש'יל
 לה. כתב לא ,למיפק דאדעתא לטעון דכול שהבעל ברהאי לגיהושין, הכף אתהסריע

 הטהר על הגדולה" "כנטת מדברי דברלו את מבס'ס ש,ליט"א ש'חברי ,ונוהז,
 'ושכולם וכו' )2הרלב"ח הטכים וכן המפרשים, כל הטכמת שכן ש,ם האמור מ"גבאות

 הטור לדברי מתייחס הגדוליה" "כנסת דהלא למא'וד תמוה במודה ולא ,במ'כחייםמדברים
  ולא כתובה, תוספת לא לורק מקבל'ת נן היא שכתובה נאמר ששם בט"פאהנאמרים
 הזאת לפתירה והיש'וב מק'בלת, לא בת'ובה ש'גם א5ור ש,בו 'הטור' "צל הרישאלדברי
 שנ2דביים הנ"ל הטור דברי 'ועל מבחיש, ,באינו מדובר שבסיפא שאמיר מה ההשבטור
 יבוא אפשר דואך א"כ וכו'. המפרשים כל הסכמת שכן הגדולה" "כנטת א,ומרבמרדה,
 הסכמות עם הטור דבוי את ,לאהד בא הגדולה" ש,;כנסת ,בז'מן בו הדבקים ביןולהפריד

 המפהשים.כל
 הקוכע שג%ח,ל" "בית דברי את כפים במתי דוחה שליט"א שחברי מהח,
 3ג5ד נוהצבת העראה אם דנדרים התוס' ובין דיבמית חתוס' בין מתלוקתשקיימת
 בתוס' שאמור 'ולמה ,יבמות, בתוס' ש'נאמר מה הוא .והעיקר ביאה, תיבת לעניןביאה
 שם סופר טעהן ח"ו ה"א שזו כא"ליו ש,ביבמות, למה אחרת הריצב"א בשםנדרים
 כה"מונ"ות" ב,יתש'ובות במיל:ואה המובא'ת התשובה על בדברוו תברי ומסתמךבנדרים
 צודק כמה עד ונוכחתי הנ"ל ,המלאה בפשובה אני גם עיינתי ,נשים, ספרבסוף
 הייצב"א דעת אה לפר,צ איך לנדרים יבמות, בין בוחלוקת כאן שקיימת ,עומהאל""בית

 אם הדין עיקר ע,ל, , ש5ובר נהתח'לה מפל"א, דבר נ5צא ,שמה דהנה הג"ל,פתשובתו
 ספיקא וךא שזי :במפורש 'אומר גברא כח תסר גטענת כתובה תוספת , גם 'מק;בלתהאענה
 לה כתב לא דשמא בתיקו מוהוק5ג' 'נבעלא, ולא 'לחופה בנכנסה דהא יתכד ולאדדינא
 .3ש"הפ. אלו4 3תובדע ת,ופפת: ' לא ימגיעה נגאה חיבת סאן .,ד"צ. !גמורוק ;גו_,כח. :שאוךאלא .להתקייומי "כול שבאם שלו: ו4ס,וזי:. את וויצב"%, מביא לא , וכאן ביאה חיבת עלאלא
 . כתו3ח תוטפת ,לה .מג"עה אם: טענא,: 545ת' בב94ן , והד"ת :הר',ח של!, להמהיו'קח., .מג"ע

 ל.קהשק:יל"מהן .אהיצב"א 'סתבו"41סביה לז4 , -ל5ךפק דאדעתא לת ; ,מג"צה שלא, מה8רוהה"ה
איצ..הכול

 ן'לבהךי
 פיה14אפלי44ך '-לסטיף %דען'4ימו 'הכת,'יששדע' טענה מהפת. לב4םל

לשתקשו~
 -ינוספת לה ' ומיש- .ל4מר.' ךאוי- , וסף..,ע'ון

- 

 סוצרים י וכד, .בהשח-: כאן)"דיבת דישי,
 43ב -לא לסופק שענ41מעתא, , ,בכ% י שאין , ר(לת , לעףטת, .ססניף רק .:עתה_ -_דנדוימהוךס'
 ;6צאנו: :ר"א יייצלקים,'ע* %ש%ו ,שגל ,4ה, לענק כנמשבה,עמ כחצ0א נאצחש,זתופפתולה

 ו*רי%יאש" ; ששם א4פר"" ,יא4ר ש"י נל%םי ; בי4תל ' חיבת 95טעט -' 4חדםןש ' שעוטפו %פ0וקצר"כיפ;
 ;.,י:',-: :קנניי-: ו.-:-;;? ביאהנ'"':'-' ביאה-'לענון.,תהםו4 יג5י' ,בת,4פת לא' '"עחעראהיחהה
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 "1ה חזר גתרא בבט;רורא שהריצב"א ונדרים התוס' סוברים ועוד דאתט,
 שהוא זה על בפסקיו חזר שהרא"ש ,רואים שאנתנו נפי ראשובה במהדורא אמרשהש
 ,בתרא, המהדורא היא שז!ו פסקיו לפי הולכים 'ואנחנו בת"ןובותפסק

 לו י1אין מודק שהבעל שבנידון פעלים" "רב שו"ת דברי סעת נהויים וכש; .י.
 להוציא וכולים אין וע"כ וכו', דדינא ספיקא הוי כתובה הוטפת לענין אנש"ם,גבורה
 אין כי סתומים לא ודבריו לי, קים טענת לו ויש 'מוחזק חוא כי הבעל .מן .כ,תובהתהספת
 שיטת לפי וגם 'מהפרישה, ולא ומגרש, בעומד שמדבר שמהאל" מ,,בית לא סתחץהשום

 ינדרים לתום' דיבמות תוס' בין סתירה שקיימת משום דדינא ספיקא הויהריצב'וא
 כתובונ הוספת לע,נין ביאה חיבת נקרא זה שם מירוק, בלי בי4ה  לענין הריצב"א,בשיטת

 תוספת לה מגלעה אם ברהר יא ,ומגרש עומד 9ל "2גם יהגיד ואפשריא,
 דעהחבר של מלשונ,ו זה את מדייק שמדאל" ש,,בית מא.הר המחבר, לדע'תכתובה
 מאחר דידן, 'בנידון לדה זקוקים אנו אק לנוצשה אבל ור,ש. מפ ב שנאמר מבש;ולא

 שביארנו. 'וכפי וכצרזצ שעומד ,ולא שמודה הוא דצידוןשאצלגו
 ה'בעל את לחייב מקום שאין באר'וכה בנידון יעתי את שהבע'תי א'חרייב.
 כמסקנת דדינא ספיק'א לזה בוחס שקיים מאחר הגט, מתן עם יאשה כתופהבתוספת
 וכו', לי קים לטעון הבעל "פול וממילא פע,לים" "הבספר

 הבעל א,ת גגא1ווי קואפללו לדמר שיש שליט"א בצרי הרב תברי 'העיייג.
 תוספת על היחה9 71מוחזק שהדא משום לי, קיס טענ,ת מכח כתובה תוספתמתשלדם
 מאחר מהבעל פחות יא .בהם מוחזקת שהאעוה הבלת רד%טי כלפי כן שאין מההכתובה
 הר'היטים במחצית לזכות זכא"ת האעוה גם ולפיהז לשניהם, חמשותף בבות גמצאיםעוהם
 זה ולאור בו, מ'וחזקת שהאשה המהצית את ממנה לחוציא ואין לי קים טענת,מכת
 דהאשה הבעל צריכים הגט מתן שעם ידו על שהוצא בפס"ד שליט"א חבריהגיע

 בשוה: שויה הבלת ברהיטילהתחיק
 שאינו הדבקים, בין להפריד צריכים דעתי שלפי לוהאיב ברצדמ זה ועליד,

 כתובה. תוטפת כלפי הבעל ,של לי קים לטענת האו1ה 'של לי קים טענתדומה
 בטענת הירב אחרי הולכים אבו אין מדוע', ע"א 'כ'יז דף ,ב"ק -התוס'ידוש%ק-,ש"9ה

 ולפי"ז המיעוס, מן י1אני 'בנפ.טאי לי קים לטעון לכול יהמדח'וק משופ ,וחבית%סדא
 בת'ר אזליגן לא וחזקה ,מיפגט, דאלכא ממון גהמאר אם ק"ב 'הדף באותו התוס'שואלים
 גבי דחתם מתרצ'ים והתוס' להטווע רבים אחרי ויינים ן4לה 'התודעז 'אאשיה אודוע.ר1ג%נ
 כ,,קונטרס קולע הסבר ומרבא וכף שאינו כמי דידהו מהצוט דחשיב שאני,דיינים

 נמצא אלא"המ1יוס. %ל,;"מיקו4 44:ףעשויט, ההה4 ו4ששייי -.קיו%ק4ה?2%9",שת4קד
 ו9אנן :לה,%1 קיף י9עין .יכ'ול ח%וחוק, , .ת4ון, יטיח,-מיעיף:,ה ק9ימ מם%הו ,כיגהףתמי5
 עצמו. בפבן .מוגוה ;0ה4יף18-4זר;ףקי,וטי.4קאר 84קי~1יקמי ד%ףיץ,אקיק.%ההלמ גףןק
 *ועק, .כזך, ייזוט 4כא, ..%ץ?; י-צאףו להצטרף-,.58ו4מוק?גיי,ןאץי:%ו4ם( 'התובה על"וכי
 י% האיק קל יןוי ל ן ,אמשי4?נקסק זת ליל841י?ף: יווזקיפ 41ט% 4תמי"יקכחק

 "שהצרךה-

 ותפין
 ;8הדשצמ%ו ח?ק 4ינן י8בל אףרים אי7וימשי. א4הדי .סל ש4ש4י%(%נןהישאטה%אהן6?"פ,

משה
 ;אחה; ,תיוח10כי, 1יף-"וית ד46ן,:הש%0ש%1י4 תה4:פעי" ,ת%י?א,יהחי%11"

 %ןל %(ט ח8י'למ ק 4ט :םקא%4 י%הץ4 , מקי8 יא%לא וע4טיג4גק
 1אן"

 41%ז 1?(י 94%1 ע43לה ,יוין44..
 ת?וי !ז1% נ4נ: (א84 4ןףח1ן .881' א יז 'ה%ש8 שת5%ך,משי%ת4

 2קנ ומ%% :: ןן4 7ק ן . הקימ;
 ,דס5וח ,:-(ו ,,[ן ,ן"2ק ;.. :;.2 ",שהי"",,::.%ט%%ש

 ה'"
 :'-::::'::' ;:,:;.: :ך'
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 מוגדר ושמיעוט לדוית צייך המ,יצוט כדע'ת לי קים 'לטעון שכדי חהמבריסיר
 לחתובע שאין לעצמה כצגדר,ת 'רשו'ת למיעוט 'להלות צ'ריכים לי קיםשלטענת

 לתובע שיש מכ"ון לי, קים טענת שאין בדימגים כן ומאין מה ז'ו, לרזטות שישותשום
 השותפין דחצר ולפ"'ז מיגיה, מפקי ב"ד דדא הדין, מכח .המהצוט של ,ברטות גםזכות
 טענת לכחוון כה זה למוהזק אין בו, וכות לתובע שאין ,לנתבע מוגדרת רשותטאין
 בו ר,טות 'לבעלה ש"ין לאו~ת מוגדהת )רשות שאין דידן שבנידון הכי ומשום לי.קים
 לי.  יים טענת מכח  היהיטים במחצית לזכות באפשרותהאין

 גטשלוהיו גוצין ו'  הל' ולהה מליה מה4 פ"ר  למ,לך" ב,,כהךנה ,וצוד וא'תט:ו,
 הלהה יכהל ובאס פסולים רבלת  בו שיש שטי יל  החתומים  הערים  האםהראשונים,

 תלף וה להד"מ, או פרעתי ליומר ומהוסן לעדים  דפסיל י"ל כהי,מב"ן לי  קיםלומר
 נינהו ותרי תרי דגזלנותא דערער דכתוביות דפ"ב בסוניא המא'וי 'רבעל רש"יבמחלוקת

  יאשונה פצם לי  קים דטעגת  פעמיים ,מ:כח ל!וכות ללהה  א.פשר אם השאלה וכעתוכ'ו',
 מפקיגן לי קים ספיקי דבתרי כתב דמוהריב"ל ואף כרש"י, ,מנייה ופעםכהרמב"ן

 פעמיים מכת הההיט'ים במחצית 'ל'וסות באה הא'שה דידן ב,נידון ולפי"ז המותזק,מיד
 והרהוטים,  יל לי קים  ,הבנייה מתוקק" ה,,חלקת  לפי הבית על לי קים ראשונ,ה ל'י,קים

 זכו'תה האשה מאבדת המחריב"ל' לפי פעמיים, ,מכח  חמוחדק את  מובים לאוכשאגתנו
  ובן  וצפהריב"ל' על חולקהם  האתרונים שרוב מביא למלך"  ש,,בהךגח  ואף  ,הוקקיטים,על

 מה 'לפי אבל לי, קים פעמיים לומר המוחזק שלכול  הגדולה" מה,,כנס'ת ברור פסקמביא
 א,ומדים שלא גחהאי הטוהזק נגד חזקה שקילמת מכ"ון שיו בנידון "משלהלמלך"שמסיק
 חזקת קיימת לבית, ביחס לי קים טענת שנגד וידן בנידון וה וולפי לי. קיםפעמיים
 על הבלת מחצלת את העביר הבעי האשה לדברי דאפילו 'טהטום הבצל ש'ל קמאמרא
 חזקה וכשקייבטן ביבד. הבעל של ברשךתו מקודם לגמרי עמדה שהדירה אחרישמה
 לי קים פ*גכךים ידי על זוכים יא שבודאי למלך" ,;משנה מסיק "מותזק, טע'נ,תנגד

 לה קים טשצ'ת  מגח הבית רהיטי 'במחצלת זוכה ועששה אין זה ולאור דכ"ע,אליבא
 : כדלהלן קובעים אגו הדברים 'ולס:יכ!וםטו,

 הכחובו2 'וצמקר הדירה, מחצית סקבל'ת 'חגס מתן עםהא,שהא.

 ידלנו על' שניתנה לההתלטה בה'תאם אשתו' את לג'רןב הבעלעלב.
 בזמנ'ו. לצדדים'והוע'בהה

 אפ"ד - גרזזמולון

 בטכינא להכד"ע ,ב(פעיך שליס'ש 'בצרי זשף,ב :ב"ה"ור חבר קרידי מש"כהאיתי
 לחייב ערש 'אנעדם גבוהת לו ונאין 'בענין ויטוחרונים הראשונים הפוסקים בשלטותחויפא
 לי ויש זזוא, ספיקא נגדר וההא ביכרע אינו עויין זה זין לדיהו בתופה בתוספתגם

 האחדוגים. כל זס2ריכו שכבר 'פנע; להאריך :האין ,בדבריו לווןהרבה
 גבוחת % קהשין מודה שבשהבעל בפשיוצת שנקט מה לי נראה .לאובעיקר

 חילוק יה כתב לא ולברמק דמהיקל דאדעתא  המברא קריך לא דכו"ע  שא.ליבאאנשלם,
 הכי ט2פי% גאסגת, שהש ההש הוין מכההץ, כשהבעל גם שהרי כלל  מסתבר אקנווה
 רא"כ לוג כתב לא 'ומיפק ימישקל דאדעהא משום הוספת לה שאין ראשונים כטהדעת
 שמןאל" ,;בית בשם שמביא ומה נתובה. ,בתוספת תזוטה לנשת לה מההה סשאשראגם

 כשהאשה כרידי שכיאל" ש,,ב"ת לכאן, ענין אינו תוספת, ,לה יש מרצונושכשסערש
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 לגומסה בא שהבעל אלא אנשים, גבורת של זו טעגה מחמת גט כלל דורשתאינה
 כח לו אין בסענת לגט בעלה א'ת 'תבעה האשה ווי דיון בנידון מעהש'"כ "ורב,מרצונו
 לפי גם לה כתב לא ומיפק דפהיקל דאדעתא הסברא בזה 'ער"כת נחהשיגברא,
 שמואל",,יבלת

 בהן, זוכה שהאשה לאקךה המעל שנתן מתנות לענין בפשיטות ק~כתב נחהוכן
 ש,כופין נשותן הוא "ואס : 'וזייל שכתב ז' ס"ק צ"ט בסהמו מחוקקיי ,;תלקת דעת גןאין
 הסוברים דועעיטת רס"ל הרי לה". שהוסיף התוטפת כדין המתנה דין להוציח,אחשו
 המתמת, גם ,לה אין לה, כתב לא ומיפק דמשקל דאדעתא משום כתובה תוספת .להשאיז

 טפיקא הוי אנשים גבורת לו באין 'כתיבה התוספת של*ן ינתבאר מאחראמנם
 הבלת חצי דה-ן רבנהרון 'וכיון דדינא, טפיק'א בגדר הם המתנות שגם 'נראה א"כדדינא,
 שיש דיון ,בנידון ,וביחוד מידה, להוצלא האין מוחוקת היא הרי האשה, ע"שרשום

 בבית. כטשים וסהשקיצה טענהגם  לא17"
 הוכח שלא עוד כל המותזק 5הבעל לחוציא אין הבית, יומטלטלי בריהוטאכן

 הנישואין. לפני 4ה שהיו מכטפים אותס קנתה האהוהכי
 : לפסוק יש 4דעתי זהלאור

 כחלק. חלק הזוג בני ע"ש .הרשימה הדירה לחלק ישא.

 הבע'ל. בוץ2ות "סארו הבית ומטלטלי הרהיטיםב.

 זוז. מאתיים בסך הכתובה עיקר לאעוה לש,לם הבעל עלג.
 לנאל יצחקאסרהם

 ש,ליט"א גרז הרב ביה"ד אב כבוד עלי חלקו יהדין, פסק את ,לכתוב שגנמיתיא'חר
 בדברההם למעיין כמבואר  עמם ונימוקם וטעמם ש,ליט"א לנאל הרב הדייןוהידי
 בקצהה.ואשיב

 הנ"ל ע"ב ס"ה יבמות לתוס' שבהתייחסו 'מבואר ביה"ד אב כבוד מדבריא.
 לביסקל דאדעתא משום טעצה גחחמת בבאה 'תדספת דאין ,ר"ח ופסק ,יומטעםשכתבו
 ידיע דמייע לבעול יכול באין שייך אין הטעם זה '*ג כתב לאשיח

 לבעי יכי שכשין שא שטתתם חבץ -י לכר מחחי4ץ *דךשאת
 ליע א ה חץ

 שאש תחחאץ לצי נךש
 מסמ~

 יעסחג לה לתת נשחה כן תת על ת"נשאה
 הקץןה ולזה לבעול, יכול זיאינו דוא ידדע כ4תשר יריע", "דסידע יוליסט נוונתוכך
 חבשא :הא מסע אטו ל"קשזת אפשר יה כן שחלקו התוי על ~כאי" ש"קסתמה
 ,םלם כקצעהשה עפרט אנשיג גבת" לו הש עא ראף אם הנץתאץ 4צי וידע4ה
 ? למפרע זה דבר ידע מהיכן הצג2וד, ולא בקהו עלישען

 התילוק כל הרי לכך", מתחלה לו ,;דניעואת ,בסוף קוסתבו דעזוספות לווון סצצרשוד
 לכך, מתחלה לו ש,נישאת בה לתלות שייך 'וגוה לא, או הגיצהחין לפני קרע אם גותלוי
 זו. נלץמון חתוספות כוונתומה

 טענזע מהמת בבגה ר"ח של דינו בין לחלק התוספות שכוונת 'נראהאולם
 לה לתן שלא בטעבה בהש הגעל ולאה לה אין בנים אולם עונה לה מקיים הואששם
 שן'ל תומפת, גלי התגרש בבנים, רצונה ואם מקיים, הוא ,תובתו את 2צהריתופפת
 שהרי לבשול יכול ,באין שייד אין זה 'וטעם תוספת, לה סתב לא לגרש" שיוכהחדעת
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 ל'בוא יכול אינ,ו 'הנישהוין בחיי הראשרנה חובתו את ל'קיים יכול וכשאיזהגלשואין, יס,וי שוהו עו'נה, של ז'ו 'מצ'וה לאש,ה ש"קיים ז'ה על מה2תתים 'הנישואיז ש'כל 'הואיודע
 הג'ךרם למעשמ הוא שהרי שיוציאה,, מנת על לה כתג לא שתוספת .גטעגהאל"ה
 ל'מפרע רודע שהוא וכדון אשתו" את מ,בקש, שאלנו 'כמ. "געשה הגאון ,וכמ"שלהוציא
 נגדה לטעון יכול אינו יכ'ול, אינו והוא ולבעול עונה לקיים שיוכל 'הגלש,ואין תגאישזה
 בעקבות נאלצת ד1א היא, ולא .הגררם ההא כי לה, כתב לא להוציאה ד1ת שעל 1וטענה
 מתחילה לו דנ"2את ידיע "דמידע התוס' לשון היטב. מתבא'ר ובזה גירושין. לבקש זהמצב
 התומפות. דברי להמשך ידיע מירע בין פסיק ואין מחת1נהו מחתא דבחדאלכך"

 אלא הבעל על איגו ידיע מידע דלשין ועוד לכך. מתהילה לו שנישאת היאשהידיעה
 הדין )גתי דלן פסקי )ועייל הדבר חוא שכל 'מפורסם והדב,ר לודעים שכולם ידיעמ"דע
 240(. עמ' ה'כרך

 לה שיש שחעלתי אהר מח'וקק" מ,,חלקת הישגה זו אין המתנות לעניןב,
 כתובה.תוספת

 בזה אין דידן שבנידון העליתי כבר 'דדינא, ספיקא דחוי שכתבו ומהג,
 ש,ה2 נאמר אפיל1, לומ;ר, שיש כן, הגא'ון שדעת ובפרט לפגינו, עוד ייתבארמחלוקת,
 דברי הביאו י2לא ומאחר עליו, ח'ולק היה לא הגאון דברי רואה ,היה אילו בז'ה,חולק
 בימיהם. שדפס שלא ראהה,ו שלא ודאיהגאון,

 הרי גאמנת ש,הא,זה שכיון למכחיש, מודה בין חהבדל מה שהקש,ה 'ומהד.
 במכחיש. ,זו בסברא כן נשתמש לא למה תוספת, בזה יש ואם כמודה,זה

 לבוא אנשים גבירת לו אין טוענת "אם : ש,פסק ז' סעי' קניד סי' בשו"עעיין
 מקי להוציא אותו וכופין נאמנת שהיא אהמרים "ש 'מטחישה, והוא גט 'וש,ואלתעליה

 להקשות ויעו כתובה", לה יתן כפייה 'בלא מעצמ'ו מגרשה ואם כתובה, לה יתןולא
 הגר"א עיין חכמים, האמינוה חרי ,כתובה לה אין נאמנ'ת ,כשה"א מדוע 'כן גם זה דלןעל

 סותר מרן שאף שהקשו מ'ה עיין ,לעיל ורמזתים י"א, סל' אברהם" וב,,זרע בזהמ"ש
 אברהם" ג,,זרע 'והאר'יך גאמנת, גירשתני לבעלה 'באומרת .וק' י"ז בסי' שפסק ממהעצמו
 כמו גדולה אי,נה ההעזה גט, דוצה ש,היא כיון וגזה דהמות, חהע'זות ,כל שאיןליישב

 מקום מכל האמינוה, שלגיריושין אף ולזה איש, אש,ת מאיסור מפ'חדת שאשהבגלרשתני
 לחלק יש וחרא"ש, חרשג"א לדעת כתובה תוספת 'לענין אף א"כ האמינ'וה, לאלמווון
 בפסקי, .וכמבואר עולם גדיולי כתבו שכך אלא מדעתי אינו זה וחילוק למכחיש,, מודהבין

 במודה. כן שאין מה זזתהטפת לענין האמרנרה שלא לומר ישובמכחלש
 ,בחק-ושי עי' ז"ל, אלגרהם" "זרע ,הגאון על שליט"א ביה"ד אב שתמה .ומהה.
 ש.בתשובה ותימה וכו', הרא"ש מדגרי ,;זהו שכתגו א' קג"ד בסי' הטור על שנדפסוהגהות
 )כה"ג ,וכו' ותוספת ומאתיים מנה כתובה ,ויתן כ'תב בסמוך, הטור חעתיקה ד' סרשם
 היתה ויכן ברהר ,נראה 'מידי". קש,ה ,ךלא י"ט אות בפרישה וע" וע"ש רלב"ח(בשם

 כן. כתב כ'תובה תוספת על שהם'רישהאף נמצא הטור, בדבריגירסתם
 אלא מגדשה ,שאניו הכווגה מודה" הוא "ואם שמואל" "בית שכווגת ומ"שו.
 דברים. הרהורי דידן בנידין לי יש להכי דנחית וכיון כן. ,מורה הלשון איןמרצונו,
 עד הבית את יבנות מאמצים מצדה שעשתה ה"ש והאק1ה להתנרש הקה רצונושהבעל
 ומעולם להתגרש, ירצונו דומה וזה לגרשה בידו שעיכב הוא והכצשון סבלנותה,שפקעה

 אין רבים שבמקרים יודעים ואנ'ו ,בית. לשלום בוצשיים צעדים מצדו הבעל  עשהל'א
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 ובפיהם מהאש'ה ממונמות זכויות לסהוט הבעל ביד תכסיס רק בית לשלוםהטעגה
 הגט. את ש,תדהווב שד לאשה צרות עושים ובביתם כן, אומריםבביה"ד
 דה,,כגסת לעיל כתבתי נסר הגדולה" "כנסת מדברי ובליט"א 'הגאון שתמה )ומהז,
 בטור. לו היתה אתרת ג"רסאהגדולה"
 לנדדים ביבמות התום' בין מח'לוקת ש,יש שליט"א האב"ו מעלת שנתב ומהח.
 בתשובה, שהריצב"א כן, נראה הדבר אין עדהאריך, .מה עי' ר'יצב"א, דבריבפ"רוש
 זה את וסתב עלנגא ,לכ'ולי דין עוד במסקנא כתב הפוסקים, דעות לכתוב שגמראהר
 ומנין בלבד, ר"ת סבדת על תוזרימ אלו דברים ואין מ'חלוקת בוה שאין לומר'במווי,
 אלו. דברים על פליג עצמו דהריצנ"א בברריםלתום'

 יאשונה, ממהדורא בו חזר בתרא במהדורא ,דהריצב"א עוד, שכתב ימהט.
 אדרבה בתרא, מהדורא שקיימת אומו המי ז בתרא ,המהדתהא של מקימה איה ידעתילא

 לומר ימוסב מהדודזת, שתי אין התש,ובה בתוך וודאי זה, מונח 'הניח התעיבהבסוף
 להיות צריך הסופר קךאין כידוע הספרים בכלל קורה וה ורבר נהעתקתו טעהשחסופר
 ,התוספות, בכג'הד ח"'ו פגיעה בזה ואין 'הוא אדם באשר שגש,ות, לו הם מעתיק וכלת"ה
 מתקבלים. שאינם דוחקים  מלעשות יותר נוחוזה

 דבריו, ג"כ שיישבתי בדברי עיין פעלים" "רב דברי ליישבומ'"ם
 ש.חלקו הרוב, דעת לפי היא הישרתי הנה באייה, לי קים בדין שהאריך מהי,

 בל לענ"י 'אולם כן. הערתי ולדבריהם ,לי קים לומר מקום לבעל שהן בטענ'העלי
 בוברי כמ,גדאר לי קים ל0עון יכול הבעל שאין דידן בנידון מודיםהפוסק'יס

 נסקא שאין כיון בזה, והאריך שכתב במה ולתת לשאת צררך האיתי לא ש'כן,ומאחר לעי~
 'לדינא. בזהמינה

 י ר צ ב א ר זע
 : פוסק במן"ו לתיק, שצורשו בסיכומים והעען וב"כ 'הצדדיס טענות ומיעתאחרי

 כחלק. 'חלק הזוג בני ע"~ם הר~והמה הדירה את לחלקרשא.
 בר'הב גיתן זה )סעיף הבעל ,ברשות ,הסאדו הבית 'ומטלטליהרהיטיםב,

 הבית ומסלטלי הרהיטים את גם לחלק יש המיעוט: לועתדעות;
 שץם(.בחלקים

 זוז. מא'תיים 'בסך כתובהה עיקר 'הגט מתן עם לאשה לשלם הבעלעלג,

 תול"ו. תשרי ה'נלתן
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 1794/לה 'משתיק

 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבבית

4 'ורנר ,ב. 'ש. הרבניס : הוץ"נים סב''ב,פני  ציגובליסט ג. ח, אוולאי, ע. א'ב"ד, 

 :בענין
 ס'ויקיס( חרב טו"ר ב"כ )ע"י א. : ת ב,ע תוה

 גוסמכר'( עו"ו ב"כ )ע"י ב. : ע, ב ת נה

 גברא ,כח במחו0ר גיר:ושין חלוב : ז 'ו ד י 'נה

 לו שאין משום פיטוריז גט לה שיתן כעלה גגד אשהתביעה
 שהסיבה הנעל טעבת .- אתה. יהיוה מסיגל ולא גבראכח
 האם -. אתה מלהעה משתמטת הזמן שכל האשה מצדהיא
 ובאילו אגשים גבורת לו שאח בעלה על לומר נאמנתאשה

 מה -- כהונה. בדרישת קשורה נאמנוהה האם --תנאים.
 מוסמכים ריפאים האמ -- ובויה. אה המחזקת האומדגההיא

 לבעל לעזור חיינת האשה האם -- גברא. כה מצבלקבוע
 סיבריא. עד להמתין אותה מחייכים האם -- בזהלבהגראתו

מסקנות
 משום נאמנת, אנשים גבוהת לו שאק געלה בפף האהמית אשה הדק מצד 1(א.

 משקרת,  ,עוהיץ לודע שהבעל % בעלה בפני פניה מעיזה ,עשה ומאיושחזקה
 כתרב". בליי לדיציחה אותו הכופיז צתובה, תובעת כשא"נה בהנאיאולם

 כן אם אלא נאסנת, אינה חצופות נשים שיש הזה שבזמן סובריםיש2(
 אומרת היא ובאם פוסקים להלנה דבריה. ויכנש סימדנות אמתלאותיש

 אמתלא. בלי 4ף  הוה בזמן גם נאמנת כתיבה, דורשת שאתנה.בפירחצ
 אומדנה ,1 הרי 'בבחיליה עדיין והאשה שניס שלוש שתים, עברואם3(

 הכתובה. ובר על בלום הזכקןה נשלא אף נאמנת וההש דבריהשמים
 או ו~ההש אומדנה 'באח'ו די אלא דוקא גמורה 'באחצדנה כזה צורךואין
 לדבר. רשלייםבקצת

 היכולה מוסמכת בדיקה אין כי גברא כח בענין יופאים על סומכיםאיןב.
 זאת.לקבוע

 סופים אין שלו, יגברא כה 'ויחוזק הזמז נמשך "בריא שד,בעל סיכוייםנשישנםג.
 אותו ם יי ב י י ח מ שיתרפא עד להמתין מסרבת 'האייה אם אבל לגרש.אותו
לירש.



שן

 שיתר5א נפשית מבחיבה לו ולעזור 'הבעל עס יגלגל הזאיה את מתייביםאיןד.
 בה. לקוי שההח הגברא כחמחולשת

פסק-דין
 האשה הגהעא ת'של"ה חשו7 כ' ביום פהבגונ למעלה זה 'נשוי ווג הםהצודים

 הצדדים הופיעו תש'ל"ה ט'בת בד דן4ח11ונה ביה"ד ב"סיבת :וכהוגות. לגק-ווטיןתביצה
 לה ואין ל"'י(, איף 100 )'ב,סך כתובתה על !-תרה והש17ה לגירח2ין. 'להמכמהויעישו
 לסידור תאריך גק,בע האף לגירהסין פס"ד ניתן וה ,סמך על הבעל. נגד תביעותעעם
 בית, שלום ודוו-ם גט ל"ען מהטסמתו ,הבעל התחרט שאח"כ אלאהגט.

 האשה: ב"כ טהנן וב"כ הצודים הופיעו 'תייל"ה אדר כ' מיום'בישיבתנו
 האעה2 עם יתסים .לקיים יכול אינו שהם9ל העילוק לאשתו. גט יתן שהבע'לתביעחצו
 היה האבר, את מכגיט וגה לא הבעל "אישות בחיי לביה"ו: אומהת עצמההאשה
 לא בזמבו עמי לחיות כישניסה אלה נכנס היה ,לא אבל מתקשה וךה כן, לפניגומר
 מקום אולי )שכיא ומקוחה כדורים לי ונתן בחי5ה, שוורץ י"ר להופא, הלכתי ,לו.הלך

 ורעייחה הכדורים שלקחתי אחרי עמו לחית נמסיתי לרככ'ו(, ויש קעוה )הואהבתול*ז
 לג הלד לאודה

 לחיות פעמים כסה ממנה ביקשתי : אומר האקח2 דברי כל את הכחיש ל בעה
 זה כך למחר, דחתה תמיד ממנה. יותר גסיון לי שיש לה אמרתי לי, בר'חה ,ותג-דעמי
 שמפתדת. חב-ד לי אמרה חועטים, 4נמשר

 יאמר אם אפילו ,האשה,: אתהר'ת רופא, אצל ייבדק שהבעל ביה"דלהצעת
 שיהיה התחתבתי ע'ל'ו. להטתכל יכולה אינני להשלים, מוכגה אינני גסדר קיצאהרופא
 אשת ולא גברלי

 הטענווע, אותן על' ותיהו הצדיים שוב הופשו תש'ל"ה העצח " ממוםגהייבה
 ,המצא'תי ב. מר א'ת "בוקתי : וז"ל 75, במרץ 9 מיום פרלמו קה מד"ר מכתב מצרףהבעל
 יכול הוא דעתי ולפי בסדר, הם ב'בד"קה המיז אגדי בהחלט, בריא גופני באופןשהוא
 כוגי", באופן מוכשרלהיות

 התקשו; שלו. האבר פעם אף הכניס לא א,ומרת: טענותיה, ע'ל תזוההאשה
 בכלל לו, חלך 'ולא שוב ניסה וטבלתי מהזהר שקבלתי אוש-י בתוץ. שפך אבלבמקצת

 אם א'פילו ענשיו א,ופן. 'בשום לרופא 'ללכת רצה 'לא הרא בחוץ. הכל ושפך הכגימלא
 עלי. עךנ'הא יוא 'בסרר, עאה10 הרהאויאמר

 מהלתו %ל שאגבר סיגויים "ן ספשית, מבחיגה % תעזור דשקוה אם : הסעלב"כ
 לחיי התנגדה היא : הבעל 'ב"כ אמר את"כ לבדיקונ %גת כעת מ0כים הבשלייצללח,
 הצדקים שני אמיו הישיבית שבשתי אחד, פרס עלד 'לציין יעו גשמביו. לך2ג1לג1האיש,ות
 שאיצ מיגי האשה, דרכו, לפי זאת סצמק אחד שכל אלא בבתוליוג  'עדייןשהאוה
 אישות. לתיי ווהתנגדה מפני תקבעל,יכול,

 ,בהלנונ 'העין אל נבוא ועכשיו 'וב'/כ, הצדדים ומענות טענות כאןעי
 גבורת י אין טהצת ,4ום : ס"'ז ק'ג"ד סי' אהע"ז בשו"ע היא '9סוקה 'הלבההנה
 קוהתה .יא ואפמלו נאמגה, שהשו י"א מכח-1ה, :וחוא גט ושואלת עליה לבואאגשים
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 כשאקגה אמורים יברים במה כתובה, יה יתן ,ולא מיד להתיא ,אותו וכופין 'שגים,עשר
 געלה בפגי פניה מעיזה אשה אין דחזקה משום הוא, וגר של ,וטעמ'ו כתובה".תובעת

 כיון ,בנידוננו הדין זעא ולכאורה נאכ;נת. היא ולכן ,כה?קרת שהיא יודע שהבעלכל
 שכתב, ממה לדון שיש אלא על"ה. לבוא "כיל שאיגו נא'מנת 'היא הרי 'בפגיו, ז'אתשאמרה
 ומכל נאמנהע איגה הצ'וש'ת נשים שיש הזה דבזמן ,;וי"א : יז"ל' שם בהגה"הההמ"א
 שגם יתבן ולפי"ז נאמנת", אמת שאומרת ואיומדגות א'מתל'אדת שיש במקוםמקום

 שנתב סשז סי' הום"ך ל,בעל אנשים" "גבורת בס' ע" אולם להאמינה. איןבנירוננו
 כתגו שעאתרוגים וכל' הפו'סק'ים כל א,בל מהר"ם בשם במרוכי מקדרו הרמ"א שלשדדנו
 לדינא הש"ך שמטיק ען בסר ,ועיי"ש הזה. 'לזמן הש"ס ומן בין הילק'ו 'ולא 'דנאמנ,ת,בטתם
 בזהשז, אף נאמגת 'כתובה, רוצה איני בפירוש דאמרה יה"טא דינא, נ"ל ,;וא"כ :בזה"ל
 כן 'באמרה דנ~וון; להיות מסול מהר"ם וגם מהר'"ם, ע'ל חולקים הפוסקים כלדהרי

 גסוהת בטענת כופין דאין מ"ב סי' לעיל יוהעליתי כלון לחקל ש,יש ובפרטבפ"רוש,
 שאמרה כיון בנידוננו ה"ה ולפי"ן דאורייתא". איסורא תשש, סאן ליכא א"כאבשים,
 ויתרה תשל"ה ש'בט ו' מיום דוא,~ונה 'בישיסתנו עוד, שהרי סתיבה, ר'וצה אינהבפיר'וש
 תובע'ת היא ואין מהבעל כספיות תביעות ש!ום לה שאין והצהייה כתובתה עלהאשה
 'וממילא עליה, לבוא יכול אינו ש'הבעל טענתה את ולקבל להאמינה יש א"כ גט,אלא
 לגרשה, לתייבויש

 מהם גט ו'תובשת ,יהינא : וז"ל הש"ך כתב שם ובריו בחמוך הנה ועוד,ואת
 עדיין היא דאם ונ"ל וכו'. אמ'תלא דאיכא ,דיכא נאמנת ,בנה"'ג כתובד,, הז'כלרהילא

 דאיכא וה"כא כל וה"וה דמוכחא. ואו'מדנא אמתלא :והוי שנים ג' א'ו בב' סגיבתוליה
 קצת ליבר ,ברגלים רק דמוכלחות או,מדגות צריך ואין נאמגת לדבר, יגלים אואמתלא
 הצדדים שני שהרי גכדנה, ש,טעגתה, קצת ,לדבר רגליים אלכא בנידוננו דגם 'ונראהמגי".
 גמ?ום הדבר ש'םיבת האש,ה גיר'סת ,לקבל מסתבר ,וייתר בתולה עדיין שהקשמודים
 הבעל גייסת הדעת על להעלות החוק ו"ותר הארץ, כל כורדי של"ה ללבדא הצליחיסלא

 חכיר'ו הם 'הרי כי 'ממנו, ,רבהחה אישות 'היי עמו לקילם ,הסכימה .לא האשהשפש'וט
 נמגסת למה כלה "הדעים ו,,הכל לגישואין והתכוננו הה'תונה, 'לפני 'והצי שנתייםזא"ז

 ו אליה ,להתקרב לו תתן 'ולא האשה ,ת0רת חחופה אחרי שתלכף א"פוא הדתכןל'חיפה",
 אלפוא ינו יש 'בהחלט. נורמלית נהאית שלפנקנו והאשא נורמל"ת, בא'שה הדבר יתכןלא
 "דאם נתב שם אבשים" נג,גבורת ~והיס"ך )ומה יטמטה. )בפי שאגות לדבר רגלייםקצת
 ,4"גליים חוי 'לא ש'נים ב' ש,קודם כה?מע שנים" ג' או ,בב' טגי בתולה עדייןהיא

 ש,גא שטוען איירי וום שהש'"ך מש,ום דהיינו נראה - 'בתולה שהיא גרפא באהלדבר"
 ע,בר שלא יתכך.נל שפקר 'חה בתוליה, לטבור הצליו שלא אלא הארץ כל כדיךעלק;
 ש'היא שטהען בנידונגו נ~שא"כ שנים, ף או ב' של זמן ד~ע"ך קבע ילכן מסיים,זמן
 רגליים והף שכתבנו, כמו כלל מתקבל איגו זה יתסים, עמו לקייס כלל ו;פכתשהלא

 שנים(. ב' עדיין עבהו שלא אעפ"י ,נגונה, שטעגתהלדבר

 תעזור דטששה "אם האחרונה: בישיבה בפנינו א~מי הבעל בוכ זאת, גםאף
 ללטת כעת מסכים הפעל הצליח, מחלתו על שיתגבר סיכרים יש נפשלת מבחלנהלו

 בהמום נש;ם ודט הסעל של טיע'וג.ו  מהלך לכל  מתיוה  הם  אלה דברים והנהלבויקה".
 שטדען, אלא נפשית, מבחינה  ,לעזרה הוא ווקוק  בבעל .מחלה הו ייאמנם דין בצלהודאת
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 בכך(. לו לעז'ור חייבת האשה אמנם אם נידו7 )ולהלז זו מבח"נה לו לעדור לסולהשהאשה
 לא אם גס ול0י"ז האשוע דברי שצינים לדבר ההגליים א'ומדנא יש 'מ,לה גם פנים כלעל

 שגנקרונ'נו גם רמה הנז', הש"ך כמסקנת באמנת, ההזה כתובתה, על בפירוש מוותהתהיתה
 נאמנת, היא לדבי רצליים ש'ום בלי ואמילו כנ"ל, כתובתה על בפירוש האשהויתרה
 כש,ש"ך,וכג'ל

 'ההבה הבעל. שהצרג פרימו מר"ר התעודה על להסתמך יש אם ג"דוןהשכש"ו
 מבחונה "(וולם : 82( עמ' ג, )יכרך וז"ל וה, מסוג מכתב על "גחול גגיה"י 'דנוכבר
 גמק'רה כי ההא המפוהסמות 'ומן חואיל ה' ד"ר של למכתבו רצ משקל לתת איןאתרת
 יעא 'אם זה בדבר הי'י מסויימת, מסחלה טובל ואינו התיצוני במובן גסחר הואוהגבר
 שמעלו כבר הדין ובתי 'לאבתנה, ניתן לא לא'ו או פונק'צ"ינליות מהפרעות מובלכן

 כח יש אם לקבהנ היבולה בריקה אין כי מומחים וופאים מפי עדרת שונותבהזדי2נו"ות
 גכרא ליכח בקשר ק,ובעת כעדות ה' ד"ר של במכתבו .לראות און ולכן לא, אוגברא
 פריבן ו'אי קול נוכתבו ע'ל ,לסמוך אין בנידוננו, ומ-ין 'והוא 'שם. ועיין חמערער'".של

 גופני באופן ,בריא אמנם שהוא יתכן כי בהחלט", ברטו גופגי בא'ופן "שהואשכתב
 שנתבאר. כמו גברא, כח ,לו אין זאת בכלאבל

 "ם גפשית, מבתינה לו תעזור האשה שאם הבעל בסענות לדון עליגוועכשיו
 האקוה את לחייב מקום יש האם היא, ,ההשאלה ויצליח: מחלתו על שיתגברסיכויים
 הריב"ש בתשובות דה 'כעיו מצינו והנה יתרפא. שמא גפעית מבחינ'ה לו לעזורשתבסה

 גצורת לו שאין בעלה על '2טועגת זו ב:א"נה שלפנינו "ולנההון : 'וז"'ל שכתב 'קכ"זסי'
 וכו' בתולה היא 'ועדיין וכו' רצופים הדהבים ,שמונה בייההר עסצ שחתה ,ושכבראנשים
 שצריך בתולה ,וכ"ש וכ'ו', געלך ע'ל דעתך תני לה ואומיים בקש'ה דרך להובאין
 מזגם ח'ולשת מחמת אם בבתולה יכולים שאינם בתורים יש כי וזממם, ז'מןלהמתין
 שהרי .וצ_יופות, להם "עהיה לרופאוצר"כים

 א~י~
 כראמר הפואה לו יש כחו טסר בזקן

 דבר לסבול 'הוא הצנועות ישרא~ל ,בנות החרך *. וכו' 'לנערוהר התז"רוני 'הן 'הן ירחנןרבי
 הש אם אמגם 'וכו'. יכול שאינו ולומר חבורן פרוד לתנחצ ב"ד לפני שלבהשו לאוה

 וגפני בב"ו כן שאמרה כ,ל אותה הוסמין אין עוד, עמו 'לה"ות 'תרצ'ה ולא לבבאתאמץ
 האשה, מן נ,ן מבקשים שאמנם הריב"'ש גדברי מפורש הנה כתובה". ויחן 'וייציאבעלה
 גט. לה לתת 'אותו 'ומחייגים אותה ,חוסמין אין מתעקש,ת הלא אםאבל

 שהובא החןיב"ץ שגם שכתבו ואילך(, 84 עמ' ג' )כרך הגדול מבי"ד ,בפס"רועי'
 כפייה ,לענין מדבר שהוא אלא 'הנז', דע-יב"קו על הולק אינו קנ"ד סי' ליסף"ב,,בלת
 סולי לגט לחייבו ,לענין אבל אותו, כופין אין לחרפא 'סיכויים לו שיזי כל ובזהלגט
 חייבת ואיגה ,בגט אותו מחייבים עמו להשלים ומסיבת מתעקשת דאם פליגי לאעלמא
 ט' ,וכיך 240 מעמ' ה' 3רך פסה"ד )'רע"ע הרהב"ש. שנתב ,~מו לתדפא, שמא עכולגלג'ל
 נפמר שלפנינו ,ממקרה "ולכן : וז"ל" שכתבו 89( %1 ג' )כדך עוו ,%י"ש, 95(,מענו
 א'ין שוי, ומצד וכו' לאהתע שצ לא עדצוד חזקתו יל המעירער את .להעביד "צאחד
 מפר"ע גורם כשלשצמו וה אהסר אצלזע ו~ההפתחו שגאה יגשי על "להתגבר יכולההאוחת

 בניוון הרי קלהיים יתר זו אשה עם להבראחו הסיכויים ,וע"'ז הביל, שללהחלמתו

 עו, רף גיטין*
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 לחייב מקום מס הדין שמן ,נראה לכן נפשאי", ואבדוק "ויזהל לטעוו זכאי ה,בע,ל איןזה
 שהבש,ו 'המי'/ש בגט". יפטרנה שלא זמן כל 'במוונות 'ולחייבו אש'תו את לגרש הבעלאת
 עמו לחיות יחייבה איפוא סין לה", לשנוא שתלבעל כשבוהה "שאינה חרמב"םדברי
 זאינה עליה שבוא שהגעל שאמרה בנידונגו הדין הוא ולפי"ז להבראתו. לוולעזור
 הוא וממילא להבריא לו ויעוור' לשלום נס"ון לעעורת י,חייבה אין עללו, להס'תכליכולה
 גט. לתת בחיובועומד

 : פטקנו המבואר כללאור

 כד"ת. ג"פ לאו4תו לתת הייבהבעל

 10 שעה תשל"ה אליל כ"ו ל"ום קוכעים למז'ובות, לתגיעתהאו4ר
 א"בית. ,להופיע הצדדיםועל

 1794/לה מס'תיק

 תל*אביב-יפו האזורי הרבנל הדיןבבית

 גדב י. צימבללסט, ג. ח. אזולאי, ע. "הבנים : חדיעים כב'בפני

 : ן י נ עב
 מירקיס( הרב טו"ר ב"כ )ע"י א. : ת ע ,ב 1 תה

 גדטמכר( עו"ד ב"כ )ע"י ב. :הג,תבע

 גברא כח במחוטר מ?ונות חלוב :הניד:ון

 תל-אביב-- האזורי הרבגי גיה"ו של הקודם מפסה"יהמשך
 -- אשתו. גמזונות הייג הוא אם גברא כח גמחוסריפו

 לתיות יכייים כשאינם אשתו במזונות חייג הבעלאימתי
גיהד,

 רינה מה -- גברא. כח במתוסד תופה שי וינה מה --
 החם -- למיונות, ביחם מגורשת ואיגה מגורשת ארוסהשל
 כה מחוסר של דינו מה -- גכרא. כח למתוסר דיו אותויש

 להתרפא. הגתוןגגרא
-. 

 שיש בחיזג סמין מופ*אים האם
 ספיקא. ספקבו
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 סקנותמ
 אכץרים רברים במה עמו. כשה"א אלא אהיתו בסהונות חייב 'הבשל איו 1(א.

 במוומתיה. חייב  מטגו,  היא כשהגצנ'יעה אבל מנצה, היאכשהמנשה
 במקום שכן וכל אומעו, %ת לצרוצ חיב שהבעל מקרה בכל הדיןוהטו2(

 '5מיונותיה. שחי"ב .וכדו', נכפה צברא, כח מתוסר כגוו לגס לכופושהאיי
 החופה חלה אם לביאה ראריה הוינה הואיל נדה, גדיפת "צסקים חיוקים 1(ב,

 ארחסה. ועוזצה החהפה "לה יא %ו נעחשה וין יהויש
 לו שאיו למי ץינירכה בחהפה הדיז תלוי גם יהיה נשת וצבסחלווחץ"ש2(

 לבקשה. חאוי ואינו גבראכח
 כמחופר מודים חלה, איגנה נדה ,4חופת .ה8ומה"ם לוברי שאף מפהבראך3(

 כצידו. הוא ,ההעיעדב לניאה ראויה שהש משום החופה, שחלה גבהאכח
 שלמרות גבושו כח גאצתוסר לדון 'יש חיפה, % שאין ה0ובדים לעויטת אףאילםג.

 שאינה עוד ששל משום בנטונותיה, חייב שיהא יתכן ארוסה, עודנהשתמש
 חייב ,7והארוס מגור7חע ואינה מגורשת כשהוסה יודינה בו קהצירה היצמצרואה

 רק אמור מגורשת ואינה מגהרקית בואירסה שהרין מפוהצים וישגצחינהעיה.
 'במחחשר בן קואין מה מחמהו, להינשא מעצבת והקע לסעטה הומן ואהגיעלאחר
 במזרגות"ה. לתי"בו לאין לכוגסה יכל שאיני גבהאכח

 ומסתבר כחצבה. חוספת לה "ן נ5עלה רלא לחופה זצנכנסה שעלת להלכהטוסק-םד.
 כתובה. תוספת לה שיש אנשים, גבורת לו ואין ישה לנושא הדיןשהוא

 כראויה חשיבה שהופתו להחר מקום יש להתרשא עציתו גכרא כחבמ"וסרה.
 הכל. לדברילכטשה

 אים ספיקא, ספק בו 7ויש ב(ייהב מהמיחוק סניו סצצשז אם הפומקיםחלוקיםו.
 מוצטוין. שאיז מודים הכל הפוטקים, מחלוקת בגלל הקע ספיקא הספק ס"בתאם

 סק-דיןפ
 אה קיגלנו שבו 'תשלעוה, אלול י"ד מיום דינבו בפסק יסודו שלפנינוהיייז

 לזזן י2יבה יקבעצו גט, במתן וחיקכנהץ אגשים גבורת לבע"ק שאיז האשהטענת
 שלפנינו. הנ-זין תצא ימחצית,בתבשתה

 שנב לגו,2וג שתייב שהחלטנו דכיון ,במזתותיה, ווחייב פשוט נהעהולכאויה
 )אה"ע %מו" כשהקש אלא אשתו במזונות 'חייב האיש "שאיז לטשון הבעל יוכללא
 לח אבל עמה כשא"נה דפטדתצ וצא ממנזע היא כשיעחג-עה ,דרק שה(, ס"סוף

 חייב היא שבגללל כזה חסהון בו שיש וכל שם, ובעי"ע סמבהשר בעצנו,כשהכעיעת
 מהרי'ש בת"2ובות מכשר צן במץנותיה. חייב וטצץלא כעמנו, היא יעשנישה דוילגרשוע
 לכפהעו החה דראוי שם חהח'ליט ממרנס, אי1 וגם נכפה בבשל שם שדן קי"ג ס"ה"א
 נראה נמי "ומז.%ות : וז"ל סמוונותיה, דווקב וכתב מכפייע חעוש דלמעשא אלאלגרץו,
 גמ( )י"ב דמצהוא בציק אמרו מו גורלה שהוי בגט, מוציאה שאינו אן כל להדיש
 שגתן אעפ"י במועותהה ח-ב צעלה טצוישת, ,ואינה מגודשת חסמים קמאמרו מקוםכל
 שחייב כיון בנידוגנו הדין "תוא מהמתו". לינשא משהכבת שהש זמן כל כתובתה,לה

 במדנותיא. לחייבו ויש מחמתו לה"נשא מעוכגת "הא היילגרשה,
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 היה לא הנישהא,יז מתחילת דבריה שלפי דידן, בנידון שא5ה שנתעירר:האלא
 חופה זו הרי א"כ דבריה, וקלבלנו האמנוה ואנו לבע'ול, יכול היה ולא גברא כחלו

 דלדעת  גרת בחופת ,והרא"ש חךמב"ם ,בין מחלוקת 'ומצינו לבואה, ראויהנךאיגה
 הרא"ש ולדעת כאהוסה, עייין והיא חופה 'הויא לא 'ה'/ב איש.ות מהיסות בפ"יההמב"ם

 שם לן איבעי כתובה תוספת לענין ורק גמייה, כנ'2'ואה ה-א ו'( )'סי' אעפ"י פרקרלש
 ס"א. ,ס-' אה"ע בטוש"ע הדעית שתי ,וחובאו ברא"ש, ציי"ש  כנש,ואה, 'מידהבבא איבגמ'

 דג"כ 'כח-גברא 'הוסר מצד ל'ביאה רא:ויה אינה כשהחופה בנידו'ננ'ו הדלן הואולכאורה
 לחייבו אין וא"כ  נאיוסה, עדיין הדא הרמב"ם 'ולדעת והרא"ש, הרמב"ם במחלוק'תתללא

 לנידוננו, ,ממש הדומה בנידון נ"א סה החישות רעקיא בתש,ו'בות מצאנו וכןבמזוגותדה.
  במוונותיה חייב הבעל אם הש,ואל הרב שם ודן אנשים גבורת 15 ,שאין טענהשהאשה

 )ועי' חופה, הויא ניה חופת אם ,וחרא"ש הרמ,ב,'ם 'במחליקת לה ותלי  הגיר'ושיו,צר
 לא אנקים גבורת לו שבאין לומר ג"כ שרצה ל"ב אות ,כ"ד סי' ח"א ישחק"ב,,עין
 הרמב"ם(. לדעת כנש.ואהחשיבא

 "דגם השואל הרב בשם כתב רעק"א בתעוובות שם דבריו שבהמשךאלא
 מחמתיה, ,ביה אגידה הא מ"מ כא'רו'סה, דתוקא אף במז'ונות, תימב וירן הרמב"ם'במדון

 צ"ז". כתובו'ת רש"י לשיטת במזונות, דחייב מגירשת ,ואינה מגורשת לאהוסה זהודומה
 חדש ח"וב עללו "וצר מחמתו ,להינשא דמעוכבת והדין ליה דסב"רא חדברוביאור
 מגורשת ואינה מגורשת הןא אם מ"מ במזונותיה, חייב שאינ'ו ,בארוסה ואףדמזונות,
 צ"'ז כתובות ,ברש"י מבואר' וז'ה מז'ונות, חידב הז"ל  עליו הטילו מחמתו,ש,מעוכבת

 דומה, איבו "לי,נ"י : 'וז"'ל השואי, הרב ו'ברי יחה ,שם הגךע"א 'ברם עי"'ש,ע"ב,
 כאש,תו ובנן ודהובוהו ז'מן, 'כשהגיע לכ:נסה עליו דמדטל 'כיון במווגות דנתחייבהתם
 החלוב ,יסק לא לגמרי, ממנו אגדה נפטק ולא כזה  ,בגלהושין  ימיוויה ~ונסה,דבידו
 וכמ2,מים יעהעה דמה לכוסמה, חיוב עליו דאין דידן בנידון 'כן שאין מה וומנו,מז'ונות
 דעת הנהאה וכפי במזונות". מחי"ב  לא  לחהר הגירושין מנשת דמש'ום י"לעכבוהו,
 דכבר גי'ןאו, ,ולא זמל שהגיע בארוסה 'אילרי ע"ב צ"ז כתובות דהש"י וההלאהגהע"א
 ממנו", המזינות חווב פסק "לא מגורוית ,ואינה במגורש,ת ולכן במוונותמה,גתחילב
 נ,תווייב לא ומעילם כאהוסה  אלא א"נה הרמב"ם דלדעת דידן בנ"דון כן שאיןמה

 לינשא שמ2וכבת 'מה סמל עי רק ומז'ונות חדש היוב על"ו להטיל אפש,ר איבמ'זונותיה,
 כתובות יעקב" וב,,ב"ת וב,וופלאה" שי"ף במהר"ם גם אלתא הגרע'"'א וכדעת,מחמתו.
 וב;,הפלאה" שי"ף בבמהר"ם ע" )אולם עיי"ש,. ומן, בהג"ע דאיירי ברש"י שמפרש"םשם

  "נחנוכבת."(.  'בומצם  .מזו.ויוצ,  חהי~ך  עללו אלכא זאת ובבל זמן, הגעת קודם גם לפרה2שרצו
 שגם נאמר אם שאפילו ,היא שם בתשובה הגרע"א דכוות לפרש מקום)"מ

 : כפולה בטענה עליו בא" ,כשהיא דוקא זה דוי מיונות, חיב עליו יש ומן הגעתקודם
 מאיוטה יותר מזרני כאן לה יש ,:שבחייו שם: שר'ף מ"ר"ם וכלשח פסור, או כנוסאו

 רוצה י,נו א היא ם וג מלהמעא, בשבילו דמעוכבת ביה דאגידא כיוןאהרת
 דאו זו בטענה עליו לבוא "כולה אינה אנשים, גבורת לו באין אבל סה", נ ולכ
  הרבה אולמ עכבוהו". :ומשמים ששה "ומה יכול, ימאי~ אלא  למובמה מוכן דהאכנוס,
 שוב לכונסה יכול שאינו וכיון לומר יש גיסא מאידך דהא זו, 'בסברא ,לפקפקיש

 אינו אם נ"מ ומאי בגם, פטרבי לכוגסני, יכול אתה אין אם טענתה: בתוקףעומדת
 יכול(. שאינו פהבום או ,חוצה שאינו כהמוםכונסה



 רמ5רש האילוסין", "מן המילים את ברש"י מהק שם כחובות גמהרש"אוהנה
 חייג אינו רדאי "דבארהסה הנישהאין מן מגודיה ואיגה במגורהמת אלא איירידלא

 כלל נראה ,;ואין וכתב: 'מהרש"א דברי דחה שם שי"ף במהר"ם אולםכמזונותיה".
 הביא שם מקובצת" ב,,שיטה וכן עיי"ש. וכו', האירוסין" מן ולמחוק הספריםלשגש
 הרא"ש בשם הביא מק,ובצת" .ב,;שיטה ושם לפנקנו. אשר כנ'וסח בתרא מהדוראמר,ו"י
 : וז"'ל רש"י דברישהסביר

 כשאינה אפילו הא האיר'וסין, מן לפרש מצי היכי מקשים"רש
 מגורשת דהויא דכיוון קשה, דלא לי ונראה מזוגי, לה למת ארוסהגהה2ה,
 במזונותיה, חייב לעלכוא, לאינסובי מציא ולא ביה ואגידא מגורשתואלגה
 זמן הגיע כמו ההוי הנישואין, מן בין האיהוסין מן בין חילוקואין
 גהצאו".ולא

 ידו, על  דמעוכבת מט'עם במוונ'ות נתח"ב זמן, הגע'ת קודם דאפילו בדבריוומבואר
 עיי"ש; יהחצע", ב,,פניוכ"כ

 עליו יוצי ,ימע'וכבת" דדין יהושע" וה,,פני כהרא"ש ברש"י נפרש אם גםאולס
 הרמב"ן דבתידדיי :בזה, עלדו שחולקים מהראשונים "2 מקום מבל דמזונווע חישחיוב

 ארוסה הא האירוסין, מן לפרש אפשר איד רש"י על הקשה הרשב"א( בתי')שגדפסו
 דיימב"ן גהעם מקובצת" ב,,שיסה וכ"כ הנהשואין. מן דאיירי ,מפרש ולכן מוונות, להלית
 הדש, ח"וב עליו מטקל ארנו "מעוכבת" דדין להו דטבקדא הרי הרשב"א. תלמירובשם
 סהצפט" "נת"בחע הצי' עגשיו. עד ע*ו שהיה המזונות חיוג את ממשיך חואאלא
 דין ע1הוא וכתב הנז', הרא"ש יביאור רזם"י דברי שהכיא רס"ג 'דף ייוחם הגלנועל

 הרשב"א ותלמהיי שהרמב"ן והביא כן, שמובר בר הפוסקים ,בשאר נמעא ,ו*מחחהצ
 ג' כרך 74, עמ' א' שבניך חרבניים הדין בפמקי .דהבה וכג"ל. רש"ק על ,בזהחולקים
 היזע ח"וב עליו ירצר "מעוכ'בת" דדין בפי2יטות כולם נקטו 161, עמ' ד'  'וסרך ז4,עמ'

 שמדין במקרים אפילו במוונית שם וחייבוהו הנ"ל, כתובות רש"י )וכוברידמזונות,
 על חולקים יוצ שהרי תמהה, ,ולכאוהה בדבריהם. עיי"ון לחייבו, אין די*גילמזונהע
 פלוגתא, בזה שיש וכלון וכנ"ל, זמן בהגיע דאתיי מפרשים יש גופא ברוצ"י 'וגםרש'א,
 ן מזונות הבעל מן להוציא אמהמראיך

 דגם כהרא"ש הלכה שמא א( : 'במוונות לחייבו 'ספיקות שני יש 'בניהוננ'ו'והנה
 וופן, דאיני; כההמב"ם הלכה אם אמלו ב( תופה; )הויא לבלאה יאויה 7ואינהחופה
 חיוב עליו חל ,בארוסה דאפילו דרש,"י אליגא יחרשע" וה,פני כהראי"ע "לכהשמא
 ממון יעצההאין ע"ב ט' דף כתיבות חתיס' כתבו וכבר 'וכנ'י* "מעהכבת" :מדיןמזוגות
 שם תשלובה" "פתחי עי' אולם י"ג. 'ס"ק ג"ג ס" שמואל" "בית כתב וכן מפיקא.במפק
 יוסף" "ברכי בשם והבלא ספיקא, בספק נומון מוצשין דאין אחרונים ההבה בשם ז'ס"ק
 אין ספיקרת וספקי ספיקות מרבה שאתה דכל היהאה ,פשטה "דכ'בר : כ"ה 'סי'חו"מ

 דאפילו שגתב וכ"ה ס" להתומים כהן" תקפו 'ב,,קיצרר עוד ועיין המחאק". טהדמועמאין
 מחלוית שמ?'ד ספיקא בספק מק'ום מכל ממון, מוציאים ספיקא דבספק הסובריםלדעת

 ל"ו, סי' גאון לר"ש ישרים" "גמ2פטים ס' וע" ממון. מוציאים אין הכל *יגריהפוסקים,
 ספיקא. ספק יטוד על 'מהבעל סןונות 'להוציא גוכל לא בניירבנוילפי"ז

 כג'צואה, הוטו אם אנ,עים גבורה לו דכאין לנאצלה שהבאנ'ו הדבר  לעצםוהנה
 חופת קונטרס 'המלך", ב,,17ער מצאנ'ו נוה, בחופת ,אהא"ש דדומב"ם גפלוגהאתליא
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 שכתב ל"ו סי' "ירים" ,למשפטים בס' גא'ון מחר"ש .בשם .ש,הביא ד', סעיף טוףחתנים
 מוגבל זמן לה שיש בנדה דוקא היינו הופה, הו"א נדה שחופת הרא"ש לדע'תדאף

 ל'זה דאין אנשים גבורת לו באין כן שאין מה 'זמן, לאחר בואה חיבת ואיכאלנדתה
 יתרפא, מתי מוגבלזמן

 בד~
 לוכ"כ הרא"ש 'לדעוו אף כיל חופה דה?יבא לא יודאר

 כ"י(. סף ח"א יצחק" ב,לעין ,והבלאו ש"מ, סי' סוף יההסנא בכ'סא יאש"ב,;בשמים
 ע"ב ס"ה יף 'יבמית )ש,בתוס' הריצב"א חתשוובת דבריו דהה שם המלך"  "שעראולם
 תוספת לה אין אנשים גבירת ,לו דבאין שכ'תב ו'( סה א"2ות הל' כה"מוניוווובתשוו'
 לא דשמא אעפ"י 'ברה2 בתיקו דעמד נבעלה ולא לץפה 'כנסנסה דדץי מ,2וםכתובה
 דין כאן שייך חולקין, תיק'ו דכל גאון ,האי ולרב ביאה, 'חיבת 'סגת על א'לא להכתב

 עמן זה אין הא כלל, חו0ה הויא לא אנשים שבורת 'ל'ו שאין יכל נאכש* האם עכ"זנחלוק'ה.
 חולקים, גא'ון ה'אי ש'לרב, הריצב"א כ,תב .ואיך נבעלה, ולא לחופה דנכנ0ה לבעיאכלל
 דבאין מתתללה לומר רצה גם, 'ד"ה הנשל הגרע"א 'בתש'ו' גם המלך". ב,,ווערעיי"ש
 עליה, ,לבהא לו אפשר שאי ,כיון חופה, חווא ,לא לחרא'"? שגם יתכן אנשים גבורתלו
 וכנ"ל. הריצב"א, ותופובת מחהיא הגרע"א לה ודחי ג', מבת פחותה קטנה כמווהוי

 כריש בתיקו דקיימא ,נדה לחיפת לה 'מדמה דהריצב"א כתב ש,ם הגרע"אוהנה
 והרא"ש דהרמב"ם בפל,וגתא יותליא נדה לחופת דדמלא דמוכת כתב ועפי"זאעפ"י,
 "דרוקא : וז"ל אחר,ת, גלשון אותא הריצב"א בשם שם דבתוס' להתפלא יש אולםוכנ"ל.
 נר'ה2 בתיקו עמך נבעלה ולא לחופה בגכגסה יהא יתן, לא ונוספת ,אבל ומאתיםמנה

 הגמ. נמציית על קאי דלא מפורש הרי ,ב"אה". חובת ע"מ אלא 'כתב לא זץ2מאאעפ"י
 נכנס'ה רגין 'בעי שם: בגמ' לה שקדמה הבעיא על קאי אלא נדה, ופרסה 'לחופהדבכנסה
 בתיקז, עכמיה ץ 'בעיא ו?גם הריצב"א דס'ובר כמ2ום 'והיינו 73הו. נגע'לה ולאלחופה

 ,יבה"ג וז"ל: והוסיף כנ"ל ש'כתב ,ו' ,טי' מיימונדות שבתשונות בדברלווסמפורש
 ולא קונה, הומה חיבת לומר תומצי אם אשי יב מדפשט קונה יחופה דהקבתפומק

 לה יש נגעלה, ולא לחופה דנסנסה כאת"ל שפוסק דלבה"ג .מדברלו עמ?מעהבנת"'.
 פליג דאידו אלא אנשיס, גבורת לו 'באין גם תוספת לה ויה"ה הדין הנאתוספת,

 סי' ח"א זעראנ"ח תו2ף )ךעה וכנ"ל בתיקו עמדה הא'שונה 'בעיא יגם ום"ל בה"געל
 גבורת % ואיו 'וכהמשע תוספת, לה איז אנשים גבורת לו 'באין דגם 'כתב ועש,"זס-ז(,
 נבע'לה. ולא לתופה ננכנטה אלא הוי ולא גדה מחופת עד"פאאנשים

 וייצב"א דמץ ע,העתיק י"ט ט"ק קנ"ד ס" שמהשל" "בית בדברי צ"ע כןוכמו
 ולא לדץפה כנכנסה דועי כמ2יום תוטפת, יתן דלא דהטעם מבואר בתו' "מו;ו :בזה"ל
 כ'. ס"ק שם שמואלע "בית וכ"כ ס"א"[. "סי' ]צ"ל " ט' בסה כמ"ש ~בתיקו יועל,תהנבעלה
 ורק כתובזע ,ויספת לי; ה2 נבעלה ילא לחופה דנכנטה מבואר ט'/א ,בסי והאותמוה,
 כלשונו שמואל" "בית דקדק לא ואולי ,תוספת. לה דלית שם דאיתא הוא גוהבפיהמה
 גדברי גם כן פיוה2 ואולי עלייה, לבהא יכול שאינו ,כיון נדה, לחוסצ2 ללעיותווכוונתו

 הריצבעא, בד' הגרע"א פיוי2 כנראה וכך גדה. דפירסה הגמ' ,לבעיית שטונתוהריצב"א,
 מבואר הנ"ל, מיימונלות שבתש,ובות בדבריו ובמיוחד הריצב"א, בלשון אולםוכג"ל.
 שנתבאר. יוכמו ג,בעלה, ילא לחופה בנכנסה שם שבגמ' חראשינה לבעשדכוונתו

 כפייה בלא מעצמו מגרשה ,:ואם : ,וז"ל כתב כ' בס"ס שם שמיואל" "בית,ההבה
 רצר'יך הטור' שהביא חרא"ש מהשובת משמע כתרבה תוספת ולענין כתובוע להיתו
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 ליתן צריך דאין כתב לגר,ע אותו כשנופין דוקא כי טצצכן, דמגרש כיון להליתן
 ד' ג' ס" מ"ג בכיל כמ"ש לה, אוסיף לא ולמיפק לכה2קל דאדעתא כתיבהתוספת
 כתוב'ה תוספת ליתן צריך אין יבמתו על הבא ס'ש תוס' למ"ש כדהו ה'[, ס4]צ"ל
 לו דבאק נאמר אם והנה נבעלה". ,ולא להופה כנכנסה 'הף  עליה לבוא "כול דשינ'וכיון
 3תב שלא דגז' בתשובה ההא"ש על צ"ע באמת א"כ נדה, 'לחופת ומי ,אגשיםגסוית
 דאם !ונ2שכ2ע לוע כתב לא למיפק דאדעתא דאת אלא כתובה תוטפת 'לה 2ךאיןבטעם
 מהרלב"ח גתשרבות ]וכן 2ומואל" "בית שדייק וכמו תומפת, לה יש מעצמומגרשה
 הטעם רק תוספת לה שאין בטעם כתבו ק"ב סי' ת"ג ,לב בן מהר"י ויהבובות ל"גסי'

 'תוספת[, לה יש מעצמו מגרשה שאם ג"כ .ומשמע עיר'ש. ,לזק כתב לא למיפקדאדעתא
 יוריבו, אין וממפק בתיקג שעלרמ; נדה ופהרסה לתופה כגכנסה הוי 'הא אמאי,וקשה
 לבעיא א,לא ,"מי ולא נהוע מחופת זבדלפא אגשים" "נבורץצ לו באין נרחך עלאלא

 רוב כדעת היא דוץ הרא"ש ירעת בבעלה, ולא ל'חופה בנכנסה שבגמ'הראשונה
 הלכן שם(, כתובות ברא"ש )עי' ,תוספת לה דיש נסהיטה הראובונה ש0עיאהחאשינים

 כתובת תוספת לה יש מעצמו מגוהבה אם אנשים גבודת לו באין שגם הרא'"עסובר
 לל באין שגם סבר לכן וכנ"ל, נפשטוע לא הראקועה הבעש שגם שסוגר הרקגב"אאך

 ה' ס" שם הרא"ש 'בתשובות לע" תוספת. לה אין מעצמו במגהשה אפילו אנשיםגבורת
 ואת ובכל הריצב"א, תשובת על שמסתמך בתולה, ,היא ועדיין אנשים גבורת לובאין

 ודויט בתיקו, שעלתה נבעלה ולא לחופה לנכנמה דדמי ,הריצב"א מש"כ את שםהומלט
 שכהגגו(. 'וכמו לשיסתו, דהרא"שמשום

 נפשטזג הראשתה וובעיא הראשוגים ורוב יעהא"ש כדעת קיי"ל להלכהוהנה
 גפשטשק לא הראי1ונה .בעיא שגם הריצב"א 'חחצת חולק. ללא 'ס'אש טי' כטחם"ע פסק,ווכן
 שכתב הראנ"ח דבדי שדחה שם 'ס"א לסר הגרע"א הגהות רצ" ית"ד. דעת לכאורההקח
 ג"כ דס"ל משמע רנ"ה אלף ט" ח"א הרשב"א בתשובות ]אמנם זזינא. ספיקאדהף

 שם לכתהבות הרשב"א גחי' אולם נדרים, סוף הרשב"א בחי' משמע וכןכהריצב"א,
 עכ"פ נפעוטה[, הראשונה רבעיא חתרי"ף 'הר"ח דבדי אלא הביא לא תשל"ג()ירהצלים
 נ"ו ס" ח"ב יצחק" נג~עין נ2ש"כ וע" וכנ"ל. כלל, הרךצב"א .דשת הוזכהה לאכטהן"ע

 בלטון אף כלל בשו"ע הובא שלא הפוסקים דדעת ב"דעו מסור "כלל : וז"ל ח'אות
  ונבגמה הריצב"א, לדעת כלל לחה2 לנ'ו דאין נמצא כלל". 4;1 חיל2יגן דלא אומרים,יש

 כצרשה אם אנשים גבורת לו באין הדין ,והוא כתובה, תוספת לה הב גבעלה ולץלחופה
 ואסשד הרמב"ם ,לדעת אף גמורה כנשואה ההא היי בנהרונ14 הדין והוא וכנ"ל.מעצמו,
 בכיובותיה.לחייבו

 שכוגב כמו לומר יש גדה, מחופת עדלפא אנשים גבורת לו דאין דבר שלוטקמו
 אנשים ג,בהאת לו באין הרמב"ם ומחהה .לומי כן גם שצידד ד' ענף ג' טה יצחק*ב,,באר
 בר הוי דלא דאף סרלס ,באשת מודה יהרמב"ם מדה "ומוכח : וז"ל כנעיאה,דהויא
 ראויה עצמה מצד דהיא כי!ון לבשה, ראויה חופה מקרי מקום 'מכלשכיבוק

 למהר"י יהודה" יבית בתשהכות מצינו זו סבהא וכעין מעליא". חופה חף לכן ה א ביל
 : דבדיו בסוף ש0 ,וז"ל לביאוע יאר ואינו חולה וךה שחחתן 'בנידון י"א טהעייאש
 מבטל אינו דידה דהולי 19העלינו למה מבעיא דלא פשוט גראה דלפעג"ד לדידן"ונחזור
 א 4 ד חולה, הצא בריאה בהש2 זטכן כל דטדאי איטחר, הבר דלקכא 'כ"ון חופהח'יבת
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 הא ליה דאמ,י.'ה לביא'ה, החא,רה ח'ופה חיבת דאיבא מחמ'תה העי'כובבא
 תימצי אם אפילו "א'לא שכתב: דברדו בהמשך ערד שם ועיין קמך".קאימ,גא

 בחלה מקום מכל ,וכו', נדה פירסה כמו לביאה חזיא לא מקרדא הש, נתלתה 'דגםלהשד
 יהיה כת דהה2ות הארץ, כל ,כדרך עליה לבוא יכול שאקנו אע"פ וכף טפי עדיףההא
 מהצת שימצאנה החהלי מעליו יקל אס לפרקים ,הוא מקדה מ"מ 'וכו', מתשבישמדנעו

לפנ-

 בנידוגנ,ו ,הדין דההש יהל 'ולפי"ז ,ביאה". חיבת איכא ,הספיר יצהו, תאות להובלים
 ,הרופא מכתב ש.לפי ובפרט לה,תר'פאי חוא מקדה מקום מכל :א,נשים גגורת לו שאוןאף

 האשה 'וגם בסדר, הם ש'לו המין דא,ברי בהתלט בר"א חדא גופגי באופן הרי אותושבדק
 ,הנראה 'וכפי אללה, נכנ'ס ולא בחוץ ששפך שטוענת אלא מתקשה שהיה הודתהעצמה
 באמת ווכאישר להירפא. שנלתן דבר ,וזה ,נפשיים, ממעצ'ורים נובע שלו ,גברא כחהומר
 וחייבנ'דהו טענתו ק"בלנו שליא 'דאף להתרפא, לו ותעז'ו'ר עמו שתש,לים הבעל ב"כ כ,ןטען
 בפסק שבהשר:נו וכמו שיתרפא, עד להמתין חייבת האשה שאין כהמום היינו גט,במתן
 להחשיב יזב שפיד להירסא ,הדבר ניתן סוף י2מוף 'כיון מקום מכל אבל ושקודם,דעגו
 הנ"ל הגרע"'א ,תעוף ),דע"' הנז', מהודה" ,;גית סברת לפי לביאה, כראויה החופהאת

 לביאה"(. חזי מ'יד עכשיו להיה ס,מא, ליה מגדרא ד,;אי זו סברא שםשהיכלר

 בחיבוק גם אסורה הא דבנדה 'אנשים, ג'בורת לו 'לאין 'נדה 'חופת 'בין לחלק ישערר
 לומר ."ש 'וש'פיר ונ"למוק, לחדבוק ראוי הא אנשים גביהת לו ,באין כן שאין ,מהונישוק,
 יזה ,בדומה שכתב ק"א 'סי' ח"א יעקב" "שבות גתשו' ')ועי' חופה. הלבת כאןשיש

 "זשנפשר : וז"ל טעות, קיחושי הוי אנשים גבורת לו שבאין לומר שרצה מכרלאפוקי
 יישוק" 'וחיבוק אברים דרך לה 'ניחא ה"ה והו 'בכל בו"בו ,לבעול, יכהל דא"נויאע'ע
 אבומסקי מג'ר'"י ל'תשדבת ה,מערכת בהערת ב' כרך ,ס'וף הפוסקים" ב,,אהבר ועץ'וכף.
 גבורת לו דבאין בדבריו ,ש,מבואר ע,ו סי' סוף ח"ד דבר" "משיב בתעוובות 'הצ"עשם(.
 ולפרנסה. לזונה ונתחייב נשואה חויאנשים

 נשיאה, כרדאי 'היא הרמב"ם לדעת אפילו 'דבניהוננו לומר דמסתבר וביר"נועלה
 דיננו בפסק שחתלטנו .מביון דא"כ ,לאשתו, .בעל חיובד בכל חייב הוא הדיוממ"לא
 למעלה. ש'נתבאר כמ,ו עמו, שאינה אעפ"י במזונותיה לחייבו יש לגרשה, שחייבהקודם

 : פסקנו יכךאי

 לחודז2, ל"י 400 סך למזונותיה א. ,לאשה לתת ב. הבעלעל
 מאתנו. אחרת לההראה עד מהיוםהחל

 תשל"ו. דה2ון כ"ב היוםניתן



115

 תוךל"ה/26ערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדיןבבי'ת

 נשיא, - גורן ש'לשה הרב ל"צרא'ל הראשי ההב 'כ"ג : הדמנים כב'בפבי
 מזרחי ,שיום שפירא, אברהםהרבנים

 : ן י ג עב
ה'מערערת גירון( עו"ד ב"כ )ע"יא.

 :נגד
המשיב וינובסקי( רותם עוה"ד ב"כ )'ע"יב.

 ולמיוגות לגירהסין מהסכם ,חזרה :הגיוין

 ירושלים האיזירי ביה"י של דין פסק על אשהעיעור
 להיוב וגם גט לסידור בעלה עם הסכס שערכהשלמרות

 חור והבעל שהואיל הנ"ל ביה"ר החליט הגדולהיבני ביה"י ע"י סס"י של תוקף קיבל וההסכם וליידיה לה ונותמ
 למזונות, להתחייבותו גם תוקף אין גט למתןמהתהייביתו

  כחטיבה  טהוא  ההמכם הלקי  גיו  להפייד  שאיו  הבעלטענת
 גירושין כהסכם האם -- כולו. נסל מקצתו נטל ואםאחת
 ולילדים לאשה למוונוה ההחייבותו צמווה לאשה אישבין

 מה .- גט.  בפתן  9ביך תל  האם --  הימ. למהן יבותולהתח
 אחו  ביגיך  ג3מיו את אדם בגי לשגי מקנה כשאחוהוין

 ראוי אינו מהנכסיב חלק או אחד אצל מתגסלוהקנין
 מתבטל שהוא או הראוי ההלק לגבי הקנין ת% האםלקציה
 הכולל הסכם לגבי גם חלה הנ"ל השאלה האם --לגמרי.
 שקיבל הסכם האם -- למזזנית. והתחייבות גט למתןקצין
 שמאלץ הרין מצו בהן שחייב תשלומין לאשתו לשלםהבעל עי גכפייה האם -- זה. דין לגבי עייף פס"ד שלתוקף
 האם -- מעושה. גט של חשש נזה יש אשתי את לגרשאותו

 פיסול ונמצא  יגרשנה  יגעלה כדי נהובתה על אשהמחילת
 לחזור אדם יכול אימהי -- ממחילתה. לחזור יכולהבגט

 מסויים. הסכם מעיינת או נכסיוממכירת
- '  

 האשה אימהי
 חלו, לא  כשהקיוושין קידושין כסף להחזייחייבת

-* 

 יא כש"פויון הגן עדיון כסף להתזיר הכהן חייבאימתי
 לא כשהנישואין נתובה בתוספת הגעל חייב האם .-בו?ע,

 לא ואין ש י כשהנ ונוה ל ובסנ בניוניא הדין מה -- צעו. ונ
 ליכירו  גותן  שהמעגיי גבגדים הדיז מה --התקיימו.
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ופיסרו,
 שהבעי גבגדים הדין מה --

 מת והוא לאשתי נותן

 לבנו מלמד או פועל בשובר הדין מ" -- אותה. גירשאי
 להם לשים חייג הוא האם שהוא אוגס מאיזה העסיקםולא

 אשתו את לגרש בקנס עצמו %ת משעבד האם --שכרם.
 גט דין גזה יש והאם הקבס אה לשלם חייכ מגיוחואיגו

 לורוש בביה"י תיק שפהח ההיבע יגול מתי --מעושה.

 ההסכם נפתי"ת הגירושין ענין "זכרת האם -- אוהו.לסגוי
 הגייושיה לביצוע שבהסכם ההתחייבות כל אתקושרה

מסקגות
א

 בוצעו זצלא עוד כל לגירושיה בהסכם הזמ בני בין וצטצשו התחיייפחות 1(א.
 תוקף. יהן ארומגיהרשיה

 אבל .תג"רושין, מביצוע ישירות "גובעוות בהתחייבויוז אמורים דבריםש"מ"2(
 והילוים 'החשה מזונהן כגון זה, שבהמכם הזוג בני שבין אחרוה"תחייבו"רת
 הגירושין. יוצעו לא אם אף בהוקפן נשאריתוכחהמה,

 חל שלא מפני בו, לחזור יכוי קנין, בזה עשה ואפייו לאוצתו גס לתתהמתחתבב.
 גט. גתינת עלקגין

 התגטל שהקנין חעפ"י כשסר, או אהד בקנין נכסיו אום גגי י"4ני'המקנהג.
 נבפים קנין בכל יתחים ומכוון יי. שהקגה וצשחצית אה קונה הבה-ו וסוחד,אצל
 נעהצה "קנין אם בין זו בהלכה מחלקים 'ריש :הג'כסים. של השני החלק עלהקנין שיחוי מעכב 81 אין "קנין. חי לא אלוו שביהס או יקנין, ראוי אינו כמזםשהלק
 ראוי ההה לא עצמו הקנין אם לבין לקנין, יאוי איגו והאחד אדם גמלשני
 פטל מקצתו שבטל הסכם וכן מתבטל, הקנין כל שאז הנכמים מן בחלקלהול
 למומיה אבי וקיים, ומריר הוא הקניו עליו לחול שראיי שמה סרברים ,וישכויו.
 ,צהשמר היא שהלכה ג"הודה, הגודע ,בינוהם הצסקים, גדולי לדשת לחשושיש

 כל חל לא כגהקנין, חלק חל 'לא שאם הייג,ו כלל, קגה לא רחמהר" אתה"קנה
 המוחזק. מידי מוציאים אין ,דדינא ספיקא והוא וה'ואילהקנין.

 חל", אקטת הגט ל4בי שההתחי"בות פי על אף ממון, לעניני ובין לגטנין הבעי מצד התתמבויות הכולל בבי"ד, חגצשה י"ג בני בין גיהושין 'הססם1(ד.
 כלל נעשה לא גט שלג'גי מפני וחמור", את ל,,קני חשש בו איןכאמור,
 גט מדין "צט את פוטל והיה להלכה נניגוד חוא כזה קנין בחהצרקנין

 נלבד. הממהנ-ת ההתחייבויות לגבי נעשה ,בהסכם "קנין וכלמעושה,-
 מזתית לחיוב דשרגע לכל דיו פסק של תוקף קיבל כשאחסכם שכן'וכל2(

 ביה"ד, מכח גם אלא ההסכם מכח רק נא 'המזונות חיוב ,צאין ייואים,לאשה
 מעהיה גט של חווש ללא הדין לפי יהיה קאהבל שמדייק בית'ד עלחזקה
 ואצותית. לגבי רק יתול הקנין ושכל וחטרד", את "קנ" של חששוללא

 כולו, 'בטל מקצתו בטל שאם אחה שלימה כחטיבה הוא זה שהסכם ל,ופטי איןגםה.

 חיוב לגבי גם בטל הוא הגט ל'גבי עובטל יהואיל יצט נתצן לא קחוםהייני
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 ד1בתו ט3ה נובע ,הההש יבחסכם כלל תלץ איכו וצשוובות שותיוב מע1םדצהייבית,
 בית "המון לא "בוואי בהסכם, הבעל של ההחישצחו מבלי אף ולבגיולאשאעו
 שבהתחייבות חהסכם י~ק למינוה שבחתחייבחן ההמכם חלק את לקשרהדע
 תבעל מצד ב14ה הדינים כל במשך לגט שהדרישה בנידון ,דכייש הגט,לטתן
 הפ2שע7 מצדולא

 על אף הרין, מצר בהם חייב שהוח תשלומין לאשתו לשלם והכעל את ,כופיםאםו.
 דין יזה אין לאעווצ, גט לתה וה בגלל נאלץ יהיה קוהבעל גורם שוהפי
 מעהצה.גט

'ב
 עהגרשה וצט אה וכתטו 4גט את לה  שכתב למני לבעל 'כהובתה שמהלהאשהא,

 סגצי טעבתה, ולחצץע לחיר הצשה יביה בגס, פסול גמזש מכן ולאתרבו
 שיגרשנה. 3די הקעה 'הכהובה ,סמאילת סוובתהשכל

 מסויקמת פעולה לכצע שהוכל כדי היא שכוונחו לבל ץוזע גכסיו ,אבצברו(ב.

 בוצעה עלא 4סיבה ששמ הוא הדין לפושל, יצאה לא תואת "פשולהולבסהי
 יבל נבסע; גטשנדדח ל"41ר יגצל אעו מרצונ'ו, בו שחור משוט השרגעיה

 ממכ"רחי. לתזור חוא יכול אינס, סאים ,פהם9ה לאאם
 מסויימת בותה "סוד 9ל בלבר 'התחייב ויק משקיה וץצה לא עדיין אםאולם2(

 ברוהה יכועחן טסרים בסכום כו והתתייב לאשחו ,חטכם קאטזבבצון
 להזור גם ויא יבנל אתס ללא וגט ממתן בו "חר ,ההש אם אףשיחמציק4ו,

 מיד תדיל אכספית סוההת"ייגאשז 'בפ"רחן 'הוגדך כן אם אלאמד"חי"ביצ,
 5ווטן. ייהה ק4כך בשלי קומובןאו

 חלו זלא החנזף נתקיים ולא תבאי על קיד4צין לשם גסף  לאשה הנותן 1(ג,
 שקהחן כשם 3י הכסף, אה % להחזיר הדפות לכל האשה "ייבת"קידושין,
 זה. הנאי על הבסף את לה גתו גם כך 'תנצי עלאיתה

 לא4ר יחולו ווהקיהושין אתה וההנה קייושין לופם כסף לחשה4גותןג(
 האיש אם "בסף. את לו להחזיר עליה בה, חוורת החשה אם עם,וולווצים

ה41-
 הכסף כי "סאי' את לו להחוהך צרהנה הש שאיו ס"ברים יש בו,

 בגה גם בי ומברים כד על שחילקים ויש חגאי. כל וליא מ"ד להבקנה
 תפשי. % בקידושרן כבי דין א1תו"ש

 מת אם עם, וילושש לו שמלאו יפבי ננו לפדיון סלעש המש לבהןהנחןןר.
 כ1דים הבל וזבן, מת לא אם ריסף. אח % להחזהי הבהן על שלוו1יט, הודהלן
 היא הלבה  ש"רי בו, הוור האב אם אף הכסף את יו להתזק- חייב הכהןשחין
 מידו. מוזראון אהן סעצמו חחס הבהז אםשגם

 וונטז עד לכונסה י~מפיק ולא כתהסה חוספת יה והוםיף לארומתו כחצבה ,הכוהב'ה.
 היהה ,שעצונהך מטו ש"אתצדנא 84רספת, את גשה אענה הקא ו1גידשה,(1

 אותה, שהצא לאהר רק חתול ביהשהתזדיבוחצ
 זצ החתן שסת 9ד להינואש הפפקו ולא הנ"ןהין יפני לחחצו גדונךש,אגותןו.

 וכן שינואשו, דעת על שנהץנו טשום הנוציא, את להחיר "יובים הכלה,מתה
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 לו, מלהינשא שחורה או מתה, היא או מת ורגא למשהרכתו סביונית השולההתל
 . חסביובות. את לו להחזירתייבים

 על מעבהרתו, חותו שפיטר ,צלחחר ההע הליז לשכיהו, 'בגדימ שקתה "ביתגצל7.
 נתנו שהבעלים מפני תכייהם, את לו לשלמ ור הבגדים את לו להחוירהשכ"ך

 שכייוהו. ,ןל דמיגבל לזמן רק הבגדים אתלו
 חייבת שהיא ס"ברים יש אוהה, ג"רש או מת .והדא לאשתז הבעל עהחנה,בנדיםח.

 לה נתן שלא היא ש"אומדנא משוט הכתדבה, )בדמי אוהם קהצמין אול"הז'"רט,
 להחתירם, חי"בת א"נה אותה גירש ויאם סו,ברים ויש בהם. שתשמשצ ע"מאלא
 אךתו, לשמוצ שתמשיך עיכוב אין שמצידה לומר "כולה שהיאכושום

 לו להחזיר חעבת אינה שחש הפוטקים סוברים ומת, בטבעת אשה ,המקיש1(ט.
 מצידה. א"ננו לו להינשא שהעיכוב ל,ומר ש"כול'ה משו'םהטבעת,

 הו11שבינזו1 מקבל אין הבן, 'ומת בנו ע"י 'לניש'וא"ו שו,פבינו'ת השולה'וכן2(
 מפגי לוה, זה מחזורים  שהיו נהוג שהיה אעש'י שחצבינות, לההזירהייב
 פצידו. הע"כוב שאין 'לומדשיכול

 אמ הפוסקים חיק"ם מלהעסיקז, ונמנע וצצעביד וגאנס לעבודה פועלהשוכרי.
  ה9בוהה את ל,הוציא מהכן שהוא לטעון יכול הפיעל כי יטועל, לשלםפטור
 הבן. ימה יבנו מלמד בשוכר הדיז ,והוא מצידו. המניעה ואיןלפוצל

 יל לא  'הקגיך תל  לא יגוש, יא  אמ גשס השתחייב  אקותו את  יגרשו קבין  9%וס"הש.
 "יהקנין להודיעו צריך ~כן וחמח-', את "קני והוי משום הקנס, על ולאהגט
 אם אבל משושה, גט ויהי "גרש אצומ שההש  יטצה, שלא בדי אוהו מחייבלא

 יהיה יגרש לא שאם הקנם ,לגבי הטחנבחר הל לגרש, בקנס עצמו אתופעבד
 את ישלם שבידו משום משהיה הגט נוהמה לא וובזה הקנ0. את לשלםחיים
 לגרש. ולא'הקנם

 בקנין תלוי אינה ג"רושיו כהסכם קטינים ל"לדים סבידים מזונות קביעת1(יב.
 "גייושין, ,בביצוע חיוו"ה 'טךנה ההסכס חתימת עם תזקפה איאהגט,

 גם 'מגודלימ מיינות או ג"רושין 'בהסכם בג'רים לילדים מ'זינותקביעת2(
 ,וצירושיו.  קירם  עם  ושומדת הלויה'לקטינים

 הךא שמהדין הבעל 5ל טענה כושין 'הגיחופין לפני 'לאשה מזוגותקב"שת3(
 נלבד. ההמכם ההימת עמ שתוקפה יתכן גכלל,*טור

 אוטומטית גסגר איע  ילוים להתוקת %צ למו,תהע או  לגירושין תביעה תיק 1("ג.
 יהוציא הדט לסיים לתבוע לפעמ"ם רשאי הנתגע כי חת"בע, דרישת ,פיעל
 דיז.,פסק

 שאוור בהודעה התיק טגירת לבקקו צד כל רשאי 'הצזזים שי בהסכםאולם2(
  למזוצה .השני הצד  ליבות בקשר  סעיפים אין יגהמכם בתנאי  'וזהגו,
 שונה. הדין שאזוכדו'

  ,בתהפו נשאר תמצ  המווגות, ,בענין ההסכם את "מאשר פס"ו כברכשיש3(
 יהנא 9ד  חג"רושין  מהמכם חיטה על הצודים של  הצהדה לאחרגם
 אחר. ריןפסק

 "יעשחייבויות כל את ששרת גירושין להסכם גפחיחה וציוושין  עג'ין הוברת 1(יד.
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 ביצוע גמ בטלים הגירישין של הביצוע צדסל ואם הגירושין לביצועשבהסכמ
 ח"וב היה לא גזה שכאופן אומדנה שיש סהיום הז שנהסכםההתחייבויו'ת

 הג"רושין, ביצוע לזמן קבוע הביצוע שזמןחהן
 ולפי הנוטח לפי לדון יש לעצמה, כעומדת בהסכם מוגדרתכשההתחיובות2(

 ההתחייבות. לביצוע תנאי 'הם 'קוהגירושוין בדורא אימדנה "ש 'אםהמ'סיבות

 סק-דיןפ
 בירח2לים האזורי ביה"ד של ה,דין פסק על א. הגב' של שני עהעורלפנעו

 )16,3.76(. תשל"ה בניסן ו'מיום
 שנים למני קטינים: ילדים 3 ולהם שגה כ-19 לפני זל"ז משאו הזוגבני
 ותי בה בגד שהבע'ל הזדמנות בכל טרעגת האקךה ביניהם, מר'ובים סכסוכיםנתגלעו

 בפנינו. הדיין כ,ל בפה2,ך הבעלל 'ע"י חוכתשה שלא טענה אחרת, אעךהעם
 הצודים בחי בו הצדדים בין ג-יוקדן הסכם נערך 1.7.73,גתאריך

 לה-
 הסכם

 למזונרת מרט לתהה2, ל"י 800 בסך האשה אצל ילד"ם חחזקת דבד כילל הבעעת,בכל
 הסכם לידי הצדדים באו לא זו בשאלה דצט. קבלת עד ההסכם חתימת מיוםהאשה
 הרגני", ביה"ד יקבע "בזה 'כיונקבע

 בתמוז ו;' 'כהום גישיבתו בירדשלים האוורי לביה"ד הוגש הגיהושיןהסכם
 עוהבעל ,~משום "גשיושין להסכם הרשמי הנימוק את האשה נתנה זו ביש"בההה2ל"ג.
 ענורה למוומת פס"י 'תבעה היא הגית". את עוב 'והבשל אחרת ואשה %ם וחי בהבגד
 ההסכם. 'כפי ,הילדים גוזוגות עגור ל"י ל-800 בנוסף לוזה הגט למתן עד לחוז-ו2 ל"י500
 חוה2יים, למשך לחודןו ל"י 500 ,לה לתת המכיםהבעל

 שיגיעו עי הג"רושין הסכם בביצוצ הדמת את 'ליחות החליט האזדריגיה"ד
 גירושלים האוהר'י לביה"ד הוגשה )6.1.74( תשל"ד בטבת י"ב בתאריד .מלא,להסכם
 דלחלן: גנימוקים התיק וסגירת הליך לביטול חאהיא מטעםבקשה

 והתיק בעלי עם להמדר הגעתי 1973 יולי ,לחודש 8 בוום הכבר גחאחר1.
 תא'ריך. קביע'ת ללאגדחה

 מבקשת אני ולכן בעלי, עם הסדר לשום הגע'תי לא היום עדא(2.
 התיק. א,ת ולסנור חתביעה אתלבטל

 פגה זמן( באותו האקוה )ב"כ אנגל עו"ו גם לי שידוע כמהעדב(
 התיק. לסגירת דומהבבקקוה

 בירושלים המחוזי המשפט בגית כיום נידונה 'למז'ונות'תביעתי3.
 מז'ונות. כה2לם 'לא שבעליכה2ום

 גם ומבוטל כבטל חהמכם את לראות יש ו~ז גט, לקבל בדעתיאין4.
 הג"ל. ההטכם פי על נהג לא וצהבעלמשום

 ולאחר ,הזוג בבי בין 'מרובים סכסוכים לאחר שנערך "גיר,ח2ין הסכם ימודעל
 בירהילים האוורי לביה-ד הבעל ב"כ 'הגיש בג"פ, 'להפרד עליהם בי 'המסמה לכללשהג"צו
 בענין. לדון ה2יבה לקבוע ולחילופין התיק, לסגק"תהחנגדות

 'לטעצת תשובה גירון א. עוייר 'האשה ב"כ הג-2 )21.1.74( תשל"ד 'בטבת'ב-כ"ז
 נעשה ווהאגמ" הבעל בין נחתם 'שכג"כ'ול הגייושין "הסכם 1, בסציף ט'וען בההבעל
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 מצד אלימות ו25שי 'ואיומים לחצים הפעלת ותוך הבעל מצד וקגוניה רמאותהוך
 שום עשתה לא והיא לחתג'רש רוצה ואינה ר'צתה לא "האשה נאמר 3 'ובסעיףהבעל".
 רב ומן בןוה בטל הגהיהבין  "המכם נאמר 7 'וגסעיף גט". לקבל אותה  קויתייבמעקךה
 ש'התיק חודשים 8 לאחר ,והיום ומבוטל, 'כבטל אותו ראו וכולם פיו על נחג לא צדאף

 שידוע אף על אותו, יהחוות הבעל פתאום ג~כר וגנרז, טנור היה זה נכבד דיןבבית
 אשתו". לבין בינו הסכם שום שאיןלו

 ביה"ד החליס תעול"ד/ בעוגט בז' שהתקיים האוורי בגיה"ו מדיוןגתוצאה
 : גדלהלן תשל"ד בניסן בא'האזורי

 הבהיר, רתוך לפנינו חצדיים ,הופיעו תזל"ג תמוז ה' וביום,ן;"ות
 מלא, להסכם שיגיעו עד חברור דחה ,וביה'/ד ,למזונרת, סס"ד האשהדרווה
 בקשת ,ודוחים גמזונות, דיון לפגינו החל כי הבעל ב"'כ ,טעגת מקבלים%ן
 התיק". לסגיר'ת האה2הב"'כ
 בקשה )'החדש( זשנשה ב"כ הגיש שוב )30.6.74( ,ת,2ל',ד .תמדז "בתאדיך

 לא ואם הבעל נגד למזונות עתיהה שום 'כיל לא התביעה כתב ,;כי חתביעהלביטול
 ביה"ד של ההחלטה על לערער רשות האשה ג"כ מבקש 'הקההמת, ההחלטה אתיבטלו

 בתמו'ז י"א מיוס גישיב.תו זו חדשה-ישגה בבקשה דן ביהושלים האזורי ביה"דהאוורי".
 כדלהלן: בירה2!לים האזורי ביה"ד התליט תשל"ה תשרי ובכ"תתשל"ד,

 תשל"ד. גיסן א' מוךם חהחלטה על וחויריםא.
 בכך. רצוגו אם הההלטה על לערער האשה לב"כ רעית גרחגים,ב.
 ערעור רשות למתן גקשה ב"כהאשה הגיש )74י31.10(  יתשל"ה מהחשוןבט"ו

 להיעתר )24.11.74( תשל"ה כסלו בי' החליט הגדול וביה"ד הגדול, ההבנילביה"י
 2.2.75. .תשל"ה שבט כ"א ביום בישיבתו בערע'ו'ר ,דן הגדול ה'רבני ביה"ילבקעוזע
 במהל'וקת. שנויות ווהדו הבעלות בכל הסכם לידי הצודים באו הצזדים ,בק מו"מואדוי
 וביה"ד בקאג"ס, ההסכם קלום א'ת עליהם וקבלו  גלרושין  הסגם על חתמו הצדזיםשני

 דין, פסק של תוקף שלו הנספח' 'על ש'בלניהם להמכם 'גתן הגדולהרגני
 החטכם,: נוסחוהרי

 תשל"'ה, בש'בט כ"א בוום שהתקיימה הגדול הדין ביתג"2יבת
 הסכמים לידי - הדין בית בע'זרת ביניהם מו"מ אחיי - הצדדיםהגרשו
 לתת ובוקש'ו לביה"ד ירם על הוגעץ אשר ידלהם, על החתומיםדלהלן,
 פס"ד. של תוקףלהם

 מהפרטי-כל. כהלק וצורפו ,לת"ק הוכגסוההפכמים
 הג"ל. בהסוצים הנאמר כל יל ,סודי אגב בקנין קבלוהצדדים
 בין  1973, ביולי 1 ביהם בהיוש,לים וגחתם שנערד גירושיןהסכם

 האשה0. )להלן א. הגב' לבין הבעל( )להלןב.
 וסגשראיהם העאיל ; שגה 17 לזו זה גש,ואים והאשה וה0עלהואיל

 והצדדים והטיל 4. בן  ה. 13, בן ד, 15, בת ג. : ילדים 3 להם גולדדהנ"ל
 .למרות ואשה, כבעל ולחיות להמשיך יכולים לא השונה טבעם,בגלל
 : התתום על הצדדים בשו לכן רבות, פעבהםשניסו
 ממנו. כפרד בלתי הלק בויוה זה להסכם המבהא1.
 הגט. את לקבל מסכהשה 'והאשה לאומה גט לתת מסכים הבעל2.
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 לחינוכה יו2ארו וה ילאוכם ,במגהח הניכרים הולרים ון4היתגל
 ובכל עת גבל הילדים א'ת לראות זכאי הבעל האווה. שלילכלכלתה

 האעח7 של מביתה חוי אלא 'כך על לסכימו עעשצדזים איפהאמקום
 אלא מהארץ מהם אחד כל ו/או הילדים את להוציא לאשהאסור

 ההורים..בהמכמת
 ל"י -,800 של בסך האשה 'לידי לי~ים מזונות לשלם מתחייבהבעל
 מהיום. מראשלהודש
 כי ,הרבני, הדין בית יקבע הגט, קבלת עד מדוום לאעוהמזונות
 הסכם. לידי הגיעו לא *ובובאלה
 זכאי הוא הידדים. של ,המשותפת הדיהה את עוזב היום עתיהבעל
 הבית של הריהוט כל בלבד, שלו הא"2יים החפצים אתלקחת
 לאשדנישאר
 גנהמרד שמם על רהמומה טרם אבל הצדדים ושרכשו ג שברח'הדירה
 על לחת'ום 'מתהייב הבעל לאשה, בשלקמותה ת"עאר האתוזהמפרי
 הקשורות ההוצאווע בכל ו4שאת זו לממרה החרושים דעשמכחכיםכל

 האשה שם על הד"-הבהעברת
 לבעל. בשלימותה ת"2אר ג,גד" לבעל ש"2המניה
 כתובתה, על מוותרתהאשה
 הרשומים מאלה ,הוץ נוספות דרישות כל ביגיהם לצדדיםאין

 זה.גהסכם
 : החתום על הצזידים באוולראיה

 להםכםגספח
 והואיל לגירושין, הטכם הצדדים בין ניאעב 1.7.73 וביוםחואיל

 העאיל זמ"ז, .להתגרעע הצידיס וברצון .ההואיל נתגרשו, סרםוהצדדים
 : זה המכם מעיד לזאת אי להלן, האמור לכל הסכ-מו הצדדיםושגי
 ממנה לגועע ולא 1.7.73 מ"ום ההסכם על להוסיף בא ז'ההטכם1.
 סך הגט למתן ועו 1,7.73 מיום החל .למזתותיה 'לאשה "2לםהבעל2.

 המחלה. יוקר ל'כה,י צמוד אינו וה סכום לתוו,2, ל"י -.600של
 שורם חדשיים תשלומים ב-4 לאשה "2ולם כה 'עד שהצטבר זהמכום
 הראשון. הש"עור ישולם יוס באותו שאז הג'ט, מתן מיוםהחל

 כשהסכום להרדש, ל'" -,800 הסך את ה:בעל יש.לם הילדיםלמזונות3,
 )דהיעו 1.7,73 ליוס שנתפרסם כפי המחיה יוקר למדד צמודהנהל
 לחחר גם לשלם הבעל סהחייב זה סכום 1973(. יולי חודשמדד
 הנ"ל וחסכום זנ 71 ג. 'ה"4רים כעד 18, לגיל ג. הבת שלהגיעה
 ג, הבת של ל2"יואים עד כאמור צמוד כשחוא מזונוועהם סכוםיהיה

 הוצאותההם, .בכל ולשאעע הילדים את ,ו~לכל לפרנס מתתייגתהאיעה4.
 גגד למזוות תנעה מהם אהד או הה~ים ע"י ותוגש ובמהההאם
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 'כל על הבעל את לפצות ו/או לשפות האשה מתחייבת אז כיהבעל,
 בו. שיחוייבסכ'ום

 לק.בל 'מגת על האזורי ביה"ו כב' בפני להופיע מתהייביםהצדדים5.
 פטורין. הגטאת

 במועד גיטה את לקבל ,תסהב ו/או תופיע לא 'והאשה יבמידהאם6.
 הערעור. את שתבטל מצהירה האשהשייקבע,

 לשלם הצדדים 'מתחייבים דין ב"ת ואגרת הגט ע'ריכתהוצאות7,
 שווים.בחלקים
 : החתום על הצדדים באוולראיה

א..ב.

 חלמהה
 הנ"ל, להסכם הנספה את 'וכן 1.7.73, מיום ההס'כם אתמא,שרים

 בקנין עליהם 'וקבלו הצדדים שני עליהם שחתמו 'לביה"ד, ,היוםשהוגשו
 יין. פסק של תוקף 'להם ונותנים סודר,אגב

 תשל"ה. 'בשבט כ"א ביום גב"כ הצדדים במעמדניתנה
 מזרחישלומ שפיראאברהפ גורןשלמה

 ההסכם לביצוע שנקבע תשל"ה אדר בכ"ט בירוש,לים האז'ורי ביה"דבישיבת
 שהוא, 'כפי "ההסכם הודיע הבעל וב"נ הנ"ל. 6 סעיף סמך על ההטכם מן חבעל בוחזר
 נן, לפני הדברים את שקל שהבעל בלי דיון כדי תוך געשה בביה"ד שנעשההיות

 בביה"ד רפומד תלה הערעור כיום )מצטט(. נאמר ,לנספח 6 בסעיף וה להסכםבהתאם
 מבקשים אנחנו בערע'ור, ימשיכו בכך רצונם ואם הגדול בביה"ד לתקיים ודחרעורהגדול
 צו לתת מבקש והוא הזה, ההטכם כפי להתגרש מוכן לא ,והבעל הוא'ל התלטה,לתת
 הערעור". נשמע לא עוד כל הגד'ול, ביה"ד של הפמ"ד כפי ל"ערלש,לא

 הסכם הלקים, בשני שגערך הסכם בפניכם יש ,יכיום האשה ,ב"כ טעןלעומתו
 אחד כל ,פס'/ד, של תוקף ניתן ולש'ניהם הגדול. בבקה"ד שנעשה וה0כם בזמנו,שגעשה
 פס"ד ,;יש ומהייב". 'תקיף ש,בהסכים שבפס"ד והסע"פים והתנאים מהא'ופרעיותואחד
 הצידים, ש'ל הר'כוש בדבר פס"ד יש חקילדים, האשה לשזונות פס"ד יש הגלרושין,בדבר
 מפסה"ד", ולא מההס'כם ,לא אבל מהגירושין, בו לחזור "כול בו, חוזר הבעלאם

 "היות כדלושלן: בירושלים האזורי בוה"י החליט 'תישל"ה בניסן ד',בתאריך
 : מחליטים הגדול, הדין בבית שצעשה הגירושין מהסכם גו חזרוהבעל

 שההסכם מפורש הךגיש תש,ל"ה, אדר י"ט מהום בהחלטתוביה"דא.
 ומכיון הגס, מתן עם רק פס"ד של חוקי תוקף יקבל ונספחיו כלצל

 כית. בזה לדון מה לנו אין הבעל, בו חזרשכעת
 א'ת לאשר תשל"ה שבט ,כ"מ מיום הגדול  הדין בית פסקאודותב.

 החלטה לק'בלת הגדול הוין לבית לזה בקשר לפנות עליהםההסכם,
סומית.

 עוהגלשו", ,בערעור ימשיכו בכך, רצונם אם כןכמוג,
 ,ב,"כ ע"י עהעור ר'שות למתן בקשה,  הוגשה האוורי  בלה"ד של  וה דין 8סקעל
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 ביה"ד החליט תיבל"ה באייר ובט"ז 8.4.75, - תשל"ה בניסן כ"'ז בתאריךהאהבה
 הנ"ל, לבקשהלהיעתר

 בפסק הנזכרת תקול"ה אדר י"ט מיום ההחלטה כי ו~מבקשת, ב"כ טףעןבערעור
 החלטה כל לידיעתם דובאה ולא להם הומצאה ולא כחה ולבא למבקשת ידועה לאהדין,
 ה2"ל, בהחלטה החליט כאקור מסמכותו חרג האזורי הדין ,;בית 'כי טועגת, המבקשתכזאת.
 לוזפרת חוקי תוקף לתת דכאי או יכול ביה"ד .ואין הגירושין, מהסכם בו חזרשהבעל
 נו לחז'ור ,"כול הוא אין אולם גיפ, לתת מהסכמתו הבעל בו חזר היותר לכלהטכם,
 הוה". הנכבד הדין בית 1"י וסופי 'ח'וקי דין פסק של תוקף כבר לו שנלתן כ*בהומהסכם

 חוקי תוקף קבלו אשר הצדדים שבין החסכמים כי וטוענת מוסיפההמגקשת
 סופי, ,דין פסק 'כל כשל הנו דבר לכל ונועמדם ודינם לב"טול, 'ניתנים ,ל'א דין פסקשל
 קוההסכמים הדין פסק שכן לאשה, גט ,לתת מהסכמתו ,בו שחזר הזהיר שהבעלהגם

 של הסכמתו על ואחרות, נוספות התחייבויות כוללים .ממנו, נפרד נלתי חלקמהווים
 לאשתו. גט לתתהבעל

 לתת מבלי הופיע שלא דעהשיג )בהעדר תשל"ה סיון בח' זה דין ביתבישיפת
 שכאילו האזורי גביה"ד שטען המ,שדב, ב"כ נגד המערערת ב"כ טען לכך(, , סיבהשום

 הבעל ב"כ ביקש כן לפגי ימים וחודש דיון, של ,המשך ויש וע'ומד תלויהערעור
 הבעל הצידים. בין שנעשה להסכם בהתאם במהירות הגט את לסדר האזורימביה"ד
 והם נספיים בענינים "שדנים .ההסכם חלקי משאר לא אבל ,מהגט בו יחזור אמנםיכול
 קודר,ם חוא "חבעל המערערת.: ב"כ עונה, כיה"ד .לשאלת לפועל". להוצאהניתנים
 ההסכם, כל א'ת לקעקע ורוצה חוזר הוא עתה דרישתו, על ערגה וההסכם הגטאת

 פט"ד. של תוקף שקיבל מההסכם בו .להזור שנוצר המצג לפי עתה יכול אינוולדעתי
 ילדיה". שלושת עם סובלת והאקוה מאהר חמורהמקרה

 כתב על בכתב לענות וג"כ למשלב ימים שברע של שהות לתת החליטביה"ד
 את הסלח זו זכות ניצל 'דאהשיב וב"כ וה, בי"ד ב"ם"בת שנשמעו 'הטענות .ועלהעהעור
 לא זה 'הסכם : הבעל ג'7 טוען ונתוובתו וב"כ. המערערת לטענות בכתבתשובתו
 ע"פ יתגרש'ו אמנם שהצדזים ולאחר אם אלא נלה"ד 'כב' וובפני הערעור אתחיסל
 "אם : ,לאמד הק,הסע הנ"ל להסכם בנטפח 6 בסעיף האמור *יבר מוכחת וראיה הסכם.אותו

 מצו~רה דמ1שה שייקבע, במשד גיטה א'ת לקבל תסרב ו/או תופיע לא והאשהובמידה
 הערעור, את פטה'"ד חימל אס ברורים, הדגרים והלא הערעור" את תבטלש
 מאידך ברור הערעור. את תבסל מצלדה, ההסכם בהפרת כי לציין הצדדים יאומה

 בערעור להתדיין יחזרו ההצדוףים הערעור, מ,תחייה הבעל, ע"י ההסכם ,ביצוע אישלגבי
 הבע'ל- ב"כ כיתב 'ועוד תשל"ה/26. בע,רעור הגדול 'הרבני ב"ה"ד 'כב' ב'פניהמקורי
 של מדרכם בגלרושין. המותנה הסכם היינו חוא כן 'כשמו הגירושין "המכםהטהעיב
 כי נכון אמנם הגט". במעמד אלא ההסכם את מאשרים הם עואין הרבניים הדיןבתי

 שקורא אף כי שצרור אלא כפס"ד, הגירושין הטכם את אישר הגדול הרבניביה"ד
 פם"ו ליתן הה:כוון לא הגדול ביה"ד בב' שהרי פס"י, כאן היה ,לא ,~פס"י", זהלא"יחי
 להסכם 5 בסעיף נאמור הפטדרין גט את לתת ו/או לקבל הצדדים אתהמחייב
 הגדול". הרבני ביה"ו 'כב' גפנישנערך

 'ובין הצדרים 'בין שנערך הכספי ההסכם בין להפריד "אין טוען המשיבב"כ
 החלק מתקיים לא לעיל שציינתי כפי ואם ,תליאי בהא והא לאשה מהבעל הג"פנתינת
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 הגט, מתןשל
 יא-

 בח 'להם ואין שבהסכם 'הכס9ות יעזתתייבתות 'כל נופלות שממילא
 בו". לתזור רדצה הצזיים ואחד במ"דהמחייב

 והוא היא "כלל : המערערת ב"כ ,בכתב טען המש"ב, ב"כ של אלו כחצבותעל
 נית וה ובמקרד, העליונה, הערכאה של דין שפסק כהצפטית שיטה 'בבל מוסדיסוד
 אפשרות כל "אין נוסף". דיון כל אחריו ואין לצרעור ניתן לא סופי הוא הגדול,הדין

 של להסתמכות באשר תוקף", לו וניתן הסכם המאשר טפק-דין על לערערבגמצא
 לנספח 6 בסעיף חמערערת ב"כ טוען להסכם, בנספח 6 סעיף על הנ"ל המשיבב"כ

 אד )ל"ה/26(. הקודם ערעחיה את "חדש בלבד לאשה אפשהות 'ניתנת . . .להס'כם
 את לקבל הופיעה האשה המוטכם. מן 'עולה כך )לבעל(. לפהייב נוזונה לא זואפש,רות
 ב"כ טוען וע,וד ל'ין/26. בערעור הדיון את לחזהע מקום אין כד ימשוםגיטה

 חהסכם את מבטלת איגנה יחזרתו בלבה הגט ממתן בו יחזה4 הבעל ,;יכול :המערעית
 תנאיו". כל על וקיים שריר ההסכם נששנו. 'חלק .לא 'ואףכול'ו

 וב"כ. הצדדים  ומל וטעו"מ הדלונים השתלשלות כאןער
 סמך על' היתה האשה, של הראשון בערעור וה ,בי',ד החלטת אנן. 'נחך'כעת

 הצדדים, שני ש,ל ידם חבח'תימת מודר אגב ,בקנין שקבלו הצדדים .בין מרצוןהסכם
 ה'תחי"גולות : התחייבומות סוגי 'משני 'מורכב ההסכם דין. פסק של תוקף לו נתןוביה"ד
 והתתייבך'ות להמכם, 3 שב'סעיף הי~ים התזקת 'בענין ההסדר : 'והן "גט "ממתןהנובע'ות
 בחעברת הדן 7 ,טעיף וכן 6, שבטעיף הצדדים של המשותפת הדירה א'ת לעזובהבעל
 סעי8ים ביצךע כתובח41 על האשה וויתור 9 'וסעיף האשה ע"ש הגז'כרתהד"הה

 בו תזר ואם האקות, ע"י הגט ובקב.לת הבעל ע"י הגט במתן תלוי ,אלו,והתחייבריות
 "אמור מעיו זה אל'ו. ,להתחילבויות תחילה אין הגט, ממתן יחד גם שמהם או ד1דדיםאחד

 מחמת בא שההא דבר כל אבון ר' בשם לעזר "ר' הל"א פ"א "במות במם'בירושלטך
 הג'ורם, קנמטל אע'ש ועורם, מחמת בא שאינו 'והבר האיסור, נטל יגורם בטלהגחים,
 רקע על' ורק אד נקבעו הנ"ל, ההתתייבויות דידן, בנידון הדין הרש בתקומו".האיסור
 הללו. להתחייבהות תוקף אין דגירהבין, בוצעו עלא עוד וכל לגירחצין, ההסכםשל

 נובעות קךאיגן ההתחתבויות הן בהסכם, הבל'ולות התחייברות של והימהטוג
 מחרייב הגלהושין, עם קשר כל שללא :ולילדים, לאשה המזוגות הובת : 'והן חגטממתן
 ולא האוה התגרשה שלא עוד כל ילדיו, ואת אשתו יאת ,ולפהנם לזון ועומדהבעל
 מה משום מצא לא האזחרי ביה"ד זאם בהונותיה. שהפסידה כמי או כמורדת,הוכרזה
 לתשאיר הצז4קה כל' בגד אין הגט, מתן עד לאשה המזונות גובה ,בענין להכד"עלנכון
 מזונותמה, הנמזנה האשה הפסידה .לא הדעות, כל לפי כי 'ללחם. 'ר9'בים וי~יה האיהאת
 בעקבות . . . אזרחי כהיפט בבית וזכךותיה מזינותיה את לחפ'1 האשה את לאלץ לבוואל
 ובאופן הא,1ה גשאיד; זוע בענין הכרעה ,לידי הגיע לא יעאזה4י וטהבני שבהה"דזאת,
 נועם ~דקי ,ורכיה הקדוש" תורתנו והרי 'ומזובות. פרנסה ללא י~"ה שלחית גםמעקוי
 בשערקע חהבשדם דורקדה לכל המותלט הצדק את מעניקה היא שלום". נתקבותיהוכל

 שאין ברורלכן

 לקשה-

 הדנים שלו והנספח ההסכם שבסעיפי ההתחייבתות את
 התגאים קחשר עם אחת בתבילה התשלום, וסדרי יילדיה לאשה המזהנות גובהבענין

 סעינוו כל  עלשבהסכם
 כו~

 וחתובע זה 'להסכם הקוזם כאש'ר בי,חוד פטורין, הגט מתן
 האשה. ולא הבעל ריה ההליכים בכל הגירושין אתהע"יי

 שלום כעת מבקש שחוא מוצום איגו ההטכם, .מן 'הבעל של וחרתו כי גםברור
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 הצדזים ביניהם שהסכימו 'כ0פיים הגאים על ~ותר האשה את לאלץ גדי אלאבית,
 זה, דין בית ע"י דין פסק של תוקף לו ניתן וא,שר זהבהסכס

 איין ופ0ק ההסכם שאין שבנמפח 6 מסעיף לחוכיח הבעל ב"כ ,שני0ה'רמה
 כי ח, מטענה ההיפך ניווכח זה בטעיף איין אם אדרבה פסה, טי אחריישמילא

 להרת"צ בא שהפ מוכ"תה האשה ע"י וגס קבלת %י של למקרה 6 סעיףהתייהסות
 שבצהקרה גמפמרש נקבע לכן תחגרש. שוא ההסכם מהפרת נשכרת תצא שלא האווהאת
 הבעל חוית של באפשהות כלל ון לא ההמכם אבל לסטטוס-קוו. מצבה "חזורכזה

 תוקף 'לו שגיתן 'הדין :ופסק ש'הה0כם !ברור סוה ,במקרה כי הגייוישין,מביצהצ
 וגט ממתן ישלרות יהנובעות להתתייבויות הגוגע שבכל אלא )וקיים, שריר דין, פסקשל

 כן שאין 'מה הגירושי4 של האקט ,בוצע שלא עור כל חלות שאינן ברורכנ"ל,
 מצד הן ,וקיימות שרירות שהן בודאי בזה, וכיוצא וילד"ה האשה למזהותהתחייבות
 עצמו. הדין פסק מצד והן ידו, ובהתיכחע .טהרר אגב בקמן הבעל עללו שהתהייבההסכם

 שהצטבר לעשה המדונות שסכום נקבע לה0כם, בנספח 2 בסעיףאמנם
 ההל שוףם חדעריס תש,לומים ב-4 לאשה ישולם ההטכם, ,חתימת תאייך עד3ד.ד.ג מהשא"י

 לבהו הבעל לכאור" ויבול הראשדן. דה1הצור ישולם יום שבאותו כלהחר ,הגט, מתןמלום
 ביחס גם כי ,1בהסכם, דו להתחי"בו'ת חוקף עדיין אין ניהן, לא קחהגט שמכטוןולטעון
 לא דין פסק של חיקף ובמתן קובע, שההסכם מה אלא לנו אין יליה האשהלמזונות
 התאריד שקג"צת %1א זו ,לטענה ושעשהמה סעיף. כקים ההסכם את "ה דין ב"תשינה

 דג62כם ב"צותנ %עז 'להבטהח כדי באה וגט מתן ביום האשה למוונות התשלום שלהר~ה1ון
 שגמ תשש התעורר מבעלוע ג"פ לקבל ס"ףבה הדיתים כל שבמעוך לא'חר החשונע"י
 נקגע לכן גיטה. לקבל כעת גם תפיב העבר על סמאנותיה המגיע את שתקבללאהר
 אבל ראילך. הגט בזתן מהום יהול פרעשו 'ומן האשה לכפוגות עוהצטבר הגדולשההוב
 חהגעל שביניהט, להסכם בהתאם גיטה את לקבל מוכנ"  והאשה וגלגל, שהתהפךכעת
 ללא שזב שת"1אד לאשוע יבוח שלא לדשג זה דין בית "י"ב סרק, בטענות אותוהפר
 שהאשמה מתפיר הדיונים מכל כאשר ג"ס; לה לתת הבעל של סיוובו בעקבחעמחיה

 אחרת. דשריה עם רחי ,ביתו את עזב אשר הוא ,הגע,ל, ההע שכיגיהמלפירוי
 רואים ואגו העבר: על עאעצטבר החיב בכל האומה במוובות הבעל את לחתב "1לכן
 את לקיים ביי לגייז לבוא הצזזיים הוזמני .בו יהיום חשל"ה, באדר כ"ט היםאת

 סודר, אגב 'בקנין אותו ישקיבל רהתום 'הכתוב  'ההסכם  את הפר והבעל הגידשין,הסכס
- לאשתו, גט לתת .הדרב זוע ,בי"ד של הדק פסק את ביצע ,לאוכן  לפרעון קובע כיום 
 כבא לאשה  המזתות ורב 5רעון לענין לראות "1 תה לום האשינ גתחות שלהתוב
 יום את לקברע "ן איהער ולכל להסכם. בנספח שגקבע כפי הגט, מהן יוםבמקום
 חור שהכעל בההלטתו האזורי ביה"ד קבע בו ח"ום הוא תשל"ה נניסן ברהפהצון

 להסכם בנספח 5 שטעיף לאחר וזאת 'הגדול, הדין בבית שגעשה הגירה1יו מהמכםבו
 גט את 'לקבל גצת על האוורי גי"ד כב' בפני להופיע מתתייבים "הצדזיםקובע:
 ג"פ לקגל הציזים דיזמנו בו במום ו~ןפכידין".

 'והבי
 לתחולת העם חתו בה חזר

 האעתג למזונות שלו ההובפרעת
 'הערשוי ,4יים כי האז'ורי ביה"ד בפני הבעלטעמע

 ומין גבית 'ועהשר תלף
 כבר ועמחל שב"ה"ר מכזן בעשש, בה איז ושמהול", גבדה'"ד יתקיים ,היצראייהגדול
 אק דין, פסק של תאף יקבל ונ0פהיו סעיפיו כל על שהה'סכם וחהליט דיין אתפסק
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 פסק עם זה במקרה הזהה בהסכם שכתוב טה אלא 'ל'נו ואין לבטלו, הבעל שלבכוחו
 ומובן הערעור. את 'מבטלת הוא הגירושין ,מהסכם בה תהזור שהאשה שכלהדין.
 בהסכם רמז ,כל אין א,בל סעיפלו, כל על מתבטל היה כזה במקרה  שךחזמכםטאיליו
 שהיא. איזו בגקודה אותו להפר או .לבט'לו רשאי הבעל שגס הדיןובפסק

 בטל מקצתו בטל ואם אהת כשלימדת ההטכם את לראות שיש לטע'נהגאשר
 ביצוע ל'תנאי שקשור'ות או הגט ממתן הנובע'ות ווההתתילבולות שאמהנו ומכלוןכולו,

 ההסכם של 'תקפו כל מתערער כד ע"י אולי הגט, למתז עד בתוקף איגןהגירושין,
 : יבדבי תש,ובות שלהם ן 3ולו בט,ל' מקצתו שבסל דוסכם טוניאשרמשום

 אשתו את לגיש שלו ההתהייבות מן בו להזור רשאי שהבע,ל הדבר נכוןא(
  לגיר!ושין,  ,התחייבו'ת על חל .לש  שהי,גין מפגי סוו'ר', אגב בק'נין כך על שקיבלואע"פ
 על בפוסף ,טעם". בהם לקנין "ואין :  י"א הל'  ,מבירה מהל ,בפ"ה  ההמב"ם טוכתבכמר
 כדין, שלא מעהיה גט של חשש יהיה שקיבל, הקנין בגל'ל לגךש יתתיקג אםבך
 "וה"ה : ז' 'בס"ק שטהאל" "בית שם וכתכ ס"ו,  קל"ו סלמן באהע,"ז הרמ"א שפסקכמו
  שעה2ה מה הל שהקנק משכךנ כאינס. יהקה ש,לא הקנין לו למחול צרלכים קנין קלבלאם
   עשה "אם שנתב: הל. דלא מהרא"י מפסקי שמואל" "בלת ו'מביא ותוזר הגס".על
 קני יהוי  היבמ צל  חל אין הגט, על הקען חל ,שאיז כיון קנס, וליתן 'לגרש, א'קנין
  עב"ל  ניציסרא",  חל דאין כיון לו, להתיר צ'ריך אין קנין ק?בל אם ,טהצמע לפי"זוהמוי.
 גט  מתן  יל יחקנין  שגתב :במה  תמוהים הרמ"א  2ךדברי  הגר"א וכ"'כ 'קומואל". בית
  הקנין  של ב'עטיו בטל , כולו ההסכם אין דידן ,4נידון פ,הרא"ן דברי לפי גם מ"מחל.
 הו"מ בישו"ע קיי"ל הרי כי  ,ו,המהרא"י, הגר,:א הרמג"ם, לפי ממילא  זגהל, הגמ  שותןצ.ל
 ע"א(, קמ"ג וף )בז'ב נהמן רג. כדעת מהצה הוץ חנה  וחמ'רר,  את דקני ס"ג ר"יטי'
 וזמהרא-י ע'ל לתמהה יש ולכאדרה  י"ב. הל' ',,מכי"רה.  מהל' .בפכ-ג "הרמב"ם פסקוכן

 והמור. את קגי. דהון  הקנמ  צל חל יא  הגט הקנין!,"ל חי דכיוו,דלא דכתבו 'ןב%אל"ו,;בית
 ה', אךת .הנ"ל ר"י ס" גהו"מ החוזו" ,)קצות עפ':י דבריהם 4ג!ז לתרץ שישילא
 דה?כא ל:ץנים, )הוא אס יבין לאחד הוא הקנץן- אס -בין לחיק שוץ המ?דקי  עפ"ןשחעלה
 קנף, לא .דאחד "ע'!4 בנ?:)4וס,' :לשני הוא אם:הקנון "4ל .כלוס, קנה לא ז" .קנהד,ץ אמהינן,מיגו קועלל, -יבו ובשקי וקנין מועיל באהד דברום, ובשר לאתד ייץד"ק4ון
 החושל", "קצות שם דרב.בתיך,,.והץלה האל והץ?גו פחץ?ה, הוא:קגה קנין דב? מי"תהשני
 י באד4 (4טדובר 3"בבת-שכשאל'1 המד44!4יי. ,צל בגידון "כן הרמב"ק,: שיטת, )ם ןצאשכן
 '1ל "קניע-"לץ:זעךלת,ןפרי? ,ל: -י לי  הגמ על- הש1ין  חל. י4לא דמ?ון .גתגאחד,

 דשהזין :;קיי"וה. ית;:גחיהץ הגי וחמץ, ק9.את שם.4ל מסתמר יועיי קייס,מההץ"ן:
 : ): . - החחר.:' -א, : מק4י יאיף וע4מי4"2 ח"אד..44קןא -6שנש,- שמקנההקחה~;,ושן9)

  ב5ד"פ, ק4ס%,1ךמ"א לג4והז;מאה פוקו":,9תרת .ייק4וה קי ישה_ש1י4ו.-:.
 ל%ודמי )לוך4פג י%.:זבא 4א,לץולה-ז4 של4 ץג? :עגמע4י4,לתבקרו מ,'ד.ווי ?!,םפף
 י44ך יץ1צי ,5ףי18י

 "לתבאו!,%קאי
 :ה4[ץן: גץרהואמד  4הרי,גא1!מהי9רן סוף-סי'.ן"ן.

 כ%י אקף" ןגעק%ע ?יא "?יי ןי ע,קולשייו :גם .ןחמור,  אי לקגי ,ךו'ןן: :ןקצל; ן4ןה%%גוקץ
 קטנ '

 ,דפינ החושןג.גפןןזיןהן,ש4יון.'א!%וולןו4מף "קצות של  מטעמו יולא י"מ, ס*ק בסמ"עשם
 יו9י אי'4יימ4י 9חי יכאו?8וץ4,

 יידדץן:; און: ,צץ4ףץנ ח % ן -החוק "ה4ות.
 לאץ"

 (4שרוכי.
 4?. י י.שיי%יי4, ז4קלת '-יצ5יוש שן94יח11וןן  ; ילרי- ההמ85 ., ה4קא י"ג: , חסיג יחד"ושגקנ

 '%שנץזהי'"(;שא2 וי 4אש:*4* ,צנ"מ יק  "י1%, י(א-האיי-  ףיזי_'ןיוו'גף1ז,
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 מדובר כאן והרי וצועות. אצל ובטל והמטלטלין, הקרקע אצל וקיים וי,יא קיים,הקנין
 שם שכ' כמו וחמור, את בקני האורון אומרים ה"2 אותה תלה ואעפ"'כ אחד,באדם
 אמרינן אי בכהי,ג שגסתפק קע"ג בסי' מהרא"י מכתבי שם והביא ,בארלכית,בסמ"ע
 לא. או ,וחמור את כקני כמו זה על נמי חל לא זה של הקנין חל דלאמיגו

 קע"ג ס" מהרא"י פסקי את ציטט ז' אות קל"ד סי' אהע"ז 'משה"ב,4'רכי
 את לגרש שקקבל אחד לעמן הביאו משה" ,שב,,דרכי אלא וג"ל, שמואל" ב,;ביתשהביא
 כקני דהה לא או וייב אי בקנס לספק שיש המהרא"י שכתב קנס עליו והעמידאשתו
 ל'תת חייב דלעיל המרדכי .דברי דלפי ,יונ"ל : משה" "דרכי שם .ומסיק ,וחמור,את

 שהקנין ברמ"א ג' כשיטה ל'הלכה מסיק הנ"ל י"ח ס"ק ר"ג ,בסי' הסמ"ע וגםהקנס".
 מחצונ קנה ,וחמור את דקגי משום המעות, אצל ובטל 'והמטלטל'ין הקרקע אצלקיים

 .וחמור את קני כמו הוא הגירושין שהסכם נשנר אם גם וידן בנידון גםולכן
 הגט מבח באים שאינם לחיובים הנוג'ע בכל בתוקף ההסכם ששאר על,הגירושין, הלולא
 הגירושין, בביצרצ ת%ייםולא

 קני של זה בצה2א מאוד טטוריך כ"ה.כ"ח סימגים בחו"מ ביהודה" ש,;נודעאלא
 באהע"ז מהרמ"א ראיה הביא וכן ולכאן. לכאן ראיות של חבילות שם והביא וחסוראת
 יוצא 'ולמסקנה אחד. באדם אפי' מתצה קנה 'וחמיר א'ת רקני דסובר ס"ג קיוזסה

 מו טמון להגציא הוין דז"נא ספיק,א, הוא 'ותמור את קני זה קודין ביהודה"מ,,נהךצ
 ,גודע דברי את שהביא ד' ארת י"ג ס" תשובה" ג,פתחי בשמו כמו"ש בזה,המוהזק
 דביי את שדרתה מעז סימן במהדו"ת בה,ודה" ה,;נחרע של דברי ואת בזה,ביחידה"
 לגרש מידו בקנו הקנס את ליתן שחייב שנתב המהדכי בשיטת הנ"ל בהטה""דרכי
 הגר"א הסמ"'ע, כהיה", ,4"רכי לחונת בניגוד היא ביהחרה" "נודע ושיטתולקנס,
 הפוסקים גדול זה עילאי דבי מאריה להתעלם קשה מ"מ אבל ובחו"מ. באהע"זוההמ"א
 שותים. אנו 'ומימלו חיים אנושמפיו

 בקגי דעשותזק מן בעשון להוציא שאין שהעלה ביהודה" "נחןו ל,טיטת גםההנה
 "נודע שויזצת ואע"פ לעניננו, ניגע זה אין דרינא, ספיקא שחוא כהיום רהמור,את

 לעובדה דחשה וה אין בקנס, לחייבו אפשר אי קנס ועל גט על קנין בקיבלביהודה"
 לקבל צריך היה לא .הע"ז אשתו, את לגרש הזמן 'כל רצה הבעל דדן בגידון כידידן,
 עעקוה הןעיאתם אחרים כמפיים  ותגאים המורגית  מכום על היה ורלו  הריב וכל קמן,כלל

 כלשי הקנין וללן להתיגרש, הזמן כל ש6יו"גה האשה כיפי התנאי היה הג'ט .מתןהקנ?1,
 להלהה, קגדגוד .שההש .הגס מתן על ולא בל%. נסקזת, חתחייבויות על יק היההבעל
 וכשהוא כנ"ל, היט על בקנין לחייבו לנו 'אסורכי

, 

 הגט; ממחן בו חזר לא בה ,חור

ואיני
 )עובהסכם, שלו המספלות מההתחתבויוא בו .ח'זר חלא. ב4ת; ש,%ם כעת גם דוהט

 עדיין -אות-ו ק"ים שלא אלא מאומה, בומנו ,נתבטל ולא בתוקף כולו והמסנט קףניורצ"ז
 עם יות%נצע יעומדת תלהה הגט, במתן . "גלויה שבאס6ם "ת"יק1% כל וולפןהבעלן

מתי
 של 4מתייב%וי "בל 4ינתן, ע% בכל' :אצט'

, 

 ' 'ניב%ת שן.נן ,ת9,לרים 'לאומה .מ%ן

 4ע1%  וטמל."דיך  האטבם. אארי %א ש61""ת-יייב הן 1תוקש1 במתן.)גג6; :ת44:התולא'
 ה ''.!י 'י' ' . . הנ"ל. וה,ציסות י;העות כללדעת

- 
 ','-' ו,. '! . , "

 בטל הגט ניתן שלא כל הגט, !במתן שתלוי שחסכם הנ"ל, לטענה שניה תשוש%' ( : .יז
 טענה שלו. 'ב4לימות הסכם של שתוקפו כולו בטל מקיתו ,4בטל הסכם כי ההפכם,כל
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 לא ~עעמו סודר' אגב וקנין ההסכם בלי גאש,ר תוקף בת לייות אולי *כולה זומעיו
 המוונות חובת דידן בגהרון אבל ההסכם, 'מכוח גא'ה שכותה ההתחייבות עליו חלההיתה
 אי על זה דין בית בפני 'מעדערת הא2ךה 'היתה ואם ה0כם, בלי גם הבעל עלחלה

 בבמונותיה הבעל את מחייבים היינו הסכם ,בלי גם האזורי ,בביה"ד מז'ונותיההקצגת
 באה יאהעה שברוב ל'ה, מגיע שבאמת כפי ולהבא, ב1.7.7 תשל"ג בתמוז א'מתאריך
 וכאשר א,חדוק ,בעהכאה מזינותיה ,לתבוע לה ,לאפשר כוי התיק לסגור בבקשהלפנינו
 תוקף במתן והסתשקה כ'ליל זו דרישתה את 'חאש'ה נטשה ההסכם ןל לחתוםהטכימה

 כאן לבא אין לכן ולללדלה, לה 'מזונ'ותלה את הבטיח,ה 'כך שע"י להסכם ,דין פסקשל
 חובת מכוח חךקפה שלה המזונות ח'ובת 'כי כלל, ק0ה לא ,למ"ד וחמור את קניבטענה
 מומותיה. הפסידה ש'לא לאשה בעל כל שלהמוהנות

 וח'מור את קני של ש,הדין הגהילב, של הנ"ל לטענות להשיב "ם ש*שיתתשובה
 של חהתחייבויות שכעת מכיון בבי"ה דין ,פסק של תוקף שקבל בהסכם כלל שייךלא
  שעשה שכל בי"ד על וחזקה דין, בלת מכח אם 'כי ההסכם, מכח באות אינן ,הצדדיםשני
 .הכספיות החובות את תלה ולא ברצונו שלא לגרש חבעל את 'חייב יא היה,כד"ן

 נעשה הקנין שקבלת מכיון הבעל, ש,ל בגירושין הבעל עךקבל מודר אגב בקניןוהאהההע
 את לדריב מעולם ,בא לא ובי"ד ביההד, של ובהירכתו בעצתו אם 'כי גבי"ד רקלא

 והקנין מע,העה גט ש,ל ,חשש זה על הקה אז כי קנין, קבלת באמעעות ,בג"רהשיןהבעל
 גגמ' אמדו והרי הנ"ל שמואל" וב,,בית קל"ד ס" באהעהז כג~בוא'ר כלל עי"ז חללא
 "משום ן"ב: ,קל"ח וף ב"ב ,במס' הרשב"ם ומפרש יילקי, לא דעא בית בתר דיגאבית
 תוקף שנתן הדין בית הכא ה"ה ךמיאונין". תליצה עבוד ושפלר במילתא ב"דדקמו
 מתן על סהרר, אגב הקנין את כלל החיל 'ולא סהלכה ~ופסק דייק ,לה'סכם, דין פסקשל
 קני של סענה כאן אין לכן הבעל' בהם ש'התחייב הכ:מפיות החובות על אם ניהגט,
 וקיים. ברלר שריר וההסכם והמוראת

 בחיובים האיום ולאור לאחר שינתן גט כל ,יכי הבעל ב"'כ של אתדתטשנה
 ממש, בה איו דיו", עפ"י שלא הפחדה כמוונות הם הרי כץונות %ל מע'ה1ה, גטהרקהו
 קנפות עליו שקבל ,במי הגעל ה' סעיף קל"'ד סי' אהע"ז שנוהמ"א ספשמק~ין לישגם
 אותו כפו שאם הב"י ש,הביא בתשובתו הרהסב"ץ סתב עהנבר פמסום יגרןם, לאאם

 אותו ומבין מצחק גע"ח דפריעת נתובתה פריעת כגון לכופו, גותן שהדיובדברים
  הרשב"ץ  והשובת  מצויה, גט הוה לא גט, נותן עישוי מאותו ולהצללו נפשו שתצאעד

 אוהו שמהייבים דידן בנ"רון הדין הסו ט', ס"ק שם אהע"ז תשובה" ;,פתתימובחת
 מעושה. גט גמצום בזה אין דין עפ"י בהן שחייבבמזונותיה
 ובחתימת סודר אגב בקנין אותו שקבלו הצדדים 12בין שוהסכם מתליכיםלכן

 מפלפיו,  יל על וקיים שריר זה, דין בית ע"י 'דין ססק של תוקף וקבל הצדדיםשני
  תשל"ה, בניסן )בד' נקבע ב1.7.7 מאז לזהוה חייב 2והבעל המזוגות  טעיף של פרצתווומן
 במקום בא זה ת(4ריך סירב, והבעל גט  למתן האוווי ב.ה"ד צ"י גקבצ גו היםהוא
 הבל הילדים, עבור לאקוה חייב שהבעל המזונות סכום וכן שבהסכם, וגט מתןיום

 שעמו. הדין ופסק ההסכם תגאי לפי בוצקףנשאר

 ז ר 1 נ ה מ לש
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 וננדול. בי"ר בפני התקיים שכבר דיון של שגי גלגולזהו
 לא מבוגרים, ילדים 7הם ויש שנה, לעשרים קרוב נשהשים זוג עחזםהצזהרים

 אחרת. אע1ה עם לגחר הצבר ילדיו ,ואת אשתו את עזב הבע'ל שנים. 'כמה גיתדחייס
 חאשוע דברי לפי טדירה לא בצורה הילדים עבור מזעות לאשה לשלם יגמביךחוא
 והם ממגו להתג,רש 'האובה הסכימה דבר של בסופו האשה, עבור מזוגות שלם לאאבל
 בהבנת האשה מז'רנות תשל,ום על מדובר שבו בסעיף אולם מפורט. גה"ושין הטכםעהכו
 את מוסיים הם הסכום, גובה על הסכם למץ הגיעו לא 7והצדדים שכלון גאמר,1973,

 רק לש,לם הטכים שהבעל נראה הפרוטוקול מתוך לביה"ד, הסכום קיצ'וב עלההתל'טה
 ל"י.  00וע-800 ירזטה חעא7וה .לחודץצ, ל"י500

 את לדחות החליט ההסכם, על לדון כדי הצדדים  הופיעו שלפניו ד24זח4יביה"ד
 הצדדים כך, על גם הס'כם לידי שיבואו לצדדים אותו והחזיר הסכום בקיצוגהדיון
  ההחלטה מתן את שוב דחה האזורי ביה"ד אולם הסכם, לידי הזמן בהמשך גם הגיעולא
 הרבה 'וע,ומד תלר ההבר נשאר כך הסכס' לידי  יג"עו  ש'הצרדים  .ודרשו ההסנם,לפי

 של תבהוה תיק .לפתוח שתוכל' כדי התיק, את לסגור מביה"ד דרשה שהאשה עדחדשים,
 ברצון תווי זה אין דעיתו לפי התיק. לסגירת ,התנגד הבעל ב"כ חמשפט. בביתמזונות
 מזונות על 'סעיף ובולל הגירהיין בהסכם לדון כבר החל שביה"ר ,משום בלבד,האשה
 האשה ב"כ 'ערער זו החלטה ועל הבעל, ב"כ טזפת את קבל האזורי ביהייהאקתג
 הראהחון. בדיוןלפנונו,

 חחליט ידון הגדול שביה"ד הצודים הסכלמו בהמבט, גי"ד לפניגו שהתקייםבדיון
 ושם נוסף, להסכם הצדדים שני את הביא הגדול גקה"ד המזונוהנ ש'ל סופיבטידור
 מווגות הבעל הילם אז ועד בהקדם יסודר שהגט ונקבע לאשה, חמזונות מכוםנקבע
 שחוסכם. כפילאשה

 חתמו שהצדדים ולאחר גט, סידור ישם ,האזורי ביה"ד בפני הופיפוכקוהצוץרים
 לא דע.תו לפי כי שהסכים, ממה מתחרט קיהבעל הבעל ב"כ הודיע הגט, קחשלון על גםשם
 ל'ביה"ד הודיע כן כמו שהוסכם. מה לפי לאשה ג"ש לתת ,ומסיב בדעתו סוב שקולהית

 הגדול. בביה"ד .לד-ן ועומד תלוישהערעור
 גט. לסדר אין הגט, את לתת מסכים איגו שהבעל שמכיון החליט האזוריגיה"ד

 רק פס"ד של חוקי תוקף יקבלו נספחיו כל על שהחסכם ההליט הבעל ב"כולבקשת
 לקדמותו ,המצב חזר מכך כתוצאה ששה, המיונות מתן שדב עוכב כן ועל חגט. מתזעם
 לפנינו. שנית  הא17ה ב"כ גחצרער כך יל מזונורנ ,בלי נשארה והאשה הערעור,לפני

 של בפרטוגל שרשום כפי יעשה. לא אשר ,מהמסה עשה 17הבעל לציין"צ
 ועדול, בבקה"ד חצמד תלף העיעור שכיום ביה"ו, בפני הצה"י חוא האזהרי,בהה"ד

 ,ביקש זה סמך רעל בערעהן ימש"כו בכך ,רצפם ואם וצדול, ובביה"ד יתקייםוהערעהי
 הגייל גיה"ד ש'ל פסה"ד 'כפי יפעול לא צו לתת בשמע, לא הערעור עחישכל

 ,הדע'ו "גזדל, בבוה"ד אישית גוכחים היו .ב"כ חצני הבעל מדויק, לא זהגל
 הצדדים. של נוספת הופצה על זמן בקבע ולח ועששך על דובר 'ולא גגמר,שהערעור

 האזורי ביה"ד את בדבריו שהטעה מצדו הטעאה זההיה
 כאי~

 ישיבה כבר קיימת
 שביה"ד 'כפי הערעה4, שמ"ע'ת ער כביכול זממ צו בקשו כן 'פל 'הגדול, .ב"היאר שלנוספת
 תשל"ה. נניסן ד' מ"ום בהתלטתו זאת הזכירהאזהרי

 ניצוע עיכוב על ימבי צו הא'זהץי מביה'זר בכלל לבקש מקום ה"ה לאלמעשה
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 ל'ביה"ד הוחזר התיק סופי, חיה הגדול ביה"ד של פסה"ד הגדול, ביה"ד שלפס"ד
 מופלעים כשהצדדים כוה ,ובמקרה בהסכם, כא'מור הגירושין סידור לשם ,ורק אךהאזורי
- ג"פ סלדור לשם 'רק 'ביה"דלפגי - ג"פ לטידור הבקשה %ל חתמו אף והם   אין 
 ולא הגדול בוה"ד של לא - פס"ד ביצוע עיכוב על לחחליט מ'וסמך האזדריביה"ד
 לאותו לפנות עלץ ,8ט"'ד, ביצהג .לעכב 'מבקש מהצדדים אחד האם אחר. אזורי יבי"רשל
 פסה"ד. את שפטקבי"ד

 ולבטל האשה, של הערעור' בקבלת רק להסתפק מקום היה הנ"ל לאירל.מעשוע
 בל,בד. ,ס,מכות תוסר 'טהנום חאזורי ביה"ד חחלטתאת

 יהוא בהחלטתו, ,בביה"ד כבר הווכר הביצ,וע עלכוב על שנימ:וק מכיוןאולם
 חוסר מכחח רק ההחלטה ביטול' על להחליט מהרא,וי לא ג"פ, 'ממתן בו חזרשהבעל
 הגימוק את לברר 'ויש, האזורי, ביה"י א,ת הטעה הבעל ,ש,ב"כ וזהטעאה וכהבוםסמכות,
 לעצמו.כשהוא

 דינן ,מה 'כטפים, בענימ שונות התחידבויות המקיף ,גורושין הסכם בכלהנה
 הסכמת:ו מעצם הגירושין, ביצוע לפני מתחרט הצדדים כשאחד אלו התחיבתותשל

 ואקבה נדחית או לג,מר'י, מתבטלת הגירושין פעולת כמובן 'כך ובבלללגלר'ושין,
 קצת ,בזה ושויד הדין, בתי לפני רבות פעמים החוזרת שכיחה 'בעיה ,זוהימתקיימת.
 כא'לו. במקרים ,בהם לדון שיתכן עיקריים יסודות בקצרה להבהיר ו*שעירפול,

 שיבטל כדי מסויימות התחייבויות השני הצד 'כזפי מתחיב ,ד;גלרושין2,3'תדבע
 פש,וט 'זה הגדר'היין, לע'צם לסירובו חוז'ר המסרב ואח"ז ליגיההזין, ויסכים התנגיותואת
 ,להתחייב הסכים שהתובע הכטפית ההתת-בות ממילא מתבסלת מהסכנ~תו, חזרתושעם

 ישהסכמה.תמדרת
 עכשיו טדען השני והצד לחתגרש, מרצינו בו חוזר הגירושין תובע ,אםאולם

 הכספית ההתדריבות את לבצע חייב ואתה לגלרוש,ין התחידבותי לקיים מוכןאני
 הכסשת ההתהייבות ביצ'וע' זמן היה, 'מתי כמו גוהמים, ,בכמה תלוי ,זה ,בה,שהתחיקבת

 גלבר  המבבוה תמורית היא ההתהייבולת דאם הגלרוש'ין, לאח'ר או הגירושין לפניאם
 חיי ,לד%ש,ך מקום 'כעת שיש מכות הוא החזרה אם או צצמם,  חגלהויין  ~תמורתאו

 ,ורק בגלריח2ין, שרוצה או מוצדק, לא מעשה כעת הדא הגדרושין 'מעו~ה וכלש,לום

 ועוד חהדדיים, חחיובים בקיום אנוס והוא שרוצה או הה'תחייבות, בקיום ,רוצהאינו
 שהם אונס, דיני תנאי של ואומדנות תנאי בדיני תלוי פתרונן האלו הבעיות כלועוד.

 והפוסקים. הש"ס בדגרי מרובים בבלהוריםמסובכות
 המקורית. מן אלו מבעיות כמהונסביר
 שמחלה באשה ל"ב ס" תניינא ביהידה" ,גגודע בפשטות נפסקה 'כז'ובעיא

 ותובעת חזרה והוא פסול, גט שהוא אח"כ שנתברר בגט ההתגרעךה דגט קודםכתובתה
 בידי נשאר חכתובה ששטר כנשום בדבר דן ביהודה" שזג,נחיע ואחרי כתובתה,כעת
 .הצרלך פסול שהגט שפסקתי ~מה לפי ,:אך בסזף כתב בדיבור, כךדלה מועיל ולאהאשה
 שיגרשנה". כדי היתה המחילה עיקר 'כל ז2הרי בטעות, ,מחילה שהיא פשיט(ו מהזה2,גט
 יותר. לנמק מבלי במשטות זאת כתבהנה

 ק"ה, אבד%"'ז בתשובה המקרה על מוס'ב שוה הגר"ש בנו בהגהתלועיי"ש
 וכנראה כתובונ ,לחייב יש מקום מה וא"כ שזינתה, חודתה 17האשה מזכיר שםויכאורה
 אחר(. מקרה על ביהודה" "נודעכוונת
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 בטעות, חתתייבות משום הוא ההתחייבות לביטול שהדיון מזה מוכחלכאורה
 התחייבות כדין ודיגה התתייבות, היתה לא 'הג"-ה2ין יבוצעו שלא שאדעתההיינו

 לעלות אדעתא נכסיו ש'מכר גבהא בההוא מ"ט דף שבקידושין ל'דין דומה 'ווהבטעות,
 בתום' רצייי'ש'  וגרים.  ואיגם  טבלב  דברים ההוי צלה  לא  ולבסוף ישראל,לארץ

 שיוצה טהמום הוא נכסיו מוכר שהוא שלהגימוק קודם בדעתו גילה שאםובראשוכים
 יבוטל שהמכר מיציל הדעת גללוי באמת לעלות, יכול ולא נאנס 'השח"כ לא'"לעלוה
 לעלות רצרנו מחמת שעכ"פ דעתו שגילה אעפ"י נאנס לא אם אבל שגאנפ,מתמת
 חו"מ בשו"ע מבואר 'כ"ז שרצה. מה לקיים דבידו בטל, המכר אין ,מוכר, הואלארץ
 שם. ובסמ"ע רכ"זסי

 מראה, הגהרו,עין להסכם דהפתיחה דידן בנידון לכאורה להסיק ישומז'ה
 הדלעחייבות אונס, בגלל בוטלו הגירושין 'אם ולכן 'הגירושין, בגלל היאשההתתילבית

 ההתחי"בזת 'הגלרושין, בוצעו לא הבעל רצון בגלל אלא אוגס, היה לא אם אבלבטלה,
חופסת.

 ש,היה 2~העיסקה מדובר שם דבקידושין לגמרי, יפה עולה הדמיון אין באמתאכן
 חחזיק כבר והוא 'הלוקח לידי שם הועבר שהמבר למעשה, כבר בוצעה הצדדיםבין
 לו ש"2 ~חזק 'כה הוא ,המכיהה גימוקי על המוקדם הדעת שגילוי הוא שם 'והדיוןבהם,
 מתבטל. כבר שבוצע המעעוה ולכן מעשה, מבטל ,תגאי מקום יבכל 'מפורום, תנאי שלכת
 עלה, ,ולא לעלות, מנת על כתנאי לפעול דעת בגילוי כח שיש מה שכל א'מר"נןוע"ז
 כרחו בעל וישאר מלעלות מנוע ,שיהא דדשי ,ואדעתא לעלות, לכול לא אם רקזה

 אומדנה בכלל אין לעלות, כשיכול אבל עובמקום. נכסיו את למכור רצה לאבמקום,
 קיימת, .העלסקה ויעלה לעלות ירצה שאם הוא, ברצונו תלויה תהי' שבוצעה'ןהעיסקה

 אין גוונא כהאי דעל קיימלת, אדנה העלסקה הק'ווהם, מרצונו ויתהרט ירצה לאואם
 תלוי ויה" נ'כסים יקח לא אדם ששום הדא האו13דנה להיפך, אלא יכזו, אוגודנהבכלל

 יבוסל. "רצה לא 'האם 'המכר לקוים ידצה שאם וצשוכר, של ברצונו ,המכרגטלאחר
 רק לא ההסכם, 'בהחחלת הג"רושין שהוכרת הוא הראשון הספק גירושין, בהטכםאבל

 היא הכוונה הגיוחבין, הז'כרת ע"י אלא כבר, וובוצעה עיסקה לעקירת עילהנחצוררת
 דהתים את~דגה מכח אלא ההמכם, חתימת בומן לא 'חל ההתחייבות של הגיצועשזמן
 העגמנים את יהמד"ר .בא ההסכם של עיקיו שכל הצדדים. בין הגירושין 'ביצוע עיומגה
 דגיע לא התנרשו שלא עוד יכל הגירהצין, אהר על להתגרש, העומד הזוג בנישל

 ועל הגיי,ושין, לפני כלל 'ממש"ת התחייבות ,בכך ,האין ההתחייבות, ביצ'דע זמןבכלל
 גחיוב להירבו לדון מקום 'כלל אין לגירושין, מהסכמה בו חח'ר מהצדדים כהס'בצש'הוכל

 כן אם א'לא קגירושין, לפני 'כלל 'תוקף בר אלנו שהחלוב הגלרו,ןלן, שגהסכםהכספי
 'הכספו שההסכם מאליו מובן ע~וה ,א'ו ממד, 'חלה הכספית שההתחייב'ות בפירושהיבהר
 גדד, לחולהוקצ

 הביצוע, ומן את 'או13דנה ב~כח עגדוחים ע"י מפורש הסכם ,ביטול ע,ל דיוןוהנה
 גובה ולתשק הנ"ןואין לפני מה 'והוא לאהוסתו גדולה כתובה שכתב ובמי עוריהבן א,לעזי ,ורבי ת"ק שם ש*ל-גי פי על אף פרק ריש נ"ד( )וף בכתובות בכמענהמצינו
 שלא ,מאתים יק שגובה אומר ראב"ע אבל לה, שכתב )הכהובה זהו ובהרי הכלאת
 וצבלה א'ו תגאי פ"רט י4 בי אם אהמהבה, שז'ה ההיינו לכונמה. כצ" על אלא ,להנהב
 ,התחייב הכתובה שתוספת נרורה אומדגה הוי מיקמ הנישואין, אחרי רק ית"ייבשלא
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 לבטל  'כזאת,  חומדבה על דס'ומבין כ'רא'ג"ע דהלכה וקיי"ל לאשה. ש"2"נה ?"מרק
 טתמי. בא:ופן שכתוב  השטראת

  מתה בעלה, לבית  אביה מביה עמה שיבואו וכלים גסות פירות לה "כתב : שםואמרי לבעי נדונלה  התחייב  האשה  ו:אבי  הפוך במקרה וין יש  שם מ"ז דףובכתובית
 לומר יש לראב"ע דאפילו בגמ' 'ומפרש הבע'ל". זכה אמר'ו נתן ר" משום  הב?ל, ו'כהלא

 חיוב אבל ל'כונסה, ע"מ אלא כתב שלא לאשה הבעל חיוב קאמר דראב"ע בהם,ש'זכה
  מתלוקת ובתוס' ועיי"ש להו". איתתני ,והא הוא אחתוני ד,,כהצ'ום מודי לדידיה,מריזה
 רכאן היעו מ*ד, חבעל גהם זכה מאירוסין אפילו דבאשה הכוונה דלרש"י ותוס',רש"ל

 'חגישהאין,  קיום  5אתר  שירחה 'ולא  שהתחויב בתאייך 'באמת היה והווובהאומדנה
 תהנה א"כ אלא ,הבעל את ל"נות מתכוין אינו דהאב אחצדנה הע כאן לכ,ו"עולר"ת
 שם. והרשב"א הרמב"ן יובח"דושי עי"'ש, הבתגם

 ,באה ולא לעצמה כעומדת לגמרי מוגדרת הכספית שההתחייבות במקרהאמנם
 ההתחייבות תוקף מה לדון מקום כבר יש, בזה הגט, לאחר ז(ממון עניני אתלהסדיר
 כדי ההתחויבות, כתב יבנוס'ח חמק'רה בנסיבות תלוי 'ווה  .מתחרט.  'הצוזיםכשאתד
 "רות"ילבות. לוילוי תנאי הפחות לכל הם שהגלהושין גדר עכ"מ כאן יש אם לקבועשגוכל

 הסכם ערבו והיבם שהיבמה כזה במקרה ון י"א כלל הרא"ש בתשובת,דהנה
 יסוובתו ההא"ש דברי מפורש .הצם  התתרט. ואח"'כ לה יחלוץ  שהוא  בהנחה חכתוגהעל

 צאן נכסי ,בעלה אצי' לה שהיו .ור"ל ושכתובה, על ,ויתווו עבור ל'ו שילנוה שהאשהשכיון
  1;סכם ליוי כהעבאו 'וע',כ היבם, ש,ל שעבודים יק ,וי2 ממונה, זה שגאמת נ~לוג ונכסיביזל
 קבלת עם כהד תפס והויתור הוברים בחתכו כבר 'הויתור,  עבור לו  שילמהוהישה
 שהנכטים ,ללבס, יוצה שעכשיו משום הנכסים לתבוע לבוא "הכל לא היובהתמוהה,
 חהסכם כ2הות שהרי מלדג, ונכסי 'ברול צאן ילבי כבר מהן ופקע שלהעכעי:ו
  שזמן  מובן כן ועל  חממון,  עניני  לחתוך צריך מיד הממילא יבום יהיה שלא היהבזמנו
 'כשמתחרט, זמן ולאחי בנכסים, זכתה הכסף מתן שעם גרור 'וממללא מהר, חהאהבי?וע
 מתדש. לז'כות יכ'ולאינו

  ובולים  ששניהם  "ום,  שלשים  לאחר  א,שה ,במקדש רקידושין פ"ג ,ברישהעיין
 שקיבלז:. הקההושין כסף  את לו 'מחזירה חזוה, ,האשה 'ואם ש,לשים, יפני בהסלתז'ור
 הקמעקהן, תחללת לפני מדקנא לחזור ו"2ות לו שיש למרות בו  חור דשעש אםאמגם
 לכך הסבר כתב ,לא תזריין מחזירהי ואינה הקידושין .בכסף מתזיקה שהאשה הר"ןכתב
 כשנתאכלו גם פועלים האלו הקידושין שכסף הדין מיצם מוכרת שזה כתב רקאלא
 מתקדשת אינה א"כ שלזק זה אין עדיין הקידושין חלות שלפני נימא ואם בידה, אקודבר

 עיי"ש. שלשים,כשהגש
 וסובר, נך על הולק 'בתשובה שהרא"ש מ' טימן באבהע"ז גצזב ש'מואל"ו,,בית

 שהיו מיהרי שם  שויא'"ך שכתב, 2ע2נרעק"א ,ועיין הקירושין. נסף ל'ו לחהולרשצרלכה
 שהרי צ-ג יה ודגר  'לחתויר.  ש,צ'רלכים מהחה הר"ן שגם י*ל 'וכה"ג בתבאי,קירוש*ז
 ורשחי דשז0כש את ומבטל מתחרט אחד י2צד כדיום בטלים, הקירושלןבחויויוי
 תנאי, אין או תנאי יש אם ומ"של"תהרט

  שהתנאי  כמו ,חן  חנחי טילף לשם ניתנו שהקידושין מפורש תנאי זה שאםת"ל
 עיכל התנאי כהפרת הססף חהורת ,כולל חוא כך חתנאי, בהפרת הקידחיין ביטולנולל
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 על גם מומב לק"רה2ין הנתינה בשעת והתנאי שהותנה, התנאי ע"י 'נדיבורו%%
 עצמה. הנתינה על וגםהקירושין

 מכח היינו בלבד, אובדנות 'על בנוי 'חהכל מפירש תנאי היה לא בכלל אםאבל
 כה2ום בטלו ו2דוקההושין אעפ"י לכן זמן, לאהר שיחולו בקידח2ין ויהמדיבר בכללאהסכם
 נת?ת עצם את גם לבטל לתיד בדה סגי לא הקידושין, חלות בומן הבעל רצוןשחטר
 כנ"ל. הר"ן  שכ'תב ומטעם לעולם, לה שייך שההי' לה נתן ,שכברתכסף

 תנאי פרט 'ולא הקידושין לעימקת כסף נתן שאם מהר"ן, מוכה 'לכאורההגכ"פ
 שמתחרט, הוא ה:בעל העיסקא את לקיים מוכנה שהאוו" כיון אמר?ן בסתמא,אלא
 קיצוב שעצם ג"2ום בזה ח'ולקים הראשונים ושאר מתחרט, כשהוא גם לה קנויהכסף
 לפני עכ"פ שהרי מפורש, ,תגאי בדין הומן קיצוב דין ל', 'לאחר הקידחעין שלהזמן

 קהרחטין של גכסף האשה תזכה ואיך קידושין, חלות והאין לקידה2יז 'רצון איןשלשים
 להתחרי רשאי ,תס מתהרט הבעל שאם כחהר"ן חזינן עכ"פ כלל, קידושיןכשאין

 יתכן

 לי. שנתן הכסף מפסידה ,איני שהוסכם מה לקיים מוכנה ש'א'ני מכיון תא'מרשהאשי
 בלבד הסכמתה בגלל ל'ה שייך וזה בכסף זוכה שהקא 'הר"ן בדעת י"'לולכאוהה

 א"2 יקח כי מדין וץ; קוייד ולכן . קידושין פועל שהכסף דמלבד והיינו להלהתקדהן
 כי שאם בושופן להתקדקן, הסכמתה יבור מהבעל לה נתון הכסף הרי וכו',אשה

 ובפרט הנתעוש בשעת  המ0מתה עבור כשכי לה עריך נטואר וה תפסו, לאהקידושין
 עוהבעל הפקר של כדבר עצמה כמיווה 'בקידושין שאשה ,ל' ,בנדרים הר"ןלשיטת
 "חציל ,וה איך המכמה, משום בת"נה כאן יש אם קיוה 'ולא הקהרוש,יה ע"י לר,ןותויכניסה
 ונתקבלה קידושין שצתקבלה דידה בגזל במקד~ר אמרינן מזה שעדיפא קידושיה לשםגם

 ואכמ"ל. ג"ב, קידושין ר"ן עייןגזילתוע
 בפדיון דבכורות מהבמ2ינה 'כהר"ן להוכיח שסתב ט' סי' 'מלואים" "אכניועיין

 מת לא ,מאם ומשמע לאב, יחויר הבן, 'ומת שלשים 'לפני לכהן ,מלעים ה' נתן האב אםהבן,
 באמבר ולמ"ש להזור. יכול איע יוצה ,האנ אם שגם מלואים" ה,,אבגי 8מיייק יהזיי,לא

 להנשא שהוסכם מה 'את .לקיים מוכנה שהיא כ"ון "סכמתה עבור לה שייך עואבעשוןהר"ן
 רק זה אם שהסתפק מ' סימן קו"א "המקנה" בטפר 'ועיין גפדיון, א"ש לא והלו,

 'וא'כמ"ל. הר"ן, מווה במכר אבלבקידושיה
 יברי לפי מסר בק וגם קידושין, 'ובין הבן 5דיון בין הפרש דיש נהאה באמת'אבל

 ולא פו"ון, במצות ועומד מחתיב הוא חי, גקאתבן חבן בפד"ון דהרי "וע~קנה",ספר
 ועיין ממנו, מרצשולן אין טעצמו הכהן תפס אם ,2הרי ,בקירה2ין, כמו כלל ברצובותלי
 נאן ונ"ש ממון, הנאה טובת למ"ד הנאה טובת רק לתבוע שאפשר ו' דף ב"מתום'
 פירושו שלשיס, לאחר הל הקנין אט במכר 'וכן דבקידושין ועוד 'לידו. מעצכישנתנו
 נע"קו גם שיור שיש ~ון יש כן ךעל הקנין, קיום על 'סופית בכלל הוחלט לאעדשדיין
 במצוה, חייב עהאב הבן בפדיון אבל 'חר"ן. על החולקים הראשונים שיסת לפיהנתעה,
 ~ויע המצוה, ומן את קבעה שהתורה אלא שיו, הגבלה לא הוא יום שלשים ולואן
 דצנצחה, זמן כשיגיע חל רהפדיון גמווה, נתינ" אלא בקנין הגבלה כאןאין

 וועליה, הבבדים את באלמנה שמין אם ,ו2מואל דרב במחלוקת צ"ד דףובכתובית
 לה קתתן כהיוט כוהכתובה הסכום את ומנכים שעליה "בנדים יעךמין כרב הרי"ףפסק

 בשמע דמיה הך*"ף וכתב, לאחר"נ", אותם שתקח 'ולא לפנמו עתעמרר כדי רקהבגדים
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 למלפק בעי איהי דלא שעליה, מה, לר שמין אין מדשתו, בג"פ אשתו פטר הבעלשאם
 יאפוקה. בעי איהואלא

 בגדים לו קנה אם אציו, שעובד בלקיטו וגם בגמ' ממ"ש הקשהוב,,המאור"
 או מתפטר דה2כיר אם 'הבדל איז ושם הזה, הטעם .מי2ום ,לחחזיר צריך ממנוויצא

 זהו דבשכיר דמי, ולא הרמג"ן ותירץ למיפק. רוצה לא ואיהו אות'ו מפטריםהבעלים
 ועכו2לו לפניו לעמוד כדי שק'נאה כיון באשתו אבל שכרו, כן ,מנת דעל ליצאתומנו
 קאי. למיפק לאו דהא לפניו, ואעמוד בעלי לי תנו תילא ,כרחה, בעליוצאת

 על בנוי זה הרי לה, אקני קמיה למיקם , האדעתא דלנא האי כל לכאורהוהנה
 ראב"ע של לין על מיוס'ד זה ולכאורה 'מפורשים, הנאים היו לא שהרי ארמדנה, שלדין
 מריש, מוכח לכאורדו ואהכ המןשה. לבטל אומדנה בתי דאזיל שם שא'מר,והנ"ל

 אעפ"י
 פטור 'ובתרווייהו גירשה או ,מת בין יהבדל שאין לראביע ש,ם מפורש ,ש,חריכהמחור
 כנ"ל. האשה א'בי ש,ל בנדוניה  הרין יכן לה, כתב ,לא והכי דאועתא משוםמכתובה
  הרמב"ן.  ע'ל מכאןוקעוה

 ואללו בידה,  גתן שגבר 'מפני זה בחילוק דן שהרמב"ן או אופנים, בש'ניוא"ל
  לש"ון מהמשך מוכח זה ולכאורה ומן. לאחר על 'התחייבות ,רק אלא זה איןבכתובה
 מתנה, ש,מתנ:תו שייסכשונו ע"מ ,לחבקר'ו מתנה ,לנו'תן דומה שוה  ,במלחמותהרמב"ן
 אבי, א'ת שתש,מקי ע"מ בגיטין המש'גה הזכלר לא )והר'מב"ן שלד אינה זמהעכבהכיון

  ש,ל"ה סי' חו"מ מוסף" "גית ,ועיין והרמב"ם, רש"י הראש,ונים מחל'וקת בף"ןיעו"ש
 של בשימוש, רוצה אינו זה 'שאח"כ גנראה וכודנתו  ואסמ"ל(. 'הרזוג"א,  .מטו"תמ"ש
 מדכן ש,זה כה2ום המתנה, מבטל אינו  וה ש,סלר'וב ,להמב"ן ,ליה דפשיטא המתנה,מקבל
 בטל. הקנין ואין התנאילקיים

 וכל ג'מור, קנין הדה ~ןעמה יודה, "המאור" ,גם - מתנה בהאי בא'מתוהנה
 גמור', קנין 'היה לא שמעולם מזה מוכח שמין, ,באלמגה שאם הוא ,;המחדר" ,דברייטוד

 הפרה כאן גם שיהרי לפניו, 'עומדת אינה שעכש,יו בזה טגי לא באל'מנה גםדאל"כ
  שלכתחילה  מזה 'מוכח אל'א  התנאי,  :גקלום פשעה 'היא ולא לדה, על בא לאהתנאי
  א'ח'רים 'לפנ,י  אלא 'לפגיו  'ע'ומדת  יכ,ששינה  לפ'ניו, ,רתע"מוי כך  לשם א:לא 'לה  קנוי היהלא
 שהתם ביא'ור' צר"כים הרמב"ן ודברל התנאי. ביטול מש'ום 'ול'א ל'כחחילה קנוי 'היהלא

 ואילו הנותן, ע"ל 'ה,תנאי ביט'ול  מח'מת  בטל ל'א, וזה גמ'ורה מתנה 'תיתה המתנהנתינת
 הוא אנוסה הרי באלמנה גם לכאור'ה  'תגאי,  על במתנה ,נתן הבגד שאת נימא איהכא
 חו"מ עיין לא. ןו ועביד כמאז אינס אם במחלוקת תלוי וה ולכאורה התגאי. אתלקיים
 שם. יבש"ך כ"אסי'

  הגבל,ה זהו אלא בפניו,  ש'תוימש  'מתנה של  אומ,הנה  וה שאיז נראהולבאורה
 השימהם בזה להו2תמש יכולה אינה אם וע"כ ,משותף, יטימוש לשם שנלתן - המתנהשל

 אתד, ברחוב לגור אפילו אסורים שניהם הגירושין אחר הדין שלפי משוםהמשותף,
 שתשתנה2 ראוי אינו הבגד סוף דם'וף אלא פטריה, רחמנא אונס של בע"א ,כןןאין
 אלמנה בין בוה  הבדל ש,אין "המאור" סובר ועעכ בגתינה. שיועד לבוה דפקוהבה

 מוגבל קנין או גתנאי, גמור קנין הוי אם היא והרמב"ן הרז"ה ,ומחלוקתלגרושה.
 מטויים.לשימה2

 דתוספת ואומדנה האשה דבגדי אדכנדנה בין לחלק הרמב"ן סברת עןעיקרונראה
 לאחר רק הוא כתובה התוספת התחייבות שז'מן היא האומדנה קךחתם הוא,כתובה
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 זמן הגיע לא עדשכ"פ גירש או מת בין הבדל אין ו~ן הכתובה, מזמן ולאהמשושין
 בגדים בקנה ,באתשחנה אבל כתובה. מתוספת פטוו גירז?ה אם גם ולכןההתח-בות,

 האחשדנה 'וע"כ זמן, לאתר קגין ז'מןה ח'לות את 'ליחות ,לומר מקום כלל איןל'אשתו,
 האשה, ש,ל נגדית התחייבות מכח אם בפניו שתשמוס בתגאי 'אם הקנין, בהגבלתהיא
 סובר בה"ג זפתה, ,ש:כבר מה ממנה להפקיע הדיון ועתה בהם זכתה ע~כברוכיון

 לקיים מוכנ'ה הרי אגי טוענת שהאשה משום זכתה, שכבר מה לבטל שאיןהרמב"ן
 הק'נין. פקע לא וכה"ג אקיים לא שאני שאשם הוא 'והבעל התחייבותי את להבאגם
 עמו. ואשמח בעלי לי תנ'ו טועגת שהאשה בב"ב שאמרו לדין מדמי שהר,מב"ןו7הו

 גירש בין חיל'וק אין שם שבב"ב לרמב"ן תיקשי עואל"כ מעצמו, מוכרח 'זהויכאורה
 כג"ל. ח41כלמת

 מקורו עמו, ואשמח בעל, לי 'תנ'ו לדין לה מדמי שהרמב"ן הוין בגוףאבן
 אלא שגו "לא : שם .ואמרו קידושין, סבעת להתזיר שנהגו מקום בדין ,קמ"ה דףבב"ב
 דא,יכוח ,בעלי לי ,תנו לאמר, היא יכול'ה סעמא, מאי מחזירין, אין לההא מת אבל היאשמתה
 במת שגם 'בגמ' רפריך ל7ה, דה שמחזירין שהיבינות לדין שם מדמה והג,מראעמה.
 בעהלח שם מדובר עמו", ואשמח שושביני לי "תנו משום השני 'הצד ייפטר השולחבז

 השושבינות מקבל חייב הלה נהדג, ,2היה וכפי בנו ע"י לנישואיו ,לחבירושושביגות
 השולח בן מת שאם ,בגמרא שם ונאמר שלו, לנישואין השולח לבן ,השהובינותלהחזיר
 שושביגי לי תגו לאמר שימול משום להחזיר'ה הש'ושבינות מקבל פטור להיותצריך
 ממנו, העיכוב ואין שה2בינות לבן להחזיר מונן מצידו שהוא כלומר עמו.ואשמח
 תנאי ,להשלים מזומנת אגי לאמר שיכולה לאשה דומה זה שהרי היאוהקושיה
 וקידושין שושביגות ,לגבי והנה בי. תלוי העיכוב ואין משואין דהיינוקידושי
 שוש,ביני ,לי תנו לומר שיכול משום חוזרים, שאיגם הלכה והרמב"ם הרי"ףלדעת
 בגמרא נפסק שלהלן משום בדבר פקפק שם בעצמו הרמב"ן א'מנם עמו,ואשמח
 שמ,תה בין הוא שמת בין חוזרות הבעל לה שש'לח מתנות 'הי"נו דסבלונותלהלכ,ה
 עמו. .ואשמח בעלי לי דתנו דינא האי פסק ,לא געצמ:ו וטהימב"ז 'הרי בהו, 'הדוי ואפי'היא

 בין לאי2ה מרעיל עמו השוךמח כעלי לי תנו של זו שבטענה לומר ישולכאורה
 אותוע שגירש 'כגון אונט מתמת שלא ובין שמת, 'כנון 'אונס, מחמת מקיים אינו הבעלאם

 שרק וי"ל 'מחזירין, למה 'בגמ' ניחקו וע"ז דמיתה אונס שהיה מדובר 7?וושביניתובסוגלא
 אבל ,מלהחזיר, פטור' אם הרי"ף של בפסקו הדמב"ן מפקפק כה"ג אינס טענתלגבי
 גיושה של בגדים לגבי לכן מלהחזלר, להיפטר הטענה שמהני 'סובר אונס בטענתשלא
 את לקיים מוכנה אני לאמר שיכולה מו2ום לה שמין דאין כהרי"ף בפשטותסובר
 עמו, ואשטח בעלי לי ותנוההסכם

 דין חהא דבקידושין הדרי", לא קידוו2י הדרי "מוהרי : מסיקה שם הגמ'אמנם
 לעלל', 'לס"ש זה 'חנה הדרי, מוהרי אבל בא"ותה, תופסין קדרושין השמרו ש,מאמיוהד
 חעב עצם 'כל דהתם דראב"ע, אחמדנה 'לדין שךה הוא 'המוהר 'דהחזרת משום לכו"עהוא

  עצם לרש."1  חגם גךתמה  האב לה שכתב וכמו נישואין, לשם הוא סבלונות וכןהמוהר
 גשביל שזה היא האומדגה אבל קהרם, ששלח ראעפ'ע גישואין, משעת  הואהחיוב

 לבגד ל"ר וע"כ ,לכתחילה, לקגין  מקום היה  לא  התקיים לא וכודה  שלהם,הנהיואין
 מתנה היה לא שלכתחילה ולא להבא הקגין להפקיע רק בא האומדנה וולכו"עדגרושה
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 סבל'ונות גין לחלק שיש שכתב בב"ג שם הרמב"ן התכוון דלזה ונראהבשבילה,
 הדילוק. פלרש 'ולאלש,ה2בלנות
 שתחזיר, עד לזמן קנתה שע'כ"פ לרמר הכרח יש דמ'תזיר'ה קידוישין בט'בעתוהנה

 הרש,ב"א כן כתב וכבר הזמן. כל איש אשת היתה והרי הקידושין תלו איך ,כן לאשאם
 אסור לכו"ע שהרי בזה שגתעורר' ס"ד וף כתובות איש" "חזון ורא'ה ג"ב.בחידהש-ו
 קושית היא ,וזו הראו12נים. מרביתלנו ובר נעלם ולא שכתב. גוה העי"'ש ובבתה,באמה

 קידושין שלגבי 'תלרץ והרשב"א לאור. כעת ,שיצא,ו ,ב"ב על במפרקהם ההריטג"אהרזבב"א
 להחזיר ע"מ לזמן מתבה וכה"ג הבעל, מיתת עד או הגמרה2ין עד שקנתה במהסגי
 הע'ךרף זה להחזיר, שצ'ריכה 'מה, וכל תירץ והריטב"א מדרבנן. גם גמורים קידה2יןהוי
 לעולם. שלה זו שפרוטה קידושין לשם א'חת פרוטהעל

 שהתחייב שהאב ח' אות ליה כלל הרא"ש בש,ו"ת מפורש ש,זה ראיתישוב
 האשה, מצד היתה שהפשיעה .אעפ"י לאחר, נישאה  הבת ,וא'ח"ז לחתן נתן ~,ברנדונדה
 הניש'ואין, של התנאי לקיים קאימגא הא אנא לומר יכול החתן ואין להתזיר, חייביןמ"מ

 ממש, חורה היתה אם וגם הוא 'מתה ,בין הוא מת בין ,חדרי ומוהרי הלסהדפסקינן
  'וכשח'זרה שלחם,, ,לו שתינשא שאדעתא משום לך, ,להיני2א קאימנא הא 'לימימר מציולא
 'מנת על אלא נכתב ולא מ"ו דף  הכתובות הא'י ,לעיל  והביא לה,  להחויים צריךבה

 ל'ו.שתעשא
 ואם בנישואין, וק ביצועה זמן א'ין ,נדוניה אבל פשעה, שהבת דאעפ"יוהיינו

 יתוזר בטל הכל לגועשה, בוצומה ,כבר ואפילו פשיעותה מתמת אפ"לו ,נישואין הלולא
 אונס. או פישיעיה זה אם כלל תלוי ולא החיוב, זמן קביעת ש,ל' ענין שכאןלמתחייב,

 השני והצד מאונס אפילו ההסכם מפר אחד שצד הסכם של הזה ביסודוהנה
 בקבלן שכירות לגבי מחלוקוז בכה"ג יש ,הנה קאלמנא, ,ואנא לקיים מוכן אניסוען

 שכירות מהל' פ"ה מיימונית בהגהות 'ועיין התחייבותו, מלקיים נאנס אחד שצדובפועל
 בנו אייתי או'מר' דהמימד 'הלוי יואל י,בלנו שדעת הבן, ומת מ'לימד בו?וכר י'אות

 שכיריות הל/ אשרים" "מחנה ועיין עיי"ש. ע'ליו )ח'ולק ומהר"ם קאימנא הא אנאואלמדנו
 ד'.סימן

 והאשה וניש,ואין זמן הגעת בדין כתובות בריש מפורשת סוגיה זוולכאורה,
 מורים, בו"ע דכתו'בות דבהאי פשוט אולם קא"מנא, ,קא אנא לומר 'הבעל דיכולחלתה
 וכדי במזוגותיה, חייב להיות אותו קנסו כנס, ולא הזמן דכשחגהנ הוא הויוןשהתם
 מקיים שלא הוא השני והצו קאימנא הא אנא היא טענה ודאי זה קנס מחוובלהיפסר

 אותה לישא המוכן קיים הוא 'לבעל שנוגע שמה משום מאהנס, רק כי אםהתחייבותו,
 אבל במזונות, יחייבו הנתבע חבעל א'ת יקגסו האווה של אונס שבגלל סיבהואין

 סוף סוף אבל לעבוד, מדכן הפועל כי ואם התובע, הוא הפועל הנ"ל היאשוניםבמתלוקת
 שמוכן בוה על לא משלמום לפהנל ושכר עבד, .לא דגדפביד של מובהק אונסמדע~ת
 עבודד לו למסור שלא המעביד אונס אם נחלקו 'וע"כ שעבד, נוה על אל'אלעבהר
 שכר לשלם שאין מספיק נלמוק גם זה ממילא מחיובו, המעביד לפטחי בכזימספיק
 ההסכם, לקיים ומגן קא"מ'נא הא טוען שהעובד הדבר שעצם או עבד, שלאלפרנל
 א:ונם. טענת ליש למעביד אם גם בשכר, לזכותומספיק

 הוא והביסול לקיימו, מוכן אחד שצד בהסכם שונים זינים דיש ,חהנןהנה
 השני.מהצד
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 308--,218, עמ' הדבני ב"ה"ד של ה' כרך פסה"ד הוזכר הצדךים בטו'/מיהנה
 אריה" "קול היו"ת המבי"ט ישו"'ת לעיל הנו' י"א כלל הרא"ש 'תשובית היזכרוושם

 כווובה על ועאשה שמחילת בההודוה" ה,,נחרע ליסוד סתירה 'מז'ה יש ולכ~טדהעיי"ש,
 המיוחדות בעובדות אלו בכל לדוז לנו אין ווגה הגירושין, בקיום ,תלויה גירושיןבהסכם
 דלעיל, ולמסקנות דילן למקרה שנוגע כמה עד אלא תיקשבאדתו

 שיבם לפגי ליבם שיש תביעות על הוא שם ברא"ש שהדיון לעיל אצורגוכבר
 כתובה על אשה של מ'מחילה שונה וו עיסקא האעוה, של מלוג ונכסי ברזל צאן ננסיעל

 יבום היה שלא ומן דכל שמת, לאח'ר וכ"ש בעלה אצל כו2היו גם שלה דצבסים 'הרישכאן
 'לפני פירות כלל לו אין הרמב"ס ילפי בגכסים. נגמש של זכויות כל ליבם לו איןהרי

 אבל אשתו,  ה?היה ליבוס שעומדת בגלל זה לאשה מיד עוברים שאינם ומהשיכנוס,
 עצם מחמת לאשה, לעבור נכסים של זמנם הגיע או ממילא ליבום, עומדתכשאינה
 כתובה במחילת אבל לבעלימ. הוזרים ההנכסים אותה ישא לא והיבם מת שכעלההדבר
 לא הדין עצם 'ומהמת עצמם, הגירושין עם קשור זה גירושין, מהסכם כחלק אישגאשת
 הגירושין, עם רק הכתובה חוב הפקעת ענין בכלל "הה ולא 'להוגבות כתובה של זמןהגהצ
 המבי"ט בשו-ת יהמעיין הכתובה. מתילת של סעיף קם הגיהושין ההסכם ק"וםומשום
 'האשה. ש,ל בנכסים הרא"ש של דיוז אותו שהואילאה

.ועוי
 בזמן גם האשה ליד שימסרו הדבר ניתן המלוג גרול צאן שבנכסי מילוק,

 ברזל צאן נכסי יהא שלבעל ניוצואין לחיי הכרח זה שאין בכך, ,כשרוציםהנישואין
 חזר זה שאחר מהטום לבטלה ואין ההסכס עם מיד שלמה היא זו עיסקא וול'כןומלמ,
 רק כלל בדרך היא כתובה מחילת וע"כ כתובה, בלי לגור אסור הרי בכתובה אבלמדעתו,
 דעת גק-הבין בהסכם כתוגה מחילת וע"כ ביחד, לגור יכהעיכו שלא ,שסובריםמשום
 ומפורש. ברור כתנאי והוי שיתגרשו קודעתה משום היא שהמחילה ביהודה""נודע
 כשהמעשה אבל מיד, המתילה דהלה י"ל כתגאי רק  והגירהוין  מחילה, על הסבם 'הההואם
 מחילה. אין ההגרשו שלא זמן כל - למעשה טפילה .חהמחילה גירושיןהיא

 שבלב דברים דבמכר ,ס"ב כ"ז סי' בהו"מ קיי6"ל שהרי בהצ"ל, יש חילוקעור
 בתומ' ,ובאריכות בריא"ז  הדין  'ומ,הי דברים, הוי במתנה אבל דברים,אינם

 רי'א-
 קידהבין

 הדוחק אחרי 'וכתב מ"ז דף כתובות התום' שיטה הביא בביאורו ודגר"א ע"א נ'דף
 מכר בין תילוקים ב' דה2 לעג"ד 'הוא .והמבהאר וכף, כן להלק ג"כ התוס'הוצרכו
 של כח לו יש סביר גימוק שיש וכל נימוק בלי מתנה גותן אום אין דבסתמאלמתנון
 אומדגא מהני ולא ,תמורה כסף שמקבל מה רק ווא שדגימוק נקטינן במבר אבלתנאי,
 לא אחד צד שדעת משום 'הבדל יש ולתוס' הרהש"ז. שיטת ו"ה המק'ח לבטלאחרת
 והמבי"ט ,הרא"ש ,רצ"כ ואכמ"ל, הנותן בדעת תלף הכ,ל במתנ'ה אבל' השני לחייבמהני
 כדי ליבם שרוצה נתגלה דאח"כ מה מהני לא 'ויתור'ו עבור כסף קבל שהיבםשדנים
 ,ביורה אומ~צא והוי 'בחינט ,במחילה מיירי הרי ביהודה" ,גודע אבל המקח, אתלבטל
 נ"ו(. סימן ב' אבה"ע מופר" "חתם ,)עיין הכתובה על האשה מחלה להתגרהמ, כדישרק

 חשאמןר שכ-ו. מפס-חה אינה להתגרש אשה של שבהבטחה ברור נהאה כןכמו
 אסכימו ילזשן ,ולא שניס " שעברו מש-ה נבאותו רק לושאכעי גיתןב,,קול-ארי.ה"

 עיי"ש 'הצסקים חולקים ע"ז וגם שהסכימו. כפי פסק וב"ד לההגרש וגשגעהלהתגוש
 ואכם"ל. הפוסקים",ב,,או?ר
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 וסוגים חבדלים בהם ו"ם זו, בבעיא' פרקים יאשי ,רק הוא כאן "נזכרוכל
 במ"ש, ועיין כאן. בהם ליון )ניתן ולאשונים

 סי' אבהע"ז שמראל" ו,,בית זהב" ,;טורי
 בשו'"ת הדברים ואריכות שם, ,רעק"א והגהות לחתנו, 'מעות הפוסק בדין ד' סעיףנ"ג

 ד. ,ס" חו"'מ סיפר",;חתם
 צריך יגרש' קנין קבל' 'שאם הרמ"'א מביא ד' סעיף ק,ל"ך סי' באבהע"1והנה

 הדין דמקהר תמוה ש,זה כהגר"א 'וכן שמואל" ב,,בית ועיי"ש זה. לפני הק'נק לול'התיר
 הדשן" 'וב,,תהומת להתור. צר'יך ולמה 'כלום 'הקנין שאיז שם שדעתו 'חדשן" ,ג,)תר'ומתההא
 לא שהקנין שמכיון .הגקרהסיג את יקיימו לא אם ילקגמ לגט בקנין  שהסכימו 'בזוג וןשם
 עי"'ש. והמור את קני מדין ש'בה'סכם, 'וממון הקנס' על גם חל ,לא הגירוזמין, עצם ,עלחל

  מדין  הגירושיו על  הה,מכם מעי19 כל  יחולו ל8  וה שמדין דלדן גנידון גם צ"עוולפי"ז
 הדשז". ,,,תרומת ל% וחמור, אתקני

 לפי הוא והגר"א שמואל" "בית קושיתוהנה
 לפניבו, הדשן" ב,,תרו'פוו מ"ש,

 דז"ל א'חרת, שם נראה דנרשן" "תרומת בשם משה" ה,,דרכי שהביא מהלשוןאבל
 אונס, הוי אשתי ,לגרעו קנין קיבל דאם קעדג מהרא"י בפסקי משמע וכן במטה",,;דרני
 הכל אחו ,בקגין הבל עיטה אם אבל בקנס, הייב לגרש, בקנס עצ'מו שעבד 'אםאבל

בט~
 קנס. לענין ג"כ חל אינו הגירושין לעמן חל הקנין ואין הואיל

 הדשן" ב"תרומת  שכתוב כפ'י בדיוק לא הוא 'מ:יה"  י,יררבף הרישאולכאורה
 לפני הגירטא היתה 3ך אם הדשן" ג,,תרומת מפרש, משה" "דרכי עכ"פ אבללסניגו.
 בקנין עצמו שטחילב שאדם ור"ל אונס, הוי לגרש בקגין עצמו שהתחימבהרמ"א,
 גנעוד בימת זה אב לנ'ו מינה נפקא אין בגירושין, אותו מחייב שהקגין חחצבוהוא
 שחושב מכוח כגרש הוא סוף דסוף דברים, קנין דהוי לגורושין מהייב אינו שקניןלדין
 לה,רריעו צריך הע"כ ל'גרש, נשבע כדין וינו הוי וע"נ אותו, 'מחייב כן עוהקנין לוונדמה
 מהייב. איגו שהקגין שידע הגירועדןקודם

 שיתיר'ו ש'צריך  לגוש יגשבע הדין הביא שהמחב'ר אחרי הרמ"א שכתבוזהו
 מחימב, אינו שהקגלן  קהרם לו  .לחודיצ שצריך ,דהיגו , יגרזם, ק,נין קבל אם וה"~1לו,

 מגרש,. טרצונו מגרש הוא אםוממילא
 ומכרלא בקנס,  נותייבו  הקגין כי אם יגרש, לא אם בקנם קיבל דאם כתבואח"'ז

 כפיה וה ומ:אין  הגמ,  גבוו:יו'ת  פוגע לא וה מ"מ  מהיגס,  להיפטר 'כיי מגהשלכאוהה
 הגירישין על ק'נין עשה קךאם מוסיף ואח"ז קנס. ול,צלס לגרש לא שלכיל מכיוןלגט
 מועיל אדגו וצירושין על מועיי אינו שהקנין כיוון קנס תיהב כלל אין הקנס,ועל
 מקנס. פטור גיר'ש, יא ואחילו 'וחמור, את קני מדין 'הקנטעל

 קודם גם :באמת דלמ"ש, הקנין, את  ,בשוו לו  להתיי דיי קידס  .ל:מ"ש'ול"ד
 לעולם -  מחייב  כקגין אבל 'חעהע, הוי אחנס רליבי דמהני לו ,נומה חוא ורק מהנילא
 והגר"א. שמואל "בית קושית ופה,ושבת קיים.אלנו

 שמיקרי 'וחמור, 'את 'לקני ומי לא ולכאורה צ"ע, הדשן" "תרומת של ,הרין'רהנה
 "תרומת של בנידון אגל זה, על מחני לא זה %ל מהני שלא וכמו עגיגים שני עלבקנין
 כאחו בשניהם חייב ואיגו הממוה קגם על' או הגיר'ושין על או הקגין ~את*ההדשן"
 דיעבורים ,מכל מדשן" "תרומת ,סובר יאפ"ה 'וצ"ל ,בלבד. מהם א'הד על ווקאאלא
 9צמה הקנין את פוגמים כה'/ג קניניםעל
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 כוונת משום חסרון דהוי א( : טעמים שני דיש נראה וחמור את קני בדיןוהנה
 על יחול לא ואם ממנו תלק על ולא שאמר מה כל על "היה ווהקנין ,צדוצההמקנה,
 במקצת, צטל ואם בשנלהם פוע'ל קךהקנין בקנין חסרון גנשום ב( ; נלל יח'ול ,לאהכל,
 משום אם 'התנה אחיות. שתי במקיש ובמש,"ש קמ"ג ב"ב ברשב"ם רציין כולו,בטל

 במקום שיחול הוא הקנס שענין כאן ל"ש באמת ,בלתד, יחולו עה2נהעםשכוונתו
 ואם בשלימות לפעול צריך שהקנין ,ליסוד אבל ביחד, יחולו ששניהם ולאהגירושין
 כה"ג, גם שייך 'כולה, בטלה מקצתהבטלה

 הממון, על וגם הגירישין על גם הוי באמת הרי גירושין, הסכם של בנידוןאכן
 הדשן, ג,תרומת שדן וחמ'ור את קני הךז לדון יש 'כה"גולכאורה

 דבהסכמי חדא וחמור, את קני של בעיא דהרן לנידון שייך שלא נראה ,באמתאבל
 נעשה הקנין שאין והרמ"א, הדשן" "תרומת לסי כבר קפדינן אנן הרי ד"דן,דגירושין

 נתבקש לא כלל הבעל דכאן ועוד בלבה הממון עניני על רק עצמן, הגלר'הטין עצםעל
 לה לתת שיתחייב כ,לל רו,צה לולא גט דורשה אינה האשה דהרי ג"פ, לתתלהתתיב

 גיטין" ב,,תורת שם ,כתב כבר דלמעשה ותו וחמור. את קני כאן אין וג~מ"לאג"פ,
 לכועשוע בזה מינה נפקא כבר אין מתצה, קנה יחמור את דקני בחו"מ דפסקינןד~ידן

 שלום", ,ב,למשפט ,עיין כך, על 'ח'ולקים מהאחרונים כמה כיאם

 כפינא, אלא ההתהייבות ע"י קיים לא ולילדים לאשה ,המוונות חיוב רעצם'ושוד
 לבטל ל"ש וע"כ לכך, זקוקים שהם הסכוט שוהו הסכמה ,אלא איגו עוטקבעוההסכם
 אלא נלבד, ההסכנמה מכח לא נחלטה הזו ההסכמה לכך 'ונוסף וחמור. את קנימכת
 'וחמור. את קני של ענין כאן א'ין וע'"כ בל"ד, פסקמכח

 ההסכם בכותרת עכ"פ מודגש שבו גירושין הטכם שבכל חוא, הנ"ל מכלאיהבא
 ואדעתא הגט, מתן עם הוא ש,ומנם ניון גירהצין, הסכם סעלפי הם הסעיפיםשכל

 לתוקף עיכוב הול הגירהטין בביצוע עיכוב כל לכן זיהתחייבו, מה התחייבודגיד'הצין
 הזע בני בין הגיררשין אחרי הענ"נים סידור לשם שרק ההסכם, של הסעיפלםשל

 אהד של בפשיעה בוטל או נתעכב הגירהטין בדצרצ אם ואפילו יהתחייבו, מהחתוריבו
 לפני ביצוע התחלת נקבע אם וגם 'הממוניהנ בהתחייבות לחייבו ג'ורם זה איןהצדז*ם,
 ומהו עצבון, מהגלר'ושין מנותקים כך ע"י נהיו הם ככמ; ע'ד בהם 'לדון ישהגירושין
 וכנ"ל. עצמן, הגירח2ין עיכובנימוק

 ,כגון גירושין, הסכם עם קשורים אינם טיבן  שמעצם כספיות התתייבו"ותאותן
 ילדים, מזונות וכן כוו, התהייבות להפסות גורם אדרבא, הם, שהגירושין אקתעמותות
 אבל חגירושלין, אהרי תקפם על 'ומפורטים מובהרים להיות וחייבים קשה*יםמואמגם
 ההתחייבות שקעט לומר אין אלו במקרים הגלרושין, לפני גם ,רצומד קילם החיוב'עצם
 גהסכם אזכרתו הגט, קבלת עם ,היינו - הגיהושין הסכם של הסופי בביצרענרוכה

 להלפך, הלא כהומת חיוב לסיים באים גייחיין  שכאמור אויה במוונות בפרסהגירושין,
 לפני לכך בקשר הצדדים 'בין דעות תילוקי לסיים כדי גם אלא כלל בדרך באהאינה

 שעבר, מזמי הצזחרים בין קוהוא כל 'סכסוך ועום ישאר לא ההטכם שעם כזיהגירושין,
 5ממון. הווג ,סכסהכי יכל את להסדיר "ן דצהרושין שלפגי אבהע"ז 'בשו"עוסמבואר
 קגדעת שזה או החיוב ~בצם עילה הש וגט שמתן להשר מקום בכך אין לכןאי

 סידרו קוהצדדים קיים בע~רני שסכטך נלל, בדרך מסתבר גם זה אין החיוב, לעצםזמן
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 הצדדים אחד של חרטתו עם סביר לא להוות יתחיל גירושין, בהס'כם סביר בהסדרא'ותו
 בולטת הגזמה היתה שאמנם הייטח פני על נראה זה אם רק א,ל'א הגירושין,מעצם
 שהחליט דדא עצמן, הגק~השין בגלל שרק להניח מקום יש שאז האלו, ההתחייבותבסהרפי

 2"כר כשלא אבל הדין. לפי צודקת 'ולא מופרזת התחייבות ל'התתייב שכדאי ,אחוצד
 ומסתבר סופי כהסכם שהושג ההסדר להאות יש, בהתחייבות, יוזמא איזה כאןשיש

 בומן. הגירושין בביצוע תלוי עוי,ה" ,בלי -לסכסוך
 אלו. כגון בהסכיוים ,כללי באופן ,להבהיר שיש מה זהכל

 להאריך צורך אין ה'בעל. ב'לכ בטענות לשהין שיש ומה דידן לנידון נפנהועתה
 להסכם ונספת 1.7.73 מתא'ריך גלרושין הסכם לפגינו יש ההסכמים. של פרטים/צערכר
 על עיקרו אלא האשה, 'דרישת פי על לא גערך היסודי ההטכם תשל"ה. בהמבט 'כ"אמ~ים
 דגמטכה אחרהמ עם 'ער ,והילדים אשתו את שזנח הוא הבעל לזותגרש. הבעל דרהותי
 כעת המקורי. להסכם והמכימה ,לפלרוד להסכם תוכרח שהאשה גרמה זו הזנחה.'של

 מהסכמתו בו חוזר 'אלא הגירושיז, מעצם בו הוזר אינו ההסכם מקיום בו ההוזרהכעל
 ל'הסכם. בנספתלאמור

 זמן 'וכל גט מתן של תאריך לקב,וע מטכים אינו הבעל עהר שכל אמנםברור
 אולם לעיל. וכאמר' הגט, לומן גקבע שזמנם חיובים לבצע אין גט, נותן 'אינושחוא
 הגירושין, מהסכם 9, 8, 7, 6, סעיפים דהיינו הגט, מתן בזמן שזמנם לחיובים זהכל

 'ובנמפח גהגכם האמ'ור' לגבי כן לא אולם לחיובים, העילה ה"א הגט ,שמתןמשום
 ,והילדים. האשה למזונותבגוגע

 דג"פ מתן עם לקשרס יסוד כל שאין פשיטא שלפנינו הולדים 'מז,וגותסכום
 ההתחייבות עוגהתם לדעת שהרי גט, לקבל הסכמה על תמורה כךצו'ת הן וכאללוךוקא
 הגכנ קגלת על כלל לחץ לא שהבעל לא"ר גם שצים כמה למעשה 'מבהבעתחואת
 להטכם, הנספח של 2 בסעיף האמור לפי לכאורה 2, שגסעיף האשה למזונותבנוגע

 תשלומים לג-4 "14*1 לחלידש, ל"י 600 של בסך הגט למתן ,ועד 1,7,73 מעםהמזוגות
 הקשורה בעל של התתייבות בכלל ,זה ,שגם לדון לכאורה הם הרי הגט, מתן גדוםחדזעיים
 המזתות למעיף קיום אין גט, לתת הבעל ,סירוב עם כן ועל דוקא, דג"רושיןבמעשה
 כל3לאשה

 כתסן ,שנתיים לפני מתאריך לאשה המזונות היוב הדגשת היא, לא באמתאבל
 עצמם. מתמת מזדנות חלוב על כוראה ,בהן, ותיקב שהיה מוונות לה ליתןעוהפסיק

 חיוב 'כאן עתיה כך על מצביעות זה בגסעח זה .סעיף לכתיבת שאביאו המסיבותוגס
 לילדיס. המזונות מח"וב פחות לא גמורמזונות

 כך על כדוסד  היה כערעור, הגדול לגיה"ד הדבר הבאת עצם כל לעיל,כאמור
 כתונות חיוב ונקבע לילדים, המזונות סכום נקבע המקורי שבהסכם טענהשהאעוה
 דעשזזרי ,ב"ה"ד כשש כמיום האזורי. ביה"ד להתלסת 'נשושר אלא הסכום גקצב וולאלאקמה
 רבים, חדשים במשך וזה לצדדים שוב והשאירו בדבר ,להחליט הקורה .לעובי בכנסלא

 תיק את לסגור ביקקוה כן הנל הומן, 'כל מזוגרת בלי האוסה נשארה 'מכךוכתיבאה
 בין דעות חילוקי התעורהו ואז הכדזשט, בבית 'מודנות 'ולתבוצ 'בביה',ד, בזההגירור
 חוג'ס זה %ל הבעל, ג"כ כטעבת פסק האז'ורי וביה"ד לסמכות, גקשרהצידים
 ל8נינו.הערעור
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 בתביעת ידון גופו הגדול שבלה'וד הצדדים שני הסכימו סמכהו על ערעור כדיתוך
 ש"רי 'כולו. ההסכם לקלום מפריע גבר התלה לא יסהרר, שזה לולאחר ל~ה?ה,המזונות
 הביא מו"מ, לאחר ,סתוגנ נשאר המזונות שסעיף ע"י רק עוכב הגקיהשין הסכםביצוע
 להסכם הנספה נערך חהטכמה ולאוי 'המזינות, סכום על להסכם הצדדימ שבי אתביה"ד
 הבהונות סעיף של הגהרה אלא אינו להסכם, הנטפח של 2 שסעיף מוה ויוצאש,בתיק.
 1,7.73, מתאריך הראשון בהסכםלאשה

 הילרים מזונות כדין שבהסכם הגיררסין לפני האשה מדוגות שזין כך נגתוךברוי
 ההסכם. חתימת עם מיד חל אלא עצמו, הנט ביצוע עם קשור א"נו שביצועושבהסכם,

 סכום נצטבר כך ומתוך ותצי שנה עברו הראש,ון ההסכם יחתימת שנ"אז מכיןאולם
 ע"כ אחת, בבת הגט מתן לפני לשלמם יוכל לא הבעל ולסענת ל"י, אלפי שלגדול
 ואף הצדדים, לשני טובן היה כי הגט, אחר ינשלומים ב-4 שישולם ביההד בסיועסיכם
 ואכן ימים. חודש תוך "בוצע שהגט לכך יראגו הגדול ביהיאר שחביי לבעל,הובטח
 ב"כ ,הודיע חגט לסיהור שנףעד יום ורקב ימךם, חודש תוך ג"פ למתן תאריךנקבע
 לא כשהסכים ובזנשו כקשים לו נראים התנאים כי גט לתת מוכן אעו קךהגעלהבעל
 היטב. זאת לש,קול יכולהיה

 לנעשה חתום הסכם של תוקף ,לפסול בכחה שאין ברור הבעל, מפי כזוטענה
 שאוא  הבעל עי טענה שקיימת גמצא לא התיקים .שבכל החומר שבכל וממיוןבקנין.
 חרסתו או הבעל ע"י הגט מתן דתיית שגם "רי ,והללדים, האשה ממוונות ,בכללפטור
 יועייב שלא עילה כהבום בה אין בית, שלום של דר"יה עם או גט, ממתן הבעלשל

 עצמו, הגט מתן עם אלו מזונות תשלום של יעויר קעור כל ואין וילדמי אשתובמזוגות
 הילד*ם, מזרנות עבור לח'הדוב ל"י 800 של בקביעות סביר לא משהו נו-אהלא
 יוסיף שהוא להסכם שבבספח לתבאי פרס לזונם, היובו עצם על חולק אינושהאכ
 התוק, לפי ממז'ונותיה שפטור לגיל תגיע הגוולה שהבת לאתר גם זה סכוםלשלם
 גירושין, הטכם לידי ,להגיע כדי רק לכך שהסכים ,לתחר 'מקום "? 'והבתנאי

 להפחית צורך יהיה תגדל כשהקטינה וע"כ קיים, אינו החיוב "תקיימו לאוכשהגמיושין
 כעת. הילדים של כוהמוונות שלישחלק

 עבור לחרדזם ל"י 600 של שסכום נימוק ש,ום נראה 'לא האשה, מזונות לגביגם
 מתוך רק  שנקבע סביר לא טכום הוא אהרת, עם לגור .ועבר ונחה שהגא האווהסזונות
 האשה המשפס, בהתהלת הבעל הצעת היתה ל"י 500 של סכום הגירושין, וצללחז
 טען לא ואף הוכיה, ,לא הבעל להודש, ל"י  00וע-800 של סכום ותבעה הסכהפהלא

 כלל פנה לא שבפנינו, ההמכם אחרי שהבעל אלא עוד ולא לה. כצהג לא שזהסענה,
 להוסין לא ילבכון מצא ואף כזו, ,בטעגהלביה"ד

 גכ~
 עו"ד יולא הוא לא לישלבה,

 השניה, דיעויבה אחרי לביה"ד לשלות הבעל ב"כ 7מהם2יל בכתב כטענות וגםשלו.
 לפטרו קרש נימוק שום מרט לא הדין, משורת לפנים רק לבך רשות לוושניתנה
 מנותק ההח לילדים והן לאשה 'הן המזונות ענין  שגל נראה וע"כ כסתות. של זהמסכום
 אלא, בא לא הגירדשין כסעיף שהוכנס 'מה עצם וכל הגירושץ, בהסכם כלל תלויואינו
 שהצדז"ם כסק כל 'מפררט עיה" תהת ר?ף גה-ח?ין שבהסכם לעיל, הב4ומורכרגיל
 אם גם אבל הג"רועץן, אהר הנומדת תלהה כספית בעיא ,שום יקואר היא בינההםסידרו

 שלאן, החזב עילת הן הגירושין שלא ולילדים, לאשה החיוב יתקיימו, 'לאאגיהושין
 הגירושין. של הביצהע לפני גם ימחוייב תקהףנשחר
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 במצבו שיבוי יהמה אם המזונות גובה פל מחודש דלון לבקש אמנם רשאיהבעל
 אהרי 'כזו בקשה בכל שדן כמו 'זו ,בבקשה ידון וביה'"ד אשתו, של או שלוהכלכלי,
 שינוי עם מזונות הגילת לדרה2 שרשאית האוצה 3לפי חל הוין א'ותו פע'הנות. שלפס'יד

 האמור הרי המזונות, שיעור לשינף ,תיק פותחים אלנם 'הצדדים עוד כל אבלהמסיבות.
 ועומדים. תקיפים והילדים ,האהךה מזונות לגבי הגירושיןבהסכם

 להתקבל. ניתן לא ,בכתב הבעל ב"כ שהגיש גטענות האמורכל
 ועומד, קיים עדיין הערעור דבריו לפי ט'ותיות. קצוות בשני בהבל אדחזהבעל

 שקיים מכיון למזונות "דש תיק לפתוח 'רשאלת האשה שאין במענית צ,ודק הבעל,והוא,
 ובין בי"ד; להחלטת פתוה נשאר שם המזונות םעיף אם בין דעתו לפי 'וזה גיהוש,ין.'הסכם
 האו2ה את ק.הטר הגירושין 'הסכמ המקרים בכל דין, בית ע"י הושלם אמזונותשסעיף
 אומר הבעל אם שגם וטוען, מוסיף שוב הוא זה כל חנל למזונות. תביעה תיק,מלפתוה
 כפי 'מזונות משלם ואינו במיליאו, הגיר'ושין הסכם את לקיים 'ויוצה 'חוש,ב הואשאין
 הוא המזיעת סעיף ש,ל ההסכם מזונדת. לתבוע רשאית האשה אין ההסכם, לפישנפסק
 ש,הוא משום לקיימו, מסהב הבעל אם בכח אותו לבצע ניתן שלא הסכם דבריולפי
 היוצא ל% ,כשהוא, גם זה הסכם אולם כופין. אין וגירהטין גלרושין, מהסכםחלק

 האשה את 'לקשור כדי וקיים חי די הוא זאת ,בכל לקיום, עומד ,ולא מת הסכםמדבריו,
 ב"כ של' ערעור ,השומד קיים שע'דיין ס'ובר הוא ,דפ"'כ מיוחית. בתביעה 'מז'ובותמלתבהע
 יהגה2 רש'אית האעוה שאין הבעל, דעת כפי ולהתליט לדתותה מבקש והואהאשה,
 המזונות 'בלימה, על ועומדת תלויה שהאשה היא התוצאה למזונותיה. נפרדתתביעה
 לתבוע ואילו ההסכם, לקיים הבעל סירוב בגלל ביצוע בני אינם ההסכם, בתיקשנקבעו
 דעתו לפי ובד גירושין, הסכם של קיומו עצם בגלל מנאה היא למזשות, מ"וחדתתבשה
 שתסכים הייבי מהבעל, טוב יצון שיעלה עד מזונות בלי ועומדת תלויה האשהתעואר
 שלו. הג"רהציןלתנאי

 אבסירדי והוא הגיוניוק מבחינה ~בוב הוא אלא לצדק, מנוגד רק לא 'זה'כל
 'הבחינות,מכל

 דרישת כפי התיק את לסגור שאיז האזורי ביה"ד בפגי  הבעל של טשנתוכל
 ולהחליט משותף בהסכם לדח ,בקשה שניהם ע"י הוגו2ה שכבר ,םשום כך על בנףהאשה,
 נוקב ש'לא זמן 'כל לעיון ראויה טענה היתה זו בהסכם. האמור כפי האשה, מזונותעל

 דיון שקיים טענתו היתה שאז ביה"י, ע"י או שניהם ע"י או בהמכם המוונותסכום
 'משהסכום אבל התלטה. לפני הדיון את להפסיק ואין הידדים שני בתביעותבביה"ד
 לקיים מסריב ההא גם י2כעת 'מצהיר הבעל אם הדי שגדהם, ע"י ונחתם בהסכםנתמלא
 הנימוק זה ע"פ ממילא נשמט לדידו, קיים אינו וההסכם בהס'כם, האמור כלאת

 ובסיס יסוד ,כל אין וממללא כולו, התיק את לםגור האשה לבקשת להתנגדותוהעיקרי
 התיק. לםגירת הבעל התגגדותלעצם

 ו ,התיק 'את לסגהא האש'ה לבקשת הבעל בהתנגדות היטוד נקררת ה"תהמה
 לדון מתחיל אינו בהה"ד גירר2ין, הסכם של תיק שכל פשוט הדבר הרילכאורה

 נו קיימת. ,ההסכם לקיום הצדדים של שההסכ'מה ומן נל אלא בו ליון מטהציךואינו
 את ומבטל גייושין על הסכם ואין ההסכם, על שמתחרט מוזיע הצדדים שאחדבזמן

 דן קואינו רק לא ביה"ד גירושין. הסכם של תלק קיים לא שוב ההטכם, עלחתימתו
 אינו גירדצין של הטכס הגשת שדין לישיבות, הצדדים את מזמין איגו גם אלאבדבר
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 שרשאי יליים, החזקת א'ו מזונות לתביעת ש'כן 'וכל גלרושין של הביעה ל'הגשתדומה
 התביעה, התיק את לטג'וי רוצה התדבע אם גם בפסק-דין יגמר שחמ"ןפט לתברצהנתבע
 הגושמט א'ת לנתק לתובע זכות שאין בירישתו צודק חנתבע מסוי"מים, שבמקריםמשום
 דין, בפסק סופית יחתך הע'נין אלא ועומד, תלוי 'ולהשחירו באמצע, - התחילש'כבר
 אלא אחד, צד של תביעה ע"י לא לבהה"ד הובא כקוהדבר אבל כעת, בזה להא'ריךואין
  שאושר לפני מההסכם הצדדים אחד הרטת שעם פשיטא הצדדים, שני של הסכםע"י

 בו, לדון זקוק שיהא משפט של עילה שום ביה"י בפני קיימת לאכפס"ד,
 תיק ל'סגירת האעוה לדרישת הבעל להתנגדות יסוד היה שלפנינו,במקרה

 מסרו הציקרים סעיף, 'א'ותו לפי שבה,סכם, המזונות של הסעיף סמך %ל רק חג"הושיןהסכם
 הצדדים ג"לו בזה הגירוש,ין' עד לאשה המזונות ,שיעיר %ל להכריע סננכותלביה"ד
 וה בסכסוך ההכרעה את 'ומסרו ג"פ, מתן לפני עוד 'מזונות על ביניהם ססטוךשיש

 התיק, ולסגירת חדיון להפטקת הבעל להתנגדות חזק ב"מפטי יסוד היה 'כן ,הנללב"ה"ד.
 שביה"ד לדרוש רשאי והבעל גרידא, מזונות של ברורה ,תבלשה כדין זה סעיףשדין
 מטפיק יטוד היה וזה "דיון. באמצע מהתביעה תוזרת האשה אם גם כך, עליחליט
 כשהצדדים שכן וכל להתגדהמ, ססכימה איבה שבנלל מודישה היתה חאשה אם גםלעין
 למילף ער  הגירושין את לדחות שיש אלא הגירושין מעצם חזהה שלש טועניםלא

 מסוילמות, כספיותדרישות
 היתה שכך וכנראה התיק, לסגירת הבעל התנגדות של הממש,י היסוד היהזה

 לו. שגענה הא'זויי ביה"ד שלדע'תו
 הגירושין, הסכם קיום את שמעכב הוא והבעל היהנרות, ,םטנהפכו כעת, כןועל

 עתה להתנגדותו רמ"ה ,קשת כעת סשסש התיק, לסגלית התנגדותו של הימוד )א'רתוהרי
 כן וע:ל למזונות, כתביעה המ,ונרת לסעיף להתייחס יש ,שאם המז'ונות, תשלוםלקיום
  שהדסכם מה  ממילא הרי  הגיהושין, הסכם בימול ,על  האשה  הצהירת עמ בטלהאינה

 הלסור ש,נשמט ,רק ולא .עצמן. הגירושין ,בביצוע כלל תלויה איבה שוב 'וו,בתבי%ה
  היום  הוא  .תש*'ה, ניסן ר"ח עד תשל"ג משנת המזונות מתשלום להיפטרלטענתו
 הוא הזה ,המזונות היוב כך, שלאחר הזמן על גם צלא  הגירושין, עיכוב עלסהוריע

 מבקש והוא עצמן מהגירושין מתחרט הוא והלאה זממהלום יצהיר אם גם תוקף.בר
 בקבדעת שוב לדון אז רשאי הבעל חתיק, את יסגור אמנם ביה"ד ואם התיק, אתלסגור
 המזונות הס'כם אז 'ועו בדבר. ידון 'וביה"ו מסיבות, שינוי בגלל ,רק מחדש המזיובוסכום
 בו. רוצה ,שהאשה יכע כלקיים

 כש"ם שיכן וכל מתחרט, והבעל צדדים שני של הסכם רק היה אם דהלגל
 הבעל רק שלא נראה הרי דין, כפטק ההסכם את המאשית הדין בית התלטתכבר
 לגבי גם  'תוקף בני  'הן א,לו סעלפים אלא  חמוחברת, ממעיפי  להתחרט לכילאינו

 תבקש אם גם מוגדלים מזונות לתבוע לכאורה יכול" אינה בביה"ד ועכ"סהאש'ה,
 שוב לעורר פתוח סתח לה יש אם ,וספק גירהסין,  הסכם של העיקרי התיס אתלסגור
 הבעל גם דא וכגון מסיבות, שיניי של בטעגה כרוך יהיה אם רק אלא הגתונותענין
 הדהע. דלון לבקשרשאי

 חיסל יא הגדול, בביה"ו קוהושג עוההסכם הבעל ב"כ שטחגן מה נכון זהאין
 ההסכם, בפירוש לעיל בזה גאמר כבי ההסכם. עפ"י יתגרשד אם אלא "ערעוראת
 ואשורו הגדול ביה"ד בפני ההסכם חתלמת עם מלראות להימנע אין בתינה משווםאבל
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 יותר לש,מוע יוסיף לא וביה"ד לחלוטין, מחוסל הראשון שהערעור הגדול, ביה"דעייי
 בערעור. הצודק הוא מי ולבדוק הצדריםאת

 דצוזונות הסכם כי לא?מר כדי דוקא באה בהסכם האשה הצהרת ובלהתוספת
 כי דעשזונות, להתחייבות שהסכים אהרי במו"מ טען הבעל תגאי. בכל ע,ומדבתקפו
 ההסכם את. לבטל בעיעור לדריש,תה ותחזור ההסכם מכל תתחרט שהאשה .חוששהוא

 שאם האשה הצה"ר'ה ,וע"ז גבוהים. מזונות ,בביהמ"ש לתב'וע כדי התיק, 'כל ,אתולסגור
 ביה"ד של ופסה"ד ,הערע'ור, זבות את ,תפסיו היא להתגרש, הבטחתה את תקיים 'לאהיא

 'סופית. בתקפו ישא'ר הגלרושין הסכם תיק את ,למנור שאיןהאזורי
 ע"מ הבעל ש,ל ,ראשו עדעל לאיום בקשר בטענתו הבעל ב"כ שמוסיף מהכל

 כלל רוצ'ה 'אינה האשה 'הרי ? ג'ט ש'ית,ן 'המע,ל על ב-איים כוי מבהם, בהם אין חגט,שיתן
 הוא חבעל' בכך. ירצה הבעל אם יבוטל גירה?ין על ההסכם שכל לה א'יכיפת וולאלהתגר'ש
 מעונין מושהו אין גט, 'ליתן ירצה לא 'ואם גט, על ולוחץ שתובע ,והואשמהנונין
 לה המגיעים לעצמה מוונות הוא תובעת,  עךהאווה מה דעתו. את שיעוגה עללוללחוץ
 כלל. להתגרש ולא לעולם המזונות את לקבל 'מעונינ'ת כשלעצמה והרא הדין,לפי

 את מלוון להיפטר כדל - רצונה נגד גרשה מעונין אולי להלות ,ש,יכול הואהבעל
 שייך לא וזה ואשה בעל גירושי בכל יתכן 'זה כאן. אין לגירושין לתץ אולםאשתו,
 הגיר'רשין,להסכם

 ביש,יבה בפרט המירחדות, הישיבות בגלל לאשה שנגרמו המיותרותההוצאות
 מזכות להעדרם, רצון משביע נימוק שום ניתן ולא הופיעו, לא וב"כ שהבעלהאחרונה

 ההוצאות. את מהבעל לקבל האשה את ספקללא
 הסכם של גיצוע עיכוב האשה. ערעוו א'ת לקבל להתליט יש הנ"ללא'ור

 ה,מעיפיס ואילו  ההסכם,  של 9, 8, 7, 6, לסעיפים רק יצומצם כפס"ד שאחערגירושין
 את. ולחייב ב!תקפם, יעמדו 18 לגיל שיגיעו לפני ל"ליים 'וכן ,האשה למוונותבבוגע
 בהוצאות,הבעל

 שפיראאברהם

 : כד*לן מחליים הצדדיה ומעמת טשית ושמיעת שבתיקים בחומר הע-ןלאחר
 4 מס' סעיף בהסכם 'המזוגות שסעיפ? וקובעים 'העיעור א'תמקבליםא(

 להם ויש בתקפם, עומדים 4, 3, 2, מס' סעיפים להסכם ובנסשתו-5,
 דין, פטק שלתוקף

 הבעל: את מ'חייבים להסכם, ש,בנספח הנ"ל הסעיפיםלאורב(
 בתמוז א' מיום החל לחוד-ך ל"י ),60 למזוגותיה לאשהלשלם)א(

 -המחיה יוקר למדד צמוד אינ,ו זה טכ'ום ולהבא, ')3ן.1.7(תשל"ג
 'בניסן א' כיום החל המחיה מוקר לננדד צמהר ,הוא אבל העבר,על

 ההסכם, את הבעל ביטל שבו הזמן הואתשל"ה,

 צמ,וד לחודש ל"י 800 הקסינינ הילדים למזונ,ות לאשהלשלפ)ב(
 1973, יולי חודש של המדד 'כפי המחיה יוק'רלמדד

 הילדים ולמזונות למזונותיה לאקוה לשלם הבע'ל על הכלבסך
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 למדד צמחים מהם ל"י מאות כששמונה לחודש ל"י 1400סך
 צמדים מהם ל"י גואות ושש 1973, יולי חודש של המחההעקר
 75,נ13, - המחמה יוקרלמדד

 ההסכם כפי הגט מתן עם לביצוע תוקף יקבלו ההסכם סעימ"תרג(
 זדנ בייאר ע"י פס"ד של תוקף שקבלו להסכםוהנספחים

 שכ"ט יבור ל"י מאות חכהב סך  לאעוה  לילם  הביל אתמחייביםד(
והוצאות.

 תשל"ה. בסיון כ"ט ביוסניתו

 314/שי"ט מס'תיק

 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבבית

 ז"ל אפשטיק הלוי ה טנא, שע אב"ד, - והנר ב, ש, הרבגים : הדיינים כב'בפני

 : עניןב
 אורנשטיק( משה עו"ד ב"כ )ע"י א. :המגקש

 :נגד
 יזניק( עוי,ר ב"כ לע'י ב. :המשי.בה

 לפתל שצאה עקזג :הנידון

 אשתו עם הגירושין בהסכם מהתחייבותו לש"ררי אבעתירת
 שהבן מאחר עשיה שמוצה לגיל הגיעו עד בנו אתלפרנס
 כעת בנוחו ואין חולה שהוא ומאחר ולהרויח לעבודהתחיל
 האם טענת -- התחייבותו. לקיים כדי ולהשתכרלעבוד

 מספיקים הבן של שרוותיו ברשותה נמצא שהבןהמשיבה
 במתחייב הדין מה -- האב. הקצבת עם ביחד לכלכלתובקושי
 זמן, בהקצגת הדין ומה זמן הקצבת ללא חבירו אתלפרנס

 מאשתו שנפרד לאחר אשתו בת את לזח במתחייב הדיןמה --
 אחר, ממקופ מזינות לבת שישוגמקרה

 במתחייב היק מה --
 המתחייג באג הדין --מה בנו, מות אחר ולכלתו לבנומזונות
 לעבוד התחיל והבן עשרה שמוגה גיל עד בגו אתלפינס

 וירד עני לפרגס שהתחייב בעשיר הדין מה -- ויח. ר ה לו
 והענה לבתו נדוניה לתת שהבטיח באב הדט מה --מנכסיו.
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 ה נ הכוו היא מה -- בית, יי ח ת ה ל גדר- בין הבדל יש "אם--
 האחים, משל ניחנות שהבנות החכמיםבתקנת

-. 
 הדין מה

 מפרנס האם -- רויחיהם, לגבי אחרים שולחן עלבטמוכין
 ביתום "דין ומה המזונות דמי ממני לתבוע יכול חבייואה

 ביחס נים מ ו א ת ו ר ש ק ת " ל ש ט ג ק ל עי ו מ ם א ה --קטן.
 לגבי בז" הדין ומה -- לו. שחייבים החלבות אתליבית כדי לנקוט לאדם שמותר האמצעים הם מה --לרווחיהם.

 יילדיה לאשתו חייב שהבעלמזונות

מסקגות
  והמוטך וזמן , רבים פהסקים סהברים זסן, לו הקציב ולא חבירו 'את לזח"מתתייבא.

 האיש גיה "עם ההחהייבחת. 'באשו התחיקב וטלגג"ו "א-ן גנסיב"ת "לייהתח-בותו
 ההתחייבות נמשכת כואחיים, להתפרנס ,זקוק שהיה גמצב ,ההתהיובותבזמן
 עוד וקוק ואיננו ,במ'צבו "4ינוי שחל' מיד אבי ימצבו, ש"גוי חל לא ע"דכל

 במצב ההתחייבית ,בזם,1, הא'יו4 היה אם חהתחייבות. תוקף 'שג אתרים,לפרנסת
 'הלתה אות,1 'לזון המתחייב שכוונת להניח יזצ אח'רים. 'לשר'נסת זקוק 'היהשלא

 מצבו. עס קשר 'ללא במתנה מזינות ל,1ל,העגיק
 קש'ר וו 'לה,תתייבות, אי,ן קצובות, ,4נ"ם 'למספר 'חג"ר'ו את ל'זון "מתחייב'1(ב.

 עני זמן 'באותו היה אם ואף חתחי"ב. שלגב"ו 'הא"ש 'של הנסיבותעם
 בתוקפה. 'דוהתחייבות 'נוט,ארתוהע,ייר

 התחייב שלגביו האיון בנסיבו'ת הלויה ל'ימן 'בהתחייבות שגם סיבר'יםויש1(
 אחרים, לפרנסת עוד זקדק "איננ'ו גמצב'ו שינוי חל שאם ההתחייבותבזמן
 ,הזמן. תוך ההתחייגות'בטלה

 זה לגי,ל, שהגיע ולפני עשרה שמדנה לגיל הגיעו עד בנו את לזוווהמתתייבג.
 ההתחייבות. בטלה עצמו את ל,ק,יים, ,ויכ"ל לעבוד 'הבןהתחיל

 השנים כל ,במשך ליפהנסה הייב קצדבות שנים מספר אשתו ב'ת את 'לזו'ןחמתחייבד.
 ויש אותה. גירש א'ו א,4תו מתה אם ,ואף ל'כך וקוקה אינה אם אףשהקצקב.
 זמן. הקצבת לל'א אותה לזון כשמתתייב הדין שהואאומרים

 חייב גישואיו, ל'אחר הבן ומת "טויים ,בסכום 'וכלתו בנו את לזווהמתתילבה.
 כך, על ח'ולק"ם ויש בהתתיקבותו, לעפודהאב

 שדיחים אלא ווהתחייבותו נפטר אינו מנכסיו, ו"רד עני ,לפרנס שהתחייבעשיר1.
 מצבו. שיוטב עד התחייבותו ,קיוםאת

 ההחייבותו אה לקיים עלי מסויים סכום 'לה ולתת ,בתו את להשש שהתהי"בא'בז.
 נכסיו, .לגוכדר נאלץ ויהוה במצבו שינוי כשחלאף

 כי נדרו, מלקיים פטור מנכס"ו יירד לפהנסו או לחבירו מתנה לתתהנודרח.
 זה ואין לכך, האפש'רהן ל,ו שתהיה סן מנת על אלא ניר לא 'כי דעתואומדים
 ואין חבירו בדעת גם הליי זה ,הר* כזה במקהה כי לחבירו, למתחי"בדומה

 לכך. הפכים כשחבירו ,אלא אומדבה ידי על מתבטלתההתחייבות
 של דעתו בא,דמדן ספק דעעעויר אם כל,ומר אומדנה, ספק אם הפיסקיםחלוקיםט.
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 %א ב"מגה שנעקץוה התחייבות לבטל בכחה התחייג זה תנאי על אםאדם
 וסייגים.'תנאים

 הכוונה אם 'האחים, מן ניזונת תחא שבת חכמינו בתקנת 'ה%סקימחלרקיםי.
 (מן א%זר ממקום פרנסה לה שיש במקרה כו יאס מזונות, לה יחס~ץ שלא"וא

 לפרגסה האחים על מיוחדת חיבה הטלת היא שזו או במזונרתיה, חיובים,האהים
 תנאים. כלללא

 שמרויחים מה כל שהתבגרו, לאחי אף אביהם שולחן על הסמוכים בנים1(יא.
 שלא כדי אביהם של הם וכדו', מציאה שמצאו או 'בעבודה,בסחורה,
 ביניהם. א"בהתח"ה

 נבנות חדין 'והוא שלהם, ברווחים ז'וכה אינו בניו, את לש-נש .האבהתהייב2(
 שהם משום ברוחוההם זוכים האחים שחין אחהתן משלשמתפרנסות
 לפרנטם.הייבים

 לעצממ, רווחיהם אחרים, שולחנות על 'הסמוכים זר"מאנשים3(

 קטן 'יתום "משרנס אבל מז'ונותיו. דמי ממנו לתבוע יכול חבירו את המפרנסיב,
 ליתומ יש אם אף תמויתם ממנו לתבוע "כול 'ואינו ולמצוה מתנה אלא זהאין

 גך. על חולקים ויש משלונכסים
 ההתחייבות קנין שחל סוברים יש ברווהים, ולהתחלק "ח,ד לעבוד עוהתקשרדאומניםיג.

 לעולם. ,בא שלא דבר שזה מש,ום הקנין חל שלא פובדים וישב"נקהס
 בית-הדין שליח לפורעו, וומשתמט פרעונו זמו והגיע כסף לחבירו %ים הייב1(יד.

 כופין איז אבל החונ, את ממנו לגבות כדי למשכע לביתו להוכגסרומאי
 3ך. על 'בתחילה שהתנו 'אף ימלאכה עצנהו להשגיראותו

 אותו חובשין הדיז בית משתמט, והוא לשלם ממה לו שיש ידוע אםאולמ2(
 כפייה. 'אמצעי נגדו ומקטיםבמאפר

 על ל,הש'ביעו אפשר כהסתמט, והוא אמצעים בעל "וא שהלוה ידוע 'לא%ם3(
 מוחזק קוההש מי או ודאי רמאי שהוא מי אבי ל'פרוע. 'ל'ו שאיזטענתו
 (יתו. משביעיז אין וכשר 'ענילאדם

 לאשותו מזונוה לשלם הבעל את המחייב וין פסק להוציא חד"ן יבית מותרטו.
 מבררים כי בסאסר, אותו יושימו "שלם לא שאם ,לגרום עלול שזה אףויליע
 'ואפשהויותיו. הכנסותיו את הדיוו גשעתתמיד

 הוא אם ובפרט בפועל עצמו את להשכיר חבעל חייב הפוסקיט ר"ב דעתלפיפז.
 וילדיו. אשתו את לפרנם בדי גכך,רגיל

פסק-דין
 8שרתף. י% ולהם מצוהש ו% יהםהצוידים
 נשאר הקלד כי סעיף השאר .בתוך הכולל ביג"הם הסכם נערד הזוג גיוושיבעת
 --,15 %לכלתו לאם ל~מלם האב ועל עש,רה שמונה לגיל הגיעו עד האם ש,לבההזקתה

 הי%, לכלכלת המלאה התמוהה בשעתו ,היווה זה סכום הנ"ל. לגלל הגיעו עד 'לחחהס,ל"י
 והנעלה. להלבשה שהתחייב נוטף סכוםמלבל

 חמישים ומש'תכר במקצ'ת כמתלמד עובד עשרה, שש נבן כע,ת והנו התבגרהי%
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 שבגו מא'חר המלד ל'כלכלה מחקובו לפטרו המבק"מ 'של עתירתו גערך. לחההעללרות
 לכלכ'לת,ו, ומרהחמשתכר

 שלו, הצריכה את מכסה אינה הילד של הדלה משכורתו כי טוענתהמשיבה
 יש כן על "נלכלה, הרבאות בקושי משלימה לחודש ל"י 25 בסך הא'ב שלוהשתתפותו

 האב, של בקהותולדחוה
 וניתנו בעבר להובות בוחס ביה"ד בפני 'ממושכים דיונים התקי"מו הצדדיםגין

 שיניפ דיןפסקי
 כדלהלן: הן לדיון העומדות הבעדותמכלול

י ומשתכר עובד כשהגן - בנסיבות שינויאםא.  לבטל עללת מהוהה 
 ; עשרה שמונה ג"ל עד ,לפרנסו ,בשעתה חאב שלהתה-בותו

 התחייב:ות בתורת מפרנסו כשהאב הבן של בדודחיו האב של זכותו,מ~דב.
 ;'כג"ל

 בנו", אצל' קרובה אב של ,~דעתו הגלל ;נאמר דידן בנידוןאםג.
 הסתילגות; ללא בעשתה גשעתהוההתח-בות

 ? 'כיצד לפועל, העאה ידי על - ה'תחילבות 'או דין ,פסקגיצועד.
 סתם, חביר'ו ,לזון עליו דהמקבל "וי"א : ,הרס"א פסק גי סעיף ס' סי'בח'ו"מ

 : טיו בם"ק הסמ"ע ופירש משמע". ,טצריר ז'מן כל א'ו ,חייו, רמיכל
 דע'תו סתמא שצריך גשעה כן לו נדר אם דה"ק לומר"אפשד

 אכל היה דעתו אז צריך שא"נו גשעה לו נדר ואם שצריך זמן כלהיה
 ,וצ"ע". חייו"מי
 המטרה 'הוא המדה קנה הרי מפורשת, בלתי היא וההתחייבות הואיל הדברפייהב

 זקוק היה כשהמקבל ההתח-בות נעשתה אם ולכן 'המקבל, לגבי התתייב לשמהאשר
 בנסיבות שעוי שח,ל ובמדה מסויים לזמן כמע,בלת לראותה יש חגותן, שללעורהו
 ההתח-בות של וינה לכך, 'זקוק אינו שהמקבל בע'ת נעעךתה אם אך מאליה, ההשמתבטלת
 של 'ומצ'בו כלשמדו עמ קשר שום ללא להמק,בל מתנה להעגיק חנותן גאות אשרכמתנה
 ק'ובעת היא ההתח-בות נוצהה לשגוה א,שר ש,המקהה וו ,הנחה מתוך גצא יואםהמקבל.

 הבן, את לפרנמ התחייב שהאב בג-הוננו לדון גם יש ~א'ורה הר9 ההתחילגות, גבולאת
 נוהג 'מקובל אך 18, לגיל אבן ,הג-ש עו ש'מתחידב ההסכם בתוך בשעתו גקבעשאמנם
 הג"רושין בשעת הנערך הסכם בכל לצייןכזה

 כש,הי~
 האם, ש,ל בהחזקתה נשאר

 דה לגיל' הגיע'ו עד חהשערה ולפי 'חואיל 18, ,לגיל הגיעו עד לכלכלו חאבמתחייב
 מראש ייע'ו שלגא מאד 'יתכן עצמה את נהבא 'חי גבחיגת יהיה ולא ספר ,בב"תיבקר
 לעזרתו 'זק'וק שההיה מבלי .במעמדו יציב ולהיות .להשתכר יכול 16 'לגיל בהגיעושהבן
 מחיזב'ו האב את לשחור אומדגה, יש גן זעל לפרנסו, מתחייב היה ,לא האב האב,וטל
 ינן דהב" "טורי מדברי אך ע;ריי? שמוגה גיל עד בעדעתו שהתחייב אף על הבןכלפי
 יג"ל: ס" "ו'"ש זהב" "ו~ורי וע" הנ"ל. לחגתהמתירה

 את לזון ע'ליו שקבל ממי מ"ש צ"ע משמע, שצריך זמן כל"או
 לתת צריך אחיג מזונוה לה ש"ש ואעפ"י חנושא בפ' דאמרי' אשתובה
 שנים, ה' ,2קצב התם דף2אני קושיא 3אן אין לענ"ד א'אה, גחזונות. דטרלה

 לחלק אפשר היה הכבר כמבואר, סתם עצמו במחייב מיירי הכאלאפוקי
 מילתא תלהא לחוד בדידק; דלאו האש'ה את הנישא דןבאני אחרבצנין
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 . . לכחונחע. הבת תצסרר לא אם אפילו דעתה והיא האשה בדעת ג"כאלא
 3י טתם, למתחייב קוצב בין לה'לק כמ"ש העיקר כי לזה צורך איןא,בל

 וז"ב", דיין ולית דין לית שנים כך כלבקהצב
 5תבו קמ"ב 'סימן ו"ג "עקב" "שבות בשו"ת ובן ס, סימן ההמ"א בשו"תאכן
 השני.כתירוץ

 שאדעתא משום התחייבות ,לבטל אומדבה של בכתה אאמנם כי הוא ההברה;טבר
 ולא הואיל מוגבל לז'מן מפורשת בלתי בהתח-בות הדש זה כל אד התתייג לאדהבי
 המקגל, עול הצורך לעת רק להתהילב שכוונתו להנ"ח מקוס יש ,לחידבו, ומןגקבע
 רכלל גיל ההתחייבות מתבטלת אינה שגים חנהב של לזמן במפורש כשחתחהיבברם
 "2התחיהב ,המדעד תום עד בעינה היא ני2אהת העגין בנסיבות עהנויים איו אי כעוחלוגמ

 חנאי ללא מדאש שהתחייב מפורשת התחייבות לבטל אומדנה של בכתה אין כימראש,
 וכלל.כלל

 בקונטרס ועי' בט"ז, המגיה לד1ות נוסה הפוסקים כל שדעת נקבע טרםאך
 וז"ל: כך, על שחולק קי"ד ס" כתובות הפלאהאחרון

 שצריך 'זמן כל לזון עליו דהמקבל הרמ"א כתב ס' ס""בח"מ
 ה"צ והגאון . . . למזונרת שא"צ הבת מנישאת מ"ש הט"ז והק'3הבמע.
 כאן דאין נראה והייקר . , . שנים ה' שקצב התם דשאני כתב שםגהגה"ה
 בענין מיירי הנח2א דר"פ דמתני' דעה, לאותה דס"ל די"ל כללקושיה
 אצל כהוגות לה ליתן שצריך הראשון בעלה מי,חישי מווגות "הקמהיה
 השפ"ה צריגה ע;יתה שלא וכמון זו מ:בנה על שם הש"ס כיזילקאנגה

 בשעה אם אגל מזונות לה ליתן צריך ניטת אמילו ממילאהתה-ב,
 החחייב שלא ההא ,דאומדנא לומר לש למזונות, צ'ריכה היתהשהתחייב

 שצריסה", זמן כלאלא
 הש מתבסלת מסויים, לזמן נ1פורשת 3ה2הדעזחייבות גם חחפלאה בעללחשת

 ובהשור הבותן, של והעחיכתו לעירתו עהר זקוק אינו גשהמקגל הנ0יבות שיגף עםמא*ה
 ,ש,ע,ן 13פורהטהם התחימבות מבטלת אוטדנה אם כא,מור, היא, הנ"ל העסקיםמחלוקת
 ואצקבל יצטרך לא שאם מראש מותנה היה ולא לזמן שהתהייב כית צבי""הכם

 המקגל לגבי 'הנותן שהתחייב לקברע יש ע"כ ההתחייבות, תתבטל הגותן שללתמהכתו
 להחשות צהיך שאין טובר ועהפלאה בעל ואילו ; מהכלל יוצא ללא קךהוא אופןבכל
 כךעל

 מןוי
 אמצורם, מחוסך שהמקבל מפגי וריבו התחייג דהגי שאדעתא קובעיס שאגו

 ,הגותה של התחי"בותו לבסל עילה מהווה המקבל של וגמצבו המעמדו חשיםף כןועל
 בהו"מ סופר" "חתם של )כביטויו גדולים הרים בין להכריע יגולים אנו אין ליואם

 געל ,גל שפייחיו גראה לפעג"ד אך ד'גרי(, את נבדא ול9;לן וה סעין בענין שדן י'ט"
 להבש למה ההפלאה לדעת כי ,לכאורה, צהכו כל מוגן איע כתובות .5נהעבהההפלאה
 את  שיזון ענןו ופסקה לאחר ניסת שאם החשא משמיע בה הסיפא את חנ"לבכהענה
  כןושותהש לת מוליך אלא אז'ונה אצלי לכשתבא הראשון יאמר לא שגים הכהענתה

 השחד יזס; אושר אלא כאחד, אותה זגים אנו הרי שגיהם יאמרו לא הכן שאכעקלמקום
 באבושא ומתנ"ויו גרישא מיד להשמיע אנמבר :וה דין הלא מווגות, ונר להנותן
 כיון אצלי, לכשתגא יאמר לא מסקנא להסיק לתבא לו היה . . . עמו ופסקה האויהאת

 משלה מוועת לה ויש האחין מן נזונית שהבת מי"רי גרישא גם ההפשה בעלשלדעת
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 כי צ"ל וע"כ, דגד?נה של ברישא גם לפר,ן אעשר בסיפא לנו שמשמיע הדיןואותו
 היחידי הוא האשה ובעל אחר 'ממקום מזונו'ת, לה שאין במקרה התנא עוסקברישא
 ועיל"ש זה על עמד '2כבר מ'2ניו'ת על דר'י"ה בהג"ות בכתובות )וע'יה הבת אתש'מפר'נס

  וברמי(. אה  ש'נ,וגרים  'ההפלאה דברי את הביא לא אך שתירץמה
 מאו יתגן כי הדא, לכך והתשובה ההפלאה, פשל ל'שיטת סתירה שאין נראהאכן
 מן שמקבלת מז'ונותיה את הלא ,מפסידה אחר ממקור מזובות מקבלת עאעבתשלאחר
 זו: מעין פשאלה שעוסק צ"ה סי' מה"ת ,בההודה" ב,גודע ,ועיי'האתין

 חחזלקה הבת  ואם . . .  קמנה ובת בגים שני 'והניח שמת אחד,וע"ד
 מגיע שהיה מזונות לתברצ באה הבת ועכשלו . . . ופרנסתה אצלה בתהאת
 'ל:חזור יצ,טרכו שלא אלא מוהבות תקגו שלא מעלתו ופסק ,בקטגותהלה
 ג"ג דף בכתובות רבהגי באשלי תלוי ,זה ובר ולוע'תי . . . הפתחוםע'ל

 מ,ן  מז'ונות לה יש אם רש"י ופירש . . . האחין מן 'מז'ונות לה יש'א'רוסה
 מן פ:ונות לה אין  מארומ  מוובות  לה "? דאם מבוא'ר הרי . , .ה'אתין
 ור'איתי .. האהדס. מן מוונות לה יש אם מפרהט הרי"ף אב,להאחין,
 הר"י האחין מן מזרנות לה אין לזונה עמה אחד נתחסד אם . . .בכנה"ג
 רש"י עם והרנוב"ם הרי"ף שבין בפלוגתא תליא .ולדעתי . . . ב' סי'הל'וי
 שמואל" ,ו,,בית והרמב"ם, כהרי"ף קי"ב בסי' פסק יהמחבר ,והרא"ש,ותוס'
 כרש"י". לי  קים  לומר  הארוס דיכולכתב

 ש,נ,ויה במחלוקת אחר ממקום .מז"נות, לבת נש,יש זו הלכה גיהוהה" "נודעלדעת
 צל ההפלאה של תקיוצו הרי  בע9:בותי  'הולבים  ובוךאבו  הנ'יל,  ושהאש:רגיס נדוליבין

  נעונות  טנוקבלת מיד והן"י לדוצת כי הראו?ונים. במתלוקת תל'וי  'כנ"ל  ו'הב"הי,טורי
  ההפלאה לדשת י:ה2יתגו  להישות  אין  כן ווצל  האחין  מן  מוונות  מפמ.יוה  אהרממקום
 'את  מפסידא  השו זה ממקום מיונות קבלת עם הרי כי  'במש'נה,  המיפא ,את  להבלאלמה

 ההפלאה של  תיהרצו  הרי  מז'ונות 'מפסיחה היא שמיד כיון להקש'ות )ואין מהאחיןהפ,ונות
 אם כי געתיר 'מז'ונות לה תהיה שלא לזאת מזונות 'ש'מתחייב איפוא  יוצא בי  מתיהמבאקנו

 שע'ת על להטתבל ע'ליבו בעיקר כי דברין את לסתור מ.ש.ום בזה א'ין אהד,ושבלממקור
 'לע.ת רק להתהייב שדע'תו אימדנא יש ש'אז ,אמצעים ש'מחוסר 'לז'ה היתה אםההתתייבות

 ידי שעל אלא מזוגות ,לו שיש לאחד התחייב גאם אבל פ'רנסה, מקור לו כשיהיה ול'אצרכו
 אמצעים מחוסר אינו בלעדו שגם איפוא לוצא ,למזונות הראש'ון המקור מתרוקן החדשחלובו

 החתה~בות וול ודינה ל'ו ש"2 לזה שהתתייג לרא'ות יש כן השל אחר ממקורלהתפרגס
 קקה והימב"ם הרי"ף  לשיטת ברם רש"י, ,לשיטת אמור זה כל אך כמתנה(. אלאאינה
 דמתניתין בר"?א שגם כעוד בסיפא ,לחזור לתנא .למה 'כי ההפלאה בעל של 'תירוצולקיים
 לתרץ מוכהחים הרי"ף שלשיטת היכתה זאת "ותהקה מקוריות  משני  טותות לה שיימיירי
 לבט'ל האו,מדנה של בכהה אין עונים חבמי של לזמן שהתחייב כיון זהב" גע,טוריכמגיוה
 שהבן אף האב את 'לחייב יש בנידוננו וגם הענין בנטיבות שינוי כשיש 'גם הת"ובאת

 לחמו. א'ת ומררחכה?הכר
 ובידונים, בין לתלק יש ל'כא'ורה כי הבושאים, בין הבדל אין אם לבחון לשאכן

 ברחקה דיכחה בפניגו אין אך  שגים, תמט ש'ל  לומן  התחייב  ש~אץגפ  אעיתו בבתכי
 את קובע אינו שנים חכהט של הזמן עצם הלא כו 'הצורך, לעת רק לפרנסה כוונתושכל

 יה יהיה לא שנים 'חמש שתעבורטה לאחר שגם ויתכן  דכלל, כלל הבת שלמעמדה
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 : האתר עי כתובות בהפלאה ועיה הבת, אז שעומדת הגיל צויין לא ובכהינה פרנ0המקור
 אשמעי' דמתני' משום , . . שנים חמש בכהיע דנקט לפענ"ד"נראה

 הבת ,והיתה . , , חבר,ו מיניקת נשא לא ובההאי . , , האם אצל 'הבתדמווגות
 בתוסי )ראה יה2ביעלת" משנה מוכה ,ה?פיר שנים שתי גת הנש,ואיןבשעת
 כך(. שפירש האתר על"ו"ט

 יתיה לא שנים חמש לאחר שגם בקטנה דגשגה שוסקת ההפל(אה לי,גתהרי
 אין עכ"פ ז2הוא, אופן בכל עוסקת שהבה?נה הנחה מתוך גצא אם 'ואף יציב,מעמוה
 הבת, של 'והמצ'כה ,במעמדה יסוד'י שינוי יחול שנים חמש ש,לשחר הוטחה שוםלנו
 של 'מעמדו את קובע א'2ד 'המקובל .הגיל עוזהו 18, גיל עד שנקבע וירן בנקהוןברם

 לפרנס יכול שא"נו במקצוע או בלימודים עוסק הריהו זה, לגיל הגיעו שלפניהבוגר,
 בבתיגת לה*ות לו המאפשרת ,ביציבות מעמוו מתבסס 18 לגלל ,הגיע'ו עם ורק עצמו,את
 האב של היחה,ה שכווגתו וברורה גלויה הוכחה לנו הן כן ועל עצמו, את נהפאחי

 חל אם ,ולכן האב, לגוזונות הזקוק סנו את לפרנס היא 18 .למל הגיע'ו עדבהתחייבותו
 מאלהה ,האב ש,ל התחייבותו בזה מתבטלת לכלכלתו, משהבר שהבן קזיגויבינוצייט
 ,בודאי ההפלאה לדעת הרי דכאמור ,וכלל, 'כלל התהייב לא כוה שבאופן אומדגהמכח
 יש ג"ב זהב" ג,ושיי  המגיה שלדעת ויתנן מהיובו, האב את 'בנידוננו .לשהררש"?

 כצייוננו. אהפתו בת נידון ששונה בוכיוןלשחרהו
 של לגופו אבל הנידחנים, בין מבדיל דק קו אמנט שאם דרכ'ו, לוהה האמתאך

 לעיל, כאמור וגלויה בהורה זהב"וסבר'תו .ג,טהרי ומגיה בדעת זר פלרוש להכנ"ס איןדבר
 שלא ע'וד יכל מוגבל, לזמן מפורשת התחייבות לבסל גרידא אומדנה של בכחהשאין
 ממקום מז'ונות הבת תק'בל אם ה-נו - מתוויב אינו דהמ שאדעתא 'במפורשהותנה
 מחלובו ישוחרראהר

- 
 בחו"מ זהב" ב,,טורי ועיי המ'ועד, תום עד ההתחייבות גשארת

 : 'וז"ל הנ"ל, כסברתקנו נהכיה ג"'כ ומשט אהרת בעובוא הדיבור יאז ,משרחיב הנ"לסי'
 מוונות להם שיתן ולכלתו לבנו שכתב במקומנו א"הע"טישה

 במז'מות הלקה כלתו ותובעת דגשואין, אחר בנו ומת קצוב סך,וד"-ה
 לה כתב שלא סהדי דאנן דפטור, לומר סברות בעלי בזה ההיוודירה,
  שלפניגו שהדין נראה ולהננ"ד . . . בלתו שדותה ומן כל אלא הייהמזונות
 שעז לזון עמו פטקה שאם שם די2נוי הנוקוא י"פ מפוךשת סהיגהוהא
 לאחר אפילו סמנ'ו, נחגהשה שאשתו אף לז,~ה חי"ב ופנים חגוש'בתו

 זמן כל אלא על"ו קלבל שלא אמי" ולא .*ונה 8יורשים וויבים,מ"תתו
 כותבים היו הפקדרם שם בסדפא אמרי' אמאי יאל"כ . . , אשתי בת~יון הייב שאני בלשון בהדיא כתב אפילו אלא עוד ולא אשתו. בתשהה"ה
 דוקא, זה ל"?ון כתיבת אלא בזה פטור מהשיל אין ש"מ עמי, ,2חת זמןכל
 . . . קיים שהז,וג זמן כל לוכור אין להווג, ש,"תן 'בשסר  שנתב אע"פה"נ
 קי"ז". סי' 'ומשחע"ו ג'( סעיף ,)סוף כאן הרמ"א שזכר הדין אותו'ההוא
 חולק אקגו חדבר למסקנת אך זהב", "טורי דברי על קאזעיר מה גמגיהעיייש

 זהב". "טווי כמו *ינא והטכיםעלמו
 אה לכלתו לתת האב מתךיב ט'"ז ש,ל הג"ל נביוון אם בק"ו, הדהים,ויאמוו

 נמה אחת על אעותו, מ,בת וה את ולמד במפחרש, שהתחייב מאהר במזונותחלקא
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 גרידא אומדנה מכח חובו את לבטל שאין מסוים, גיל עד בנו את לז'ון במתתייבוכמה
 18. גיל עד לכלכלו מפורש,ת בהתחייברת עליו שקבללאחר

 : אחרת למסקנא :והגיע הט"ז בשאלת שם שדן ז' סי' חו"מ סופר" ג,חתם עיי'אכן
 ניקנית ודסצשה ,הלוקח הבעל הנ"ל, לבנו הפ'ומק דודאי אני"אהמר

 הפוסקת האשה וכן ,לכונסה, ע"מ א'ומדנא אמיינן חבע'ל מת אם ע"כלו,
 האש,ה, ומתה . . . הגעל את ,ק'ונה חוא זה לענלן להתתן שפטק אבמהאו
 לז.ון הפוסק משא"כ שתהנה, ע"מ אומדנא צמי ,ואמרלנן 'הלוקח, 'מתהשל
 הוא הקנין ומחיר לו נקגית 'היא ואש,תו הק'וגה החתן רה"ל אשתובת

 הפרה כגטרמה ה"ל 'הנקנלת, ,האשה מתה אי א"כ שגים, וו הבתמזונות
 קנין במתירח בתי את תתן א'מרה .ה;"נ . . . להמוכר מהירה ,לתתשצריך
 אמת 'הזה . . . מחירה ליתן צריך מ"מ האשה, היינ.ו, קגינו. מת ,ושובהאשה
 כלל". וח"צ לה,ט"ו ליתא וא'יכ לכאן ענין ואיגויציב
 חן. חבם "י דברי ע"ז וכתב 'והח"צ 'הס"ז דברי מביא שם לכתיבותבחידהשיו

 שיש מאחי ,מהלכה הט"'ז ש'ל שלטתו את הדוחה סופר" ,ה,,חתם דגרילאור
 תמורה מעין מחוהה שהתיוב אשתו בבת 'חנידוז ושאני חיובו את המנטלתאומלגה
 שהא,חייב ,הראוצון בנידון 'והב" "טורי של יסודו מתערער זה ,לפי ב2ךעתו, האקשהלק'גין
 סובר שהעשיי כגון במסי,בות ש'ינוי ש,הל ואף לפרנס'ו ,השנים מספר את ,מרא,ןוקצב
 לדעת כאמור אך אשתו, בת מגידון היא זו הלכה' ושורש 'מתבטל אינו שהחיובהט'"ז
 הגעקוה הקדושין מקנין נובע אש"ו לבת :קךהח:יוב ,כיון ה"טור בל גופל סופר"ה,~התם
 בכל בטילה ,ההתחייבות אין כן ,וע,ל הקדושין. קכין עבור ,תמורה כעין ומהוההבוועתו
 ,יחתם של .בסבדתו ונגע הרגיש בעצמו שהמגיה זהב" ב,,טורי שם )ראה שהיא.אופן
 סובר סופר" ש,,חהב לומי ניתן הרי ז'ו, בהנחה אצו צודקים ואם לזה( צורך שאיןסופר"
 האומדנה של ככ'הה מטףים לזמן מפורשת היתה ,ההתחייבות אם ,עוגם ההפלאהכהעיטת
 "חתם לדע!ת ואילו אשת,ו בת מגידון הוא זהב" ה,,טורי של חיליה שכל כיוןלבטלה
 עבור תמורה געין מהוא עונים חכהב ש:ל שהחיוב כיון 'זה, מנלדון .להוכיח איןסופר"

 כי בכחסק'נוה"הם, והמלא,ה סופר" "חתם זהים אינם אשתו ,בת בגקדון כי ואםהנ"צואין
 חל כך ואחר האם של הנישואין בקדשת כל מתוסרת היתה טשהבת ההפלאהלדעת
 החתחייב:ות גקגא'רת סומר" "חתם לדןגת 'ואילו מאליה, ההתחיקבות מתב,טלת במצגחז,שקגוי

 בנוגע אבל אועתו, בת לנהרין ביחס 'אמור יה 'כל אך ההתהי"בות. של המהצד הוםעי
 .לעביד עליו וחג" ,:טורי ,לדעת שכאמהר, גנו, את לפהבס מטויים לזמן  קוהתח-בלנידונגו

 לחמ,ו, יאע מרוית הבן 2יאם יתכן טופר" ,לחתם לועת אולם לעיל, סמבוא'ףבהתוהיביתו
 להוסיף למוהר התחי"ב לא דהבי שאדעתא ההפלאה כדעת מלפרנסו האגמשותרר
 לחח,ם, ל"י 15 לה לקדלם ,שהתהייב למגורשתו האב בין .בשעתו נעעא שההטכםשאף
 הדברים 3י המגוווות, האשה כלפי היה והתיוב להסכם קקוורה היא ,בגם איפהשיוצא

 נמטר ולה האשה, .לגבי ולא הבן לגבי רק התחייב והאב בדבר צד אינה עוהאשהברורים
 כמפהיש דנים, אנו שעלץ הבן לגבי רק געשחמ חהתחייגות ועיק'ר והטעול, ההחדקהרק

 מ"וי. סיעוןבךיב"ש
 סוש-", "מתם לשיטת קרוגה וש"סתו אליו בהלכות ,שהאריך ס' סי' "תע2ים"וצ"

 לזונן ושתחיל ואשהו ובמעון לזון עליו שקבל "ראובן ס', לסי' חו"מ הרמ"א בדבריודן
 מזונות שהפוסק להוכיח והב" ה,,טורי דעת ומזה ממזשות"ה", פטור שמעון, אשתומתה
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 יההה לא דאמאי הק' חהב" וה,,טורי חל'קה לכלתו לתת חייב ;בנו ומת . . וכלתל.לבנו
 הצסיף בתו, שתהנ" אדעתא אלא כתב דלא דאומדנא פטור מ"מ חתנים,כנידוניית
 . . . אומדנא אמרינן וש חורגתו, ,זון הייב אשתו ומתה אשתו בת לזון ,4'כתב :להקשות
 ר"ת לעי שחדא גתן דר' אומדנא ,מדמי בגמ' דהא כלל שלהם הקהייא הבגתי 'לאואמ
 מן אבל תוספת לה לית האירוסין מן דכל דראב"ע לאומדנא נישואין לאחראפילו

 ה"ל ,והא חופה חיבת ,בשביל לה דכתב . . , אחת שעה רק נשאה אפילו לה איתהג"יהשין
 אף בבתונווע בתה להספיק לה דנתב א'ו דינרים אלף תוספת לה שכותב ולפ"זהופה,
זו

 בכ~
 אקוה במות נגבית בלתי וכתוב,ה בש,ביל ואם מזו, זו דמ"ש כתובה היספת

 חופה חיבת בשכיל דכתג אומרנא איכא סוף סוף בכך, מה נגבית, וזו בעלהבחיי
 הבעל קךהתחייב מה כל אומדנא עסקה כבר אחת קךעה אפילז שגישאת וכיון לו, היה"הא
 אות העיטור בעל לפי מוכרח הדבר  שראיתי אלא לחלק, יש אולי מ"מ . . , להלתת

 שסר הכותב ור"ל ר"י אמר כן ולא האעוה, את הנושא בירחילנני דפיכינל . . ,המחאה
 . . , כתובה כתוספת עשהו ימשני דפוטר חייב שאיגו ונמצא לו שחייב בתזקתלחברו
 כתובה", תוספת גכלל דזהו שכתבתי הדברההוא

 של מחיובו גובעת הבת לגבי ז'ו שהתחייבות מהירהצלמי שהוכיח זע,תומים"לדעת
 עהמה ודיה לחיובה נורם מ~וה החופה ש,חיבת כתובה, כתוספת ודעה האשה לגביהבעל
 כן גם מתיישבת וה ולפייוש 'כונובה, התוספת כל בתשלום 'לחייבו חו*ה חיבת שלאחת

 יסבור ,ה,תירס" שגם יתכן וממילא אשתו, מבת הנ"ל זהב" ה,;טורי שלקושיתו
 שע,חומים* נראה אכן ההתחייבות, טתבטלת קצובות השגים אם שאף ו4,הפלאה"כבעל
 זו:ב" וע,טורי קושית את לי"צב טהח ה' סעיף הנ"ל בסר שחרי גה"פלאה", סובראינו
 העני שהתעשר לאחר לפרנסו צריך קמאינו הר,מב"א סובר דגריו ,ולפי אהר,באופן
 צדקה. לו לתת מחויב אינו ןם"תעשר דכיון צדקה, מטעם נובע שחיובומפני

 בחיובו, ,לעמוד האב על אם לחמו את מרויח כשהבז ההלכה הדברבסיכום
 החיוב גשאר' הראש'ון לדעת ווע,הפלאה", זהב" ב;,טורי המגלה בין  ומנוההבמחלוקת

 ת,תכן מחיובה האב ישהחרר האחהוה לוןנת החילו במסיבות, שינוי עם גם האגעל
 ע7,הפלשה". כדעת טופר" ה,,חתם דעת שגם .לק?לכאטיר

 כשהבן ה% ,ברווחי האב של זכ'ותו מה השגיה השאלה את להבהיר עלינועתה
 ופהצתכר, ועוגד האב שלחן עלסמוך

 : הדין נפסק 'ב' סעיף ע"ר סי' חו"מבשו'"ע
 גדולים.,. וזהם אעיש שולחנו על הסמוכים ובתו בנו"מציאת

 ב'מלאסה". או בסחורה הררחו אם וה"'ה . . . שלו א,לו'הרי
 : ב' ס"ק בסבז"'ערציין

 לשלם לחכמים ישר ונראה היה משכך הטע שכתבתי דרישה"עיין
 דמחיבים אביהם מיתת אחר אחותיהן המפרנסים אחיחן משא"כשנים, י עד כ"א לפחנסו חייב שאינו אע"פ אותו שמזין טהב עמו לעושההטוב

 לעצמן", מציאתם הכי משוםלפרגסם
 : הג"'ל בסי זהב" "טורי גם הולךובעקבותיו

 שדרכו בבנו אלא איבה דל"ש התא' וכתגו איבה משום"פיוהי"י
 כגון חגם, חביר'ו  לשלחן הסמוך נ~צלמא אחר אדם אבל . . . תכזידלזוגו
 ג"כ "וא זה וגכלל . , . לחבירו שמציאתו סברא אין בו, וכיוצא קטןיהום
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 היא חלו'ב דרך דהא לעצ'מו דמציאתו' שלחגו על מזונות לגגו שפטקמי
 לעצמה", מציאתה האחין מן הנוונלת ד'בת שאמר'ו וכעין לונותן

 בנ'ו א'ת לזון בקגין התחייב כ,ש'האב בנודובבו כי ברור הרי הג:ז'כר'ת  ההלכהלאור
 הבן, של ידיו במקשה ז'וכה הא'באין

 : כנ"ל ומס'יק בזה ,בענין ג"כ שעוסק ת"ש 'סי' ברלב"ש'הציין
 'מנכטיהם, שנזונית כיוז ל"תומים ידיה מעשוה אם השני הספק"ללענין

 בנח ולא בעלה מתנת 'מכח שאוכלת דכיון האלמנה עם קוהדין ג"'כנראה
 להאי דליתה אי'בה, מו~ום שלו מע"י למימר ללכא ובהא , , , חכמיםתק,נת
 ליתז שרצה הדין מן כשאו'כלת אבל . . , חתקנה 'מן כקואוכלת אלאטעמא
 את ,לז'ון אשתו עם הפוסק 'וכמו איבה משום למימר ליכא מתנה,לה
 שיו". ידלה מעשה שאיזבתה
 : חנושא בפ' היהושלמי סוגית את לציין יש 'הנ"ל ליסודוכסמוכין

 בביתי יתבון דהון מינאי לוכי דיהוון 'ניקבין בגן תנינן"תמן
 מי של הבת ידי מעשה בכ,סותי, ,ומתגסייז עלה ותני מנכסיומיתזנן

 דמי לה 'נותנין והז במזונותיה חייב הבעל נישאת הדא לן'נשמיעניה
 בעלה". של ידיה ומעשה זגה אמ'רה ,הדאמז'ונות

 ידיה במעשה זוכה ביראי הרי במז'ונות"ה חילב 'והבעל אואיל בירושל'מיהביאור
 לא ואם הווני עם אחד קשורים יד"ה ומעש,י 'המזונות 'חיוב הבעל שאצל ברור זהכי
 שמעש'ה נוהמשנה להוכיח לש, רע"כ לזונה, )תיוב ה'בעל על היה לא ידיה במעשי זוכההקה

 מסתפקת מ"ג כתובות בבבלי ידיה. במעשה זוכה והבעל לה, שייכים הבתידי
 'והבבלי ז למי ידיה מעשי הא'חין 'מן הנוונית בת הירושלמי, כמו הטפק ,באותוהגמ'
 הבבלי בין פלוגתא שיש כאן ומורגש 'האשה. את כוהנוש,א דלקמן מהטהינה וווכיחאהנו

 שע,ליה המלאכדת שכר שעולה מה מזה למגבין לז'ונה דחייב י"ל )מהמשנהוהירושלמי
 כ"ז. ס"ק פ' בסי' מחוקק" "חלקת 'כמש'"כ לבעלה(,לעשות

 האשה את מהנושא להוכ"ח שאין סובר הבבלי כי להבק אפשר לעילכאמור
 עליו המוטל חיוב מטעם לזונה ועליו הואלל שנים, חמש בתה את ש"זון עמושפטק'ה
 מן הגוונלת בבת ברם לדיה, במעש'ה ,זוכה אקנו ,~ן הניטואין, בשעת שהתחייבלאחר
 על יתכן הבנדת, כלפי במעו'רש' התחייב,ו לא 'יהם 'חכמים מתקנת נז,תית שהבתהאחין
 וטובר בגך מחלק איני 'הירושלמי כי כנראה אכן לדלה. ,מעשה גם להאחין י~העניקוכן

 הנושא פרק ברא"ש ועיין חכמים, טהטללו לחלוב הנותן 'מצד 'התחייבות בין הבדלשאין
 : וז"ל "אשהאת

 דמי, לא נוקבין, לבנן ממתניתין ראיה הלרושלמי ימהביא"ומה
 אכלה", קא ,בחובדמתגיתין

 לחוב מעצ'מיו שהתחייב חמוב בין מחלק הוא כי מ'אד, ברורה 'הרא"ש שלס'ברתו
 אקנו ש"מקבל מתנה נותן כמו דינה הה,תחייבות בראש,ון חכמים. מתקנת רקהמוטל
 יש תכמים, מתקגת הנובע'ת התחי"בות 'ואילו להנותן, שהיא תמורה נל לתתמחוייב
 ידיה .ומעשי מצ"אתה כגון חיובו תמורת זכויות להנותן ,העניקו שמלכתחילה לאמרמקום
 לגבי האב של שהתחייבותו שבגלדדננו ברי 'להאחין, שייכים הבת היא המקבלתשל
 הבן. של ידיו במעשה זוכה חנותז האב קואין הגילה מתנה גמו יינההבן

 במספרן קצובות לשנים לפרנסו לעני בהתחילבות למסקנא הגענו לעיל,באמחי
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 שטיה במתלוקת ז,ו ה~ה מהתתייבותו, הנותן משוחרר אם חעני,  התעשר חזמןותור
 נתקלים אנו דידן לנידון ובנוגע הפוטר, וע,הפל(8ה" 'ובעל המחייב צבי" ה,חכםבין

  וע,תומים" תרדת את לציין ,וכדאי ולמעשה. להל'כה להכריע שנ'וכ'ל מבלי הפלוגתאבאותה
 התחייבות בנידון זהב" ה,,טורי שלטת את לסתור 'מגוססת בסברא שהאריךלאחר
 והסכים הט"ז זקן הורה וכבר הואיל חוכך אני למעשה "ומ"מ מסיים: וכלתו,לבנו
 קי"ון סי' בחהע"ז יעקב" ה,,ישועות הולך ובעקבותיו ז"ל", הגא'ון צבי חכםעמו

 ובפדט הט"ז דברי בעיני 'נראה לא כן בגלל ואומר, מסיים ההלכה את שביררולאחר
 ז'. סה חו"מ 0וסר" "חתם עיין 'וכן דבר. פשר 'ו'עשיתי לידי  מעשה בא כבר ומ"מלההציא,
 של לגופו לה'האף ולם צבי". ו,,חכם הט"ו נגד ההכר9'ה לייי נגיע טרם בנמ,ננו 'כןועל
 יסבחך ההפלאה בע,ל וגם א,שתו 'בבת כמו חאומדנה 'אותה חסרה שבנידוגגו שיתנודבר,
 לוביח ה2 לבנו, קרובה אום של ודעתו 'הואיל בהתחייבותו, לעמהר האבשעל

 'הבן של מעמדו את ולבסס לש,קם מטרתה 18, גיל עד לתמוך בשעתהישההתתייבות
 מטה והדעת ל'בנו. לדאוג האב של מח'ובתו אסגם זהו כי בעתיד מידור לוולאפסוד
 ושש לבנו המטור אב בתור האב פעוט, סכום ומשתכר במקצ'רפ מתלמד הבןשאם

 לחסוך יהבן ,האב מע,ונין אדרבא 'הבן. ש'7 ברווחיו צחה עינ'ו אין יצלב, בסידורלראותו
 האב עתירת עכשיו שגם מאד ,ויתנן בעתיד, שיקומו את יעזור אשר סכום שהואאיזה

 וסובל עבודה מחוסר הוא טעגת'ו ושלפי שלו הקשים בתבאים געוצה מחיובו,לשחררו
 העתירה שסיבת איפוא רוצא בחיובו, לעמוד האסשרות את ממנו היסוללתממחלה
 הזמן תוך אשר עגי יגבי מעשהך התתילבות לדוגמא נקח לשלם. אפשרות חומרויא
 לו ואין הואיל מתיובו לש'חררו אם הנידונה ווה2א'לה כל, ומתוסר מנכסיו העשלרירד
 פוגם אינו החמיב את 'לסלק אפשרות שח,וסר ברהרה היא לכ'ך התשובה לשלם,ממה
 סגוו ורשל 'לסלקו ע'ללו גגולו את ד' ולכשירתיב תוב נשאר והח'וב חהתחייבות עצםאת
 ההיוב היהוד והנרכחי מצבו עקב עולמעשה כיהן דעעחייב, לא דהכי אדעתא נאמי לאזה
 אין כז'ה שבמקהה אפשרות, לו לכוךיהיה החוב את משאירים להלכה. אלא מתביעא,ינו

 בנידון כן כמו לש7ם. יכולת לו שיש 'בזמן מתקיימת ו2הגב"ה כיון לבטלואומדנה
 לקימו הבן משתבר וכשידך לב ממחלת 'וסובל עבודה מתוס'ר שהנ'ו האב, טוצן כ0;זקדן,
 אשר התיב, בתשלום ממחדך היה וסובלני עבודה גוחוסר היה קולולא אחמר, ווהההוא,
 על 3מו המק'ובלרת, הדרכים לפי הדין פסק ביצךצ 'את לעכב יש היותר לגל כןעל
 יזגל פחגסה מקור שישיג עד לשחריו י"ם בבש4סר, ולההסיבו לפהצל ההבאהידי

 שאדעתא ביורה א'ומדנה, לגו שאין כיון מחיובו, א'ותו לפטור אהן אגל בח"הגו.לעמוד
 '% 1 ;'ש , ' החורינם לאדהכי

 ומחוסר מנכסע ירד באם הנ"ל', הלכה בג,קרדת הדיב,ור את 'להר'חיב עלינואכן
 מתבצעת אקנה והגבהה הואול הנחה מתוך שיצאגו 'ההתחייבות, את 'לשלסאמצעים
 וצידון את גירינו סרם אך להלכה. נשאי שהחוב להמתחייב איכפת לא הרילנדששה,
 הבאר ולכהעהבלם החוב את לש,לם ,נכסים יו נשאר שעזיין מקרה יש כי והקפו,בכל
 בזה ייוד בנגצב שאדם וברי ח'הב( לבעל  שממדרין במסגרת )כמובן מנבסהו ונקיעגי
 הנהנחי מצבו את בחשבון לקתת אם שאלה כן על ונשאלת לאחרים, מתנות נותןאינו

 ואומדנה מתנה לתת מתחיב היה לא ירוד, למצב שיג*ע מראש ידע שאםולקבוע
 החתחויבות את לבטל ידו מעין אומדנה של בכחה שאין או התתייבותו, את מגטלתכז'ו

 מפורשת. הסתייגות ללאשנקבעה
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 ז": תשובה ז' כלל בשו"ת הרא"ש דן זו מעין בשאלההתגה
 שיתן רבים ע"ד לו ונעובע לסמעון בתו ששידך ראובו,;וששאלת

 בחובות רב ממון לראובן לו 'והקה , . . זהובים אלסים חפה?ת עסהלה
 עדבר גקרא אם החובוהע נתקלקלו 'השתה נדר, מחובותיו שיגבה סמךהגל
 ולא מחובות"ו לא לפר'רע ממה לראובן אין אם תשובה, ,, . שברעתועל

 מזה, גדול אונס לך דאין משבועתו, פטור היא אז . . , יחפציםמקרקעךתיו
 הוא. גמור ,ואונס הפטידו 'ועתה ש:נשבע בשעה רב ממון לו היהכי
 דהכי אועתא קרקעות. לו יש אם אף חובותלו, הפסיד אם לומרואין
 בתו, להשיא מקרקשךתיו מוכר שאדם הוא הווה דבר כי , . , נשבעלא
 מחייבין אין הצדקה מן המתפרנס עגי אפילו תשמ"שיו וכלי ביתוא,בל
 נשבע". לא דהכי דאדעתא ניתו למכוראותו

 מאיזה לבצעה ויש מנכסיו כשירד אף קיימת ההתחייבות, גשארת ההא"שלדעת
 להעיר "ע אך רל",ב. סימן במו"ד 'להלכה נקבעו הרא"ש ודברי לו, שגשארו נכסיםשהם
 נשבע לא דהכי אדעתא ,וכו' 'חובותיו הפסיד אם לומר ,ואין שכתב הרא"ש דברימתוך
 של תשובתו הרי בתו", להשיא החפעיו מקרקעות*'ו מוכר שאדם הוא הווה דברכי

 מנכסיו למכור ~2אב ורגיל קר'וב הוא הבת לגבי האב ש,ל שהיהס מפני היאהרא"ש
 קייבה להס אין והמקבל שהנהען בגידון ק'ובע הדין מה הוברר טרם אולם בתו,לטובת
 'ההנ'ותן זר לאיש היתה ההתחייבות שאם הרא"ש 'מדברי ללמוד יש ולכאורהכנ"ל,
 מתן למטרת ינכסי ,סל למיכור רגלל ש,לא כיון נכסים, לו שנשארו אף מנכסיוירד

 מחיובו. לפוטרו יש לבת, הגותז אב כמומתנ"
 שהדיון כיון אחר, לגידון גם מסמרות 'ולקבוע הרא"ש מדברי ללמוד איןאכן

 זה סמך ועל מחובותקו ש,יגבה בטחון מתוך לתת שגשבע כזאת התח"בות עלנסב
 שרגיל למסקנא להגיק הרא"ש הקה זקוק כך כה2ום הח'ובות, גתקלקל'ו כך 'השחרנשבע,
 עוהוא, אופן בכל בה.תח"בותו לעמוד עליו כן ועל מקרקעותיו גם לבתו לתתהאב
 קרקעותיו, למכור מדיייב אינו זר, איש ~בי הנוכרת כזו שבהתחייבות יתכןואמנם
 כשנעשתה בין מתחייב, הוא מה ממך על ,דעת גילוי ב'לי געשתה התחיקבותו אםברם
 יש וכן 'מנכס"ו. שירד אף על גם 'זו בהתחייבות לעמוד עליו זר לגבי וביז בתלגבי
 : י"ח תשו' ח' 'כלל אחרת בתשובה הרא"ש מדבריללמוד

 אאחנות לנודני שמעון ,לו האגחר , . . חייט עני ראובן ,"ועהבאלת,
 ועתה זהובים שלשים לד 'ואתן שנים בחמש שתררח' מה, כל עמי,ותחלק
 . . , מזונא פובעה .ואשתו חרוה בחצי 'ובניו אש'תו 'לפרבס לראובן מספיקאין

 שיעבד אם כ'"ן אה?תו, 'למזח לוציאין אין נכסיו אדם מכר אםאפילו
 בטור מובאים 'הרא"ש )יברי לקיים" צריך שבועה מתמת . . , לאחרגופו

 את קמביארנו דענו פסק וראה ופר"?ה בדרהחה י?ם וראה קה'ח סראהע"ז
 111(, עמהר ג' בכרך נופס הרא"ש,וברי

 ורווח"ו מנכסיו נהם"יד אף בדיתחייבותו לעמוד דעותחייב על הרא"ש לדעתהרי
 ובנץ, א,2תו לפרנס מספיקיםאינם

 והדומה מתנה כמו רגילה מהתחייבות שונה הרא"ש של שמדונו היא האמתאך
 שלושים מדאש ממנו קיבל ברווחיו, שמעון את לשתף הסכם קדעקוה החייט כללה,

 שגי של לשחעפות דונעו לכאה-ה כץ הרסקא האומנות, את ללמדו מנת עלזהובים
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 מתחלקימ שהרורהים הדבר שברור ממוים, בעסק שותפים להיות המתקשריםאנשים
 טרם אך ובניה אשתו לפרנס מספיקיס אינם הרווחים אחד שלש,ותף אף בשוהשוה
 כיון מסקניתיה, כל על כווותפות דיגה וו שעיסקא היא הרא'"צ דעת עואכןנתליט

 משום ורק לעולם בא שלא דבר לו שנתן משום חל איגי שהקנין גם הדגיששהרא"וצ
 : ג' סעיף קע"ו סי בחו"מ ועיין עובועתו, את לקיים חייב מ"רוותים לו לתתשנשבע

 שוח~ים, אינם מידם, שקנו אע"פ גאומנות שנשתתפו"האומגים
 שאין כלל שותפות כאן אין , , , בעיהם שדהנו , . . חיהאם שגי ?כיצד
 אפילו לוה זה להקנות ד"כולים והיא לעולם, בא שלא דבר מקנהאדם
 והרא"עס, הראב"ד בשם )טור  לע~לם" בא שלאבדבר

 גא שלא בדבר גם הרוותים בחלוקת כהצתתפים אומנים הרא"ש לשןטתווי
 לעולם, בח שלא דבר לו שגתו החי"ט של בעובדא הרא",צ כתב למה א"כלערלם,
 ששנהצן כיון שותפות של עיסקא היתה שלא הרא"ש דברי את לפרוצ עלינו כךמשום
 היתה הרוהחים בתלוקת ,וההתחיקבות ,כשוליא ועבד האומגות את ללמרר רקהתחיל
 מכום המצורת לע,ולם בא שלא דבר גנותן דינה כן ועל יהובים, שלושים קבלתתמורת
 וכלל, כלל חל אינו שהקנין מראש ממנו שקיבלכסף

 מקח כמו שדינה ברור אבל שותפות, כמו אינה זו שעיסקא נניח אם אףאולם
 מצבו את בחשבון לקהת אין כן ,ועל נודוגיא, צ מתנה לתת כהתחייבות ולאוממכר
 נעצבו שלקח מפני 'וממבר כמקת עתינה כיט אשתו. צת לפרנס לו ואין מבסטיווירד
 מה ענור פתמורה לשלם שעלי החהב לבטל יכולה אומדנה אין הדי כסף,סכום
 בעבר.שקיבל

 דיני לבאר הדבור אה שהרחיב ומתנה זכיה מהלכות פ"ו ל'מלך" "מומנה'וציין
 מבש דבר"ו ובחוך אחרת, דעת דאיכא אומדגה לבין הנותן בדעת רק התלויהאומדנה
 הרא"ש.דברי

 סך בתו  לנשואי שנדר במי ד', סעיף ח' כלל הרא"ש מדברי קצת נראהוכן
 על למלר" "משנה ושואל גיר" לא דהכי "דאדעתא , . . התובות ונ'תקלקלומה

 : וצשע"שתעיבת
 .לשדך כעט-צה היה דלא דאפשר המשדך דעת איכא התם"והרי

 ראקו חין אך . . . ביתו את למכור יצטרך אם ואף גדרו יקיים אםבלתי
 וגיון שברצה טכת אם כי בדבר חיוב שום הית דלא . . . הרא"שמדברי
 נקובע, לא דהגי אדצתא לומר  שייך קונו ובין שבלגו דברים הםשכן
 דעת דאיכא דהיכא הרא"ש יהרה . . . בלוקח כגון חיוב דאיכא היכאאבל

 דהכי", אדעתא אמרינן יאאחרת,
 ועעהיהכווק מבטלת אובן2ה שאימתי ההגלון על מיומדים למלך" "כהינה שלדבריו

 ההתחויבנת אס ברם ההתחייבווק את חקובע היחידי ווהוא הנותן בדעת יק תשק ההאאם
 המקבל, של דעתו עם להתחשב עליגו הרי והמקבל וצותן של משות8ת נדעהתלהה
 למלר" "נמנבה של ודזנתו ההתחייבות, את מבסלת גרייא וגווע מצד חומדגה אין כןועל
 דמקבל  של ברצובו גם תלוהה היא אלא רג,א כמתנה אינה חחים, נידתישעשגם

 על שומתפלפל אהבים" "אילת בס' ראה הניעעחין. לקשרי ממכים הוא וחהכישאדעתא
 דברי את למלך" "פהבבה מפרש כך משום מ"ז, בכתובות תם הבעו שצתבהאונצעה
 נשבץ. לא דהכי אדעתא לומר ושייך שסרעה, מבח חם כי בקנין חיוב ה"ת שלאחהא"ש
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 , התחייב שאם ס' ,סי' חו"מ המשפט" ב,,שערועיין

 חוב בעל שאר כמו דינו בשסר
 ,בדבריהם. עיי"ש, נ' סי' אהע"ז הלל" ,,,בית כתב ;וכן חוב, בעל סידור דין לודמסדרין

 שפירש קד סימן יו"ד הרשד"ם את שהביא רכה סי' דעה יורה סופר" "תתם'ועיין
 : הרא"שדברי

 פהדי, אנן 'מטעם אלא ליה פטר שגגות נדרי מטעם לאן,4,הרא'"ן
 הוי לא ,וכזה כה2ברעתו, פטור כך לו "ארע שאם בפירוש התנה כא"לווהף
 בעי לא שכיח, עניות אע"ג הכא אבל . . . לכל מבואר ,עוה"ז שבלבדברים
 וכה2יא בחוצות לן אדם דאין ידעי דכ"ע לה, יתן לא יעני שאםלהתנות
 דמי". חתנה וכאילו שבלב דברים זה ואיןבתו

 גידוניא יה לתן לא יעני שאם להתנות צורך שאין סופר" ו,,התם הרק~ד"םלדזצת
 היתה ההתחי"בות אם ;גם 'הרי 'זה לפי דמי, חתנה וסאילו זאת, את ווויעים שכ"עכ"יו
 יהכי שאדעתא בפקיהם התנה ש,כאילו מכיון מחיובו, לשחררו יש המהייב,בקגין
 מת'הייב,אינו

 : חג"ל 'ממון בשאלת שון קל"א ,ב' חלק בתשב"ץועיין
 . . . אעשונו אעשר לי יתן אש,ר כל ואמר צרתו בעת ש,נדר"אדם

 יכ'ול ,ואינו . , , 'הרבה מצימצמת הוצאתד גם כי נדהו על להישא'לורוצה
 . . . מעש'ר אשן פרזטות עשר מכל שאמר 'כי,ון 'תש'ו'בה, 'בנדרו.לעמוו
 לו שאלן ממון כדין מלשלם הדא פטור אכלה, אלא נתנה 'לאוהוא

 ולהפריש לצמצם חידב הוא שמרהח מה 'ולהבא 'ומכאן ,. ,,תובעין
 צריך ההוא יבנים לל אין ואפילו . . . קודמים הם בנים לו יש ואםלעניים,
 . . . אביון בך יההה לא 'כי אפס . , . אדם ;%,ל קודם הוא להתפרנס,למזונות"ו

 לו מתירין נדרו, על להישאל רוצה ספק, ידי לצאת אם ומ"מ . . . קודםשלך
 בהה0ה". אובפתהים

 כהונה, מתנות מז'יק לדין שאלתו את שקשר ,בנשה הסבר צריכים התשב"ץדברי
 אבל יהאריך, מקומו נאן ואלן לנדר כהוגה מתנות מזיק בין לחלק יש 'למאורהבי

 הדין, נ2עיקר לכל קודם הוא לפרנסתו צריך הוא שאם י2דחליט הייני לחלקבגוגע
 של ינידון זה נידון ,בין הבדל יש כמובן הנזכרים. להדברים כדוגמא כמ2משיםדבויו
 הנ"ל.הרא"ש

 התחיש גאם למעלה  שהעמדנו ההלכה של לגומה חותכת יא"ה לנו איןאכן
 יצא ,למךהילם אך החוב, את לסלק נכסים לו נשארו אמנם מנכסיו, ולרד מתנהלתת
 דעה יורה הלק טופר" "חתם ועיין וצ"ע. מתנה, מבטלת כזו אומדנה אם מגכסיו,נקי
 שדן תתקמ"ב סי' מרוטנברג ג"הר"ם בשו"ת ,ועיין עו. מעין בעוא'לה משק' רל"אס"

 : הנ"ל התשב"ץ של לזה הדומהכענין
 ינתן הסצון זה ואמר לצדקה ממון שנתן וששובן על שאל,;ואשר

 בקרביהם ה"שד אתד רב אחר הקהל ישלהו הריוח ומן בריוח,לצדקה
 מבנותיו נשוי אחד ונמצא קהובם, שהיה הב הקהל ו:שניר מותוראחר
 יתגיטטו אם או שנמצון, דר' אומדנא כאן שייך אם כמותד, גדולשהוה
 לקהל שנתנו אחר 2"ל . , . שמע'ון דר' אומחגא שייך אם מבניו, ג' איוב'

 . . , עניים ,סמ2אר יותר כח שום בהן 'וליורשיו לבניו א"ן גבאי, ליד באוכבר
 שייך לא וצדקלות נדרים גבי שמעון דר' אומדנא שייך אם עח2אלתומה
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 ואי4 נך שועש סבור , . . טובה שעה באותה אם ודאי זמן, דלאחראומדנא
 על  טעה לא וסעתא בההיא אבל . בנהר.. ב"וט בפרק כדאיתאכך,..
 ..  ועברצ, כלבא חדנא דהא ןמה דלאחר מילתא ב4ום בטיל ולאהנור
 אבל 2ור, לא רבא וגברא וואדעחא מח גדולה ארמדנא לך דאקאע"פ
 אום עתצי דשיזחא כ~לתא זמה לאמר ו:בא דבר והוי ויןגבתין

 ודם ו4בף דשכיחא דמילתא וכין הוג געולם החהר עגלגלמתמוטטת,
 לא ואי לאתגויקק ללה איבעי . . . הוא בעולם החוור .וגלגלמתמוטטין

 כבר אם בחייו אפילו נ"ל מזו וגדולה . . . אנפשיה דאפסיד אקהואתמ
 'העבי, ועווב שבעק4 לעניים גבאי ליד וכך כך נותן שהס1 לקהלהודיעו
 לנפישיה,", למהצכבא מצי לא גופו הואאפילו

 התשב"ץ של לפ"רועוו מרוטנברג, ומהר"ם התשב"ץ בין פ'לוגתא קיהמתלכאוהה
 לז"צת ,ואילל מעשר, להפרחן מחוייב אינו והעגי, ,מהרווחים מעשי לתת נוראם

 יזמים אין הבידומם כי ואם נדדו, 'מקיום לפטרו עילה סיעוה העגיות איןהמהר"מ
 כעין וזהו גגאי י"ד וכך 'כך לתת שה,בטיח במקרה עוסק וצשהר"ם כי פרטיהם,בסל
 ק4אין מהוווחים מעשר לתת שנדר עוסק הת.שב"ץ ,ואילו לעניים, שהקנה מס-םדבר
 גדול ה'בדל אין לכאירה אבל להבא, לקימו נדר קבלת אלא מס-ס דברבפניו
 וצ"ע.בינקהם

 את לע'כב "ע היתר שלכל למטקבא הגענו לעיל שכאגגור לנידובנוגהז'ור
 שאדעהא ברורה א:ומדנה לנו שאין כיון מתיובו א:ותו לפטור אין אבל לפועל,ההוצאה
 עד יו לתת ורצ'חגו לבן קרובה האב שלל שדעתו להגיח מקום ויש התחי"ב ,ל'אדהכי
 את לציין יש להנ"ל כסמוכין להרויח. גינתיים כשלתחיל גם 'ע,ירה שמונה לגילהגיעו
 : נ"ג סי' אהע"ז יעקב" "ישועות שלדבריו

 יאצ דהיכי אמהתי רב זמן זה האומדנא געסק העמן,ירבגוף
 , . , ממש זו באומדנא שאין נותן הדין ממללא האדם דעת באומדןמסופקין
 דהדבר דהיכי אלא דברים, אינן שבלב דברים דבאמת דמילתאוטעמא
 היכ14 אבל מוהרי"ט, הרב  עוכתב הבמו שבלב, דברים מכליל יצא לכל,נחןע
 וברים מכלל יצא לא מ"מ דעתו, שכן האמת אם אף א"כ, מסופקיןקךאגו
 כווגתו". היה איך אצלינו ספק שהדבר כ"וןשבלב

 נו0ה הדעת הביק'ול' ווהתלטית ודאית שאינה אומדגה יעקב" "ישועותלדעת
 'רהסחהיגות תגאי ,ללא נעק~תה בשעתה אשר התחייבות לבטל בכחה אין ולכ14ן,לכאן
 האב של שלהתחייבותו ודא"ת אונ~דנה לנו אין דורן בנידון לעיל, כאמור ייה-א.כל

 האב של שדעחו "תכן כי ולהרויח, לעבוד לתהיל שיהבן ל,זמן גהסהיעותנעשתה
 בית נ'וכח 'ואמנם בעתיד, הבלבלי מצבו ביסוס 4'ושען כסף סכום שיקבץ לבנולדאוג
 דורוע כן על ,ואשר גמצא בהם הקשים סהושאים נרבעת האב של שתביעתוהדין
 : בהטרלדבאת

 יעקב" "ישושות של כסברתו אבל אמד, בטגנון מתגבאים נביאים שני אין כיואם
 : ג' סעיף בחו"מ ועיי'"ב ר"2, בסי' החושן" ב,,קצות גםמובא

 ח"לקם או הפקירם או 'כלום, ,שי"ר ולא נכסיו בל הקזיש,יואם
 ודלא ., מתנה. גותן כדין הכל נתבטל מרע( )השכיב ימד אםלונניים,
 התולקים".כחברי
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 : ה, ס"ק החושן" ב,,קיותוצי"'ש
 דאיגו להו דסבירא והטור הרא"ש והמה התולקים, כדברי"דלא

 המתנה לבסל אומינא א'מרינן דלא משום הטעם ובאיטר"י מספיקא,חוור
 ביאור ונראה , , . אומ~גא אמרינן לא בספיקא אבל הבריר אומדנאאלא

 אומדן דמהני חהא דברים, אינן שבלב דברים דקיי"ל .משוםהדברים
 דאומינא דכיון משום היינו פירש, דלא אע"ג התגאי, לע'ה שהיהדעתקה
 א,ומונא דוקא חיעו .וא"כ , . . דמדגי אום כל שבלב דברים הו"לכך,

 דהנותן אע"ג דמס~קא, באומחנא אבל אדם, כל ש,בלב דברים ה"'לדברירי
 אדם", 'כל בלב דאינו כיון שבלב דברים ה"ל לתנאל, היהמחשבתו

 עולים ברורה וןאונה אומדנה בדין יעקב" ו,ישועות התושן" "קצות ש,לדבריהם
 שבליב. דברים כמו שך"נה אחדגקנה

 הרא"ש לשיטת מוסב החושן" "קצית של שהסבהו מאחר שאלה, מתעוררתאולם
 כשיטת בו~ו'"נ נפסק ל'הלכה ואללו חוזר, אינו הקדיש מרע השכלב שאם פוטקאשר

 במחל'וקת זו שהיכה איפוא יוצא ההקדש, מתבטל מחליו מרע השכלב עמד ,שאםהפוסקים
 הזהטן" "תרהמת כותב כך ואמנם ההתח-בות. את לבטל יש שמספק פוסקים ואנושנומה,
 יז"ל: חתנים בנידוגיית ור"ת. רש"י של להפלוגתא בנוגע שכ"אשאלה

 אסכרת הוא פ~יג א"כ . . . פייגי דבחכי ,גאמר אם קשה קצת,;אך
 חילק או הפקיר או נגסיו כל שהקדיש ש,"מ גבי שמת מי פרקאשר"י
 ודאי דהמתנה דכען הא,ברי וכתב ח'וזר, 'ע'מד אי בתיקו דסלקאלעניים
 לא בתיקו דסלקא וכיון ו~אי, א~ומדגא בעיגן לבטלה אתלנן אומהנאומכח

 ואשילו יחתנו חהאי כתב וותאב הואלל ,בנ"ד וא"ג . . . הוא ודאיאומדנא
 ואפללו , . . אומינא מכח אלא המתנה לבטל אתיא לא תם רבינולפירוש
 'ואע"ג ממךנא מפקינן לא ומלקא הואיל ש"מ גבי התם דפסק זרועלאור

 ספק ,האפילו כך 'כל עויפא ממון דתזקת לומר אפשר ספיקא,האומדנא
 'ליה". מ"ניאומדנא'

 שאלנה אומדבה אם היא, הג"ל הפוסקים בין הפלךגתא הדשן", "תרומתלדעת
 עוד כל ממון להוציא אין ערוך" "לךולחן ,ולדשת 'ודאקת, התתילבות 'לבטל בכחהודאית
 לכאן. או לכאן הנוטה דעת ושיקול אומדנהש"ב

 בלצ"ת .ועיהז הרא"ש. בשלטת אחר הסבר 'נותנים אש,ר מהפוסקים ישאכן
 : קע"ה מי' וויילמהר"י

 על גובבעה ולא בעלה בגכסי והחזיקה דנתאלמגה"ויתתא
 בפרק , . , ,וג%' לצדקה זחו'בים ושלושים , . . ,לתת וצוותה . . .כתובתה
 מתנתה אם כתובתה על נש'בעה )ולא . . . פל'וגתא מייתי במרוכיהכותב
 להיציא וד)בא קיימי יר'תו בחזקת נכסים דידן בנלרון הנראה . . .קיימת
 הוי לציקה לתת שאוורה ניון . . , נפשך יש ואם ראיה, להביא צריךמידם
 נכסיו כל שהקזיש ש"מ שמת מי בפרק נדא,מר לחומרא, וטפא איסורכמו
 התם ההקדןמ, 'מבטללנן לא דמספיקא האשר"י וכתב גתיקז, וק-מאמהו

 ימות בין יחוה ,בין היה דדעתו למפוקי א"כא בסתם, נכסיו כלדהקדיש
 דהגבסים מעולם הצדקה התחיל משלא למימר איכא מותה, לאחרהאשה דפירש" דעץ בנידון הכא א,בל מיתה, לאחר ולא ההקדש חתחיל'ומחיים
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 אלו(. כשזלכות עהשבוא מה רי,נ סי' מו"מ משה" "דרכי )עיין יורשים"בחזקת
 חל להומרא איטור ספק שמטעם  הרא"ש דברי את המפרש ווייל מהר"יליונת

 והיל המהר"י חברי כי )אם אומדנה ספק בדבר האמורה ההוכחה נופלת מספק,ההקדש
 ועיין בהפקר, גם אלא בהקדש רק לא ל'הומרא פוסק שהרא"ש בוההז להולמםקשים

 וכן כך, על שעטד ד' ענף " סי אהע'יז יצחק" ו,,באר האתר על חריפתא"ב,יפל0ולא
 דעת את שהביא חו"מ ,בטור ועיין איטהר(,, ספק מטעס שפוסק ג"ב "מרדכי"עיין

 : וז"ל כתב יוסף" ו,,גיתהראיעם.
 היכא אלא 'ווח:פקר דמזקו,צ מבט*ן שאין הרא"ש גהום"ומ"ש

 אהצדנא איכא ודאי יהנא פעעי 'הם 'תמי2ים ודבר"ו . . . האוכודבא 'לזדברמי
 הפתחים, על יחזור יהתו לאחר"נא נכט"ו כל דלהקב איניש עביד ולאברחיה
 הילכך רמקני, גמר י"ללמש לן מס5קא נינהו מצהה דלדבר משוםאלא

 הריב"ש ועדברי ז"ל והרמ"ה הרמב"ם כדברי מידו מוציאין איןכומפיקא-
 ק"ס",בסי

 ספק של הציר על טובבת אינה הראשונים 2ין הפלעתא יסף" "בית'לרשת
 אומחנה יש שחקי שמצר 'הרא"ש על הח'ולקים הפוסקים סובדים לדבריו ביאובוגה,
 מסופקק שאבו אש בהורוע אומדנה 'היא וזאת לאחריני נכטיו כל דיו~ב איניש עבקרדלא

 ספק נמו הספק של דינו סן על שתוא, אופן בכל 'ומקני שנמד הקדש ואנידילמא
 הנעוץ ספק שובה כי הוא, יוסף" "בית דגרי והסבר .המוחזק. מן להוציא שאיןרגיל

 ,כהעלעצמה, אומדנה נלומד, צדדי, בדבי אלא בה נעיץ שאינו 'מטפק עצמהבאהשדנה
 ההתחייבות בעת דעתו ויתה כן שאמנם וודאלת ו3"ה מתוך יוצאיס 'כשאנו רק יפהכהה
 בתוך הנוצר פפק, כל 'כך ימש,ום מפיקות, משאירה שאינה באופן לכל השוגלהה

 כשהספק אולם בשוימותם. 'נשארים הקנין או וההתחילםות אותה פוגם חהא.האהשדבוג
 שאין הנחה מתוך יוצאים שאמגם שהקדיש מרע בשכיג כמו להאומדנוע מתייחסאעו
 מגהעים אנו זאה בכע אלא חפתחים, %ל -חוור 'ולהיות נכסיו את ,לממור רוצהאדם
 רשב"י שם )ושה שיצא אופן בכל ,להקדיש בדעתו שגמר הקדהצ שאני ארלי ספקלורי
 ישיר געע אונו זה וספק ימות(, בין לחלה בין שלם בלב הכל !ודוקדיש דגמךקמ"ח

 אף על כי הפתחים על 'ולחוור נכסים בלי להה2'אר יוצא שאינו הכלליתלהאומדנה
 אינו .והס0ק בחיים, כשישאר גם להקדהב ,חזק רצהגו קוכש מסופקים אנו וו,אומדגה
 כל סד"ן מהמוחזק להתהא אין כן ועל המקדיש, הנותן בכוונה אלא חכלליתגאוכעדנה

 אוכהיבה, ספק בדין ההבה שהאריך ה' עגף י' סי' 'אהע"י ,יצחק'" ב,,באר 'ועיין אהר.ספק
 בזה. להאריך כאן אקאך

 בעהצתה בשעתו האנ  של ש,התחייבותו מוחלטת ,הנחה אין בנירוגנו 'לעיל,כאמור
 שהבן וט4ב של שדשתו יתכן כי לתמו, את להרףח יתחיל שהבן לזמןגהסתיינות

 קחזבקעתו ביהי,ר נוכח גאמור, 'בעתיר, נהצבו ביסוס למען סכום שההא איוה יד עליקבוץ
 ההתחייבהע. 'יל ביטהיה את דהיש כן על  ואשר נמצא, בהם הקשים בעשן2איםנובעת

 יתום ש5רנס גאחד שעוסקים רבותינו דגרי ישמשו רחוקוע כי אםכידגמא;
 : קי"ז פסקים .במגרעק"א ועייןקטן,

 איניש בזן הנה . . . מזיעת ומי ותובע קטן יתום שפרנס"באחד
 לשלם. דא"צ .חוי"ף כתב ליתום בזן אבל לשלם. דחייג . . . ,בסתםדעלמא
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 ו'לא מתנה לשם סתמא חכי אפילו נכסים 'ליתום יש דאפילו מבואיגם
 שמ"ה( )סי' הדשץ 'תרומת דמדברי ואף . . . ווי"ף על טפורש חול'קמציע
 ישניא דלא כין מ"מ ליתום, גכסים בוה,ו סשגו גובה יתום דזן דס"לגראה
 הדר ל" שגו"צא 'יאקלל לקה, שמלעא היה דלא י"ל 'בההאי הרי"ה,דברי
 כן אם א,לא לתום לפהנס למצרה רדעתו מהזקקנן דסתמא .והעיקר , , ,ביה
 הלואה". דרך דנ"ען בהדיאפיו"ע

 את ל'הזק רצוננו ,ביניהם, רב הבדל כי לביהוננו מוג"ל לחוכקה כווגתנואין
 אקט כקאשמקבל גם מתנה או צדקה לשם לפרנם רצון קיים ידדעים שבמקריםההטבר
 בנו. את דענפרנס לאב נוגע 'כה~הדבר ובממוחד %ך,זקוק

 הכלל גאמר 'בתו דלגבי האודן מן הניזהגת דבת בטוגיא מ"ג בכתובותועיין
 מהאב ביחס ולא האתין לגבי מהבת ביחס רק נאמר זה כי אם בהרוותוע ליהשגיחא
 מעשה כן סעל התמידית התקנה בישורש רג2דובר ,שם כי סתהיה ז'ו אין אבל הבועלגבי
 אהמחבה, מצו 'לבטל ירוצים  הטחב מרצובו התהייב כשהאב הדבר שונה א,כל לאביה,יריה
 אוא בסל שמציתד והתהייב הבן א'ו הבת של ,בהרווחיו הוצה שהאב "אומדנה  ברורהששו
 ימרויח. עובד כשהבן גם בהתחייבותו לעמוד האב על כן הנלשהיא,

 : מפלהצק( )להגר"י ס' סי' הו"מ על בתורה" "מקצוע ,בספר'ועיין
 וגהצא מריש הט'יז קושית כתבתי כבר בזשכוצ, שצ'ריך ומן כל"12

 צני ובהכם מינות .לה ליתן צריך אהר, ממקום מזונ'ות לה שישא9"פ
 שורש מצא'תי שלא הכא חזינא תיוהא באמת אבל 'זמן, שקצ,ב בין'מהלק
 אחר, ממקום גגזונות לה יש ואם למזינות, הוא צריך 'לעולם דודאילזוע
 . . . כל'ל לחלק צריך אין וא"כ . . . טזונות דמי לתבוע א'ו ,למדכחו"ם,ל
 ,פבקצביל דעתו שגילה לא אם .וכדומה ווחהשיר עני בין כל%, להלקאין
 בזוע הרמ"א לדברי מקור מצאהי לא דבר טהי . . . %ו גותן היאענלו

 חייו". יכר גל בסתם דלעולם ינראה, זוד%יע"
 מבין. לכל הם ברורים ,כי הנ"ל, דברי את להסב"ר צורדאין
 ומל זו התהייטת כי ברור זה ושקתהה לעניננו הנעעת ,אהת גקודה להוסיףיון

 שפבר כיון יבני, מתנה יתת רגילה 'כ"תחייבדת ד"נה חתבגר, כבי שדולד לזמןהאג
 התחייבות אסגם הטוב. מרצונו היא וההתחייבות לענו מתויב שהאב גיל אתעבר
 חמחייב כאב צדקה מתורת בחלקה לראותה עלינו אך קתד, רהעגים נל את כוללתזו

 "התהייבות של לביצועה טגע זה ובר מתנה. מתהרת ובחלקה ובם, אתלפרנס
 לוזלן.כמבהאר

 ? כיצד ההתחייבות אי דין פסק בובוע לברר עלינוה2כאן

 : הזען נפסק ט"ו סעיף צ"ז סי' חו"מבשו"ע
 לפרוע רחמה אינו יזה חובו לגבות לבא הפרעוו זמן"כשהגינ

 לביתו נטנס ניה"ד שליח ומבריה, מטלס%ין לו ש"צ בהזקתהצא
 וותצא עד איוי "שכין טשדה ההב ,בעל 2מ2ר"צת חובו, לזה ויפרעלטהוסנו
 כל" מלשאטה קעם ,לצשרת 'ולא עצמו לדוצכיר איתו 0ופין אין אבלנפשז
 לא יכול ואינו גופו, "ת המלחה שיתפוש עצמו על ההנה זאפילולפרוע,
 בו". לומיתעבד ההולאסרו
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 לוילם, ייצה .חשינו לו יש אם אבל לשלס, לו קהאין ,וודוקא הוסיףוהרמ"א
 גמשו". שתצא עד אותו 'ומכין אותו הובשי?ביה"ד

 : זו בדיו"מ; וצסיף י"ג ס"ק.וג,תהרם"
 ביה"ד, עיני לפי והכל חולק. הרש'ב"א ובשד'/ת דצבשין,"ביה'~ר

 מווע/ 4אןן ,לשלם כס; ,לו כשאץ ללוה שחהבשין הטגהג פשטובזמננו
 שיסמובו". מה על ,להם אין כי  וצ"ע, נכ'סים שמבריחין בחזקת הכלושולי

 המאסר כי ומסרג לשלם ליו כשהן למאסר הלוה את לזזן "1  הרי"אלוהנת
 לו יש אם התוב את שישלם מנת על ,כפיה 'אמצעי אלא הח'וב, תשל'ום 'לאי קגסאינו

 ואף הושג, לא המ0רה המא'סר ידי על גם הרי לשלם בצחה יו כשאין כן עלנכפים,
 אבל ,לשלם, כ"; ,לו כשאין ללוה שדיגשין ושמנהג פהצט שגזמנבו ההמיףשוע:תחמים"

 הבריח מצסר היוה הוא ותשוד נכסים מברטדן ,בתזקת ש'סול'ם מפני ואת אתכענכוק
 שאינו ירוע אם אבל ההברחה, על שיררה במבחן אלא אינו המאטר דצונש נכסיו,את

 'לכסוסר. לדונו טעם אין הברחה, עלחשוד
 : הריב"ש בותב .וכך הג'/ל, להרמ'/א המקור הם קצדברלו תפ"ד סי' ברלב"שוראה

 אסהצר כן גם %, מצח; קרקיים כדי להכותו לבי"ד שאגא2ר"וכימ
 וא5רינן דכפתינן %ן מנא מגלתין, ,ואלו בפרק כדאמר' לאוסרו,לועם

 ברור הדבר ל,2לם, כח; לו ואין עגי הלוה אם אבל . י , הרטיפהיעב?ינן
 4הלה בשטר בזה נונחי"ב אם האף נפשו, 'ולעגות בגושו לתטהצושאטור

 אסור לבי115 כיי לפנ"ו ולעבור אפיל,ו שהרי 'הדין, מן מהצילהתנאי
 לו קצאין בו החךצ מנה בחברו 'לנה2ה מגיין 'נשך, אמזחו בפרקכדאשרקנן
 בי"ד ועו ואיד כנהצה, לו .תהיה לא .לומר תלמוד לשנ"ו, ,4נבורשאסור
 . . . בזה בכיהצא כוחרל ע;תבאי שאקן ,וכ"ש האסור, בדבר 'לסילצונזקקין
 ממה לו שאין כיון בגופו לתופסו הדין מן שיהיה אחר צד שום רואהואיני
 הובף'. יפהע עד הסוהר בבהת עצמו .לשים נשבע א"כ אלאלשלם,

 שלא .לצצחו שאייר באיסורים כ:אסר ירי על כפי"ה קשורה ריב"ש,לדעת
 כצוגיגו על דבריו את ה,,תומים" סיים כן  .ועל כנושה, לו הדה שלא 'נמאיפורלצורך,
 5הז"דם שאנו אף נכסיי את הבריח שאכן הוברר יולא הואיל שיטמוכו, מה עלשאין
 אק אבל גמבריחין,אוהם

 לעבח-

 זו סוף .סוף כי הברלח, שמא מספק לאו איסור על
 מסקנא להסיק ניכל ע'אק ב"מ הנש מלש,ון .~קדק כשנרצה אמנם אם מבוהרתאעה

 מספק שגםלכאורה

 אפומ-

 : אמרו כן ומהרי לרהדפו,
 לפניו לעבור קךאסור 'לו טאשין "הרע מנה נחביהו לנושה"מנין

 כגו1ה", לו תהיה לאת"ל

 אבל יו, שאין יחרצ חם שדדקא גנשצוע לו, שאין ולחהג ,הגמ', של יומלשין
 סיבה מה % דהקה צהכה כל מהבן לא הדבר אך יו, שה2 בחזקת הוא הרי כחסופקאם
 ? לו קרש בחזקת אדם כל 'וכי מקורה,ומה

 : א' הלכה ולהה מלוה 'מהל' פ"ב .בחמב"םויייז
 'ללוה גמצש  אם חובו את חמלא שהעבע  שבומן"דיןחחיה

 ילך , , , כלום ללוה גמצא לא 'ואם , . , לבע"ח ינותנין 'לו מסדרים,נכסים
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 עני שא'תה ,ראיה .הבא לו אומרים וא"ן אותו א,וסרין ואלן לדיכוהלוה
 . . . כנ'ושה לו תהיה לא שנאמר העסו"ם שדנים כדרך א'ותו משביעיןלא
 ל'בעל יתן ולא לו שיש מי על מחרימ'ין . . . א,ותן ,והחגיא לו שישטען
 הלו'ה את ,~משגיעין התקינ'ו הרמאים, ש'רבו . , . הגאוגים 'כ,ברא'וח,הבו,
 ושלא . . , כלום לו שאין הפץ בנקיטת, תורה של נעין חמורהשבועה
 והדב,ר בתום 'וההלך וכיסר עגי שההא 'שהוחזק מי , . , אחר'לם בידהחביאן
 לי לראה , . . דו בתקנ,ה להשביע'ו בע"ח ובא העם ולרוב ל'דיין ויחיעגלוי

 לא ב"טי הש,ביעו, ואם וו, שבוע'ה להשביעו שמים ירא לדייןשאסור
 . . , הרמאין מפנ,י אלא תקנו שלא . , , כנהטה לו תה"ה לא תור'ה שלתעשה
 והרי 'ומתנו 'במ,שאו מק,ולקלין ו'דר'כיו 'רמ'אי 'שהוח,זק שמי א'ומר אניוכ,ן
 גדיין 'כח "ט אם אלא לה,שביעו, ר'א'וי שאין . , . לו שאין וטען אמידהוא

 שלתן". עי לנדותו א:ו מ'ובו 0על שיפהע עדלעשותו

 וראה התרומ'ות, בע,ל בשם שהביא ,נשך איזהו ש,להי יהסף" ,,,נמוקי עייןיכן
 אלו. מהלכות צ"ט סי' הו"'מ ביי,ו"עגמ

 כמפורש ,כמו הוא וההסדר מבע"ח, הגבייה אופן למדים אנו הרמב"םמדברי
 'הלוה ילך נמצאו לא ואם וכו' נמצאו אם חובו את המלוה שיתבע ש,בזמן תורהדין

 יודע לא אם גם חובו את מהלוה לתבוע המלוה של שמזכותו ,הדבר פירושלדרכו,
 ,לתגוע הזכ,ות את נוהמלוה שללה לא התורה כי לשלם, ממה לו יש שהלוהבודאות
 חואיל יכך על ,ראהה להבהא א,ותו מחייבין אין לו שאין טוען הלוה אם אמנםחובו,
 מנה .בחביר'ו  לנושה מנין הג"ל ב'/מ בגמ' הפייוש .וזחו, כנושה", לו תה"ה ,ילאונאמר
 דוקא שאז 'החוב לתביעת ביחט המדוגר כאן כי לפנהן, .לע'בור שאטור לו שאיןויח-צ
 מותר הלוה,  של מצבו 'את יהרע שאיגו עוד כל אבל לתבוע, אסווך ,לו שאין "ודעאם

 טוען שהמלוה מא,חר הלוה את להשביע ועאונים תקנו אכל חובו, את לתבהצ,להמלוה
 ממופקים הא,נו כך(, טוען שהמ'ל'וה משמע יו שיש טען הרמ,ב"ם 'כ'תב 'כן )שהרי לושיש
 בלחס זת כל אך החוב. את מלשלם יהשתמ'ט הבריח שחלהה 'כדבריו הנכוןאולי

 טהען עוהמלהה אלא נכסים ,לו יש אם לנו ברור לא אם גם הלוה על וממטיל"םלעוגרצ'ה
 מאסר באמצעי 'לכופו אבל לבד, טעגתו פי %ל שבהשה להטיל לינכון הגאונים ומצא'וכך,,

 כעהון לו שיש אמיר הוא והי,י מקולקלדן :ודרכ"ו רמאי הוחזק אם שרק כהעכועיכדומה,
 נאמר וה וצל ,וכדומה, מא'סר כאמצעי לכופו אקן 'הספק מצד כי כלום, ללו שאיןוטוען
 כשאין ההוב ,תב'"צת על ,בין 'מומג כגושה לו תהיה לא קוהלאו 'ואף כנושה, 'לו תדיהלא
 גקנקהם הבדלים קיימים כאמור אך החוב, לשלם הכפיה צורת 'על ,ובין . ,לשלםללוה
 כמגואר 3פיוע אמצעי כנקיטת תביע'ה כהרי כפיה אכ"נעי ללא .חוב תגיעת חריולא
 הדרך היא זאת בא,בר בוהלוה החוב את לתברע מחמלוה אץת התורה שללה שלאלעיל

 ועל כספו את יתבע קאעמלוה ההלוא'ה ניתנה כן מנת ועל המקוגלת, .והצורההרגילה
 מרד,צ המלוה אם ואכן לו, אין או לשלם לו "ס אם טהיכנעת ,בתשובה להעגותהלוה
 תהיה "לא נאמר יה על להציקו, מתכוון מוא הרי תדבעו אם שא'ז לשלם ללוהש,אין
 לשלם 0צאת לו שא'ין טדען שהלהה מאחר כפיה אמצעי לנקיטת 3נוגע אך כנ,ושה",לו
 א3ונם אם מדאש ל2:רר עלפנך לכך, הדומה בדבר או נואסר "רי על לכופו ירציםואנו
 שמא מסופקים שא3,ו עור כל גופו על עונש להטיל אין כי משתמט, והוא לשלם לויש
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 את שסיים ו3"ל 'ה,,תומים" ש'ל כוו'נתו היא 'וזו 'לשלם. ממה לו שאין כדבריוהעון
 שאין כלומר שיסמ'רכו, ,מה על להם יאין נכטים מבריחין בחזקת "כל ואול'דבריו
 הלוה שהבריח הדבר ברור לא אם כנויטה" לו תההה "לא על ילעבור עוגשלהטמל
 דבכסים.את

 : ש"צ סי' חו"'מ מהרשד"ם1ייז
 להם יש אם לשלם כהסגת ידו ואין חובות עליו שיש"ראובן

 כי הבל בפי מרגלא "ה רין תש'ובה, , . . האסורים בבית להוב;נור,4ות
 בבית לחברו לחבוש ישראל לשוםאין

 האסוריי
 אמת הן הוב, ב'ט:ביל

 לזולם, בכה; לו ;נ"י ש,ההשנו למי ודאי זה מ"מ לחבהם. שיש ומזשיש,
 שנשא ההוא בא"ן והכרנו ידוע שאקנו אפילו או % שאין כשידחצא,בל
 הנמצא , . . הרמב"ם וכמ"ש . . , לו שאין אומר עדעתה אלא באמונהונתן
 הוחזק לא אם לביה"ד רשות א'ין ל'הכלימו אפילו התורה שמןלמדנו
 הוא אם בזה נסתפקו ואם יפרע, ולא לו שיש למי סתם חרם אלאברמאי
 הגאונים ותקנת וכו', לדרוש להכלימו לביה"ד ו,עות נלתן אזרמאי,
 משבישין".שעתה

 צעט: ס" בחו"מ הטור גם נותבונך
 אם ידרוש להם יש ,ועסקיו, הלוה בענין בי'יד נסתפקו,;ואם

 הוא".המאי
 להשחמט הלית מתכוון אם היטב ולחקור לדרוש יש הנ"ל, 'הפוסקיסלדעת

 מאסר. של כפיה באמצעי להשתמש מותר לו, שיש יבורר ואם הנכסים,בהברחת

 פסק מתן ועם לילדים ימזונות לאשה ,מזונות יעסוק הדין בבתי המקוגלהנוהג
 משתמטדת  ונא.ההונה וז'ו לפרעל, הוצאה ידי צל לביצוע עובר הוא הדין, בית קרי עלדין

 יהעת  עיול דינו שפסק מראש יודע ביה"ד הדין. ופסק מא:סר ידי על כפ"הבאמצע'י
 של יכלתו על הקר שלא למרות דין, פסק במתן גרתע ואינו הנתבע של למאסרוגורם

 להושיב בהוכה אסמכתא לג'ו שאץ ה,,תימים" שהעלר וכמו בהיובו, 'לעמהרהגתבע
 211 לשעם הנתבע של אפשהותו הובררה שלא עוד כל דין פסק קיום אי עלבמאטר
 כשהענין 'ובמיוחד ,וכלל כלל מהלבה טוטה עואיגו זה נההג להצדיק יש אמנםהחוב.
של, התתעסקוהו עבודתו מקום על חוקר ביה"'ד כלל שבדרך והולדים אשה למזונותנוגע

 מקרים וברוב ביתו, .בבי במוונות הבעל את לאייב מידה כקנה טהימש שזה הבעל
 כשאינו כן רשל בו, ושזלויים את ל:פרנס ל'ו המאפשרת בשבודה מועסק המשפחהרא"ם
 ממקרים מתע'לם ביה"ד אין ואו~נם שעליו, 'החוב מתשל'ום כמי4תמט לראותו ישמשלם
 כלל הובוחיו את עמלא אפשרות לו שאין עבודה מחוטר או ממחלה סובלשהבעל
 מוסל ההוכחה ונסל לעאיגס שיכול שכוה בתור המשפחה ראש עומד כאמור אבלוכלל,
 העאינה" ב,וותורה )וראה ביתו בגי ,כלסי חובותקו את למלא אמצעים מהוסר עוושועליו
 אמיד מקרי עני שאינו כל המש,פט" ,"נתיבות בשם שצוובא קל"ב עמוד א. ן,כרך
 בני,ו(. מזונותלגבי

 התלהים את ומשאיר לעבוד ומתעצל דינא צי"ת אינו שהבעל לפעמים גםקורה
 על עבההה ,מקום לחפש לחץ עליו מהווה מאסר ידי על כפ"ה שאמצעי קיום, ללאבו
 הבעל מחהיב אם הפומקים במחלוקת בהקלים אנו כזה במקרה מו4פחתו, את לקייםמנת
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 בירהנו יכבר ג'(, 'מעיף ע' סי' אהע'"ז בעוו"ע לעייז אשתי לפרנסת עצמו אתלהשכיר
 פרגסתנו שנל חזה נימן שיתכן מאורי-טאורי( די:נגו פסק )ראה אתר במקום ווהלכה

 הוא שכעת אלא גמלאכה ה'ז'מן כ'ל הבע,ל עבד ואכן ,ומלאכה עבודה עלמבוטסת
 שיש סוברים הפוסקים שכל יתכן כוה בנידון הבית, למזונות לש'לם סלרוב מתוךמשתמט
 הע'בודה בהפסקת ,מעונין שכעת אלא לעבוד, בכך שרגיל כלח ולפרנס, לעבודלכופו
 לקימות,ו. הסצב את להח'זיר אלא אינה והכפיה האשה, א'ת ל'8רנס רוצה שאיגךמפ'נ4
 ע"ו: סי' בטור מובאים הר"'ת דברי מוריןוכך

 את לפרנס כפועל עצמו להשכיר אדם חייב אליהו, הר',;כתב
 אפלח, דאנא ללמוז, אין ומכתיבה שא"צ, אומר היה ור"תאשתו,..

 בביהו לעשותו האדם שררך עבודה אלא עצמו את שהסכיר פירה?ואין
 :ולזררע". לחרושכמו

 הדעה כן ועל נבלתך לעבוד בה ארגיל בעבידה חפלח ואנא מתפרש י"ת,לדעת
 כך יל' ,יגופו ש"ש מודה ר"ת גם אחרים, אצל ,כפועל לשבוד רגהל .היה שאםנוטה

 ע"ח(, 'כלל הרא"ש בומך"ת )'ועיין ובניו, אשתו את לפרנס מנת על בעבודאשיכה?יך
 נתשלום כשדגים הדבר שחנה אך 'ולילדים, לאשה במזונות כשדנים אמור זאת כלאילם
 של האפשרות את לברר ביה"ד 9ל אז אחר, חיוב שה'הא מאיזה או בוהלואותחובות
 לו יש שמא הטפק יל כפיה באמצעי להעותמש אין לעיל וכאמרר החוב לסלקהלוה
 נכסיו. את המבריח כרמאי מוחזק כה?ה,וא לא אםללוה,

 עד לפרצסו הבן 'לגבי זו שהתחייבות הש לנידונגו הגיגעים הדבדים'מסקנת
 הואיל בנו, את לפהנם מחוייב שאב הכללי 'החיוב 'ממסגר'ת חורגת עשרה שמונהגיל
 חיגה האב, על מו0לות המודבות 'זחובת 'מהגיל למעל'ה 'כבר והוא וכה?תכר עוביוהבן
 גמו כפייה אמצעי האב נגד לגקוט אין 'כן ועל לה, ההדומה כמתנה התהחבותש,ל

 בחטבו לעטוד "כולת בעל הבו שחאב בראיות יבורר אם אלא כנ"ל, במאמרלהשיבו
 החוב, אתולסלק

 ממחלה ס'ובל שהמבקש המאשרים מרופאים איש,ורים לראות 'נוכחביה"ו
 להטלל יש בחהאי כזה ובמקרה למנוחה. וזקוק לעבוד האפו?רות את ממנוהשוללת

 את לשלם טרב 'הצון חעדר מתור טהיתמט שהאב והבן המשיבה על ההוכחה חובתאת
 החוק בקר המ,בתמש, הגן על יפה בעין 'מסתכל ביה"ד אין החונג את ולסלקהתחייב.ות.ו

 את להשביע ויכול לחמו את מרווח שהבן בעוד במאסר, 'להושיבו אביו אתורודף
 מלדו?תבחם להמנע הבן שעל ובודאי בהדאי כן על האב, לעזרת וקוק ואינ'ו לרעב כינפשו

 נגדו. כפקהבאמצעי
 : ח' 'ס"ק ר"'ס ס" דעה ביורה,ועיין

 רוצה דאם וי"א ., כיס. נטלו אפללו ? ,אב כיבוד היכן,;ער
 אבל . , . שזרקן קודם ,ודוקא . . . למונעו ד"כול לים בן עול בשצותלזרוק
 לזיגא". לתבעו יוכל אבל להכלימו, אסור זרקזדצ כבראם

 יוסף", ב,,ברכיעיין
 לו. שחייב %ף עדיף לאביו יתבע דלא כתב תקפ"ד סי .חסידים"וב,,ספר

 כל נרור זה אבל חסידים", כה,,ספר או כהרמ"א להתגוע אם להכריעמבלי
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 אפשר"ז יאב יש שאכן ביה"ד דעת את המניחות בהוכחות הוכיח לא שהבןעוד
 רגילים ס1ה נאמצעי האב נגו ישתכהן קוהבן יד לתת "כול בךה"ד אין החוב, אתלסלק
 מוטלת יתדאגה חונע עליו שדובץ המבקש את כמהיר ביה"ד מאקרך 'מאסר,כמו
 לסלקו.עליו

 ט" הו"מ על אליהו" ,לכטא בספר ועיקן לענינו הגיגעת אחת נקודה לצייןיש
 : אחרון בקונטהםצ"ה

 עצמו התחייב אם 4בל דוקא, חוב %ל היא לבע"ח הסידור"דין
 לי, ארן שבועת ליש,בע וא"צ לבע"ח סידור בו אין הייב, שאינובדבר
 החובות". דנתקלקלו ,בטידורין הרא"ש מתש,ובת מתבארכן
 מחהיב שאינו מבהשר שם לעיל, שהבאנו הרא"ש ,לתשובת'כוונתו

 לנ1כח-

 את
 אוחו סיוינין לה והדימה מלוה שבגגיית אף דג"רוניא, את ולטלק תשמהיו וכליביתו
 לכל אלעע" וקוכסא נן %ל ולמד ביותר, ההכרחי לסידהיו רק לו ומשאיריןלמכהא

 הובר 'בי15חר לדון יש אכן חוב, בבעל ,כמו סהיר דין בה שאיו מתנה כמוהתמייבות
 התחייבות המתנ; ילא דואיל להוכיח, אין הרא"ש מדברי כי הבקורת, בפני עומדאם

 ,להכבץר שלא כסניף בנידובנו לשבהם יכולה 11 הלכה למלך". ג,,כהינה כמנהשרבקנין
 ללא החוב את לסלק הה1 כה4תמט שאנ1נם הוכח שלא ע.וד גל .בכפיה חמבקשעל

 מוצרקת.סיבה

 : ופוסק 'ביה"ו מהליט המבואר ,כליא'ור

 תשי"ח. טבת י"ג 'ביום שניתן הדין פסק ביצרצ לעכב'א(
 החוב את לסלק המבקש אפ'שרות על להוכיח המשיבה במץהזכותב(

 בדבר. וידון "4ובוביה'ד

 תשי"ט. ב' אדר נ"ט ביוםניתן
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 תשל'יד/67ערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדידבבית

 נשיא, - גורן שלמה הרב 'לישר'אל הראשי הרב כ"ג : הדיינים ככ'בפני
 מזרחי שלום שפירא, אברהםהרמנים

 :בענין
 תהמערער קולר( הרב טו"ר ב"כ )ע"יא.

נגד: .

המשיב סילואי( הרב יטו"ר קלמנסח עו"ד ב"כ )ע"ינ ,
 ב"שיאין היתר ;הגידוז

 אשקלוה לנפת האזזרי ביה"ד של מם"ד על אשה שלעדעור
 לציית סייבה ש"יא משום אחרת אשה לשאת לבעלהלתת

 כל  היתה שלא האשה טענות - ממנו. גט לקבללפסה"ד
 להתיר ולא מכעלה גס לקבל אוהה  לחייב  הלכתיתעילה

  כלל הגיו לא -שהנעל ובמיט אחדת, אשה לשאתלבעלה
 ם י נ ת ו נ ש ץ א ו גיש תי י ה ם א ה -- גישואיה להיתרגקשה
 ביה"ד של פסה"ד את מק"מת לא שתאשה במקרהלכעל
 על עינש בתור או לגט לאשה כפייה במקומ בא גטלעגל
 זה במקרה אין אולי או הדין לפסק מצייתת אינהאשר

 גיה"ד  רשאי האם -- נוים. שתי לשאת יהשגיעההתדר"ג
 מגדים האם -- זאת. ביקש  כשלא אף  בישואיו היתרלתת
 האם -- זאת. מנקש לא התוגע אם דיבא ציית שלאמי

 משום הוא מצייה ואינו לשלם בדין שצתחייב למיניווי
 ם ומגדי דנים האם -- לשלם. כפייה לשם אי ביה"דכגוד
  חייבת האם -- אשה, לשאת הזה בזמן כופים האמ --ברגל.
 כרחה. בעל  לגרשה לו  שמותר במקרה מנעלה גט לקבלאשה
 המזרח עדות גני עליהם  שמקבלים השנוע" דין האם--
 יש האם -- השבזעות. כל מדץ שונה שגיה אשה לשאתלא

 ה.  שבוע ע"י  שגאמרו נישיאין  היתר על לערערמקום

מסקנרת
א

 דינא דבי זילותא למנוע כדי מסקיו לקיים כפייה בימנעי לנקוט ביה"דרומאיא.
 זאת. בקשו לא כשהצדדיםאף

 איו גט לקבל לביה"ד לציית מסרבת שאשה במקרה שאף סיברים רביםפוסקיםב.
 % אשה לשאת לבעל מתירים זה ובמקום כרחה בעל גט לקבל אותהכופים
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 האשה על ככפיה בא אינו וה, במקרה לבעל הבישואין שהיתר מוכח ופכאואשתו,
 ואשור יהיה ש,יוטפל יתכז לא כי לדינא מצייתת שלא עונש בתור אולגט,

 ומשום מאשתו, להשתחרר זכות לבעל המקנה מיותדת הלכה זו אלאמהעיקר",
 מביוו'ד, ואת ביקש כן אם אלא זה היתר לו נותנימ איזכד

 אשתו, על אשה ל,צאת לא בכתובה על"הם מקבליס המזרח עדות ופבניהשבועהג.
 כמורדת שהוכרתא באשה אלא אותה להתיר ואין החדר"ג כמו חמורההיא
 כי"ד.עפ"י

 ח"י שעברו לאחר גט על זוג כל לכוף שיש שקבע פלאג'י דגר"ח שלפסקוד.
 אחרים הלכה נמוקי ציהוף ללא עליו לסמוד אין בנפרד, חיים 'כסוהםהדשיס
 להחגרש. אותו לכוף כדי בהםשיש

ג
 לעיו ומוכחת לחלוטין מבוססת היא כו אם אלא עלי" "מאוסה טענת לקבלאיןא,

 והוכחותיהם. הצדדים טענות כל  שמיעת מישי ,%אהרכל

 שתי לשאת שלא החרם של דין אותו לו יש כרחה בעל אשה לגרש לא 'החדר"גבי
 רבניםי מאה ע"י להת"רו אואפשרנשים

 אבל אותו, שינדו דרש לא כשהתובע אף דינא ציית שלא על אדם מנדים1(ג.
 הדין. את שיקיים יתבע שועעובע לאחררק

 דינא לציית מסרבת שהאשה גמקרה לבעל נ"סואין בהיתר הדיןוהוא2(
 או גיטה שתקבל ממהצה על ככפיה בא זה שהיתר נסכם אם שאף ,גט,לקבל
 א"כ אלא ההיתר את לו לתת איו הדי,1, את מצייתת שאינה עלכעונש
 פסה"ד. את לקיים האשה אתיתבע

 אותו מנדין ביה"ד פסה"ד, את מקיימ ואונו לשלם אותו מחתבים שביה"דמיד.
 חובו את שישלם כפיה בתור הוא הנידוי טעם אם הפוסקים וחולקים ש"סלם,עד
 בלה"י. כברר מיוםאו

 על אדרכתא מיד כותבים כלל, לביה"ד יגם4 שלא האומר שלוה הטו"לכהה,
 השטר, לבטל ראיות שיכיא וטוען בא הוא אם אבל אותו, מגדים %אנכסיו
 על סומך שאינו בזה מעים הוא והטעם לום, תשעים עד כהפלוש"ם איתומנדין
 כותבים יום תשעים ולאחר ביה"ד, ביזוי יש מיד לשלם מביה"ד היצאהשטו
 הנידוי. ומתירים אדרכהאעליו

 פסה"ד. את לקיים לכוף יכולים כהצלא בדין יושבים בי"ד אם לדון "צ11
 שישלם. עד ברגל אף שתו מנדיס מציית, אעו בדין שנתחייג מי ואם ברגל,דניםז.
 ילדה לא שחשתו בעל כופין אין כן וכמו אשה, לקגשת הזה בזמן אדם כופיןאיןח.

 והוא ובבימ אה~ה לו יש אם כופדן שאין שכן יכל ופניה, אשה לשאת י:ניםלו
 לשאת עלא בשבועה או 'בחרם עליו קיבל שהוא לאהר וכפרט מאשתו,גש~ד
 נשים.שתי

 דשושה אין כרחה, געל אויתו את לגרש יכול שהבעל שפוסקים במקרה אף1(ט.
 והסירו וגיסלו תורה, דין על הדגר את העמידו רק כי גט, לקבל"ייגת
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 האווה עי 5יוב כל הוטל לא אולם כרחה. בעל לגרש לא חהרם אתממנו
 4גט. אתלקבל

 טעגת מכה ההא לגט אשתו את לכוף 'הבעל של הזכות כל אם שכן'וכל2(
 לסרב יכולה והיא וכלל, כלל האשה את מחיובת אינה שבודאי לי","קים
 גט.לקגל

 המזרח עדות עליהם שמקבלים לשבועה גרשום ורביגו חרם בין הבולישי.
 רבנים, מאה ע"י אלא מתיריס איו גרשום דרבינו שחרם נשים, שתי לשאתשלא
 ; ג' ובפני חרשה גפתח להתירה עומספיק דהיבועות ככל דינ'ה השבועהואילו
 בי"ד, של עגיז זה כי שיבקש מבלי גם חדר"ג להתיר ביה"ד יכולים שניומצד
 וחלטתו בקשתו פי על ורק הנשבע עול פרטי ענין זה הרי בשבועהואילו
 ביה"ד. ל'ומתירים

 בענין המזרח עדות לבגי השבועה ,בהיתר פס"ד על לערעור מקום שחיו יתכן1(יא.
 'ביה,"ד של דינו פסק אם לברר היא הערעור 'וכוונת הואיל נ,טים, שתיגישוצי

 שניתן היתר שגם היא הלכה הרי בשברצה יאילו מוטעה, 'איננו'האוורי
 קיים.בטעות

 הדאיל האזורי, ביה"ד של דין פמק יסוד על ניתן הנישוא'ין ,היתר אםאולם2(
 הנהטהאין. של השבועה היתר גם איפדא בטל פסה"ד, את מבטלוהערעור

 אין א,שתו עם לדיון 5'א'זורי לביה"ד בבקשה פנה הבעל אם אף אךפןבכל3(
 פנה כן אם אלא שבועה ע"י עליו שנאסר שגיה אשה יישא היתר לולתת

 שבועתו. להתירכמפורש

 סק-דיןפ
 קודן גאשדוד, האוורי ביה"ד של הדלן פסק על א., 'הג'ב' של ערע,ורלפנינו

 : 489/לא( )תיק תשל,ד בכסלו כ"ח בתאריך ופסק ב., בעלה  של הגירושיןבתביעת
 בג"פ לגרש ב. ,לבעל ומתיר ומחליט פוסק ביה"ד 'האמור"לאור

 לסידור בביה"ד להופיע תוומן או הגט לקבל ותסרב ובמדה א., אשתואת
 לקבל האשה סירבה אכן כי לביה"ד; ויווכח מסירה, אישור עם בהז'מנההגט
 אשה ,לישא הנ"ל לבעל מתיר בוה"ד טנ"ל, הופיצה ,ולא הדזמנה אוהגט,
 הנ"ל". התנאים 'לפי הכלעליה
 ; האחרי ביה"ד מסכם תשל"ד, בטבת ו' מתא'ריך הדין 'לפסקובנמוקים

 היתר לבעל י"נתן לקבלו, 'ות:סרג ובמהדה הגט את לקבל ע"כ .האשה"על
 אותו אישר שביה"ד בפס"ד המפורטת הבעל להתחהבות בהתאםגשואין
 מחייב".כפס"ד

 המיעוט שדעת כגראה אבל עצמו. ,בפסה"ד כאמור דערת, ברוב ניתן זה דיןפסק
 ביחס עצמו דין הפסק על ולא לאשה, לתת הגעל שעל הפיצויים סכום על רקחולקת
 לבעל. לתת ש"ט נשואיןלהיתר

 : דלהלן הטענות בעיקרי האשה של הערעור בא כךעל
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 האשח אה לחייב היה ניתן לפיה אשר הלכתית עילה כל היתהלא)א(
 נעוריה. מבעל פטורין גטלקבל

 לבע'ל. שניתן הנישדאין להיתר 'הלכתית הצדקה כלאין)ב(

 : נוספות טענות טחזי בפנינו המערערת ב"כ טען הערעור בכתב לא'מורבנוסף
 ונ17אלת נהיואין, להיתר הבעל מאת בקשה כ'ל בתיקים מצינולא)א(

 נתבקש שלא מה גיה"ד, ע"י צישואין היתר נהתן מה סמך עלהשאלה
 עצמם. הדין בעלי ע"י כןלעעעת

 למרות כי קובע "ביה"ד : האזורי ביה"ד פסק תשל"ב בחשוןב-ח')ב(
 לפי "2יבה לקבוע יש הוכחות, ללא הבעל הופיע ה"וםשבישיבת
 שהבעל במדה כי חתדגשח בהבהרה הבעל הוכח'ות  לשמיעתהדומן
 ביה"ד נוספווע הוכחות ללא היום שהופיע כפי הבאה לישיבהיופיע
 נעשה. לא וזה 'התיק", אתיסגור

 הנ"ל ההתלטה את ביה"ד ביטל אמנם תשל"ב בטבת ב-ישז בקה"דבהחלטת
 'במדה 'הגייה2ין תיק לסגור תשל"ב בחשון ח' ממום 'בתיק להחלטה בניגררוקבע
 להוכיח לבעל אפקורות נותן עכ"ז 'הוכחות. ללא )היום( הבאה בישיבה "ותיעוהבעל

טענות'ו",
 הודיע בפהוטוקול, שכתוב כפי תשל"ב, בסיון כ"ד מיום ביה"ד ג"2יבתגם
 תביא .לא אם לגירושין תביעתך נדחית הקודמת להחלטה "בהתאם .לבעל:ביה"ד
 קואין ,לו מבהיר "ביה"ד : הנ"ל מהתאריך בפרוטוקול נאמר ושוב לטענותיך",הוכתות
 במקום הענין .לזרו רצוו אם הוכתות. מחוטר לג*רושין אשתו לכוף בכדי אלובטענותיו
 הגירושין". לו לסדר הם יוכלו ואולי הגדול לביה"ד שיפנה מוטב ביה"ד, עםלההווכח

 או .ברירות שתי לך "יש בפרוטוקול( הרשום )כפי ביה"ד ע"י לו נאמדו~סוף
 שבתיק". החומר לפי שיפמוק מביה"ד ויבקש הוכחוה, שיביא או ויזמקלסגור

 לקבוע הגירהיין לתיק "אשר : נאמר ב' בסעיף הנהל )2תאריך ביה"דדבחתלטת
 ,להבדא הבעל הצליח ולא שבמדה מפור,2ת, נוספת ובהבהרה ,. , בנפרד לדוןתאריד
 יסרר על לגירוש'ן בתביעתו ויפסוק ידון ביה"ד לגירושין, תביעתו לצידוקהוכחות
 ,שבתיק".החומר

 לגירושין, תביעתו 'ולזכות לטענותיו הוכחות שום הביא לא שהבעל אף על'חהנה
 אשתו 7כוף בכדי אלו גטענותי "שאין במפורש יקבע וחזר קבע שביה"דולמרות
 גאלול ב-ה' ובישיבתו ביה"ד בהשקפת מפנה לפתע חל הוכחות", מחוסרלגקןושין
 ומפלט כשיס אין כי שמ3ח לאחר עקרוני באופן מחליט "ביה"ד : וקבע פסקתשל"ב

 יבמזהה בביה"ד, כתובתה סכי וכמו"כ לאשה גט להשליש לבעל להתיר .בגטמהפרדתם
 עליה". אחרת אשה  לישא ניוצואין היתר לו יינתן ניטה לקבלותסרב

 יינתן "פסה"ד כי בו שנאמר אף על משנה למעלה עוכב שניתן זה דיןפסק
 תשל"ד, בכמלו ב*כ'אה הצדדים ,לדריעת הד*ן פסק הובא החגים", לאחר רקלפרסום
 היתר בביה"ד כן 'לפנ' ידרוש שהבעל מבלי ,ווה חדהמים. וארבעה שגה כעפורדהיינו
 בהה"ו. התלטות ע"י שנדרש כפי לטענותיו הוכחות כל להביא ומבלינשיאין

 בפרושוקול( ,הרשום )3פי תשל"ב בשבט 'כ"ח בשזאריך ביה"ד בישיבתאמנם
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 ש'לא כדי לבע'ל נישואין היתר מתן אפשוות על לחשוב שיאלץ מבהיר "כיה"דנאמר,
 שישא לי איכפת ,,א : ענתה והאשה שנים", 3 ממנו גפרדת 'שהיא מאחר באיסוריחיה
 ידרוש שהבעל מבלמ לאשה .ביה"ד ביד רק היה הזה הדיאלוג כל אחרת", אוסהאפי'
 הצדזים, ע"י נדרש ש,לא מה לבעל ,לפסוק ביה"ד רשאי אם השאלה נשאלת אי-פעם.זאח

 זאת, דרש שהבעל מבלי האזורי ב"ה"ד ע"י ניתן הנישואין שהלתר ,לטענהיחנה
 מחייבת או מאפשרת שההלכה במקום עקרונית, הלכתלת שאלה לכאורהמתעוררת
 כעונש או .לגט, כפיה .במקום 'בא זה 'האם אשתו, על אשה לישא לבעל היתרלהוציא
 'לישא לו מתירים בע"כ, גט לקבל אותה ,לכוף במקום ,ולכן דינא, צייתא דלא האשהעל

 ההיתר אלא לאשה, כעונעו או ג"פ על לכפיה כלל ,2ייך וה אין שמא, או אהרת,אשת
 בפני הלכתי יסוד הוא מותר, גרשום דרבינו חרם שלפי גמק'ום אשתו על אעוהליעוא
 גרשום דרנונו חרם לפני כמו אצלו המצב וחוזר גישום רבובו גזר לא ויבזהעצמו,
 רבות. גשים ,לשאת הקהשמותר

 בכח הוא אחרת אש,ה לשא'ת עוהעיכוב המזרח ,בעדות מדובר שכאןואעפ"י
 חרם ומעין גר,2ום, דרבינו הרם גמקום היא בכתובה הנכללת שהש,בועה יתכןהשבועה,
 אשה לשאת שההיתר נאמר אם והגה ממנה לגרוע ולא עליו להוסיף ,לא גרקמוםדרביגו
 על כעונש או גט על כפיה במקום היא זאת, מא'פשרת שוההלכה ,במקום אשהו,על
 מאחריותו ש,וו מכיון הבעל, תביע'ת ,ללא גם ההיתר את להפעלל אפשר לדיגא. צילתאדלא
 מעין וגם דינא, דבי זילותא משום בזה 'ויש יקויים, דינו שפסק לדא'וג שחייב ב"ה"דש,ל

 דינא, ציית דלא מאן על לנדות רשאי ש,בי"ד וכיסם קורוך. אשר ככל לעשותהמצחה
 נישואין. היתר הוצאת של אחר כפיה באמצעי להש,תמש רש,אי .לביגה, שבקנו בעגיניםכך

 הא,נה על עונש או כפיה גצהק,ום אונו נישואין ,שההתר למטקנה 'נסיק אם'אבל
 לשאת מסויקמים במקרים זכות ,לבעל המקנה מיוחדת הלכה אלא דינא, צייתאדלא
 מכח או גרומום ורבינו חרם מכת לאשה שלו ,הש"עבוד שמופקע מש'ום אחרת,אעוה

 מביה"ד, זכותו תרבע ,הבעל כאשר וק תקיף זה אזי אש,תו, על אשה לישא שלאהשבועה
 עצמינו לעשות .לנו ואל מצדה תביעה ללא זו זכות לו ,להעניק בקה"ד בכת איןאבל

 דר,ש. ,שלא גמה לזכותו הדייגים,כעורכי

 ארנו  ה.יתר, ,למוציא ש'גיתן במקום אשתו על אשה לישא שההיתר לכךרא"ה
 גס כי הטוברים הפוסקים גדולי משיטת להביא אפשר  האשה, צל  כצוגש אוככפיה
 לשאת מאשר ,תדרה דין פי .חנל גרשום דרבינו חרם ,פי על לותר חמור האקוה, שלבע"כ
 בע"כ דגירושין א' בסימן קמא ,מהדורא ביהודה" "נודע שכתב כמו אשתו, עלאשה
 יעקב" נע,זכרון וכן ע', סי' ריש בח"ו סופר" "חתם כתב וכן גשים. ג' מלי'~א טפיחמור
 והאחרונים, הראשונים הפוסקים מבין רבים דעת היא וכן יעקב" ,;משכנות בשם כ"גבסי'
 ביחם גרהמום דרבינו חרם את צליהם  קבלו שלא המזרח עדות שגם קבעו אשרויש

 האשונ של כ'רחה בע'ל גט נגד גרשום דרבינו חרם את עליהם קבלו נשים, ב'לנשיאת
 גרשום דרבינו חרם הקנות ל% אשתו על אשה לשאת ההיחר של עיקרו שכל איתאואם

 'לקבל אותה קנלכוף יתכן היאך ג"פ, לקבל האשה על ככפיה הוא שמותרבמקום
 אלא העיקר. מן חמור טפל וגמצא מפעילים, אנו שלו והתוצאה רשאים, אנו איןג"פ
 דלא על כעונש גא ולא גט על לכפיה כלל קשור אינו אחית אשה לישא שהיתרודאי
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 לאשה משיצבודו להשתחרר זכות לבעל המקנה מ"וחדת כהלכה אלא לזינאצייתא
 הש'בוונוג עפ"י או גרשום דרבינו חרםלפי

 חדעהם ח"י של זמן שקבע פלאג'י הגר"ח על דידן בנידון להסתמך איןגם
 כבר כי גט, על כופין חדהב ח"י במשך השל"מו שלא שכל בבפרד, שחיים זוגלנל
 גנושא דבריו כי חהוכחנו פלאג'י, הגר"ח של דבריו את אחר דין בפסק באריכותבררנו
 בסיס בלי פיו, על טעשה לעשות ולא שהם, כמות אותם לקכל 'ואין מאד צד .תשיהיםזה

 גט, על לכוף יש פיו שעל מספיקהלכתי

 של הזכוכית שבירת היא הודאתה ע"י האשה נגד שהוכחה ,היחהההזעאשמה
 והלך לנפשה אותה כ12עזב הריונה בעת המה שזה בטענה זאת .והצדיקההמכוגית
 האשוע שן הודאתה על מבוססת הזו האשמה שכל ומכיון אחהת. צעירה עםלחתרועע

 צערו". בשעת נתפס אדם "אין נאמר כך ועל לכך, הסברותיה את ,לקבל גםיש
 לקבוע קקוה בבנק, שלה ההפקדות בנושאי כפרנית הוחזקה שמא לשאלהבאשר

 שהמסף כלל חוכח לא כאשר ביחוד כרחה. בעל ג"פ לקבל לחייבה יש זה סמךשעל
 ברשות, שלא ממנו ושנלק,ח שלוחיה

 לקבל האשה על לכוף אפשר שבכחה הלכתית סיבה כל אין ענין של לגופוגם
 המזרח מעדות עהיניהם אף על אשתו על אחרת אשה לישא היתר לבעל להת אוג"פ
 בזםגדעה התחייב שהבעל בכתובו: ,מפורש הרי גרש'ום. דרגמנו חרם עלההם קבלושלא
 מצרש הרי שבועתו. את ,לו נתיר מה סמד ועל אשתו, על אשה לשאת שלאחמורה
 עלי מאוסה דאמר אשתו על דהמורד ל"ג אות ב"י הגהות א' ס" הגדולה"ב,,טנסת
 דוצבועה, מוטום אסור שנשבע ובמקום גרשים דרבינו חרם משום אחרת לישא לואיו
 מכיון כמורדת עליה להכריז סיבה כל אין )ב( ; כמורדת הוכרזה לא האשה ')א(וכאן

 הבעל טענת )ג( במת; שלום הזמן כל' תובעת והיא הבית את שעזב ההששהבעל
 שמתברר כפי סביר, חשש קיים אדרבה, 'בבי"ד. כלל הוכחה 'לא עלי נהו'וסהמכללא
 וכיון שביניהם, 'והמדון יט-יב לכל הגורם והוא באחרות, או באחרת נתן  שעיניולהלן,
 א' סר הגדולה" ב,,כנסת פסק כבר בכתובה ככתוב אהרת עליה לישא שלאשנשבע
 מחלקת של דעת מתוות )ד( ; חדר"ג כמו השבועה מש,ום עליה אחרת לישאשאסור
 ואת אחרת אשה עם יחסיו את מכחיש "אינו שהבעל )א( למדים אנו באשקלוןהסעד
 ; בסיס" להם אין אשתו, נגד 'והאשמותיו טענותיו "כל )ב( ; לאקוה" לשאתהרצונו
 את  נומלאה בילדים, והטיפול האחריות בנטל הבודדה היותה למרות אי ,יצב')ג(

 הבעל על קשה בקווץ2 הנ"ל הדו"ח מותח זאת ולעימת בטתר". הטובה בצהההתפקידה
 הילדים. כלפי הצהעביחטו

 : מחליטים לזאתאי
 המחייב הערעור נשוא הדין פסק את ומבטלים הערעור אתמקגלים)א(

  שנמתן  הנשהאין הלתר את מבטלים וכן מבעלה, ג"פ לקבל האשהאת
 לבעל. האזורי ביה"דע"י

 בתב*צת לדון להמשיך כדי האזורי לביה"ד התיק אתמחזירים)ב(
 בתביעת לדון וכן וזצדדים, משני ודאלות הוכחות וליטבוועהבעל
 בד,תאם. ולהחליט ביה  *ילוםהאשה

.
. 

~ 
 נורןשלמה

- 
  נשיא
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 שלת,קג'ל, הדין מן והעהעור

 שהפגם .לי נראה בפסה"ד, שנאמר 'מה לכל ,בקשר עקרוגית עמדה כל לקבהןמבלי
 'ולהחזיר הערעהי את לקבל ,אלא מוצא שאין כך כל רצינית היא פמה"ד, מתן שלבדרך
 הפהות לכל שמיעת ע"י הזוג בין .הפהבפט תהליכי להשלמת האזויי לביה"ד התיקיםאת
 האשה.עדי

 גסיון כ"ד גיום שהתקיימה פסה"ד, מתן לפני האחרונה האזורי ביה"דבהחלטת
 : נאמרתשל"ב,

 המזונות מתיקי בנפרד לדון תאריך לקבוע הגירושין לעגין,~אשר
 חוכח'ות להביא הבעל הצליח ולא שבמדה מפורשת נוספת,ובהבהרה
 על .לגירוש"ן בתביעה ויפסוק ידון כיה"ד לגייושין, תביעתולצידוק
 2ךבתיק". התומריסוד

 והבעל לתביעתו, הוכחות להביא הבעל חוגת על השלישית חהחלטה ההשזאת
 שלה. עדויות להביא יכלה לא האשה גם ממילא עדים הביאלא

 מיום הבעל מב"כ בקשה יש בתיק תשל"ג. ,בתשרי כ"ו ללוס נקבעהמשפט
 ,תשל"ג בתשריכ"ה

 לדתות,
 בטבת ה' אחר, תאריך צקבע ובאמת הנ"ל, הישיבה את

 תאריך. לאותו הוזמנו והצדדיםתשל"ג,
 פס"ד בלתיק לפתע מצאגו הוכהות, לשמיעת שנקבע'ו הישיבות שתי למרותאולם

 האשה ואס וכתובה, ג"פ יש,ייש שהבעל גקבע ,ובו תשל"ב, באלול ח' ביוםו~גכתב
 נשדאין. הלתר לו לגתן הגט לקבלתסרב

 החגים, לאחר רק .לפרסום ינתן ש,פטה"ד 'נכתב פסה"דבסוף
 ופסה"ד הטיבה, היתה לא ביה"ד, של פעולה כל ואין בתיק, גדול הפ'סק יש'מאז

 לפתע מוצאימ אנו תשל"ד בכסלו .כ"ח גיום ורק .לצדדים. כלל נשלת לא תשלדבמאלול
 תשל"ב באלול 'ה' ,בחום שגלתן הנ"ל פסה"ד לצדדים הוקרא ואז ישיבה, עלפרוטוקול
 משום ע'וכב פסה"ד כי לצדדים שהוסגר שם נאמר 'ואח"ז לבעל, ניעוואין להיתר!בקובר
 בינקהם. .4טלום סיכוי שיש שמועותקמהלו

 ובסופה לאשה, הכספיים לפיצויים גקשר הבעל עם מו",מ ביה"ד ניהלאח"ז
 ש,לפניגו. הערעור נשוא פסה"ד הוא חדש, פם"ד גיתן ישיבה אותהש,ל

 לא נתקיימה, יא להוכחות שגקבעה ישיבה לעין. גלויים היסודייםחפגמים
 חושמעו לא האשה, ווכח'ות כלל נשמעו לא עוהוחלט, גפי הבעל הוכחות 'בכללנשמעו
 כלל נשלח 'לא ולמעשה דמני, באופן לעכבו 'והוחלט פס"ד נותן 'הצדדים, שלסיכומים
 ירבע, שנה כעבור לצדדים מפתיע באופן עליו הודע אלאלצדדים,

 נגמר, לא שהדיון המוכיח עדים לשמיעת תאריך נקבע האחרונה גישיבהאם
 אם וגם עדים. על לוותר שאפשר עד לגמרי, בשל נהיה המשפט פתאום שלפתע יתכןלא

 בתביעת הדיז את לתתוך ביה"ד כבוד של פ'תאומי .ושכנוע פתאומית התעוררותהיתח
 אפשר אי חים כל על הוכחות, של לסלוע זקוקות אינן ,הבעל שטענות 'משוםהגייושין

 הפחות, לכל והן הגירושין, הביעת עצם לגבי הן האשה, עדי שמיעת על )לוותרהיה
 הפיצהים. ענין בלהורלגבי

 כאמור, כי, שבפסה"ד, שזלכתיות הנקודות של יסודי בב"רור להכנס בדעתיאין
 רק אומר פס"ד. מתן לשם לגמרי בשל היה לא שהכהבפט מוכיחים היטודייםהפגמים
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 הדען ההליכי אם רק משכנעים להיות יכולים הלו ביה"ד של ההלכתיים הנ"מוקיםזאת,
 בשכנוע. גם להם חסר זאת ובלעדי הדיון, בתקגות וכאמור כרגיל נממריםהיו

 עלי, מאיסה הבעל טענת על וגימוק הוא לפסה"ד שיש ביותר החזקהנימוק
 מאיסה של כהבהנימוק בלותר, נדירים ,במקרים אלא מספיק איגו כידוע כזהתימוק
 באופן לקבוע אופן בעץם הדבר ניתן ולא כל, לעין ומוכח לחלוטין מבוסס הואעלי
 כאן חסר וזה והוכחותהתם הצדדים ,טענות כל שמיעת מיצוי אהרי ורק אך אלאימהי

 אור השופך יוחר, צעירה אחרת אשה של דמות מציצה התיק נשמתוך בפרטלחלוטין,
 חמור. בבירור צירך ייש גט לתבוע הבעל גימוק עלאחר

 שכבוד בוכיון אולם כעת, ליבון שצריכה הלכתית בעיה לפנינו עואיןכמעט
 גרשום דרבינו חרם בהתרת לדון רשאי ביה"ד אם בעבין קצת האריך בפסה"דהנעץא
 בנידון. קצת אוסיף הבעל, ע"י לכך גתבקש לא אם נשים ב'של

 כמו עענות, חרמות שתי הן גשים ב' ולישא בע"כ דגירושין פשוט זההנה
 דב שמפורש רעיי"ש וכו'. המטה צץ בד"ה מרוטנבורג מהר"ם שו"ת ,בסוףשמפורש
 ווכאילו הפוסקים מגדולי כמה כמו"ש ולא רבנים, מאה ע"י להתירן אפשרההרכית
 כלל אין וע"כ בע"כ. גט של בחרם ולא ,םהגם_בב(-נשים רק זה רבנים מאה שלהיתר
 כדי בע"כ גס במקזם רק בא הוא נשים בב' גרש'ום דרבינו חרם קךהמתר לומרמקום
 אפילו קיים נקהם ב' של גרשום דרבינו שחרם בראשונים מפורש וכן 'לחתגרש.לכופה
 חרם היהר של  הרגיל והמקרה גוספת.  אשה ישא שבעלה מסכ"מה הראש'וגההאשה
 לומר שייך ולא ג"פ לקבל בכלל ראויה ואינה 'בנעותט"ת ההא נשים .בב' גרשוםדרבינו
 ג"פ. לקבל לכרפה כדי רק ,בא זה שהיתר לימר מקום אין ,דבודאי ,לשוטה, קנס כאןשיש

 לכך בסברה מקום ישאם
 לישא להיתר נימוק שיש כך על בנוסף רק זה הרי -

 הוי נשים ב' לישא ה"תר ,הרי לילד. רא'ויה שלא או 'נשתטית כגון עצמו, מחמת נשיםב'
 והייגו יהתגרש, שחייבת אומר שהדין במקום להתגרש,  האשה 'ל'כוף כדי ורךגם
 בנידון שגם ההבר חזר שוב הרי הוא, כן אם אבל הכפיונ מדרכי גם הוי גופאשזה
 נשים. ב' לו להתהר צריך ,לכוף כדי ממילא לכופה, שיש נימא אםדידן,

 להתעחרר יכול מעצמו בי"ד גט, לק.בל שחייבת 'מה לכקי שכדי נניח אםוכ'"ז
 דינא, ציקע דלא למאן לכוף דכדי נניח ואם דינא. ציית שלא משום כך עללהחליט
 למאן מנדין שבי"ד שמצאנו וכמו מהם, זאת יבקש שהבע"ד בלי מעצמן, כופיןב"'ד
 אליהם. פונה שבע"ד בלי מעצמן  שמנדין שהפירוש דינא, צייתדלא

 י"ל ההם גם לכאורה דינא, ציית דלא למאן 'מנדין שבי"ד בזה באמתאולם
 דינא. ציית שלא ביה"ד לפני קובל כשהדא רק אלא לנדות מזדקק אינו מעצמודבי"ד
 אליהם. שהגיעה ידיעה ממך על מנדין ביה"ד דאין מסתבר לכאוהה מעצמןאבל

 דיגא ציית לא ,;ואי גד"ה שכתבו י"ו דף קטן מועד מתוס' כן להוכיח ישולכאודה
 פשיטא לגכסיו יורדין בענין ,ולכאורה לנכסיו". ד"ורדין לימא תימא ליועמשמתינן
 הדין ושא וא"כ הלוה, על לקבול לפניהם יבוא קוהמלוה בלי לנכסיו יורדין בי"דדאין
 'בנידוי.גם

 ומהכע אותו מנדין בא ולא למה דשלחו אמרינן קי"ב דף קמא בבבאוהנה
 כתן שהקשה הרא"ש מתוס' שהביא מקובצת" ג,שיטה 'ועיי"ש עיל"ש. וכו' יוםתשעים
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 דזה 'ותייץ מנדיו, 'לכוה א"כ החוב לפרוע כ,סף ל'השיג מועתדל א'ול'י יום תשעיםשמחכים
- .בא, 'ולא שהוזמן ביה"ד בז"וןמשום  לביה"ד. לבוא הו"ל לשלם דעתו אם גם כי והייגו 
 גופא. בי"ד של כבודו משום אלא הדין בעל תביעת משום לא חוא הנידוי התםהנה
 הוא שועידון במקום אבל התביעה. על עכשיו יוותר התובע אפילו שינדו י~לוהתם
 הדין, בעל בתביעת תלוי דהכל י"ל בע"ד, שלזכרת

 לדין, כשבא רק קורעים לדינא אתי דלא על דנידוי קי"ב דף בב"קועיי"ש
 ת"ת הלכות 'ובר'/מ עיי"ש יציית, שהוא ,שיאמר מספיק דינא ציית שלא על ,נידויאנל
 שישלם, עד גאמת הוא שהנידוי הוא 'והפירוש משנה". ,ב,,כסף ועיי"ש סגהדרין,והל'
 לא לביה"ד בא דלא בנידוי למה ולכאורה הנידוי. ,לבטל סגי שיקיים מצהיר אםאבל
 לקיים מבטיח עכשיו כי דגם לכאורה נראה הנ"ל הרא"ש ,ולפי ? שיבא בהצהרהסגי

 שיבוא כדי ולא נעשה, בי"ד לכבוד שנעשה, הגידוי א.בל ,לו, .להא'מין יש ע'ליוהמוטל
  הבזיון חטא 1~תכפר דלא לביה,ד "ש,יבוא בטוחים עכש"ו שאגו 'במה סגי לא ולמןלביה"ד,

  שגטהחים יוכיון למלוה, ,לש,לם לכופו תכליתה ציית דלא למאן נדוי אבל ממסי,  ש"בראפד
 הרש,ב"א. בחידושי ועיי"ש לכ'וף. צורך איןשישלם

 לקיים לכוף כדי לא הוא דבי"ד נידוי בטוגיא שם שהוזכר מה שכל נראהובאמת
 ביזוי משום ההא דמנא ציית דלא על נירוי יגם בי"ד. כבוד כהיום הוא הכל אלאהדין,
 ש'אמר ובין פסה"ד/ את יקיים שלא, פסה"ד עם 'מיד לבי"ד שא'מר ,בק ווה גי"ו,כבוד
 שכתב: ,שם, ב"ק, בפירש"י הנזכרות הן האלו האפהמרויות דשתי קיים, 'ולאאקיים

 לביה"ד שבא ,ימי : הי"א פכ'את סנהדרין ה* וברמב"ם קייט", ולא לו 'תן צא לו"קואמר'ו
 חילב". שהוא מה ש,יתן עד אותו מנדין : , . שלם ,ולא ,והלך לשלם לו ,האמר'ו הדין ל ג קו

 לעיל, וכמו"קו וכו' הדין את עללו ל ב ק שלא ,ומי הי"ד, 'ת"ת מהל' פ"ווברמב"ם
 בדרכים אותו יכ'ופו אלא בכל'ל; לנידוי מקום אין גרידא פס"ד קיום דין ,עצם משוםא,בל
 ונידוי. הרחקה של בדרך 'ולא הכסף 'לש'לם פם"ד יקייםאחיות

 ש'ל הסדר כל בד"א ה"ד מלוה מ'הל' פכ"ב הרמב"ם ממ"ש מוכרח זהולכאורה
 איגי אמר אבל השטר, לבט'ל יאיה ואביא אבוא כשאומר הום תשעים עד שלשיםגידוי
 ועיי"ש צ"ה, סי' ,חו"מ בשו"ע 1פטק וכן נכסיו. על אדרכתא כותבין מיד 'לבי"ד,גא
 מתירין אדרכתא משכתבו אבל אדרכתא, שכותבין .לפני ושמנדין 'ושו"ע ברמב"םלע"ל
 ומשמעות עי",ש. הום תשעים כתבינן הלשון 'משמעות וכן בהגר"א ועיי"ש הגידוי.לו

 נמנעים כן ,ועל החוב לשלם כסף שמחפש מניחים א'נו יום התערעים כל שהריהדברים
 אבל בא, ווא 'זמן לו שקבעו בבי"ד כבוד ,מהג שלא על הוא יהגידוי אדרכתא,מלכתוב
 נידוי. דרך ולא לנכסיו ירידה ע"י כופין הדין פסק לקיים 'לכופוכשגצסרך

 שאמר גין שמחלק הייגו טשנה", ב,,כסף ,וע"ש שישלם, עד ת"ת בה' הר"מ'ומ"ש
 ובין בזה, ב"'ד שביזה על יום השעים של בנידוי טגי שאז בא ולא הוכחותשיביא
 שילם א"כ אלא ממנו פוקע אינו שהניווי ישלם, שלא במפורש 2מאמר בי"דביזה
 אדרכתא. 'של גדרך 'ובין מעצמוגין

 וכותבין לביה"ד יבוא שלא להודיע ששלח מלוה בהל' הרמב"ם ממ"שועכ"פ
 שהמלוה שכיון יבי"ד, ביז'וי אין שבכה"ג הוא והביאור כלל, מנדין אין אדרכתא,מיד
 או קעם צריך מדרבנן ורק עדותן, נחקרה השטר על החתרמים ועדים בהמטרמחזיק
 צריך ואין השטר 'לגבות צריך בסץינא ממילא כך, טוען אינו וכשהלוה פרעתי,טענת
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 לנדווע מה על ואין לביה"ד, לבוא כלל צריך אינו ובאמת הצדדים. טענות לשמועכלל
 מקום יש אז ישלם, ולא לבקה"ד יציית שלא 'ואמר טענות וש5דצו 'ל'בי"ד כשבאאבל
 לשלם. ביה"ד צו שמבזהלנידוי

 לשיטת הנה לנכסיו". דיורדין נימא "תימא הנ"ל קסן מועד תוס' מ"שוהנה
 ולא בי"ד נבוד מק~ום 'לחרר ושנידוי .ומוכח לנ'כסיו, שירדו עד הוא דנידוי הג"להרמב"ם
 הגמ' דהרי התוס' קושית לתרץ יש ,וא"כ לחוד. דין הוא לנכסיו וירידה לעולם,לכופו
 ב25ה סגי .ל'א ,וא'/כ לתשלום, כפיה כהעום לא וזה ,נידוי של הדין לקיים שצריךמקשי

 דסבירי משמע מהתוס' אבל ברגל. בטל נידוי דין שעכ"פ כיון לשלם, לבוףשיכולים
 עוד שיש מקשי וע"כ לשלם, כפיה של דיל 'רק ג"'כ הוא דינא ציית ללא נידוי דיןדכל
 לשלם. כפיה שלדרך

 ציית לא שאם מוכה ברגי שדנים דמזה ברש"י( )עיי"ש בגמ' הדיוק עצם'והנה
 לדון כדי רק דנים שמא כאן יש והוכחה דיוק מה צ"ב לכאויה ליה, במצמתינןדינא
 תני לח,וד החייב ולחייב הזכאי לזכות פס"ו הוצא'ת עצם ועל לאמתו. אמתדין

 שבי"ד רק לא הוא לדון שמצוה שפשיטא מהנמ' 'לכא'ויה 'ומוכח ברגל. שדניןבברייתא
 שלים~ב מצוה אינה 'זה ,בלי וזה פסה"ד, את לקיים יכופו שבי"ד אלא הדין אתיפסקו

 לקןאול באו אלא ,ביניהם, רבים שאינם דלנים בעלי בשני מיהךי שאם עודוצרש2ה
 שהברייתא והיתר איטור של ,לשאלה דומה זה היי נוטה, הדין איך מביה"דשאלה
 מיר עשוק להציל בח"וב מיירי שברייתא וע"כ ברגל, שמותר לשנותה צריכה היתהלא

 מדייק וע"כ לשלם, המחויב את לכוף ברגל אפשר שיהא לגמ' פשיטא וע"כעושקו,
 לתשלומים, כפק; הוא שהנידוי התוס' כפי ,ומוכח אותו. מנדין ציית לאשאם

 הביא ממזריטש איסי ישראל ר' מהגאון ישראל" "עזרת שבש,ו"ת נזכרתישוב
 לחונום מוכן אינו הנתבע שאם האחריבים 'למ"ש בכרך יהודה ר' הגאון רבו בשםראיה
 להזדקק לבי"ד תלוב אין הפס"ד, ,לקיים אותו יכופו יסרב שאם באופן בוררות שטרעל
 על רק דנים דילמא ליה, משמתינן דינא ציית לא ואם הגכף פריך 5ואי עואל"כלדין,
 דנים אין ,לכתחילה לטופו, נוכל לא יציית ,לא שאם )וע"כ לדינא. יציית שמאהצד
 לא זה ,וא"כ הרגל, אחר אותו שיכופו לגמ' פשיטא זה שהרי צ"ע וה אבל בחול.גם

 שיכופו, בסוח ,ביה"ד דבזה פסה"ד, לקיים לכופי ש"וכלו מבלי לדון שפטוריןבגלל
 בכלל אסהשרות אי של מקרה לגבי אבל עכשיו. לדיות צריך שהנידוי דנה רקוהגמ'
 מכאן. ראיה אין פסה"ד לקייםלכופו

,

 עהשקו, מיד עשוק להציל היא לדון המצחה שכל 'בגמ' שהכוונה יותר גיחא ולמ"ש
 לדון. המצוה גם עכשיו קיימו לא לכוף יוכלו לא עתה ואם ולכוף. לדון דהאוהמצוה
 הרגל. לאחר הכל ידחו ברגל, דבים למהוא"כ

 מטעם איסור שהיה בזמנם רק זה דנים, אין בוררות שטר חתימת שבליימ"ש
 איסור "ואין במקום אבל כפיה. של אפשרות כל אין 'וא"כ אדם, לנדות לאהממשלה
 לנדווק מותר גם שאם פשוט שוה אלש כפיה.  הוי  וה שגם הנ"ל לפי מהגמ' מוכחלנדות
 כה"ג לנדות לכתחילה אסור וגם כפיה, זה אין שוב המבודה, בנקץי נ"הרים לאאבל

 שהצטרף הנס בעל ר"מ קופת חיזוק בענין מגור הרי"מ תשובת ועיין הרבים. ,שמכש*לין
 איטור לכתוב סירב אבל  ולאלשיך,  לב"י  המ.יוחמת  התסנה את שח.ידשולגדוו~ם
 חרם: באיסור כך ע"י שיכשלו רבים  הכש'לת  משום בוה דיש  הנ"ל  טעם בהךוםלשמוג
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 שהרי גרגל, גוהג דמנודה פשיט 'מדלא לש,יטתם ראיה אח"ז תוס' מ"שוהנה
  ,לומר דנוכל כהבום ראיה, דאין וע"כ השנה, כל אותו דגים ואפ'ץ: 'כרגל השנה כלכה"ג
 כי דאם מכה"ג להוכית אין הר"מ, בהעלטת 'למ"ש דעם פשוט זה 'לכא'הרה לנכסיונלמיחת
 שכל בכומיג אבל הרגל, לאחר הדין לדחות אפשר ברגל גירוי חהא לא שאם לגמ'פשוט
 הר"מ מלשון מוכת 'וגם לנדותה אפשר יהא .לא אם גם אותו שדנים פשיטא כרגל,השנה
 עיי"ש, מגדולתו, ירד געוגשו שמתכפר לפני שחטא דכה"ג ה"ח מסנהדריןפי"ז

 עשוק ,להציל הוא לדון ש,מצוה כמו"ש היא קטן במועד 'הסתיא פשטותועכ"פ
 מהרמב"ם כי שאם ונראה הדין. לקיים כפיה 'מעשה הוא שהנידוי ימוכח עושקו,מיד
 שבאומר מכיון אבל לנכסיו, משיררו פקע וזה גי"ד ככוד משום הוא הנידול שיסודמוכח
 כי אם רע"כ שישלם. עד ה,הא שהגידוי הרמב"ם דעת גם יציית, שלא לבי"דבפירוש
 ע"י בר'ד לביזוי יציית, שלא לבי"ד בפירוש בא'ומר בי"ד ש,ל יה 'בייון דומה ל,אכנשל
 על מלדון להתעכב לבי"ד שגרם הוא עוהבזיון שהבטיח, כפי עדותו להביא באשלא
 .וע"כ בי"ד, למושב מקום אין בכלל שאז יבוא, שלא מיד שמודיע או הדין, פסקביצוע
 אומר ואח"ז ומ'תדיין כשבא משא"כ ה.טטר. לפר'וע 'לחייבו רק אלא לנדותו מקוםאין
 סוף סוף אבל ש,ה%לם. עד מגדין 'וע"כ משלם, שלא ימן כל בי"ד גיזוי זמהוי אשלםלא
 'להשתדל אותו כופדנ שישלם עד הכידוי שעכ"פ לשלם, כפיה משום גם זה בנידויהוי

 להציל דין מצות לקיים כדי ברגל ,שמנדין ניחא להרמב"ם גם כן ועל כפסה"ד,לש,לם
 עושקו. ,מידעשוק

 אחרת גכפיה והן בנידוי הן דין בעל לכוף נזקקים בי"ד שאין שי"ל מזהרהקהבא
 מבדה"ד. זא'ת דורש ה,נני דין הבעל אםרק

 נשואין היתר מתן על מעצמו להחליט בק:"ד שבסמכות לדון אולי ישלכאורה
 הוא יה כגון במקרים אחרת אשה לישא היתר שיסוד משום ,בע"ד, ע"י לכך שידרשבלי
 דמדינא י"ל 'ולכאה~ה אשה, בלי רב זמן לושב כשהבעל עבירה של ענין שישמשום
 כופין שמדינא כמו בנים, לו כשאין אשה בלי השרוי בעל לכוף צריכים מעצמםבי"ד
 בהגר"א. 'ועיי"ש א', סימן אבהע"ז בשו"ע כנפסק ורבו, דפרו עשהלקיים

 שבזמן בש,ו"ע גפסק להלכה שהרי חדא טעמים, ומכ'מה אלנו זה כל ,בא'מתאבל
 שבי"ד בחז"ל שמפורש אשה, נשיאת על :ואם הריב"ש, גודברי וההא לכוף, לא נהגוהזה

 וב,בים, אשה ללו שיש זה, ,בעל על כופין  שאין כ"ש לכ,וף, שלא הזה יבומן בהגו לכופומצווין
 שהרי הוא שכן וכל הכא, גם שייך נהגו שלא בטעם בפוסקים שהוזכרו הטעמיםוכל

 להכשל יא מאד מאד יוצה הזה הבעל ואם יוצה, לא והוא אתו ,להיות ר'וצהאשתו
 צריך ביה"י ואין מזה, להנצל .בידו הרי גלמוד, בופהייתו הכרוכים באיסוריםח"ו

 כל גלמוד הגעל אין בתיק האמור שלפי ובפרט בשבילו. עצות ,ולחפש לכךלהזדקק
 דעת בחוות רק גאמר שזה משום נכון, לא או נכון זה אם לקבוע יכ'ול אינו וביה*דעיקר,
 במשפט. בירור לידי גא לא וזה הסעדלשכת

 מניעה כשאין אשה לישא הבעל את כופין שכי"ד גיבמה: אמרו כאן שעד'ועוד,
 זמן כל הרי אתרת, אשה ישא שלא שברעה כשיש אבל חרם, או שבועה עקבלדבר

 להזדקק עליהס אין כן ועל אשה, לישא לכופו לבי"ד ה"וב אין קי"מתשקהקובועה
 לדבר.מעצמם

 היי המצוה, לקיים אדם לכוף הדין בית חובת מצד שאם נראו הדבר ובעיקרוגם
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 את לכוף ולא המצוה. על ,המצוחה לבעל, הכפיה את לכוון צריכים היו דילןבמקרה

 הימנעותו או שיו המצוה את יקיים שלה שהבעל בשבלל בה, רוצה שאינה 'לדברהאעו"
 אותה. יקיים שהוא יוצה וביה"דמעבלרה,

 לקבל האשה את לכוף יש בכלל אם ספק יש בכלל הנה הנ"ל, כל מלבדובאמת
 לפסוק ו"ן לגירושין בתביעתו בטענותיו צודק שהבעל סופית נקבע אם דגםג"פ,
 שהוא בלבד הבעל על כולו מוסב זה כל הנה האשה, של בע"כ לגירה2ין מקוםשיש
 לכאורה כן ועל גט, לקבל האשה על חיוב כל אין אבל האשה, של בע"כ 'לגרשרהפאי
 גט, לקבל אותה יכופו שבי"ד לומראין

 מגרש הבעל תורה שמרין ש'מכיון לכאורה פלרושו בזה"ז, בע"כ גירושין דיןכל
 לגרשה לו שאסור היגבל גרשום דר,בינו חרם רצ"י 'לרצונה, ושלא לרצונה האקוהאת
 דרבינו חרם חל לא שבהם בשו"ע, שנפסק כפי מסויימים, במקרים ולכן מדצונה,אלא

 ימסור ואם מרצרנה, שלא גם לגרשה ו,2אי שהבעל הייבו תורה, לדין הדין חזרגרשום,
 לקנל האשה על וחיוב מצוה שיש אבל חרם, אימור כל עליו אין כרח" ביל בידההגט
 כשבצלה גט, לקבל מצוה כל עליה דאין תורה, זין ל% גם מצינו לא זה בע"כ,גט

 אותה יכופו ש,בי"ד לומר מקום אין וע"כ בע"כ, לגריוה מה"ת רוךאי והוא  לגרשהרוצה
 לקיימה. לכופה כדי עשה מצות בכלל עליה כאן שאין עשה, מצות שאר על שכופיןכמו

 שכופלן, בדין שמפווהטים במקרים לגרש כופין שאותו לאיש דמיא לא האשהובזה
 'ולסלק אני, רוצה שיאמר עד המצוה לקייס לכוף יש לכן לגרש, שמצוה הואשהדין -  לגרש שכופין ובמקום ברצונו, המגרש והוא דגט שנותן הוא הבעל שהריכהטום

  מתגרשת  חתורה שמן אשה אבל המצות, בכל כפיה כמו אדם, לכל שאסורה שלההשעבוד
 אבל הימנה, יהתגרש הבעל של זכות רק אלא גט, לקבל מצוה בזה שיש לאבע"'כ,
 כבכל כפיה שייך לא כן ועל רוצה. שהבעל זמן כל הגט לקבל עשה מצות עללהאין
 למצות.כפהה

 במקרים אבל בע"כ, וגרש לא גרשום דרבינו חרם שיש הזה בזמן גם כןועל
 לגרשה שרשאי תורה, לדלן ליושנו הדבר שחזר רק אלא דבר נתתדש לא 8חרםשהותר
 נתחדז2. לא האשה על מצוה אבלבע"כ.

 אחרי אם א', סימן מ"ב כלל בתשובה נסתפק שהרא"ש הספק זושולכאורה
 מומים של בטקרים אפי' בע"כ לאשה ג"פ ליתן היתר כל איז גרשום דרבינוחרם

 מרצון, ג"פ לתת הבעל את שכופין שנמו אלא לגרהע, כופין ה"ו לבעל שגםגדולים,
 קי"ז סימן אבדת"ז תשובה" וג,פתחי עיי"ש מרצונה. הגט לקבל האשה את 3ופיןכן
 הרא"ש. בדברי ביהודה" יע:נחרע של פירושו ודס"ק

 הוא וגירושין והחלוב מוחלט הוא הגירושין דין יסוד אם שייך זה כלאכן
 טוען שהבעל מה הוא ביותר התזק ההלכתי הנימוק שכנשל דידן בנידון אבלברור.
 דרבלנו חרם לאהר גם לגר,2ה רשאי שכה"ג 'כוהנות .לי קים לטעון ולכול עלי,מאיסה
 שטענותקה האשה לגבי כלל תוקף בר אינו הבעל של 'לי הקים תוקף כל הנהגרשום,
 על לכופה ויש, להתגרש, לרצות חייבת שהיא לומר מקום כל ואין הבונל, כהטלהפוכוה

 הבעל. של לי קים של "יסוד עלכך,
 בנידון לא, או נש,ואין לו להתיר מהבעל אחר מצד בקשה היתה אם לוין ישהצדיין

 וגם נש,ואין, להיתר תיק פתח הבעל אם אפילו יזה השבועה, היהר עצם לגבידידן,
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 היתר יבקש בעצמו שהביל הכרח יש מקום דסכל כך, על סוען היה שלו עו"דאם
השבועונ

 ש,ל גרשום דרבינו ,חרם גאיסור נוהגים שאין המזרח עדות בני שהם הזההזוג
 מהיתר שונה הוא 'וההיתר החופה, ,בשעת שבועה מכח הוא האיסור אלא גשים,ב'

 מהר"ם בשו"ת כמו"ש ההיתר דין גרשום דרבינו עובחרם גרשום, דרבינודחרם
 שלא השברפה 'ואילו ,רבנים, מאה בהסכמת החרם שמתירין ושוד ובכלבומרוטגבורג

 היא הזו השבהנה של ההיתר 'והרך נשבע, וואדם שבועה כל כדין ויגה אחרת"שא
 כולו הוא גרשום דרבינו חרם דלהתיר יסודי, הבדל בזה ויש ג', בפני ובחרטהבפתח
 לכאורה שבועה התרת ,ואילו הגנים, מאה בהסכמת בדין מומחין של פס"ד שלענין
 ושבחגות. גורים התהת דלגי 'ככל שבהשה ד,"תר אלא 0ם"ד, של עגיןאינ'ו

 אחרת ישא שלא שבוע'ה בהיתר יתלרה ח'המרא די"ל פשוס 'לכאור'הולפי"'ז
 לך יתידו ואז השבועה על 'להתחרט דצריך הדין דבעוביעה גוהטום, דרבינו חרםמהיתר
 דבי"ד "'ל גרש,ום דרבינו חרם בהיתר ורק שבועה. היתר אין חרטה בלי אבלבי"ה
 הגולה, מאור גרזנום רבינו שתקן כפי החרם התות עצם דמחמת החרם, מתיריםמעצמן
 החרם. את שעשה הוא הוא דלא הוא, בבקשתו ,תלוי ,זהאין

 אין השבושה, התרת תבע לא הבעל אם שבועה, ,איטור ש"ב דידן כנידוןוא"כ
 עומדת, במקומה והשבועה השבועה להתמר להזדקק יכולים מעצמםבי"ד

 בי"ד ש,ל שבועה היתו על לערעור מקום לש אם לעיין מקום יש לפי"זולכאורה
 של פסק-דין מבטל ,לערעורים בי"ד פיהן שעל יסודות שני יש פס"ד דבכלאזורי,
 שביה"ד מתדיינים, הצדדים דהכי ואדעתא הדיון תקנות מכח חדא האזורי,ביה"ד

 "בי"ד של דלן כאן ואין בטעות, פס"ד כאן יש אם הבעיה את 'מחדש יבדוקלערעורים
 דכך שמכיון 'ושנית מחדש, פס"ד ניתן סחדש שנשפטים ומכיון דייקי", לא גי"דגתר
 בבית ,יעורער שלא דהכי אדעתא פסק ד " י,ה ב ד י"ל ,לכתחילה, הדיון תקנותנתקנו
 הגדול.הדין

 לכאורה ושבועות נדרים בהיתר אבל ובפס"ד, בדין ק~ייך וה לכא'ורהוא"כ
  ושבועות נדרים התרת לומר שייך אם לעיק יש וכן בטעות. שגועה בהלתר הדלוןאין

 דאפילו מדבריהם לכאורה דגראה ע"ב ל"ה דף גיטין ובריטב"א נ,רשב"א ועייןבתנאי.
 אח"ז ומ"ש הגדר, את לפרט צריך בדין שכתב מה עיי"ש ה'תר'ה. הוי בטעות,התרה

 ההיתר התכם את רימו דאפוי לכאורה דמוכח הרא"ה, אחי סנחם 'רבינו ,בשםבריטב"א
 ,ואככו"ל. וי"ל,קיים

 שבועה, כסתם שבועה היתר רק זה אין אחרת אשה לישא בהותר גאמתאבל
 לו שיתירו הדין לפי זכאי הבעל גי"ד דעת שלפי קודם, בפס"ד 'תיץ שההיתראלא

 וציין דמתא. בי"ד רק אלא - לו בותירין שלשה שכל שבועות כשאר זה 'ואיןהשבועה.
 ורק מזרחי, ר"א משו"ת מ"ש ס"ה אות ב"י הגהות א' טימן אבהע"ז הגדולה""כנסת
 אז זכו',  האשה פשיעת משום אחרת אשה לישא דזכאי ,בי"ד עול פס"ד של קיומועם
 ממילא מוטעוע הוא כזה שפס"ד או כזוע פס"ד אין אס וע"כ לו. להתיר יכוליםגי"ד
 גזה שהאריך רכ"ח סימן ששון מהר"א שו"ת בסוף ועיין השבועה. .להתרת גם מקוםאין

 האמור פירוש ווהו השבועה, התרת וגם פס"ד גם שצריכין להדיא מדבריוומוכח
 בי"ד. ברשות אלא אשה ישא שלאבכתובה
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 לפני ערעור קוייך לא הנבהנות נדרים היתר שעל נניח גם שאם ברוי כןתל
 שיה" מוקדם בתנאי תלוי נשים ב' לישא של השבועה שהתרת 'כלון אבל אחר,בי"ד
 וכנ"ל, כנהוג לערער אפשר פס"ד חנל השבועה, בהתרת צורך שלשפס"ד

 השבועה, את ,להתיר צורך על פס"ד רק ההא לפנינו שיש במה לוצאולפי"ז
 שיתכן משום כזוע פם"ד יבקש קוהבעל בלי 'לפסוק ניתן אם לעיין שיתכן חואוב"ה
 השני, הצד נגד בטענותיו זאת דרש הדין שבעל בלי גם נכון שרואים מה פוסקיןשבי"ד
 להתיר מהם בקש לא הנש,בע אם יתכן לא בי"ד, ע"י שבועה התרת לכו"ע לכאורהאבל
 דין מכח אלא לאשתו, איש בין הדנים בי"ד של סמכות חוסר מכח לא וזה השבועה,לו

 להתירה, ביקש הנשבע אם אלא שבועה להתיר שאין וובועותהיתר
 והשבועה סובועוע היתר של יסוד בכלל אין כזו בקשה היתה שלא.ומכיון

 עומדגבמקומה
 האזורי. ביה"ד של פסה"ד את ולבטל האשה, ערעור את לקבל יש הנ"ללאור

 שפיראאברהם

 : איפואהוהלס
 המחייב הערעהך גשוא הדין ססק את ומבטלים הערעור את מקבלים )א(.

 שניתן הגשהאין הקזר את מבטלים וכן מבעלה, ג"פ לקבל האשהאת
 לבעל, האזורי גיה"דע"י

 בתביעת לדון להצשיך כדי האזורי לביה"ד התיק אתמחזירים)ב(
 בתביעת לדון ,וכן הצדדים, משגי וראיות היכחות ולשמרעהבעל
 בהתאם. ולהחליט ב"ת לשל'וםהאשה

 להוצאוה. צואין
 תשל"ו. גטגת י"ז ביוםגיתן
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 תשל"ג/24ערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדיןבבית
 אליהו מרדכי ישראלי, שאול גולדהימידס, א'ליעזר הרבנים : הדיינים כ'ב'בפני

 : עניןב
 ם י ר ע ר ע מה וינמן( הרג רבני טוען ב"כ )ע"י קיסובכולל

 :נגד
 ם י ב י ש מ' ה מיכאלי( ע'ו"ד ב"כ )ע"י ישראל כנסת הכלליהועד
 חכללי לועד לצהפו כולל תביעת :הניד'ון

 הרבני הדין גית של הדין פסק על קוסוב כולל שלעיעור
 הכללי ועו את להייב תביעתם שדתה ירושליםהאזויי
 השנתית ההקצכה את להם לתת להמשיך ישראל""כנסת
 שעוד הכללי ועד תשובת .- גיר"שלים. הכוהות יתרככל
 חלק להם ואין מהם קוסוב כולל גפיד שנים כמהלפני

 ב קוסו כולל טענת -- ל". ישרא "כבמת של ברכוש גחלהו
 "כנסת של הכללי לועד שוב והצטרפו חזרו שנפרדושלאחר
 מהעובדה הצסרפותם על הכולל של ההוכחות --ישיאל".
 הכללי מהועד תמיכה קבלו הנולל של מסו"מיםשהברים

 רשאים האם -- דירה. מהם קיבל הכולל מחברי שאהדומזה
 האם .- שלה. מהתקנון לסטות מסויימת לאגודה ראים ח אה

 של דינם מה .- אחיים. מחייבות צפנקסו אדם שלרשימות
 חזרת ולגכי הנעלים תורת לגבי ולויה" כהונה"מכירי
 כהונה במתנות הכהן מוחזק מאימתי -- והלויים.הכהיים

 י ר למכי שיש דין אותו יש האם -- הנהוגה. מכירישל
 האם -- עניים. מתנות לגבי עניים למכייי גם ולויהכהונה

 -- לעולם. בא שלא ובו לגבי ולויה כהונה מכירי דיןיש
 לבניה סנדק או מוהל שיהיה לאדם האב הבטהת חלההאם
 ץ נ ק ל ח ם א ה -- יון. ר ה ב תו ש א ש ד עו ב ו ד ל ו נ ש ר ח אל

 אלא בו שאין בענין או לעולם בא שלא בדגרסיטומתא
 שהם מוסד מנהלי על חזקה יש האם -- ד. ב ל ב ם י ר בד

 המוסו. תקנות לפינוהגים

מסקנות
  מטעם לכך  ול5חריים שלת,  לת19ח כפופת ~רית  עגיגי  לניול  יוטטוה דהאגא.

 ממנה לסטדת רעית אתושגתה
 לאגת" קיזר טתן אם נישגת", 'מפרש צדקה לצרכי שנחא"ק מאגודההלקב.

 לאגודה. ונתקבל הזר ויאכן להוכיה צריך לכך, בהוטום זכךותותובע
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 המשתייכים ם י ד י ה י ל עזרה הוש'יסה ציקה לצרכי שנוסדה ש"אגודההעיובדאג.
 שפרש הלק 17אותו מספקת חוכהה לשמש יכולה א"נה בשעתו, ממנו שפרשל"לק
 השתייכותם צויינה יחידים לאותם הצדקה מתן כשבזמן גם לאגודה, וגתקבלוחר
 להפריש לכך הממונים בידי רשות שיש מפורש האגודה נתקנון אם ש10"ם,לגוזי

 עיניהם. ראות לפי לאגודה, שייכט שאינם לאלה גםלצדקה
 לתבוע זכות לו אין בעה"ב, של צדקה מכספי לקבל רגיל זצהיה מסוייםעניד.

 לו. וקזן צדקה מממונו ש י ר פ יש
 דת לצרכי להפריש ,הממונים בידי שרוסות נאמר צדקה לצרכי אגווה בתקנוןאםה.

 אין הרגיל, מז החורגים לעגיינים הקבועות התקעת בממגרת שלא גםוצדקה
 עומד זה שכן מסויים, מוסי או לאום ע ב ק ,בצורת להתחייב בידםרשות

 לחזוהם ניתן שלא דחופים לצרכים להפריש - והקש זו, תקנה למגמתבסתירה
מרחש.

 דעזחייבחזם אין הנ"ל, ה' בסעיף לאמור בניגוד לכך, הצעיובים התתייבו גם  אםו.
 נתנו לא  שנתבו ומה מסמכותם, חרגו לא  וחגכו להניה יש הסתם מן אולםחלה.
 לעתיד. התחייבויות עמה שאין גתעה נתזראלא

 שלשמו הציבור את לציין בפירסומיה חייבת ממויים ציבור של צדקה לצרכיאבודהז.
 התורמים. הטעיית למנוע כדי הצדקה, כספימוועדים

 מקבליו, בין ומי מי פירוט מבלי הסיוע הושטת על מדובר ,האגודה בפרסומיאםח,
 למטרות כללית המתאים ציגורי גוף בל  הא:1ורה לתוך לקבל מחייבתההגיטת
 האגודה. תקנות 3ל את עצמו על יקבל גוף עחוותו ויחיד אחד גתנאיהאגודה,

 ט ע1 י מ ה ת עד
 הכותב את לחייב אם כי אחרים, להייב אדט וצל פנקסו פי על ליוןאיןא.

 בלבד.עצמו
 התהומות את ל'הם לתת תמיד שרגיל'ים מכירט להם שיש ולויים כ"צים1(ב.

 גהבים ששאר משום רש"י לדעת הוא, ו'הטעם בהם. מוחזקים הםוהמעשרות
 מתבה דין ל,ה שיש כוצום ואהרים תוספות ולדעת מהם, דעתם מסיחטאויים
 כו. להזור למתן יספסחרמועטת

 בהן חזרו אם אבל לחזור, להם אסור שרק ול'וייה כהונה מכירי שלדעם2(
 והלויים. הכ24"מ זכו ולא 8זרההוי

 מת אם ואף והקיבה 'והלחיימ הזרוע מתנות לגבי גם חל כהונה מכירי של זהדיוג,
 זכו המתגות את לו לתת הספיקו שלא בעוד 'ד,בהמה שחיטת לאחר מיד'הכהן
 ראוק כבשל ולא מוחזק כבשל קוניים פי גוטל הבכור והב1 יוךשיו,גהם

 לגבי עניים במכירי גם ולויה, כזינה במכירי "גזבר הדין יש ההמב"םלדצתד.
 הירושלמי. מדברי כן משמע לא 'למלך" ,4משנה ולדעה עניים,מתנות

 ורגגעשרוה התרומות חשבון על מעות ~לויים לכהגים המלוים ,~ויה כהש"סגיריה.
 שלא אף להם להת שחייבים ,והמעשרות מהתהופות הובותיהם לגבותזכחים
 ההוב את לו ולשלם בו לחזור הכהן רצה אם אולם והלויים, הכזצים לידי.הגיעו
 גהם. לחוור יכולים אינם "מלוים אבל רשאי,במעוה
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 3א לא שעדיין כרבר אף תל 'ולוקה 'כהונה מכירי שדין ,הסוברים מהפוסקיםיש1.
 הוי לע'ולס בא שלא שבדבר רגיל קנין כדין שדינו סוברים והעלעולם.
 דברים.קבין

 תופסת. התחייבותו 'נולד כבך והבן לבנו סנדק או 'מוהל להיות 'לאדם שהבטיהאבז.

 אם הפוסקים חלוקיס יהרוון האשה בעוד ל'סנדק או ,למ'והל שתבטית אג1('ה.
 התהייגותו.היה

 עודנה כשהאשה גם מוהל להזמהן העיר בני בהגו אם סופר" ,;התםל'דעת2(
 לחזור. ואסור סיטומתא קנין משום בזה ישבהריון

 דין כבשל בזה מוחזק ,המוהל מסויים, מוהל ע"י בנלו למול רגיל האבאם3(
 בי"ד, ע"י לכופו המוהי יכול גגו אה למול לו אמר האב ואם כהונה,מכירי
 לכופו. יכול ואלגו דברים כקנין הו'י 'שזה ומוברים כך על ח'ולק"םויש

 לא ישראל ד,,שארית משום בו לחז'ור לאב איו מקום שמכל סובריםיש4(
 עולה".יעשו

 לעולם. בא שלא בדבר גם חל אם מיטומתא בקגין הפוסקיםהלוקיםט.
 ענין דין בו יש הסוחרים, מנהג הוא אם דברים קנין שאף 'הסהברים פומקיםישי.

 ,ישראל ד,,שארית  משום אלא דברים בקגין שאין אומר"ם ,ויש סיטומתא,מטעם
 חזרה. הוי בו חזר אם אגל עולה" יעשולא
 כהוגה מכירי כבשל הוכות יהם יש מסויים, ממומד תמיכה ,לקבל הרגיליםענייםיא.

 ,תמיכתם. את להפטיק למוסדואיז
 ,עמותד תקגה יש השם ,המיסד, של והתקנות הכללים לפי לנהוג מוטד מנהל על"ב.

 מסויימים, א'נשים בהסכמת רק וזא,ת מסויימת למטהה כסף 'מכום להוציאלהם
 'נהגו. שכן עליהם תזקה בפרוטוקול, ירשם  שהכלוכן

 סק-דיןפ
 בתשר'י 'ל' נגלום ,בלרושלים האזהר'י ביה"ד כב' של דיל פסק על הוא שלפנינוהערעור

 את יו ל'ת'ת ,)לה'משיך המערערים תביעת נדחתה לפיו 348/'תש'ל"ב(, )ת"קתשל"ג
 בירושלים", הכ'וללות כללתר לו שהועגקה והסנתיתההקצבה

 "זזועד - המשיבים וב"כ קוטוב, בולל - המערערים ב"כ של הטו"מ וממיעתאחרי
 בפני שהיה הדיוגים גחומר עלון 'ואחר ובכתב, בע"פ לפנינו שנטענו יש,ראל", כנסתחכללי
 אותו. ודוחים בערעור ממש שאין מוצאים אגו האזורי, ביה"דכב'

 תער"ב, 'באל'ול י"ד ממום ,בפרוטוקול "משיבים, של הפרוטוקלים ספרמתוך
- ,קוטוב שכולל ברור 'וצא בתיק, גמצאתשהעתקתו  מכוללות אחד בתהי המערערימ, 
 כנסת של כבתים 'ונחלה הלק להם "אין כן ועל המשיבים, - הכללי מהועד נפרדעסטרייך,
 ראיה, להביא עליהם הרי המערערים, ב"כ כטענת 'והתאחדו, ח'זרו אכן ואםיש,ראל".
 היה לא התגיען לועשת ועד מאז השנים, בל שבמשך והעובדא הומצאה, לא זווראיה
 ההיפך, אומרת ישיאל", כנסת הכללי "ועד - דגמעיבים ,במוסדות ייצוג כללהם

 שיחידים מה המערעיים, לטובת כהוכחה החשיב שלא האזורי, ביה"ד כב'צדק
 השתייכותם בגלל להם 'ניתו שזה המשיבים, מאת תמיכה לפעמים קיבלו קוסוג,מכולל
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 לועד נתונה הרשות היתה ביוה"ד, כב' שציין כמי שכן, זכותו, חשבון ועל קוסובלכולל
 האגודד בכספי להשתמש האגודה, תקנות של 12 סעיף עם"י הכללי" "הועד שלהפוע'ל
 קוסוב, לכולל המקבל השתייכות שהוזכרה ומה אחרות". צדקתלות או דתיות למטרות"גם
 הנל קוסוב, לכולל שיש שהן זכויית אי-אילו בגלל לו נ"תן שזה לחיכיח כדי בו איןעדיין
 של השתייכותו לציון קוהיא משמעות איזו נייחס אפילו שבן אלה, וזכוירת זה יוללחומבון
 נמנה שאינ'ו ז'ה לכולל משתייך ,המקגל שבהיות להתפרש, ניתן הרי קוסוב, לכוללהמקבל
 הוא וראר סיפוקו, כדי לו שאין ,המקבל חזקת נן על 17אשר העשירים, הכולליםבין

 הנ"ל. 12 סעיף עפ"י נוספתלתמיכה
 בנו דברי לפי ואשר המנוח, ל-א, בשעתו שניתנה הדיור מזכות להוכחהואשר

 לועד שייכת היתה "הדירה : כלש,ונו קוסוב, כולל זכות בגלל זה היה ביה"ד, בפגיב.
 קוסוב", כולל בזכות שגים, 3 פעמיים א' בכנסת גר אני קוסוב. לכולל ,והזכותהכללי
 בפרוטוקול מהאמור נסתרים שניה, פעם לו ש,ניתנה הדיור יזכות בנוגע לפחות אל'ה,דבריו
 נדב ז"ל ג. הרה"ג כי היות "מחייטים : נאמר בו תרפ"ט, ב' מאדר ו;כללי" וק,רעדשל
 שגים". 3 משך על' עוד בבית ולהשאירו עמו 'להתחשב מהראוי "2ראל, כנסת בעיכונתבית

 על דהיינו בבית", "להשאירו על רק כאן הוא שהאמור המערערים, ב"כוטעגת
 מכוח ל'ו נ"תנה אכן הראשונה הזכות וא"לו נוספות, שנים שלש בבית דיורוהסה2ך
 שכן מתוכה, נסתרת גם אלא הוכחה, שלא בלבד זו לא - זו טענה קוסוב, כוללזכות
 להשאירו זכות שום הכללי" ל,,ועד היה לא אז 'כי ק,וסוב, לכולל אכן היתה זו זכותאילו
 צורך והיה הכללי", ו4,ועד לטובת שתרם נדבן של גיסו היותו עם בהתחשבותבדירה
 לדברי הבעלים, הם שהם קוסוב, כולל מאת ובראשונה, בראש לזנ4 הסכמהלקבל

 המיזא. ,בר)2ז אפילו מוה מזכיר אינו הפרוטוק'ול 'ואילו הדירה, זכות -עלהמערערים,
 קוסוב לכולל שהשייכים שמאחר המערערים, ב"כ שטען לחילופין הטענהאף
 כהונה", "מכיו-י מכוח זכות קוסוב לכולל מקנה זה הרי הכללי", מוק,ועד תמיכהקיבלו
 : שתסמוך מה על להאין

 דתיות "למטר'ות לחלק הועה"פ את ב י י ח מ אינ'ו האגודה מתקנות 12 סעיףא.
 חשיבות את ,ומעריך רואה שהוא מה לפי זא'ת, לעשות ת 1 ש ר לו נותן ורקוצדקתיות",
 אם )גם כהונה" ,ימכייי זכות ואילו ,שעה. בארתה לרשותו -העומדים הכספים ואתהמטרז4
 'בידי נעין א צ מ נ ש במה היא ה"ד( מעשר כש;' פ"ז )2ל"מ עי' עניים" "מכירי ב"הננלל
 או כהונה" "מכירי זכות בכוח אין אבל מופרשים. כספים או תבואה התורם,בעה"ב
 נתן פעמים שאיזה מפבי אלה, עניים בהם ש,יזכו כדי לצדקה מעית להפריש אולמוכרמ, אי מהם לאכול עדיין רוצה כשאינו מהתבואה, להם ילתת להפריש לחייב עניים",ומכירי
 דף )ב"ב מועטת מתנה מדין הוא כהונה מכירי עיקר כל ~והרי שלו, הצדקה טשותלהם
 בגוונא רק שייך דזה גרידא, הנאה סובת אלא בהם לו שאין כיון הכא( תודייה ע"ב,קכ"ג
 מדאורייתא, ד"ה ע"ב, מ"ז דף גיטין ,רש"י לעי' ומעשרות תרומות או צדקה מעותשהם
 ע"~ור(, ד"ה ע"א, י"א דף ב"מותוס'

 הקצבת לתת הנ"ל 12 סעיף לפי נדעדלם הוסמך לא האגודה של הפועל הועדב.
 ל'ועד חופשית יד לתת רק היתה הכוונה הכללי; לועד שייכים שאינם לאלה בעק

 היומד הענין לפי גזה, מיוחד צורך כש,רואה וצדקתיית" דתיות ,)למטרות לחלקהפועל
 הזה הסעיף למגמת בסתירה איפוא עומדת זה סעיף עפ"י קבע הקצבת מתןלפניו.
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 דחופים צרכים הפהצל, הועד לפני כשיבואו גם הקצבה, תתאפשר ,לא עי"ז שכןעצמו,
 מראש. 'לחז'ותם היה ניתן שלא זה,מסוג

 באי בתיר לא ליחידים, שגיתן הנ"ל, 12 סעיף לפי התמ"כה בזתן - הכל ,ועלג.
 שום יו ,ואין כהמתילכים שאליו לכולל 'זכות מקנה אינה כהמתי"כים, 'הם קואליו הכוללכח
 העומדים להללו מתוץ שהוא "כולל", איזה הכנסת - כן על יתר חוא. בשמו תביעהזכות

 של 3ן סעיף את סותרת הכללי", ה,יועד ע"י הניתנת הקבועה התמיכה במעגלבאגודה
 כמפורט ת ו ב 'ו ח גם עליו מקבל הכללי" ב,)ועד הכלול "כולל" כל ,לפיו האגודה,תקנות
 מהם. פטור זה כולל ואילו זה, 13בסעיף

 לתביעה. מקום רואים איננו הנ"ל לכלאי
  "ועד שהשם המעדערים 'נ"כ לטענת מסכימים א'נו האמור, כל עם יחדאולם,

 חוא המודפסים טפסיו גבי על מציין שגם ,וכפי המשיבים, של ,ישהאל" ננסתהכללי
 אלמנות וקנים, חכמים, תלמידי רבנים, פליטים, לעניים כללי סלוע "מרכז : ,בתורמשפהן
 שמטרתו במוסד שהמדובר התורמים, את להטעות מקום נותן אכן ישדאל", בארץויתומים
 שהיא כל הפליה ול.לא הבדל ל,לא הנ"ל, מטוגים הנצרכים בכ,ללתמוך
 לנצרך. נצרךבין

 ב,יעד מלאה להברות קוסוב כולל את ולקבל לתז'ור ממליצים אגו לזאת,אי
 שיקבל מאללו, המובן בתנאי, וזה קוסוב. כולל של בקשתו עפ"י ישראל", כנטתהכללי
 'ומכספיה האגודה ,שמזכו-ת האומר 13, סעיף כולל האגודה, תקנות כל את עצמועל

 : "כולליםנהנים
 ישלח ולא לעצמו קופות יקבע לא מהם אחד ששום בתנאי"רק

 בו שזכה יו המיוחד מהמחוז חוץ מקום, ,בשום .לעצמו מיוהדיםשדרים
 על עויעב'ור . . . כילל כל האגודה, מהנהלת בכתב רשות מבלי -מכבר
 באגודה". 'זכותו כל א'ת יאבד זה עיקריתנאי

 ישראל, בארץ  הבולייס כל הכללי" ב,,ועד מאוחדיס לא עוד כל כי להע"ריש
 כו, ו(מאוגדים הכוללים שמות את בטופסיו יפרט הכללי" שה,ועד הוא הראוימן

 הכללי" ועועד לפגי להמליץ זה עם ,ויחד הערעור, את לדחות לדעתי ישלכן
 ישראל". כנסת - הכללי ל,,ועד מחדש לצרפו ק'וסוב, כולל לבקשת 'רלהיענות ,מחדשלדון

 ישראלישאול

 האזורי הדין בית להחלטת גהתאם קוסוב נ,ול'ל הקדש חברי הםהמערערים
 הדין לבית תביעה התג"יו 1622/תשכ"ו(, )תיק תשכ"ז בסיון כ"ג מהוםבירושלים
 : 348/תשל"ב( )תיק כדלהלןהאזורי

 ביה"ד כב' ע"י שמונה אפוטדופוס ע"י המגוהל הקדש חואהתובע"1.
 1622/כז. בתיק בי-ם האזודיהרבני
 שנה, כל קבועות הקצבות מהנתבע התובע קבל רברת שניםבמשך
 כוללו. בני בץלחליקה
 עילת. כל ללא ההקצבה, את לתת "פסיקהנתבע
 חדיית הקצבה לה.ובע לתת הנתבע את לחייב מתבקש ביה"דכב'
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 החגים. בתקופת  שנה לחצי אחת ל"י, 2500 של והקצבה ל"י, 300של
 הכללי, חועד הנהלת חברי על להימגות ככולל, התובע שלזכותו2.

 המעשית. בהנהלתו חלקולקחת
 הכללי הרצר  להנהלת לצרף הנתבע את לחייב מתבקש גיה"דכב'

 חתובע". מטעם נציגים  שני  וחובות, ובהות  שוויכחברים
 הכללי" מהיעד  מקבלים היו  שהם ומצנו הוסיפו  האוורי גלה"ד לפניבהופיעם

 ישירות לשלם לועד הורו הם ולפעמים הכסף, את לתת ימי קובעים היו והםמענקים,
 הכללי". וע,ועד של בדירות לגור זכות מקבלים היו הם וכן כשהסולל, מסהיםלאדם

 הכללי", מה,,ועד דירה קיבל קוסוב, מכולל שהוא א. עוה'אז  המצהרים עדיםהביאו
 הם .וצ"כ  הפסיק, מה 'וכהחום בהם, תומך היה הכללי" שה,,ועד טענתם לדה~וקוזה
 לעומתם טענו הנתבעים הכללי", ל,,ועד נציגים שני לצרף וכן ,בהם. לתמוך להמג~יךתבעו
 מחגשי מסויימים לאנשים נתנו הם פעם מירי ואמנם תקנות.  לפי  פרצליםשהם

 המגיעה מקצבה .ולא פרטיים כאנשים בהם .תמכו הם אךקוסוב, כו~
 לכו~

 ועיעד כי קוסוב,
 קוסוגע כולל היה וביניהם שהחאחדו בירושלים מסויימים כוללים מספר כהיצגהכללי"

 א. ה"ה של הדירה ובענין ככולל. תמיכה להם מגיע לא  יע"כ  נפררו,  הם אח"כאך
 הכללי", ל,,ועד מסויים בנין שנדב לבדיב קרוב בהמותו קיבלההוא

 וכולם בע'ולם, הארעות מכל כספים אוסף הכללי" ה,,ועד עוכיום הוסיפוהתובעים
 הולך תורמים שהם שהבסף חושבים 'והנדיבים קולות, בקולי שנעשה האיחוד עלשמעו
 תביעת את לדחות תשל"ג בתשרי ל'  ביום  החליס רביה"ד מהכלל. יוצא בלילעניים

 הערעור. ומכאן שם. המפורסים .מהטעמים סעיפיה כל עלהמערערים
  ,והוסיפו  ביה"ד, בפני  'ונטענו  שנאמרו  הדגרים אותם על שוב חזרולפנינו

 ככל תזזכולות, החובות את לקבל ומוכנים ,ולהתאחד ,לחזהר מוכנים הם צורך הםשאם
 הרצד.חברי

  המערערים פנו ואמנם זו, בדרך ללכת זה בי"ד המליץ תשל"ג באלול ט"1ב"ום
  מבקשים  הם  ובו  לביה"ד, נשלח והעתק  הכללי", ל,לוצד  במבתב  תשל"ג  גאלול כ'ביימ
 בזה דן הכללל" יע,ועד ביה"ד. בהמלצת נעשה שזה כותבים הס ובו ולהצטרף,לחז'ור
 קוסוב שכולל טועגים הם הנימוקים בין הבקשה. את ודחה תשל"ד בתשרי דביום
 חה~בים אינם והמשיבים בירושלים. בהה"ד 'בפני זה דבר התוכח הכללי", מה,'דשדנפהד
 לא 'ואעפ"כ שלפניו, וההוכחות הדברים כל את ראה אז לקבלם, ממליץ זה בי"דשאם
 הכללי" וע,ועד של טופס אותו שעל לציין ויש בחזרה, קבלתם לאי מספיק נ"מוק בזהראה
 ואיזה מהם ליהבות זכאי כן מי ירוע ולא מסוירמים בכוללים וק מטפלים שהם נר,וםלא
 מהם. מקבל לאכולל

 דבר. של .לגופו גבואועתה
 קבל שלא בזה האזורי ביה"ד שצדק נראה א. ה"ה של הדקאה מעניןנתחיל

 במץ והניהול קוסוב ,לכולל זטת שיש טען והוא שם גר הוא ~~מנם כהוכחוק זהאת
 אמר, מחרצד לכך האחראי ~ך. וסימוכין הוכחה שום בזה אין אבל 8כללי".ה,,הצד
 הבללי" מוע,ועד הדירה את קיבל ולכן הכללי", ב,,ועד עובד היה א. ה"ה של המיוכי

 בית שנדב גיסו בזכות לגור לדמשיך יו גיתן 'וכן קוצב, כולל בזכות דלאבזכותם
 ; מצטט ואבי כתוב, ששם חרפ"ט, משנת הפרוסוקול את הביא ,והדאלועד,
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 ל'תת מצפת נ"י ד, הר"ר גיסו מבקש קאסוב, מכולל א, 'הד' דירת ע"ד"ב.
 שנים. שלש 'משך ע'ל עוד הדירהלו

 ישראל כנסת בשכונת בית נדב ז"ל ג. הרה"ג גיסו כי 'ההותמחליטים
 שנים", שלש מז?ך על עוד זו ב,בית ולהש'אירו עמו להת'חשבמהראוי

.
 שלש כה~ך עי ד עו מודגש וכן קאסוב, כולל שמורגש יבאורה נראהאמנם

 בזה אין עכ"ז שנים, שלש ,משך על עוד ולהשאירו נכתב ובהחלטהשנימ,
 יתכן כי ק,וסוב, כולל זכות ע"ח או קוסוג מכולל בהיותו קיבל הדדרה שאתהוכהה
 בה לגור והמשיך חמיו ,בזכות בה לגור שהתחיל הכללי" מה,,ועד האחראיוכדברי
 בצורה כתוב ושם אחרים, אנשים על פרטים עוד יש פרוטוק'ול דבאותו גיסו.גזכות

 ובסעיף הכללי, הועד ע"ח נכת,ב א' בסעיף עונים, ש,לש עוד לגור נותגים שהםמפורשת
 ה,,ועד ע"ח ומחציתו ,ואלין כולל ע"ח כתיב ה' ובסעיף וילגא, כולל ע"ח גתובב'

 'כ,ולל ע"ח לכתוב, צריכים הי'ו א, של זכות על מדובר שבו ב' בסעיף ,וא"כהכללי".
 ה,,ועד ע"ח כתבו שלא ממה כפ"רושו שסתמו נראה אך הכללי". ה,,ועד ' ע"ח אוקוסוב
 מתחילה שם גר שהוא מוחלטוו הוכחה בזה אין כאמור, אב'ל, כתבו, כאילו הויהכללי"
 אומר כתוב, לא ובאחרים קוסוב,, מג'ולל שהוא שמודגש מה רק קוסוב. כוללע"ח

 להצטרף כדי בו יש, אך . זלויות, ,להקנות כדי בו אין, הזה הדרשני אך"דרשגי".
 הוכחות.לעוד

 שיה טוענים הם אך קוסוג, כולל לאגשי כסף סכומי נתנו שהם הודוהנתבעים
 יובא ,)שערר התקנות של 12 סעיף ז' פרק על בהסתמך וזה פרטיים, כאיבשים להםניתן

 הפרוסוקולים בספר נמצא לדבריהם והוכחה הכללי" מה,,ועד פרש קוסוב כולל כ"להלן(,
 : מצטט ,ואגי תער"ב, שנת באלול כ' ,מלוםשלהם

 בבתי ונחלה חלק ,להם אין כ,הוועז' שנפרדו עסטרייך,;לכוללות
 ישראל".כנסת
 אוסטהייך(, לכוללות שייך ק,וסוב שכולל האחראי)והסביר

 חו"מ ועיין זיוף. של חשש ואין שלהם, הפרוטוקולים בספרי כתוב .אמנםזה
 מתשובת והוא עביביו, בו לכ'תהב, שרגיל אדם ש,ל פנקסו ע"פ לדון שיש, ה' מעיף צ"אס"

 תבירו. את לחייב ולא עצמו את לחייב רק שזה כליו בנושאי שם ועיין פ"ו, כללהרא"ש
 שם ,תשובה" ו,,פתחי י"ט, ס"ק שם היטב" "באר ועיין ט"ו, סי' בלהודה" "נת"ע'ועיין
 אינם )אך פרוטוקויים עור 'לביה"ד המציאו הם וכבי' שם, שמציינים ולגזה ט',ס"ק

 קוסוב. מכ:ולל לאנשים מסויים סך נתנו שהם רשום שבו בתיק(, כיוםנמצאים
 השךוטוקולים את שהביא הועד מטעם האחואי ו., הרג נשאל האיוריבביה"ד

 המציא חזוא קוטוגג לאגשי ככולל להם נתנו שלא אמר שהוא לאחר מטעמם,יהעיד
 האזורי ביה"ד ש'ל בפרוטוקול 'כתיב, וכן ממגו, הקריא והוא תרפ"ח, 'משגתפרוטוקול

 ז,, המלצת עפ"י קוסוב מכולל לא'ט אח'ת בלירה תמלכות "על תשל"ב, בניסן כ"ומיום
 לשאלה המאוהדים, הכולללם גרשימת אינו קוסוב כולל לא"י. 1 מקוסוב ו-ט.ו-ח.
 אה שישנה הכללי" ל,,ועד בבקשה "תפנה עונה, ככוללים, ונרשם ליחידים נתנומדוע

 מתם שנתנו התמיכות כ'כולוים נרשמו מדחג תשובה, לו אין שע"ז נלומר , . .הנוסח"
 "דרשני", אומר זה ,ח?וב פרטיים. לאנשיםכצדקה
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 קוסוב, כולל באנשי ותמכו נתנו שהם בזה הכללי" ה,,ועד מצד הכחשהאין
 ולכאורה שקבלו. אנשים של רשימה לביה"ד והוגש תמכו, הם ,תשל"א בשנתואפי'
 עיין עניים, ומכירי כהונה מכירי מדין להם לתת שימשיכו ו'לתבוע לבוא יכול'יםהם
 למכירי זאת מעמידה והגמרא העני, ואת וכו' הכהן את מעות המלוה ,ל' דףגיטין
 כלל שהוא ,ו' ה' הלכה פ"ז מעשרות הל' להרמב"ם ,ועיין עביים. מכידי הדין וחואכהונה
 שלא מהירוש.7מי שהביא מה שם למלך" "משנה ועיין כהוגה, מכירי עם ענייםמכ"רי
 : כהוגה מכירי ד'א; 7', דף בגיטין רש"י כתב והטעם כן.משמע

. להו אסחי להו יהיב דלדידהו היא דפשיטא דמילתא כיון"הלכך
 והני". לידייהו דמטו כמאן חה'וה דעתיהתו כהני שאר

 מסקנת כך בו, 7חזור יכיל אינו הבית בעל ואילו בו לחזור יכול הכהן הדיוולפי
 מהמרדכי מקומע וכן בגיסין, אשר"י הגהות וכן קל"ג, דף ב"ב התוס' ואילו שם,הש"ס
 מועטת. כמתנה דהוי מש,ום הטעם שכתבו רס"ד, סי' ביו"ד יוסף "בית והביאובגיטין,
 וקיבה ולחיים בזררע שגים פי נוטל שהבכור אמרה שהגמרא לאחר שם, התוס'וז"ל
 שחיטה עאחר אביהם ונפסר המתנוול את תמיד לו שנותן מכיר היה שיאביהםבאופן
 דין אלא ראוי דין בזה לו אין והבכור גתנו. כאילו הוי המתנות, את לו יינ'תנוולפני
 באורך. שם לרשב"ם ועיין שנים. פי ונוטלמוחזק

 : התוס'וכתבו
 )ל'( הגט כל בפרק . ק ז ח ,ו ם כהונה מכירי עביד דוכתא"בכל

 ר ו ם א 1 מועטת מתנה שזהו טעמא והיינו והלוי, הכהן את מעותהמלוה
 מכל בו, לחזור יכול רצה שאם ואע"פ בעלמא בדברים ואפ" בולחזור
 כמוחזק". הף ויר זלא כמה כלמקום

 ומבעת"ב משמע ציטין ואילו לחחר, יכול 'סבעה"ב מדבריהם לכאורהומשמע
 "מכיים" הם ,טהע ולעני וללף לכהן מעשרות בדעי פשוג הוא הטעם לחזר. יכולאימ
 בעה"ב אין וע"כ במתנות. וזכו נגמר העסק לדידם ואז כסף לו והלוו עסק עוד אתםעשו
 אמגם 3הונה במכירי ומעשרות תרומות בסתם או כהונה מתנות בזין השילי להוהך.יכול
 שמסתמא אלא הבעה"ב, בו לחזור יכול שאינו התחייבות שום אין אבל כמוחזק,הוי
 : בעה"ב ד"ה שם, בגיטין לרש"י ועיין כמוחזק. המכיר והוי בו חזר שלא אומריםאנו

 לו היה לא וזה בידו כטפו שהרי יכול אין בכהן לחזור בא"אם
 דכיון בו, חוזר כהן אבל משכתי. לא ליה דלימא כל'ום ממנולמשוך

 פירות". ממני משכת לא לטעון יכול כזוכהדעשאוהו
 נידו", ,;כספו כי בו, ל'חזור יכול בעה"ב אין בלבד זה באופן שרק משמעומזה

 ועיין איבא. מיהא  שאיסורא אשרי" ו,,הגהות התוס' ,וכדברי בו, לחזור יכול בעלמאהא
 יוסף" ,ל,,בית .חניין שם, בהג"א עיין וכן למול. לכעהל שהבטיח ,במי מכאן שלמדלמרדכי
 כעיו. 'ונהמאי שם ובשו"ע רס"ד סהבלו"ד

 של והטעם כהונה מכירי בעגין בגיטין רש"י שהביא הטעם אם לעיין)ויש
 לדינא. צ"מ ש,ונה, אינו בתהא .בגמדאחתוס'

 בא לא עוד והמתנות המעשרות של  שהפירות אפי' שייך כהוגג ,מכקריחין
 : וזי'ל ב"ו"ד, יוסף" ,יבית קמכתב לנוה ועייןלעולם.

 כ~שך"מ הזה, בלשון כתב דמילה ר"א פ' דמרדכי אחר'ונות"ובדגהות
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 לקיים צריך בנו את 'למול או בריתו ,בעל 'להיות 'ל'תבלרו שנדר מיאומר
 כני 'ומנהג הואיל מ"מ לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם דא,יז 'ואע"'גל'ו
 וראקת לקיים, צריך כאן גם 'ומקיימים לזה זה ג"ניהם שנווריםאדם

 דאם ארמר יחהשל ר ומיהו וכ'וי ע"א( )ע'7 סיטומתא האי כ"במדאמרינן
 דמי ילא לעולם בא עולא דבד דהף כלום אינלו מע'וברת 'בעודה מתנההוא

 להחשיבו המנוג מועיל הלכך קנין בה דמועיל לעולם בא דהתםלסיטומתא,
 מצעו לז2 לעולם בא שלא בדבר כנ2ו יועיל שלא ובר אגל גמור,כקנין
 גמור". כקגין להתשיבו המגהג בוש"וזרל

 'בנו את שיכיל לחבירו שאמר אדם בדיז באורך התשובה את שהבלא שםועיין
 הזמין אחרת לעיר הלך שהמוהל ראה הבן ואבי ח'ולה היה הבן כי המילה זמןונתאחר
 : ר"ת כה2ם והשיב שניהם, ובאו אחרמחתל

 כהונה ממכירי גרע דלא קודם הוא תחילה לו שנדר איתו,יויאי
 )מ"ט( בהוהב ואמריגן לידייהו, אתא כאילו להו תשיב הגט, כל דפרקולויה
 טובת אלא בנו במילת אין נמי הכא . . . וכו' ל'וי לבן שאמרישראל
 ריב"ם פירש ביה הדר אי מיהו לאחר. וליתנ'ו ביה .למיהדי 'מצי ולאהבאה
 שארית משום עובר ה'וא אבל סלחזור, ,לעכבו יכולים דין ביתשאין
 רשע". לקר'ותו 'ומותר כזב ידברו ולא עולה יע7וו לאלשראל

 דהוי כה2ום בזה ,מחניל 'לא שקנין י"ב, כלל הרא"ש מתש,ובת י2הביא שםועיין
 אבל ביה"ד, ע"י .לכופו לענין ד' ס"ק שם משה" ה,,דרכי כפירוש היינו דברים,ק'גין
 לכתחלה בו לתזור לו ואסור עליו. נשאר עוד שזה ישראל שארית ש'ל איטור מדיןלא
 יחיאל, ולר' ,המהר"מ שבין שהמחלוקת לומר אפשר ז" 'ולפי חזרה, הוי חזר שאםאלא
 דיבורו הרי כי במה"ד ע"י לכופו ,ואפשר הדין לפי לקיים חתב הוא שאם באופןאיירי
 סיטומתא מדין קנין הוי לא יחיאל ר' לדעת ואילו ,המהר"ם, לדעת וכסיטומתא,כקגין
 בו. לחוור ואסור ישראל שארית של החוב גשאר אבל לכופו, ,ואין לעולם בא 'לאכי
 הבטיח אדם אם 'השאלה בע'נין יע"ח, בסי' שכתב ממה מהרדב"ז 'כן נ72ממע ,לאאבל

 וע"ז אחר: לאדם המצא את ליתן 'ורוצה 'בו חוזר ההא וע'כשיו סנדק שיהאל'ח'בירו
 : ש'ם הרדב"זעבה

 הוא אם לא. או הולד שנולד קודם הוא אם פרשת לא"תשגבה,
 אין דקי"ל מקנין עדיף דלא בו לחזור ,שיכול ברור הדבר שנולדקודם
 לאחר ליתנו יכול אין שנולד אחר אבל ,לעולם, בא ש,לא דבר מקנהאדם
 וכבר בשלמא. דיבור ע"י המצוה זאת שמקמם ישראל כל נהגו שכבר'לפי
 דאמרינן מזש ראיה אלה 'בדברים כקרצא בכל גדול עיקר המנהג כיידעת

 ובאתרא קניא בהביות שרושמים יהסם פייה2 סיטומתא, האיבמציעא
 מפני קנה 'הקגין, מדהכי באחד קגה דלא דחע"ג קמן הא קגש. ממשדקניא
 ישראל ו,2ארית לקיים צריך חמנהג הוא וכן ד~אל נמי הכאהמנהג,
 לצשאו קנין שאינו מה הו:8 והמנהג ,נמי ,ומינה 'וגו', עולה יעשולא
 בא שלא דבר כגין קנין בו מועיל שאין בדגר אבל המנהג מפניקנין
 ז"ל". יהיאל הבינו בשם כתוב ראיתי וכן המנהג. שיועיל מצינו לאלעולם

 יקנראל שארית כה2ום רק דינו נזואר הלידה לאחר הגטיח אם דאפרנמצא
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 ר' שאפי' לאמר רצינו שאנו כמו 'ולא מוחלט. קנין דויי סיטומתא קנין משוםולא
 ואם בהת"ד, ע"י לכופו ואפשר קנין מדין חייב הלידה לאחר היה שאם מודהיחיאל
 מדין חייב אבל ,לעולם, בא ש,לא דבר דהוי חל הקנין איז מעוברת שהיא בעתדהה

 ישראל.שאר"ת
 אלא כהונה", "מכירי של דין ,בו אין שהמוהל באופן מדברים שכולס 'לאמרואפשד

 העיר "אנשי דהיינו מילה", מ,,מכירי המוהל היה אם אבל פעמי, חד באופן אותוהזמין
 כאן שהע מודין כ"ע אז ק'כ"ג(, דף ב"ב דן"סב"ם ')כלשון 4ה" מחהל של ומכיריוקךוביו
 רעדע אבל חזרה, הוי בו חזר שאם נמי הכי ואין עוליע יעשו לא "יראל שאדיתמדין
 "וסף" ב,,בית המובא ע"ו, שורש המהיי"ק כתב זה וכעין איכא. ואיסוראמיקרי
 : שכתבשם,

 במצוה ושם יד לו יש יעקב בני למול ראובן שוורגל מאחר"מ"מ
 וראהה ראובן. של זכותו את הפקיע לא שיעקב זמן כל משמעוןיותר
 והא דפריך הכהן מאת דהמלוה מחניתין גבי ל'( )גיטין הגט כלמפרק
 כהונה במכירי וזהל שם רש"י 'ופירש כהונה, במכירי לה ומוקי כהבךלא
 תרוכשה לתת רגיל ואין ואוהביו מכלריו שהם מכרו מאת אישכמו

 . . . קכ"ג( )ב"'ב נוחלין יש ,בפרק גם איתא ודכוותא . . . להם אלאוכועשר
 הגט.,, כל בפרק נצוזכי וכתב ממזק,., אלא ראה ליה תשיבדלא

 . . , בו לחזח- אסור , מועטת מחגה תשיב ה כהו מחבת דכל משוםוטעמא
 בנתינת דר"מ פסק וכן דיא. גמורה חזרה בו הזר גדיעבך אםומיתו
 דגהוהל נוצחה נתינת מדמדמה )דעורדכי(, עכ"ל .ברית. ובעל דמוהלמצוה
 לענלן בו לחזור דאסור היכי דכי משמע כהונה, במכירי דמוקילההיא
 הלוצון.  שמוכיח וכמו כדפו,1"י בעלמא בהלכרא 'ואפילו ומעשרתהומה
 לכוול רגיל שהמחהל היכא בו 'לחזור אסור דמוהל מצ'וה ,בנת"נת נמיהכי
 מכירו ליא'ובן יעקב ששלח הזה בנהון וכ"ש כ"ש הטתם מן ואפי'בנט,
 ". וכו' . . . בנו למולשרבוא

 ישראל שארית משום בו יש כדלה במכירי הוא שאם המהרי"ק שלדעתנננצא
 והר"ר המהר"ם יחלוקו לא שבזה אפשר וא"כ בפיר'חם. הזר אא"כ עולוע  יעשולא

 לעיין. עוד 'ו"צ כהונה. במכירי איירי דלא ,לו אמר רק שהוא באופן רק אמרי הם כייחיאל
 בסיטומתא, ועולם בא שלא בדבר קנין מועיל שלא הרדב"ז של חידושוועצם

 ב,,ים ד,ן"ל בין ר"א סי' חו"מ ביע"א המובאת מחלוקת גם היא יחיאל ר' סברתוכן
 שכתב ב' סי י"ב כלל הרא"ש ואילו יחיא'ל, כר' דס"ל א' סי' ב"ק פ"ה שלמה"של
 סופר" "חתם משם שהביא תשובה" .ב,,פתתי שם ועיין מהני.  לעולם בא שלא 'בדברדגם
 האשה בעוד אפה מוחל להזמין גפיהוש נהגו אי יהיאל ר' לדעת עואפי ס"ו סיחו"מ

 שהיא בעת ,לידור נדגו ,שלא איירי יחש'ל ופר' אלא סיטומתא, נקנין %ימעוברת
 ועיי"ש. כסיטומתא, הוי לא א"כ נדר, וההמעוברוק

 גירושלים הכוללים אנשי כל החליטו תרכ"ז שבשעת והובהר הוברר דידן,בנידון
 וקנאה פילוג 'ימנוע כדי וכן מרוכזה הגביה שתהא כדי אחד, נללי בועדלהתאתד
 אלא לנו, המציאו לא מאז הועד של תקנות )ואילו הכללי. החצד נוסד וע"כגעניים.

 תקנרת 'והיו יתכן תרכ"ו, בשנת שנוטדה לאגודה תש"'ו בשבט כ' מיום תקמתרק
 אישור לקבל כדי רק תשי"ד, ,בשבט כ' ,ביום נתקנו אלה שתקנות או שופ והםחחרות
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 הנז', התקנךת רק 75ונחים לפנינו וכאמדר, אופן, בכ'ל מכבר. הקיימת לאג'ודהרטמי
 י' בפרק מוזכר. לא התובעת של הכולל ושם הכוללים, שמות נווזכרים ג' בפרקושם
 האגודה עניני כל את "לנהל : 6 בס"ק כתוב הפועל, ועד תפקידי בענין המןבר 5,סעיף
 7, בם"ק שם וכן בז'מנן", הפרטי-'כל בספר שתכתבנה החלטותיו ע"פ מהכלל יוצאגלי
 . . . הפהנל" רעד ,ואסיפות הכלללות האטפות החלטות של פרטי-כל ,ספר . . . ,;לנהל :נאמר
 לשם גם האגודה בכספי להשתמש יפה כוחו השעל "הועד נכתב: 12, סעיף ז'ובפרק
 תפה2ת של בהסכם אלו בתקנות גזכרות שאינן אחרות צדקתיות או דתיותמטרות
 שאינו לבולל כסף טכום לתת רוצה הפועל הועד שאם איפוא, לוצא ,באספתו",מחבריו
 לו,2ום וחייבים ע"כ. ,מפורשת החלטה לקבל עליו הבז', 12 סעיף עפ"י וזאת אתם,חבר
 פרטי-כל היום עד המציאו לא רלביה"ד הנ"ל. 5 סעיף ו' פרק לפי בפרטי-כלזאת

 לאנשי והן כללי, באופן לכולל הן מסויים, סכום קוסוב לכולל לתת שהוחלט בוהר~שום
 "דרשני". אומר זה ושוב פרטי, באופןהכולל

 סמך על מהועד, יצאו קוסוב שכולל מוכיחים הכללי" ה,,ועד אנשילמעשה
 קוסוב כולל ואילו תשי"ד, משנת שלהם והתקגרת תרע"ב, משנת שלהםפרטל-כל
 קבלת ועצם חזר'ו, או הוחזוו הם היי יצאו שאם מכללא 'וטוענים היציאה עצםמכחישים
 מוהלט: באופן הוכח לא זה הדיור שענין וכאמור תוכיח. ק'וסוב לכולל דיור אותקציב
 טועגים שדעשובעים אלא לתת, והמשיכו להם, שגתנו מודים כ'ולם התקציב עניןאבל
 נתנו. כן אבל כיחידים; להם שנתן טרען הרצד ואילו ככולל, להםשגתגו

 ה,,ועד ,באנשי לחשוב ראין עני", "ושכירי דין קוסוב כולל לעניי ישכאמור,
 קוסוב כולל ואנשי 'וכו', מ2ראל שארית בכלל ולהיות בהם לחזור שרוציםהכללי"
 להתליס מקום היה וע"כ הכליי. הועד אנשי מאשר יותר שבהם העניים אתמכ"רים
 בהיות אולם, הפסיקו. מה ובושום בותנים, שהיו ההקצבה את לתת להמשיךשעליהם
 לחזור רהצים אופן ובכל הכללי", ל,,ועד שייכים שהם בפיהם טענתם קוסוב כ'וללוועד

 אתד וכל לפרוץ, המח~קת ליד לתת לא כדי ע"כ מסכים, אינו הועד אבלולהתקבל,
 להרבות כדי וכן הכללי", ה"ועד ליסוד ,ופנה יסוד אבו "יה ש,זה לעצמו ק'ופהיעשה
 בארצות להודי ישוב שאין השואה, לאחר שעתה שיתכן 'מ'וסיף ,והימתי גישראל,אחדות
 אלו, ממקומות נגבים ,והכספים בעולם, אחרים ולמקומות 'לארה"ב עברו וכולםהמוצא
 מקום היה הכללי" ו~יעד היה לא אם ,ואפ" מרחלט, באופן יצאו אם שאפי' לדון מקוםיש
 דהיינו בחלקו, לתביעה ב' לסעיף להענות יש הנ"ל כל בהצטרף ,וע"כ מחדש, אותוליסד
 אחד בציג יבחר קרסוב וכולל הכללי, הועד הגהלת חברי על ,להמנות קוסוב כוללזכות
 ואין 8, סעיף ז' בפרק שנקבע בהסדר צורך ואין חמרעצה, ועד כחבר שישמשמטע'מו
 חועזן חברי ככל ולהתנדצ התקגות על לשמור עדעליהם לומרצריך

 הכללי" וק,ועד את ולחייב בחלקו, הערעור את לקבל .להחליט לדעתל ישלכן,
 המועצה, לועד קוסוב כולל נציג אתלצרף

 ועד כחבר שה2כיט מטעמם אחד נציג לבחור שוסוב הקז-ש הנהלת תבריעל
 הכללי". ה,,ועד שלמועצה

 אליהומררכי

 הערעוור. את לדחות שיש שליט"א, "2ראלי הגר"ש כב' של למסקגתו מצטרףהריני
 גולדשמ'דפאליעזר
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 : דעות ברוב פוסקים אנולפיכך
 הערעור. את דוחיםא.
 ולתיענות מחדש, לזין ישראל" כנסת ,ונללי ה,,ועד לפני 8מליציםכ:

 הכללי "יצד לאגודה מחדש ,לצרפו קוסוב כולל המערערלבקשת
 מזה, הנובעים והחובות הזכויות כל עם ישראל",כנסת

 להוצאות. צואיןג.
 תשל"ו, בטבת י"א ביוםניתז

 1016/לד מס'תיק

 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבבית

 דיחובסקי קו. אזולאי, ע. צמבלימט, ג. ה, הרבגים : הדיינים כבודבפגי

 :בעגין
 א. : ת ש ק ב מה

 א"ממת חרשת של גיור :הג"דון

 מועילה האם - להתגייר. אלמת תרשת שהיא אשהעתירה
 מצוות, קגלת ללאגירוה

-- 
 יהאם גקטן גירוה תלה איך

 מה .- למחוה, יכול אימהי ועד מדרגנן או התירה מןזו
 גירות קבלת תנאי האם -- שוטה. או קטז בעבד הגירותדין
 נין הכדל גזה יש והאם שלושה ובפגי ניום דוקאהיא
 האם -- ודיניהם. השונים התרשים סוגי -- לקטן,גדול

 ת. ו לגיר תרשים לים ב ק  ממ

מסקנות
 גירוהמ בכלל אעו מחמות קבית בכלי  וואינו וכל הגירות פצצת היא מצוותקבלתא,
 משןות, קבלת בר אעו שקטן אעפ"י דע, נית דעת על אותו שמטבייים קטןגרג.

 ויתנהג כעץגדל ההש הגירות ,ועיקך מצוות, לכלל יגיע שהקטן משום האהטעם
 לניירם. מקום איו מצוות לכלל יגיעו לא שלעולם כיון ושוטה חרש ברםביהדות,

 לא לעולם קחצוטה השעפ"י דין, בית דעת % אותו מטגיים שוטה או קסן,עבדג.
 שאע עבד של גירותו ששתה מוום הוא הדבר שטעם יתכן - מצוות לכלליגיע
 לגירותו. מהגגד וצאינו ,בכך ודי בפהצל וקבלתו דעחןצריך
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 למתגייר. זכות בדבר יש כן אם אלא לגירות ניקקים דין 'ביתאיןד.

 זכין בדין הראהפונים נחלק'ו1(ה.
 לקטי

 מדרבנן. או התורה מן הוא אם
 גה-ותו אין מדרבנן, אלא לקטן זכין שאין הסובר'ים 'שלדעת אומריםיש2(

 זה ולפי "ןראל. בגת להתיהו .דאין מדרבנן אלא שיגדיל עד קטןשל
 שתיגשא חשש דיש גלהותן להגביל נוכל כשלא חרשת או קטגה לגייראין
 מקוק טכל מררבנז, אלח א"נה הגירות אם שגם אומרים יש אולם ישראל.יבני
 לבבי-ישראל. ל,היגשא שתוכלנה חכמיםתיקנו

 שלעולם גחרוסת מ"מ ישראל, לבגי להינשא מותרות שמדהבנן גאמר ,אםגם3(
 כי לגיירה, מקום אין התורה, מן גיהות לכלל זו לשיטה תגיעלא
 גירות לכלל לעולם תגיע ,ולא מדרבנן יק שתישאר כזו גירות מצינולא
 תורה.של

 'המיע)וטדעת
 הגירות. את ומעכבים הגירות, מעשה עצם הם הדיעות 'ל,כל וטביל'ה מילה1(א.

 בלבד. בטבילה הגירות לו ומועילה כאשה דיגו גיד יו שאיז מי2(
 אלא אינה או ומעכבמ, גירות מעשה היא מצוות קבלת אם הפוטקים ,חל'וקים1זב.

 מעכבת. ואינה הגיהות 'למעשה'תנאי
 מצוות קכלת המוברים שאף מצוות, להודעת מצוות קבלת ביו מחלקים ויש%(

 מעכבת. אינה מצוות ,הודעתמעכבת,

 הגירות, מעשא עצם היא המצוות שקכלת הסוברים ,לדעת שגם אופרים יש 1זג.
 במצוות. מחוייב אינו וסצדיין טשום מצוות בקבלת קטן בגירות צורךאין

 אלא חלה גירותו אין ומבילה, מילה ע"י נעקרת גיהות, 'דכל הואילאולם2(
 בו שהעיקר גדול לגר ,בניגוד של,חיה, ובפני ביום היא והטבילהכשהמילה

 כלילה הן והסבילה כשהמילה אף בדיעבד חלה שגירותו מצוות, קב,לתהפ
 שנים.ובפני

 מדהבנן, אלא איגו בי"ד, דעת על אותו שמטבילים קטן שג"רות אומריםישד.
 התורה. מן שהיא ,הפוסקים מסקנתאבל

 אותו. מקבלים טעצמו קטן גוי אף בא אם אבל בגרויות, יוזמה נוקט אינובי"דה.

 אבל כך, לשם לבי"ד איותם שמביא מי אין אלא גירות שייכת ,ושוטה גחרשגם1.
 אותו שמטבילין ק'ט'ן גר כמו דיו אותו לו יש ע,ליו ' רבו שרשות 'שוטהעבד
 בי"ד. דעתעל

 זה ולפי לו, ההש ש'זכות משום הוא מדאורייתא 'היא קטן שגיהות "סוומריםטעםז,
 מצוות של קים זכות לו שאין אעפ"י מדאווייתא היא חרש של גירות שגםיתכן
 וחומרית. חברתית מבחינה זכו'ת לו יש אבל מהן, מטור חרששהרי

 ובר. לכל כפיקח דינו האדם כזחוד לדבר שלמד אילם חרש1(ח.
 כשיקח. דתו הפדסקים הוב ,לדעת עיל'ג, וגקהל ידים  בתנועות דצודבר אילם חרש2(
 טהמחה. ובר דעת בר אינו בלבד ידים בתנזעות המדבר אילם חרש3(
 כאפוטה. דינו הבתב מתוך שמדבר אף ידים, בתנרצות מדבר שאיבו אילם "רש4(

 יש הרי דעת לצר גחשב הוא אם אדפן, בכל לקבלו יש אילם "רש ופל ,בגיוהוט,
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 לקבלו יש דעה בר אינו ואם להתגייר, המבקשים גכל גזר ל'הליכילקגל'ו
 קטן, כגר בלבד ,וטבילה מילה ידיעל

פסק-דין
 דינה ההלטה ולפי חרשת-אילמת, שהיא כיון ושבקשת את שייי שאיןנראה

 אינו מצוות קבלת בכלל שאינו וכל מצוות, קבלת בת שאינה ונמצא דעת, בתכלאו
 קטן לגר ידמות 'ואין וגירות, מהות היא מצוות קבלת כיררע שהרי גירות,בכלל

 קבלת בר אינו קטן דגר אע"ג ע"א(, י"א דף )כתובות בי"ד דעת על אותושמטבילין
 ביהדות, ויתנהג כשוגדל הש הגייות ועיקר מצוות, לכלל שיגיע קטן דקואנימצץווק
 שהגדיל אחר ביהדות גהג אם ורק למחות". יכולים ,יעדילו : שם בגט שאמרווזהו
 שם וריטב"א רשב"א 'ועי' ס"ה, רס"ח סי' יז"ד בשו"ע כמבואר למחות, יכל אינושוב

 של ועונשן שכרן מתן אותם שמודיעים עד גמורים גר'ים שאינם התוס' בשםשכתבו
 "דמועיל וז"ל: שבתבו ע"ב ס"ח דף  סגהדרין בתוס' ממסמע וכן כשהגדילו.מצוות
 ומתוך מצוווג קבית איא חסרים ואין ,בגופם, שהלתה קינות של וטבללה מללהלדו

 לכלל המבקעות תגיע לא שלעולם בנידוננו ולפי"י  קבלה". היינו מיהו ולאשגדלו
 לגיירוע מקום אין ,וח"ובן, נ~צוותקבלת

  רס"ו( מי' יו"ד בסור  )רהוונא מילה  הלכות  גה"ג שכתב ממה לזה סמך 'להביאויש
 להתנות כשרים שאינן .מפני אותן מקבלין אין  ,להתגייר  ליבאו וקטן "חשששוטה :וז"ל
 דעת בו שאין אעפ"י קטן אבל  אותו, מקבלין אין להתנות כשר שאיז מי וכלעליהן,
 שמודיעים מה דהיינו נראה עליהן" "להתנות שכתב  ,]מה אבותיו" עפ"י חותומלין
 מצוות[. קבלת בני אינם וקטן שוסה דחרש 'ור"ל מצוות, של ועונשן שכרן מתןלגר
 משמע אבותיהם, עפ"י אותס מלין ושוטה חרש שגם ,בה"ג כתב לא למה לדקדק'ויש
 גירות. בהו שייכא לא מצוות לכלל עיעו לא שלעולם  כיון ושוטה דחיש שנתפנו,כמו

 ס"ז. רס"ח סי' השו"ע על טהרש"א בגללון - בה"ג מדברי כן דייק שכברוסצאתי
 מטביליז שוטה או קטן "עבד : ס"ו רס"ז ס" שם בשו"ע שכתוב ממה שצ"עאלא

 דעת והרי שם. בטור שהובאו גאון עעדאי רב בדברי ומקזרו בי"ד". דעת עלאותו
 ובקבלת מועתו  אם כי כרחו, בעל עברות לשם נברי להטביל שאין  וס"ה  ס"ג  שםהשו"ע
 עבד .להטביל אפשר איך השאלה 'ונשאלת  הרי"ף, לשיטת  שם הטור וכמש"כמצוווג
 וכנ"ל. מצוות, לכלל יגיע לא לעולם הרי ב"ד, רעת עלשוטה

 דעתו בעינן עבדות לשם בטבילה  דגם הרי"ף לשיטת דאפילו לרמר ישואולי
 מהות היא ושמצוות קבלת דהתם גמור, גר של מצוות לקבלת דומה אינו מ"מוקבלתה
 בעל יהא שלא אלא ,בעיגן לא  יברות 'לשם בטבילה  משא"כ שכתבנו, וכמוהגיהות,
 אבל מצוורע קבלת כאן שאין אף דעת, בו שאין שוטה בעבד ולכן לרצובו,  רבגיגורברחו
 דלדוות מצינו מזו גדולה והרי בי"ד, ע"ד 'לדאצביל'ו אפשר הלכך המחצגדת, דעת גםאין
 דהינן כרדו, בעל עבדות לשם להטביל א8שד ע"א, מ"ח דף יבמות 4הרגגב"ןרעע"י
 קבלת בעבד בעינן לא להרי"ף דגם י"ל ושפיר גר, מטבילת עבהות לשם  טבילהרסואני
 כרחו, בעל יהא שלא ועא הקפהרא עיקר אלא בגר, כמו 8משמצוות

 "ערוך ]רע"  וכג"'י
 יבול  אינו רגדמל אם בי"ו,  ע"ד  שהטבילוהו קטן דעבד שכתב ס"ח רס", ס"השלהן"
  )גם בע"ב עבר  להטביל אפשר שם, יבמות אלעזר, בן  שמוון לר' דהא וטעמךלמחווק
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 צ"ע, שעדיין אלא עיי"ש[. כ"כ רחוקה פלוגתא ביניהם משוינן ולא הרי"ף(,לשיטת
 שכלון בפוניטות .לומר לו היה ד, ,בי" ת דע ע,ל 'הע'בד ,שמטבילין בשו"ע אמרלמה
 בעבו דגם מזה ומוכח לגייהו, אפשר שפיר המתנגדת דעת כאן יאין שוטה א,ו קטןשהוא
 משמע 'וא"כ שם, ב"ח וכ"כ בי"ד, ע"ד צריך ולכן בגר, כמו ממעו 'מצוות קבלתבעינן

 גמור, גר .לשם גם אלא עגר לשם רק לא בי"ד דעת על 'לגיירו אפשר דשוטהלכא'ורה

 לגייר' אין הסברא דמצד דכלון נראהאול'ם
 ,לא שלעולם כיון חר'ש, או שוטה ג'וי

 ע"ד להטגילו ,שאפשר שוטה עבר לענין דמצינו אף הרי )וכג"ל, מצוות, לכלליגיע
 גמורה. גירו'ת לענין ולא, עבד, לענין חידושו, אלא בו 'לך איןבי"ד,

 "ונראה ; וז"ל כתבו ע"ב ס"ח דף בסנהררין הת.ומ' דחנה 'לקבלה, שאין נר'אהע'וד
 ש,לא לאדם. וכין ,תנינא בכתובות דפריך והא וכו', זכיות לשאר דמי לא דגלרותד'זכיהה
 בדבר גופו ולהכניס להתמצע לביה"ר היה לא חובתו היתה דאם מונום היינו וכו'בפנלו
 שפדר מצוות גר ,ולהיות להגדיל שסופו קטן לענין ררק י"ל 'ולפי"ז חובה". לושיש
 ,בגידוננו משא"כ גדבר, גומו :ולהכניס להתמצע  מיי~ךייוי יש שבגלנה גדולה זכות 'כאןיש

 היא וכ'ות גי'ורת ,היותה עצם רמ"מ נאמר אם גם הרי מצוות, לכלל תגיע לאשלעילם
 ובפרט בדבר, ביה"ד "התמצעות" את 'מצריקה 'היא גם כזאת רזכות לן 'לימא מאןל'ה,

 שננצאגו ]ומה ,וכו', לישראל גרים וקשים גרים, לחפש שלא היא ,מגמתנו ,כללשבדיך
 מתמצע ביה"ד 'למה ,להקש,ות אין גי"ד, ע"ד שוטה עבד שמטבילים ס'"ו רט"זבסי
 האדון[. טובת והיא: ברבר, טעם יש דהתםבדבר,

 מטבילין קטן רגר הדין יסוד הגה שיתבאר. מהטעם לגיירה שאין נראהעחא
 שיש וידוע שם, גגמ' בראיתא בפנלו, שלא' 'לאדם רזכלן משום חוא 'בי"ד ע'"ואוחד

 גשתי ותיוי מדרבנן, או מדאורייתא הוא לקסן דזכין הא אם ,הראשוניםמחלוקת
 שאין דלהסוברים שכתבו שם כתיבות 'תוס' ועי עיי"ש,. ע"ב, ע"א דף בב"מהגלרסאות

 מדיגנן. אלא אינו בי"ד, ע"ד אותו מטבילין קטן דגר הא מ,דרבנן, אלא לקטןזכין
 התורה, מן דבר לעקור חכמים ביר כח יש כמ"ד היינו דאור~תא, למילי גר דהויוהא
 כדאיתא ועשוע בקום התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח דאין קיי"'ל אגן'והנ'ה

 וכ"כ דרבנן. 'למילי אלא קטן של גירותו מועללה אין ולפי"ז ע",א, צ' דףגיבמות
 .לדונו טומכין 'ואין מדובגן אלא 17 גירות טאין  טפ"רשו ,לוינן  וו"ל: שםהריטב"א
 ,],וכן ". התוס' ,בעלי רבותינו ,וכ"כ וכו', מדרבנן ,שהוא וכל גסך יין ,לענין אלאכישהאל

 רק משמע כשד", ביין ומגעו ידיהן על גר הוא "והרי שכתב: שם מרש"י 'לדייקיש
 אמנם שם[. מעועיע" וב,,מבי  רס"ח 0י'  הבייח דייק ווכן דהבנן. ענין שהוא 'זה,לעמן
 ב"ח עי' אולם עיי"ש. הרמב"ם, דעת ושכן התויה מן גר שהוא היא הריטב"אמסקנת
 ואין דרבנן למילי אלא גר שאינו זו כשיטה להחמיר יש דלבועשה שכתב רם"חסי'

 ישראל. בבתלהתירו
 וקרוב דרבנן, למילי רק גירותה להגביל גוכל לא נגיירה שאם בנידרננוולפי"ז

 נמצא בזה, להתיהה אין הא הב"ח ולדעת ישראל, לבן ,תנשא הגה~ות שאחרלחהאי
 'לגילריע לנו אפשרשאי

 "הגיורת : שם כתובות במשנה מפורש דהא צ"ע, הב"ח דברי לכאורה'והנה
 מאתיים", כתובתן אתד ו"ום שנים שלש מבנות פחוהות ושנתגיירו שנפרו וכו'ותשבויה
 לפרש דאפשר מיוי, קשה לא אולם שנתגיירו, הקטנית את שפיר שהשהשומשמע
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 התווה. מן גירותן דאז ביהדות, ונהג,ו שגדלו עד ינישאו לא אך בקטנותןשנתגייר,ו
 דאזלה כתובה לה יהבינן למחות, יכולין הגדילו ס"ד "ואי : שם בגמ' שאמיוומה

 דמ"ד אללבא קאי דיעמ' ,לומר יש בקטנותן, שהשיאון מבואר הרי בגרותה",ואכלה
 דקיי"ל להלכה משא"כ התוס', וכמש"כ 'ועשה, בקום מהשת דבר לעקור חכמים ביד כחיש
 אחרי בנדלותה שנישאה דאיירי הנ"ל המשנה נפרש כר'חנו בעל ;וכו', חכמים 'ביר נחשאין
 להשיאה אין מדהבנן, אלא ושירות שאין בקטנותה אבל מדאורייתא, גירות בהשתל
 הב"ח, כד' ישראל,לבן

 : וז"ל הג"ל, התוס' על שכתב שם, כתובות יהושע" ב,,פני כתוב כן לאאולם
 סברא שיש היכא דוקא דהיינו מתוך( ד"ה ע"א, )פ"ח ביבמות התוס' נתבו"כבר
 וקטנה דקסן דעתיה דאמדינן ,כיון חה'ינ התורה[, מן דבר לעקור חכמים גיד כח יש]אז

 לקטנה דתקנו היכי כי לקטנה, נש'ואין לתקן נמי הוצרכו ישראל, בדת להו ניהאדודאי
 אליבא גם התוס' דברי קיימי דבריו ולפי עיי"ש, משמרה". בעלה שיהא כדי ישראלבת

 ג2"מ ועשה, בקום התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח דאין דקיי"'ל דאע"גדהלכתא,
 שם(, יבמות התוס' )לשון התורה" מן דבר עוקר חשיב לא ,וסמך טעם קצת שיש"בדבר
 כמו ישראל, בבת מותרת שתהא שתקנו חכמים, לתקנת וסברא טעם יש בעביננווה"ה
 אשרי ועהות בדעת לומר צריך וכן משמרה. בעלה שיהא כדי לקטנה נשואיןשתקגו
 מותרת גיחןת שקטנה שם כתב ומ"מ מדרבנן, אלא הגירות ואין כהתוס' ג"כ שכתבשם

 דחכמים כהמום טעמא, דהיינו צ"ל ובע"כ עיי"ש. שם, שלמה" של ,ב,,ים וכ"כלישראל.
 וכנ"ל, בדבר, וסברא טעם שיש כיון כן, לתקן חככדם ביד כח ויש נשואין, להתיקנו

 אלא וו גירות שאין שפירשו שיש שהביא אחרי שם, מקובצת" ב,,שיטה]הייטב"א
 ליכא בגוקה דגם ותירץ ישראל, בבן הקטנה הגיורת מתירים איך ג"כ הקשהמדרבנן,
 מחלוקת בדבר יש באמת והנה ע"ב(. ל"ו דף ,)ע"ז גשג"ז משום דרבנן איס'וראלא

  אישות דרך הנכרית על הבא  הרמב"ם דלדעת ט"ז, סי' ריש ,אה"ע ע"הראשונים,
 שם הפוסקים" ב,,אוצר עי' אולם  עליו. חולק שם והסור בם, תתחתן דלא בלאושובר
 נו. פוגעיס קנאים  ש,הר,י התורוע מן שאמור מודה הטור גם דבפרהסיא אחרוניםבשם
 לוגשא קטנה לגיורת להתיר אפשר אי ולפי"ז הר"ן, בשם שם מלואים" "ובניועי'
 התוס'[. וכמש"כ נוה"ת, דבר לעקור הכמים ביד כח שיש נהמא כן אם אלא הצראללבן

 ווהגירות נאמר אם אף ש,בנידוננו, יונא יחהיע" "פגי כדברי נאמר אםוהנה
 זו דלשיסה נראה אדלם ישראל. יבן להנשא שפיר תיכל מדרבנן, א'לןאי4ה
 בגר איא כזו גירות מצינו דלא לגיירה, יתכן לא  גכלל  ,מדרבנן אלא  הגירותשאין
 תישאר שהגייות ,בנידובנו כן שאין מה התוויג מן גר ויה" להגדיל ש,סופוקטן
 מכש'ולים. כמה מזה לצאת שיכולים אלא עוד ,ולא כז'ו. גירות מצינו יא מדרבנןרק
 ואילו מדרבנן, אלא כיהודיס  ייחשבו  לא הבניס הרי 'בנים, ותלד תנשח אםכמן

 כמה מה; לצאת יוכלו הדבר, מן ידע לא שא"ן זכיון הם, בכריםמדאחרי"תא
 אלא דשירות שאין הסוברים לדעת לחוש ראוי למעשה מ'/מ התורה, מן גר חויקטן דגי סוברים הראש'ונים מן שהר,בה ,ואף לגיירה. ראוי אין 'לכך אי קלקולים.וכש;

 הב"ח. שכתב וכמומדרבנן,
 דנן, המבקשת את לגייר שאין נראה המגואר כללאור
 צמ*ליספ ג.ח.-
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 מלידה חרשת-אילמת היא המגקשת להתגייר. הנ"ל של בקשתה הוא הך'*וןגושא
 בל'בד. ידים בתגועותומ'דברת

 : לדיוןהבעלות
 ד בחרש-אילס מעכגת מצוות קבלת האםא(
 ז 'להלכה כחרש, נחשב ידים" ב,,שפת עצמו המבטא חרש-אילם האםב(
 לאחת. אחת הדברים, אתנברר
 חרש-אילם. של בגיותו מצווה קגלתא(

 הרמב"ם ,טר. מצחת קבלת של המשמעות את תחילה לברר יש זהכבהזא
 כתב: א--ד( הל' ביאה איסורי מהל')פי"ג

 וטבילה במילה לברית, ישראל נכנסו דבהם"בשלשה
 ילהסחופף לברית ה;כנס העכו"ם כשירצה לדורות, וכןוקרבן...

 וטבלה גילה צחך תורה, עול עליו ויקגל השכעה מפיחחת
 קמד/מרצאת

 הגעות. מעשה ח וטבילה מילה : עקרתית בבעיה יחהמ ההמב"ם בדבריהמעיץ
 תנאי שהיא או וטבילה, כמילה 'הגי'רות מעשה חיא מצוות קבלתהאם
 ? בלבד ת 1 'ר י גב

 'לברית הכניסה את תחילה שהגדיר' הרמב"ם לשון על לסמוך לו יש זהדיוק
 ד'( )בהלכה אח"ב ורק מצוות, קבלת הזכיר ולא ב'לבד, ן ב ר ק 'ו ה ל י ב ט ה ל י מב

 העכו"ם "כשירצה : ה ש ע 'מ ל ם ד 1 ק י א נ ת כ המצוות קבלת א", הרלוב"סציין
 מצוות, עול עליו ויקבל השכעה כנפי תחת ולהסתופף לבריתלחכגס
 מלה הוא עיות מעשה כ*מה  קרבן".  והרצאת וסבילה מילהצריך
 תחת: עול עלת 'טיקבל הרא למעקבה קודם וטתנאי אלא קרבה והרצאתוטבילה

 הגירית, מהית היא מצחת ועקבלת הימב"ם בדברי לפרקז ניתן קעימצד
 סקום -ן אד -- הגמרות מהות את : קרי -- מצתת" עול עלע שיקבל "אחד כןועל
 ג,שרידי- ]ועיין קרבן. 'והרצאת 'וטבילה מילה שהוא הגירות מעשה אתלבצע
 זה[. בגושא רוזנטל הר"י של במאמרו תש"ל ניסן "מוריה" ובחרברת ק"ט ס" ח"באש"

 הלויות - מהות או תגאי - מצוות קבלת של במהותה השונות ההגדר'ותשתי
 בדברי רס"ח( סימן )יור"ד הב"ח דעת לאו. או מעכבת מצוות קגלת אםבשאלה
 ועונשן המצוות הוד"עוה,ו שלא או אהריו גדקו שלא "גר הי"ז(:ביאה איסורי- מהל' )'בפי"ג הרמב"ם דברי את פירש כך מעכבת. מצוות קבלת עואיןהרמב"ם

 שלא לגר היא שהכוונה הב"ח ופירש, . " ר ג ה ז י ר ה הדיוטרת, ג' בפני וטבל'ומל
 מצוות. עליוקיבל

 מצוות דע'ת ו ה בין הבדלל כ"ט( סימן )לור"ד שלמה" "חמדת בובו"תאמנם
 ועתשנ ,עחמות שמן להודיע מערה מצתת שהרעת ושדש מצחת. בלת קלמז
 ק,בלת אבל הגירוהה נפגעת לא בתסר לרקה האינפורמציה אם גם כי מעכב, אעווזה

 לדת שנכנס הגירות עיקר "וזהו מצוות, עול עצמו על לק,ב,ל נועדהמצוות
 כ"ו. סימן ח"ג ב,,אחיעזר" זה בנושא ועיין מעכבונ קבלה לכןיהודית",

 לא שדיא יתכן לא הגירות, כמהות המצוות קבלת את נגדיר שאם ומובןברוד
 לעיכוב: אינו שהתגאי לומר מקום יש אזי בלבד, תנאי היא הקבלה אם א'ולםתעכב.
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 החולץ )פרק הרא"ש' זה. בנושא לט"ז הש"ד בי7 הסגנו7 ל'שינוי לב לשיםראוי
 דין". כתחילת הוי מצוות קבלת "א"נ : ג' צריכה מצוות שקבלת בטעם כתב ל"א(סימן
 מצוות מקבלת "הוץ : זה בסיגנון הרא"ש דברי את הביא סק"ט( רס"ת סימן )"ור"דהט"ז

 וטבילה מילה אבל , ו ת ל ח ת ה ו ,ר ב ד ה ף ו ג ד ה ז ש ובג', בלום איגה אםשמעכגת
 בסיגנון הרא"ש, דברי את הביא שם הש"ך בלילה". אף תוה התורה דמן דין כגמרהוה
 תוס' כמש"כ מעכג בדיעבד אפילו ג', בפני קיבל לא אם מצוות בקבלת "אבל :שונה

 הדבהם חעספת "כן דין", כתתילת היי מצוית דקבלתוהרא"ש
 מצחתן "קבלת במרמג הילו ההגחמת בסוד עומדת הרא"ש, בדברי האמי על הט"זול

 כדברי שבטור משה" "דרכי מן הכותב דייק לעיל( )שצויינה "מוריה"גחוברת
 שאם דרבוותא מברא בנ"י "וכתב : רס"ח( סימן ,לריש הב"י מש"כ על שכןהב"ח,

 משמע לא רבינ'ו בדברי ,ולקמן : משה" "דרכי 3תב מעכבת", אינה ו ה ו ע י ד ו ה אל
 ג'. בה קנצריך מצוות ת ל 'ב ק .ב הטוי עומק שם ח~רי ". בג' אפילו מעכב שהריכן,
 הודעה. לבין קבלה בין הבדל כל משה" "דרגי לדעת איןא"כ

 תלויות אשר ת, מהו ו א י תגא שונות: הגדהות 'לשתי גחלקת מצורת קבלתאם
 , ת ו ר י ג ה ה ש ע מ בודאי הן וטבילה מילה הרי - לאו או מעכבת הקבלה אםבשאלה

 הגיד בנכרת שהתירו הפוסקים דברי את ,להבין איפהא, "2, בלעדיהם. אפשר אי כןרעל
 דברי יסוד על וזאת רס"ח(, סימן ריש )יור"ד .והשו"ע הטוד שפסקו כמו בלבד,לטבול
 אות פי"ט ובשבת ל"ג אות )שם יהרא"ש יוסי( דרבי ד"ה ע"ב, מ"ו דף )יבמותהתוס'
 חלק עוהיא מייה ללא גירות תיתכן וכיצד אמרינן, לא דעביד כמאן אונס והריה(,

 1 הגירותממעקוה

 שהביא )שם(, הטור של לשונו דקדוק לפי הדברים את ליישב נראהבפשטות
 : והוסיף זוהלכה

 השכינה כנפי תחת נכנס להתגייר, שבא סריס גאון, כתב"וכן
 . " ה ש אכ
 'אמורים דברים במה אולם הגירווע ג~מעשה חלק היא מיל'ה אמנם : מעתהאעצור

 עונכרת מי כךלדע ללא הגידות, למעשה נחש,בת לבדה טבילה ה ש א ב אבל , ש י אב
 בטבילה. די כן ,ועל גירות, לנבי , ה ש א כ נדהמבהגיד

 אגל לאשונ נחשב כי בלבד טבילה ע"י להתגייר יכול הגיד בנכדת רקראמנם
 גיד, לו רהב היות כי תקנה, לו אין לכ~ול, שאסור במסוכן או מילה מהמת אחיובמתו
 להועיל" "מלמד בקךה'ת וראה מילדנ ,ללא הגיהות מעעוה את לבצע ואין לאהצ,נחשב
 שיהיה מחמת מהימול אפשר קואי גר לקבל שאין "הוריתי : שכתב פ"ו( סימן)יור"ד
 זיראן" שמעון ר' להיב גרים להלכות ברית" "אות בספר 'ועיין נפשות, 'בסכנת זהע"י

 לקבלו. שאין שהורה וע,אחיעזר" בעל עוזרהיים רבי של תשובתו את הביא קב-קג( סימן )ה"ב אש" "שרידי 'ובספר בזה(.)שנסתפק
 הן וטבילה מילה הגירות: של השונים המר3יבים גגדרי עתה עדעסקנו

 הגירות. מהות או בגירות תנאי היא מצוות וקבלת הגירות,מעשי
 בגירדתו נפקא-מינה יוצרת בגירות, כמהות או גתגאי קבלת-מצוות של.הגדרתה

 קטן.של
 בי"ד". דעת על אותו מטבילין קטן "גר : ע"א( י"א ')דף כתובות גמסבתנאמר
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 קטן? גר של לקבלת-מצתת מחסמה
 אותה מטבך4ן היאך הריטב"א, מקשה "עוד הביא: יסם מקובצת"ב"ערטה

 לעבב, ,ואינו למצוה דהחוא ותירץ, י וחמררות קלות שיודיעוהו בעלנן בעלמא גריהא
 גר הבה: שעה לשח וזה מעכב. אינו הוא הודעה בר דלאווהכא
 ומרג גף,קט

 אפשר". לא בקטן אבל דאשי, העא מלי עי קבלע דצרי
 של מרסג אין כן וסאם עירות מהות אעה  מוית וסקבלת מובריהםמתבאר

 סחוייב שאינו קטן .לכן לבד, ,ב תנאי היא אלא - מצוות קבלת ללאגירות
 בגירותו. מעכבת קבלתו איןבמצורת,

 : פסק ג'( 'רס"ח, סי' )יור"ד השו"ע מרבבה", ,להגול בדברי גם מתבאר זהנושא
 הטבילה, בין המילה בין לקבלם הסצוות להודיעו גין הגר עניני"כל

 בדיעבד אבל לכתחילוע דוקא מיהו ,ובלום. לדון הכשרים בג' שיה"וצריך
 גר". הוי . . . ב' בפני אלא סבל או מל ,לאאם

 ,שם: מרגבה" "ז-גולוכתב
 ת 'ל ב ק ו י צ א ש ל ו ד ג ר ג ב היינו 'וכו', בדיעבד,~ןבל

 ~וסגי הדבר גמר אלא אינו ,והטבילה המילה ולכך ק'ר, י ע ת ווהמצ
 קבלת בו שייך שלא קטן גר אבל בלללה. ואפילו שלושהבלא
 לכו"ע בי"ד, דעת על אותו שמטבילין עיקר היא )והטבילת ת, צ,ו'ומ

 ש,לושה". ,ובפני במום להיותצריך
 במה אולם הגירית, מהות היא מצוות קבלת וואמבם היא הדבריםמשמעות

 כל סובבת .במצוות, מהוייב שאינו בקטן אבל במצוות, שמהוייב במי אמורים,דברים
 קבלזע ללא בל'בד, וטבילה 'מילה עלגיר,ותו

 כמהות נגדירנה אם ובין בגירות כתבאי המצוות קבלת את נגדיר אם ביןא"כ,
 הכי. 'בי שאינו במי 'מעכבת הקבלה אין -הגירית

 : ק"ט( סימן )ח"ב אש" ב,~סרידי הדברים הובנו אהרתבדרך
 על רק ההש בי"ד, דעת על אותו מטביליז קטן גר דאמרינן,והא

 ממש ובטבילה במללה אין זכות דבלא זכות, מטעם דמהני והטבילההמילה
 בי"ד שדעת אמרינן ולפיכך דעת, לו אין שקטן גירות לשם נעשודלא
 דגר זו מצוות קבלת אבל גיהות, לשם ארתם לעשותמהני

 שזכין משיום מהני זו שקבלה לומר שייך ולא המקב'ל,ש,בלב
 ל ע 1 גר, של בלב קבלא כאז הסרה מקום מכל שהרי 'בפביו, שלאלאדם
 הא אם לחקור יש זכוה.ה שייכת לא שגלבקבלא

 מילתא דאיגלאי מטעם הוא למחות יכוליםדהגדילד
 כאן לו דחסרה הטעם או הוב, לו היאשהגירות

 ייש כשהגדיל רק היא מצוות שקבלת מציות,קגלת
 דעת".לו
 מעכבת מצתת קבלת אסבם קטן: של בגיותו אחרת תפשה בדברטמתבארת

 שבלב דברים על זכיה אין כי לאדם, זכק בה וון .-- בקטןגם
--' 

 למחות יכול כן על
 מצוות. קבלת ילא גירדת שאיןמשום

 אין ,הכי גר שאינו שבקטן מקובצת" ה,,שיטה לדברי בנעוד הש זותפיסה
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 למתות שיכול ומה בלבד. וטבילה מילה ע"י מתקיימת וגירותו מצוות, בקבלתצורר
 גורמת המצוות קבלת אי אש" וק,שרידי לדברי לו. הוא שחוב משום יצאמשדגדיל
 קטו. גמרות של וציבותהלהוסר

 ברש"י )עייז מדרבנן רק היא בקטן ש,הגירות ננית אם זו לתפימה מקום 'וישיתכן
 הראשונים, רוב שתפסו כפי התיהה, טן היא הגיהות אם אולם שם(, מקובצת"וב,14לטה
 כרחך ,ועל המצוורנ קבלת ש"וא המרווג לב ללא כזו גירות 'תיתכן כיצד ,5תבין,קשה
 הגי. ,בר שאינו במי בקבלה צורך שאין להניחצריך

 רבים שבמקרים משום הזה, בזמן בגיר'ויות התת-פה נקודת היא מצוותקבלת
 הזה בזמן מצוות לקבלת בלחס רבות האחרונים עסקו וכבר ורציג"ת. כנה הקבלתאין
 המצוות, מן פטורה חרשת-אילמת דידן, בנידון ועוד(, כ~ו, סימן ת"ג "אתיעזר")עייז
 הגירות מצפון", "נקיפת ללא גירות כאן יש, כן על כודבר, 'וארנו שומע שאיגו חרשכדין

 שאינו במי מצוות בקבלת צורך שאין לעיל, לאמור בהתאם זאת - ביוחרהמעולה
 הכקבר

 : רס"ח( סי' )יור"ד בטור מצאנו חרש, לגירות ,ביחס יותר מפורשיםדברים
 מקבלין איז להתגייר שבאו וקטן שוטה ש ר ח הלכות, בעל"כתב

 דעת בו שאיז אע"פ קטן, אבל עליהן, להתנות כשרין שאין מפניאותן,
 דאמר הונא כרב דלא פסק למה לודע 'האיני אבותיו. פי על אותומלין
 אותו, מטביליןקטן

 בי"ד", דעת על
 שמקבלין קטן לבין אותן, מקבליז שאין יש,וטה חרש בין הבדיל הלכותבעל

 הוגא, כרב שלא הלכות בעל פסק מדוע )והתפלא ביניהם השווה הטור 'ואילואותו,
 אותו. שמקבלין הבה"ג מסכים שבקסן למרותוזאת

 חרש 'לדמות יש אם והטור הבה"ג כאן שחולקים לומר אולי אפשר ה ר ו א כל
 היה אזי הדברים, פגי כך היו ואילו בי"ד. דעת על אותו מגיירים אשר לקטןושוטה,
 קבלת ללא תופסת קטן של שגירותו במה לעיל, באמור היא שהמחלוקת לפרשניתן

 שאכן  הטעם או הכי, בר שאינו כ"ון מצוות בקגלת צ'ורך שאין כה1ום הטעם -אםמצוות
 חרש דיהאשון, לטעם שיגדיל, עד לכך ממתינים שאג'ו אלא מצוות בקבלת צורךיש

 מצוות .לקבל עתיד וקטן ה"ות ניגלהם, להבדיל יש 'השני 'לטעם ; כקטן דינםושוטה
 כלל. קבלה בני אינם ושוטה חר~מ ואילולכשיגדל,

 שכן עקרונות. מחלוקת כל כאן שאין נמצא הבה"ג, בדברי נדייק אםאולם
 שגאו ן ט ק ו שוטה "חזהע - אמר בתתילה : לסיפא מרישא דברלו %ת טותרהגהייג
 אהעו מלין דעת בו שאק אע"פ ן ט ק "אבל : סיים ולבסוף אותן", מקבליז אמןלהתגייר
 ו ביגהקם הפריד  ולבמוף  ודהיוטה, החרש עם יחד הקטן את כלל בתחילה אבותמו".ע"פ

- ווקטן שוסה חרש שוים  עקרונית  שמבחעה  ברתךעל  בגי שלחיתס 
 דין במת כן על אבותיג ע"י מובא הקטן כי הם, שונים ת י ג כ ט מבתינה אבלגיור.
 אינם  ובי"ד יבדם, באיס גדולים, מסתמא שהם לוהשוטה, התוהמ 'ואולו לו,צזקקים
 מעצמו, גירות ם ז ו י גי"ד השין דעת בני וא"נם העת .להם,גזקקים

, : וז"ל הבה"ג, דברי את שם "גיתיופף" 6ירש כןמשמנם

, 

 פסק, ויגא וכדדב סבר הכי במי הלכות 'ובעל היא רפשיטא  מילתאדהא אומי 'ואגי . . . הרנא לדרב רהה הלכות דבעל  סרבר"הבינולהטור(
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 בשאמו אלא_ קאמד, להתג"ר הבא קטן בכל לא הונא דר,ב מפרש שהואאלא
 . י . אבותיו 1"ם אותו מלין שאמר :ווהו וכדפירש"4, איירי יהועיהרמביאתו
 ה ט ו ש או קטן דעבד יהודאי רב גשם רבעו גתב רסא דגסימןזדע

 . . . גה"ג 'בשם כאן שכתב למה סותר דה 'ואין בי"ד. דעת על אותומטבילין
 אבותיו". פי על אותו שמטבילין קטן כגר הוא הרי עליו, רבו שרשותדכיון

 ובשוטה בתרש גירות שייכת הבה"'ג לדעת גם שעקרונית ברורים הב"י דברי'ובכן,
 שרשות שוטה עבד כן ע'ל להתגילר. אותם לבובהאים מסביב הוא הקחוי 'וכל  יבקטן,במו
 ,בי"ד. דעת על איתו עומטבילין קטן כגר הוא עלמורבו

* ושוטה "וחר~ן כתב: ז'( סעי' רס"ח, סי' ')יור"ד מהרש"א" שק~ליוןואע"פ  

 ש י ד כה2מע -נ כאן הטור שהביא בה"ג ובדברי ט"ז-י"ז ומ"ג סימן חו"מעייז
 'לקסן" ,בינםחילוק

-  
 מעש,י, לחילוק אלא מהוהי, לחילוק כוונתו אין

 שיביאם. מי אין גדו~ם( כלל גדרך )שהם ושוטה ולחרש שיביאוהו, פר יש לקטןכי
  שמבואר )כפי אמו או אביו ע"י ,להתגייר שיובא בקטן הצורך להוסיף, עודיש
 : הרשב"א ,בש,ם מקובצ'ת" ,ב,,שיטה מוסבר שם(, כתובותבוהן"י

 מעצמם". הקטנים הגויים את ולטבול למול 'מחזרין בי"ד דאין"לומר
 תורמת א'חדים שהבאת בה1ום אינו אתרים, שיביאוהו שהצורך היאוהכווגה

 ,גסף כתב ואכן בגירויות. יזמה נוקט אינו ש,בי"ד משום ורק אך אלא הגייות,לעצם
 : ה"ג( מלכים מהל' )פ"ימשנה"

 לחזר מצורם גי"ד שיהו קאמר לא הונא דרב המפרשים,,;וכתבו
 או מעצמו התינוק בא שאם אלא מעצמם, העכחם את~מול

 מהני". מעצמן בי"ד כן שעשו או אמושהביאתו
 אותה מקבלים בדיעבד, הביאוהו שבי"ד או - דעת יו שאין ,קטןאפילו -- מעצמו התעוק בא אם לק טכמת-מעעיש אלא מהותית אימ הבעיהכלומה
 : ס"ז( רס"ח, סי' )יור"ד שו"ע פסקוכן

 אין 'ואם אותו, לגייך יכול אב לו יש אם קטן, כ'וכגים ,~ובד-
 אותו". בגיירין בי"ד להתגיהר, מבך8תו אמו או ר י י ג ת ה ל א ב ,ו ב א 1ל
 ,בי"ד .להתגייר; מעצמו שבא או אחרים ע'ץ מובא אם בין מינה גפקא איןכלומר,

 הגירות. את ליז'ום צריכיםאינם
 גירחת: יוזמים שבי"ד שם( )כתוגות רי"ד ההוס' דעת כי לציין,ראוי

 קטן,"ר
-  

 שנמצא תינוק כמן ,ואם אב לו שאין אע"פ פיר'וש,
 פלחסתים". קטני ישראל שעובו אומושלך
 פקח, עם יחד מעצמה באה המבקוות לגיור. הבקשה את יזם בי"ד לאבנידונינו,

 זאת. מבחעה לחשוש אין כןעל
 עואין שהסיק שליט"א צימבליסס ,הגרת"ג דברי את ראיתי זאת כתביאחיי

 מדרבבן הוא קטן שג-רות הסוברים לדוגת הוא וגימוקו גיור. לד~יכי האשה אתלקבל
 ~נין להקל ,~2אין כתב רם"ת בסימן יהב"ח הראשון(, בתירוצם וחדס')רש"י,

 דרבנן. למילי דאורייתא מילי גין להבייל נוכל לא לגירות נקבלנה אם לק, . " ה ש עמ
 בסוגיא(, שמוכח ,)כפי ה2ראל לבן להנשא מותרת מדרבנן, קוהגירות לסוברים שגםואע"פ
 דאורייתאי גירותו תהיה לכשיגדל 'בקטז, מהוא"כ. בלבד. מדרבנן יהודים יהע צאצאההמ"מ
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 ג4יתית הי"ך הסיק  ובבר  מוסכמים.  הב"ח דברי ,חאיז נ"ל העיון, לאהראיצם,
 התורוש מן  הוא קטן של  שגיורי ש"ה( ס"מן )יר"דהכסף"

 : מירבנן( הסו קטן שגיור בכתובות התוס' דברי את שהביא )אחר שם הש"ךת"ל

 במשם דאפילו , י נ א ש ן י ד ת י ב ד מירי, קשהש ,לא,ילדיוי
 אמה לי קערא ותו לקטן,  לוכות בי"ד יכולים לקסן וזכיה שליהותשאיו

 וראי והא .. מדרבנן. הייו אותו  דמטבילין דהא  שם ההוס'שתירצו
 ר"פ בתוס' כדברי מצאתי שוב . , , הנ"ל קזישין בש"ס  כמטאר~תא
 דדעת היכא כהמשורייתא זכקה ליה אית דקטן שכתבו וכירה פודר2ז

 בקדושין התוס' עיר )וכ"כ שם, בחדושיו והרשב"א התקבל פרקבגיטיו  התוי ע~ד שע"כ ומצאתי  פוסקים בשאר הזפשתי אותו, מקנהאחרת
 יגם , י ב ל ב ה ח מ ש י ת ת נ 1 כ"ה, סימן שם והיא"ש ע"א י"טדף

  לזה". אחרות ראיות הביאו יש"ל ופוסקיםשהתוס'

 ס" יור"ד )שו"ת "חתם-סופר" הסיק וכן שעשע", "פני גם כתב הש"ךכדברי
 הב"ח  שגם התכן הראשונים, רוב כדעת דיוורוע מן ו~א קטן גירות לדברקהם,רנ"ג(.
 בעיון צורך יש לכן . ה ש ע מ לענין להקל רצה שלא אלא כך, על עקרונית נחלקלא
 שכזו, גירות ה ש ע מ ל לשקול כדינוסף

 שהג"רזוצ הסוברים הפוסקים : שליט"א צימבליסט וצרח"ג שהעיר נופפת2קודה
  האם  גמורה. כות ז היא שהגירות כך על השאר, בין מסתמכים,  דאורייתאהיא
 פטורה תהיה כך שבין חרשת-אילמת של גירותה את גמורה כזכות לראותניתו
 ז המצוותמכל

 בלבר  ברוחגיהש נמדדת אינה גמורה שזכות גראה "חתמיסופר" מדבריאמנם,
 :  ר2"ג( סי' )יור"ד דבדיו ,שלו בגשמ"וחע גםאלא

 זכות להם שהיה כיון מדין  במלתמת  דהיף בהפלאח מורי"כתב
 נמי הכא וא"כ ע"ש. למחות, יכולימ אין הגדילו אם  נהרגו, שלאגדיל

 קשה גג1יותי, הוא ישאר אם מתיהדים,כשאב1תי1
 יין עושה שהרי אחת ,גאג1דה עמו להי1תלהם
 מפרישים ממבו, נפרשים אג1תיו 1כשיהי)ונסך,
 יןל יאק לו הוא גדול זכות כן על מתיותו,אותו
לשעתן

 גוה יש :לקטן,  מיות ,בשות תגרום לגירות קבלתו אי שאם בדבריומפוו,ע
 לכשעדל למחות יוכל ולא .התורה מן  תירותו גמורהיבות

 מייה ויא שמ בגירווק למבקשת שיש הגמורה בוכות .לפקפק אין יידן,בנקץון
 גם כך הצוכתי. בבחצבה לה מיתדר" "לא ספק גלי "רשיים. בין וגרה עובדתבארץ,
 לראחן יש כן על חייה'/ את ומסגך מקשה הנוכחי ,4ןצבה  הסוצמנלית: העובדתכתבה
 התורה, מן תועיל אשר עבוהה גמורח כובות הגירותאת

 כוטן. חיבה דית בת אימ שהמבושה הנחה מתוך וה בנושא עסקנו כאןעד
 יוים,  ,בתטעות עצמו להגיע שלמד להרש-אילם האם : השני  הנושא  לבירהר  גבואצתה
 ז שוטה דיןיש

 : נאמר מ"ב( )פ"א תרומותבמסכת
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 מדבר". ולא שומע לא שאינו מקום בכל חכמים נו יידברו"חרש
 : הרע"בופירש

 לו, שמדברים מה מעולם שמע שלא וכלון אמו, ממעי חרהם"שנולד
 ש,ידבר". לו אפשראי
 .האפשהות הוסר ועיא בחרהמ התורפה שנקודת 'לכאורה, הרע"ב, דברימשמעות

 ק~שג דעתו ממך, וכתוצאה אילמות, ,לידי חרשות מתוך בא לכן אדם, בגי עםלהתקשר
 אדם בגי עם להתקשר שלמד או מאוחר , בגיל שגתחרש מי הדברים, פני הם כךאם

 כפיקח, דינו חרשותו,למרות
 א'( סימן ויור"ד דאה ח"ב כוליה פתיחה )או"ח מגדים" "פרי פירש כךואמנם

 ; הרע"ב ובריאת
 לכל גש,וטה 'הוי אח"כ נתחרש דאפילו, א' ביור"ד הב"ת "יכתג,
 היה ממי הטעם כתב תרומות ייש דהרע"ב כתבתי שם ;רגפריי . , .דבריו
 אף ,בווק מסופק 'ואגי ד הוא כשוטה אח"כ נתחרש אף ,ההא - ללמוד'לו

 רק שמא בגט, 'מוציא אין אח"כ 'גתחרש חרש, פרק 'ויבמות בגיטיןשא'מרו
 הוא. סעק י"ל אח"ג נתתרש אבל כ3היה זאין הוא דספק י"א אמר אמו ממעי בחרש דאף ודאי, ,ולא הוא,מספק

 מקה תפי
 וכמה לא. וסה"ג חרש, ומזא וגרש פיקת קידש מ"ר סימן באה"עטובא
 מינה",גפקא

 )לד' חרש" ,"שלאכת בעונטרס השיגו הרע"ב, על מגדים" "פרי של פירוש,ועל
 חפץ(, יחזקאל )לר' חרש" "מלאכת ובספר 1865( וינה - טאפליא אב"ד גר"חיהידה
 כוונתו אלא ללמוד, בידו שאין מ,יום היא בחרש הפס'ול שסיבת אינה הרע"בשכוונת
 כתב לזה ? ם ל י א גם עאהוא למדות , ש חר בשם חכמים קראוחו מדועלפדש,
 ; שם הכמסנה בפירווב ההמב"מ 'כתג )וכן החיר'שות. מן תוצאה היא שהאילמותהרע"ב

 חרש, לאילם ג"כ קוראים ורז"ל שומע, שאינו הוא בלשוננו,;חרש
 א% בבק בעער נתחרש חרשות היא האילמות שסיבתלפר
 חרש". דאילמות: בסיבת לאולםנקרא -- הטבעטת השאלות בספר יה גתבאר וכבי לה שמדברע מה ישמעילא

 ונתחרש,, שפיקח ד'( ל"ה, סימן אבהע"ז ,)מליובאויטש, "צמת-צדק" הסיקואכן
 : הבריו ,ואלו כחדש. ,דלגו שוטע, לאינו מדבר איגוויתה

 שנתחרש רק אמו ממעי חרש שאינו זה בחרש עוד ווהעיו,;ומה
 חכמים, בו שדברו גמור כחרש דינו, אם מדבר, ואינו עוומע ואינואח"כ,
 אמו". ממעי שווא היינו גמור הרשדאולי

 העקרית לחרע: נחשב מלטק שאעו חרש שגם רא"ת מספר הגפ"צמת-צדק"-
 ע"ב(: ע"א )דף גציטק הסויא מן היאואין

 דחלהים אמרען הכתב מתוך לדבר שיטל בחרש דאמלו . . ."
 כאה"ע שם פוסקים יש ולכן ממש, כחרש דהוי וסהל בגיטין, ארשב"גרננן
 לדבר שיכול בתרש משא"כ ידו, כתב ע"י גט כותבים דבפקת ק"כ,סימן
 ידר כתב ע"י גט כותגים אין לכו"ע הכתב,מתוך

 ואפילו עוימית, "וציא לא ונתחרש פיקח גם רבגן שלדעת בסוגיא שם מבואו*השכן
 : שם שנאמר 'וכמו דחריף", ליה "חזינאאם
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 או הוא גתחרש יוציא,_ לא נשטית תגלנא, נמי אנן אף אביי"אמר
 עולמית- יוציא לאנשתטה

 לגר,ם יכול אינו ונתהוה2 פיקח דאפי' : )רש"י
 הוה יוחגן, רי דאשמחוינן ,לאו אי פפא, רב אמר לכתוב(. לודעואפילו
 אע"ג עולמית, ומאי דאתא, הוא דת"ק סעמא לפרושי רשב"גאמיינא
 דחריף". ליהדחזינא

 הלומדים לחרשים-אילמים ביחס ההלכתי לדלון הפינה אבן אג גם מו1וה זוראיה
 בתנועות המדבר חרש-אילם עילג. ,בדיבור או יד*ם בשפת להתבטא מיוחדים ספרבבתי
 ה"א( פ"ה )שקלים ,בירה1למי שמסופר כפי השני, הבית בתקופת עוד ידוע ,היהידים
 ויד גג על אחת יד ששם ע"י "גגות-צריפין", המקום את שתיאר חרש-אילםבאיתו
 זה. עיקרון על מבוססת בימיגו הרשים-אילנהם קולומדים ידים שפת צריף. עלשניה

 'נמצא לזה זכר וינה. בעיר החל 'ומסוררת יסודית בצוהה בחרשים-אילמיםהטיפול
 אינו מלידה שחרש שלמה" "חכמת דברי על קוהשיג ע"א( דף )גיטין הר,ם"שבדברי
 : וציין 'לכתוב,יכול

 לחרשים הגתיבה על תלמוד גית הבירה בווין נמצא"בומנינו
מלידה".

 בר"ח ליבש יהודה )מה"ר חרש" ,ימלאכת בקונסרס ההש זה גנוקוא המקיףהדיון
 'ושמה סתבשטומשולע, הנקרא החדר בבית ללמוד הולכים המה כאשראך

 בשאלה: פתח אשר 1864(, ויגה - טאפליאאב"ד
 מדברים, וא"נם שומהרם אינן מבטן, חרשים הגולדים הם"אלו

 להתפלל יחרעים בה2ם וכשיוצאים ,ואשכבזי עברי בלשון לקרואלומדים
 ומבינים רעליגיאן לדעת המה מלומדים וגם אשכנזי בלשון היטבומבינים
 מדבריס המה וגם הלשון ובחיתוך בהברה כמעט אליהם חמדבריםדברי
 כזה לדבר בידם היכולת יש מ"מ למאוד: עד קשה באמת עלגיםפלשון
 להלכה השאלה הוום כעת אשר שמדברים. ,מה .ומבין לודע השומעאשר

 דעדוהע ש'חיכה: חלהצה וגירושין קדושין גע2,ין אלה של דיגם מהולמעשה
 לא, א,ו חזאל שאמרו חרשים 'בכלל ע'וד כהנ"ל הלימוד אהרי גם והמהאם
 בהם שיש יהאין ואנו 'ויודעים מבינים הרי 'מ"מ שומעים שאינם אףכי

 הרי מ"מ פה, בכבד ואם עלגים, בלשון ,מדברים הרי גם ותבינה,דעת
 ומבקשים", שאומרים מה דיבורם ע"י ימרעיםאגחנו

 מתדש ,ונדפס תרל"ה וילגא חפץ, יחזקאל ~ר, חר,2" ,למלאכת ספר גסוףגס

בא"-

 : קורא" "קול המחבר כתב תשל"ג(;
 לימוד בתי המציאו אשר בארץ, נשסע הדשה ,בומגינו"כאשר

 כספר ולקרות לכתוב מדברים 'ואינם שומעים שאינם .לחרזסיםללמד
 אם האלה, החרשים כה1פט מה לחקור יש ועתה .. . האדם כאחדולדבר

 שנאמר או , . . מדגר יאיגו ש'ומע שאינו גמור חרש דין עדיין להםיש - , ,-
 המדבר חרש דין להם "1 ובהשכל, בדעת 'האדם כאחד' מדגרים ש'הם מאחר-

 מן וגירושין קדהיין להם "2 ,וא"כ דגריו, לנל כפקח שההא שומע ואיבו.,
 העליתי בעמותי אגכי ווגה בתורה. האמורות 41מצוות בכל והייביםהתור'ה , ,;

 והבאתי דבר"ו, 'לכל כפקח שהוא שומע ואינו המדבר ,חרש דין להם ישכי
 לזה ,ראלותבעה"י
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 שונ"ן תשוגוח וקיבל הדור מגדולי זאת שאלה ששאל מציין הדבליםנ"גשד

 לאורו. 'זכינו שלא ספר - חפץ" "אבני בספרו מפורטותחשר
 גסופו: מסיק לעיל, שחובא חרש", "ושלאכת בקונטרסגם

 ליצחיסה, כשרים החרשים אלה כי בישראל כזאת לפרסם עלי"חובה
  וחקירוע דרישה צריך שאק במקום עדות ולענין לתפילה עשרה,לציהוף

 ג"כ הקידושין דעע-י לגרש ,בידם וגם דאורייתא קידושין יקידהטיהס,;
 בוה", לדון יש  חליצה .לעניו אךכחהשורייתא,

 'לה"ר )בתשרבה  מצאנז חיוס"  "הברי  בתשובת הוא וה דיון של ,ההלכתישורשו
 ק"ב- סימן ח"ב אבדח"ז "דברי-חיים" ובשו"'ת חרש", ,למלאכת 'בקונטרס ,הגשלליבוש
 וכתב: לעיל(, שהיבאה ע"ב ע"א )דף בגלטין הגכמ מן היא העיקרית ראייתו-ע"ג(.

 א8"לו מהני לא ארשב"ג, דפליגי לרבנן הגמ', מסקנת לפי"וא"כ
 . . , כלל גט ואינו מהני לא ידם בכתב כתבו וגם טובא 'החהשיםבחויפי
 חזיגן אם אפללו לכן דעת, בן אינו מידי מוציא אינו כתב *ידן,)וא"'כ
 תועלת כלל אין לדידן דכתב דכיון ,מהני, לא כותב, וגם תריף פקחדהוא
 מועילה  אינ.ה הכתיבה גם דעת, בן אינו מידי להרציאבו

 שרואין החרימות הענ.ינים שארי כמו לדיףןומחשב
 יוצא אינו מ"מ אבל שבו, מהחריפות זה יגםבו

 דעת", בן אינומכלל
 : ח"ל ק"מ(, סימן )ח"א הכשע"ם"ם גם יצא -ברי-ח"ם" ,בעקנות

 ביבר אימ . ואשת עחטע וטאתו חרש יבם לפמ שגפלה"באשה
 ומכיר תדע דח9, בזמן לחרשים זעףוחדים בבחים 'טלמד וע"ימתולדתו
 ומבין השפתים תנרצות ע"י עמו המדברים של המבטא שבכליבתנועות

 מבינים זאת 'ובכל נלונג, נלשון מדבר הוא וגם עמו, שמדברים כוהכל
 האדם". ככל וגיע'ת גחכמה במלאכתו עוסק והוא דבריו, אתהשהמעים

 : המהוהצ"םוכתב
 דגיטין מהש"ס חפס דברי בשו"ת הביא כבר הרש דין בנוף,:ודגה
 לא אפ'את דחריף, ליה וחזינא הכתב מתוך לדבר שיכול דאףימפורש
 וכתב, . . , שהאריך ל"ח ס" 'ח"ב הלק"ט בשו"ת וראיתי כלל. הגטמהני

 השמע, חוש אלא גרעון לו אין ה"רש הניעיכי
 חהט )"ן ורש הה וממרט מאוד, פקחים חרשיםומצינו

 האי .היע לו וימדם יפ1 תמלה גשעת סיי *י יה ' ענתיפ%
 ועשתג כל ללמת חל  והש כמו תחא חהפלה בשעת יעשדבו

 הפ עמיט, ג  דלא  פיך  בבהמהו נחשב יהא למהוקשה
 וים כמם1ה, פטר צ בפ*מח ות*י אחד חש ח * חןמ

  זרה עי' שיש הט שתה חת מקש תכל ת לתופסתימ
 ז"תף *ת בחעח תם דפיע' תיל ימן משו הגש שלאיפ1
 עובוות כמה הנזא ע"0 )סשן צמח-צדק בתעיבות וגם  כ*ם. בוציל*

 וווה גדי ופקח ס חי וח"ה "ט ח בקרקא עדאה , פקחים, ,צתתבחרערם
 ולפעכרם בי"ד, בפי  מאחרים תבע פצמים וכמה  מלבישים, עםפחר
 ככל דינז ומ"מ הרמוזות, מבין היה ובקל גדול פקח וה-ה נתבע הואהיה
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 שק )עוו בשהת תם ע"ש, החרשים, בין לחלק דאיןפז,
 י"ג אבהע"ז הספרדי יצחק נגי בשו"ת גם ' בזה האריד ע"סאבהע"ז
 ,בזה".האריד

 ס" אבהע"ז "לבושי-שרד", )לבעל, דשא'י ,:גא'ות בשו"תגם
 קל~

 בזה: דן
 קול ומוצש בשפתיו .תנועות שעוש" בחרש לברר צריכים,4נו

 דחשיב נימא אם אדם, בני עם ונותן נושא זה ידי ועל אלו תנועותיובעת
 ל ו ק 1 נ י א ד כלום, קול זה דאין פשוט והדבר כהיכנה. או כקולוה
 ק1ל תשיב ולא בעלמא, כסיל ק1ל אלא דעתג1

 יו ,"ה שךה קי )שמ"כ שמדבר, ממי דברים קולאלא.
 כלש.שאעו

 וזע-
 שפא כען חשוג כקחי ג,כ הקו) גלי מפא הקיצה

 יועיל ימה ניכר, סימן שאינו הוא שהחמרון רק הרכנה, כמו בגופומעשה
 בדה". אדם שום כל לסופק שלא הרעתי כי פשוט וזה זונקול

 כי כשוטיע דינו נלעג בקול המדבר הרש שאפילו בדבריו הפליג דשא""נאות
 בעלי דיני מהרש"ם חיים", ה,,דברי אולם בעלמא. כסיל קול אלא דעת בן קול זהאין

 שונה. למסקנה הגיעו הרש",4חלאכת
 מעט שונה אשר חרש", "מלאכת שבקונטרס )בתשובה היים" ,:דברי לשוןיזה
 : חיים"( "דברי בשו"ת התשובה מןבסיבנונה

 ן 1 ש ל נ ו ל י פ א 1 קצת, מדברים .באם דידן בנידח"אבל
 הם. כפקחים לפע"ד גוונא .בגהאי . . . ר ב ד מ ה ר ד ג ב י ו ה , ם י ג לע
 סבעי פי דעל הרמב"ם שכתב מה לפי הנה  שומעים, שאינן משוםואי

 מדברים הם אם ולכן שמוג מבלי לדבר אפשר איהרפואה
 ממשע נהשב '~דמ מה% דזה עכ"ג קצת שומעים הםמסתמא
 . . . רל"ה סע% בחחמ הטי ממאו ז") אשר ר בחעךבת 0ןמארומדבה
 ואף קצת, מדביים הם אס דידן בגידוןילכן

 יכולים ידאי מדברים, בגדר המה עלגיםבלשון
 יפרש קו*ם יכן דאורייתא קדושין וקדושיהןלקדש
 מעה תפקא כךרם3 רק הף עמנם ה% י"ל לפצג"ם י ע*ח.*%*
 עמממקלשה

 : קל( סיי )ת"א ע%ושו המקוט
 '"הין בתשובה וכתי ה כבר נלצ ב%4ן דימץ כגח,יעה

 : כן הסיק הנ"ל בקונטרסו חרש" "מלאכתגם
 לקדש יד להם ד"% העלה חיים"( ~),,דברי אדמ'/ו שכבודעומאחר

 אסכים אוצה)ו כבוד כי מובן ממילא חומרא, מצד רק ,בשחיטה תםולגרש
 ע* לחלוק בא לא כן וכמו המה מצוות דבני 'לעשרה צירוף בעניני היעל

 הסכים אדמ"ו דכבוד מאחר לזאת שמ כמךכ עתולעמן
 פלפול רק בינינו ואין דבריו אתוביאר

 דברים._
 החרשים אלה כי בישראל, כזאת לפרסם עליחובה
 ילענק ולתפילה עשרה לצירוף לשחיטהכשרים
 וקידושיהן והקירה, דרישה צריך שאין גמקוםעדות

 הקידושין דהיי לגיש בידם וגם דאורייתאקידושין
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 בזה". לדון יש חליצה לעגין אך דאורייתא,ג"כ

 : לם חרש-א סתי ארבעה שישנם האמור מן)העולח חי~ ללרי חרש" ,4לאכת גאר הסק גםי
 והק שלם רמד האדם, כאחד לדבי למד אשר אילם )רשא(

י-
 יטבספר קיא" ב"יל המתואר הסמ מן הוא כזה חיש-אילם דבה לכי נפיקח דיט
 חפץ(: )לר"י חרש",4שלאכת

 על פעולתו ההאה בלונדון ל'היה:ודים חרשים לאילמים ספר"גית
 עלה לבר-מצוה, מהם אחד 'ובהגיע ,להפליא, עו האלה בלמים,החניכים
 הש'ומעים כל הפרוה. את בעצמו קרא אף התורה ברכת את בקולייברך

 אזניהם". לבהטמע האמינו ולאהש:תובגךו
 של דבריה את תלרגם אש,ר תורגמן הופיע ש,לנו הדין בית ש,לפגי 'לצייןראוי
 חרש- הוא התורגמן שגם לנו הוברר מנן )ולאחר 'וצהוע ,ברורה ברורה בשפההמבקשת
 ונחרש- ברור שפרת, בארבע 'וברור צח בדיבור שולט הוא וכי מלידה,אילם
 דבר. 'לכ'ל פיקח הוא זהאילם

 ~עת -- עילג ובקול ידים בתנועות המדבר אילם חרשב(
 ז-זא" ,4אות לדעת כפיקח. ועו -- חרש" "מלאכת בעלי ישני מהרש"ם ח"ם.,"הברי
 כווטה.דינ'ו

 כששה בר אעו .-- גלבד יד"ם בתנועות המדבר אילם חרשס
 ליה וטחזינא אע"פ הבתב מתוך דבריו את מקבלים עתין בגיטין בסוגיא המתבארלפי

 בדבר. נסתפק קטנות" ,:הלכות ובשו"תדחריף.
 היש המ ידים, בהנועוח אף מדבר שאינו אילם חרשד(

 דבר. לכל כשוזה ודיגו וקטן", 'טוטה "חרשמתוך
 ד הללו הסיגים בין ,";בחנה הזגיוגי ,תבסיסנ~הו
 את חסר -- המעעה בפירוש הרמב"ם מדברי לעיל 'טהתבאר כפי -- אילםחרש
 נטול הוא כך ועל. מדגר, אינו ,שומע, )ואיגו היות שכלית. להתפתחות הבסיסייםהנתוגים
 כן, 'וא"לולי דע,ת, לקליטת ,העיקריים הכ.לים הם והשמיעה הדיגור דעת. לקלוטאפשרות
מותר

 האדם,
 אין. הבהמה מן
 אלימה, לראיה אנו זקוקים כן על בחרש-אילם, הבסיסי הנתון וזה'והיות

 ברורה ראמת משנמן ממש דיבור דעת. בר והינו מיגבלותיו על התגבר שההג לדעתכדי
 דשא" "נאות לדעת אולם מספקוע כראיה משמש הפוטקים רוב לדעת גלעג, דיבורלכך.
 שיכולת משום חז"ל דברי לפי ראיה, אינן דיבור ללא ידים תנועות מספקת. ראיה וואיז

 טיבו. את לדעת לנו מאפשרות הן ואין למדי, מצומצמת היא באמצעותןההבעה
 כי בר-דעת, שהוא להוכיח הראיה עלי,ו אילם הרש דבר, שלקיצורו

 ההיפך. את לנו מורים הבסיסייםנתונלו
 השכלית ורמתם בלבד, ידים בתנועות חרעהם-אללמים_המדברים ישלם ספקבלי

 של פיקחותו להוכחת המידה ואמת לחר~ש, חרש בין חילקו לא ,חז"ל אולם תק"נה.היא
 נובל פרס געלת הידועה, האמריקאית הסופרת אחהרה. ,להיות א-בתהחרש-אילם
 הכ~, מן יוצא מדווה -חרשת-אילמת, עוור,ת שהיתה קלר, הלןהספהות:
 ,,, הכלל, על ללמד בא שאינו ביותר,מופ.לא
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 שמשנו לא בלבד, ידים בתנועות דיברה לפנינו שבאה האשה דידן. לניוןגחזי
 מאוד. עילגת בצורה פרסית דוברת שהיא מכן לאחר לנו גמסר אמנם מפיג הברהקול

 - גפשך" "ממה בה: לדון "1 לעיל,לאסיר
 אזי מצוווע קבלת ובת דעת בת היא אם

 קבלת בת ואיגה דעת בת אינה ואם להתגייר. המבקשים כל כבן גיור להליכי לקבלהיש
 זה ובנידון קטן. גר כדין בלבד, טבילה יסוד על גיור להליכי לקבלה יש אזימצוווג
 למראית היא המצוות קבלת שמא החקהט מן פטורים שנהיה כה1ום עדיפה, גירותהתה"ת
 בלבד.עין

 נוסף. דעת שיקול מחייב והדבר הלכה, לדבר עצמי תוקע א"נניאעפ"כ,
 דיכובטקישלמה

 ה פ ל חח

 המבקשת, את לגייר שאין החלטנו המצורפים ועמוקים ולאור העיוןאחרי

 791/תשל"ו מס'תיק
 - רחובות האזורי הרבני הדיןבבית

 שרעבי סעדיה בצרי, עז'רא ,לנאל, י. א. הרבנים : הדתנים כב'ב"גי

 : עניןב
 א. : ע ב ו תה

 ג" : ת ע ב ת נה
 מגורשים זוג לבני מעיתף עסק : ןהנידו

 להמשיך להם שיתירו להתגרש שע1מדים ואשה בעלעתירה
 שיספיקו עד הגייושין לא"ר המשותף עסקם אהלנהל

 מן שבתגרשו זוג לבני מותר האם .- פירודו. אתלהסד"ר
 הבדל יש ואם אחד, במבוי או אתא בחצר לדויהגישואין
 בחצר הדין מה -- נישאה, לא או לאחר גישאהכשהאשה
 -- משותפת, בחנוה הדין מה -- בה. ושבים עוגריםשרבים

 האם -- פגויה. על בבא האיסוי הוא מה -- בכהן. הדיןמה

 משותף. עסק להם שיהיה  למגוישיםמותי
-.( 

, 

- מסקגהת , 
 אלא יץ " ~ב"עג עמ וש פה זה פשקק 9י-ם שמ4קו זת מץ 4ךה

 לאחר נ"יאת יא שהא1ה אף הנישואיו מן גתגרשו שאם סוברים הפוסקים רוב ב, -'-,1.
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 לה אסור לאהר, "גירושין ל4חר ניקהשה "אשה ואם אחת, בחצר לגור להםאסור
 לאם אסור לא אחת )בהצר ומשף אומדים ויש מבף, באותו אשילו .המגר,ט יםלדור
 הפח(קים, רוב כדעת להלכה ונקטינן לאחר. נישאה 2הטדסושה אלאלגור

 ידור להם ואכיר האירוסין מן בגרושה אף זה דין חל כהן הוא "מגרשאםג,
 פבוה 'באותואף

 בלאו שעובר או מדרבנן איסור זה אם הפנודה על בבא הפוסקיס חיוקים1(ך.
 הןג לבני האוטרים מדברי המחלוקת תלויה אלו דעות נתילוקייאירמתא.
 להם מותר אם לאאר נישאה לא גשהאשה אף אחת גחצר ילורשנתגיווו

 יחוד, לידי יבו(י שלא דכקויזהרו בה ושבים עוברים שהבים כחצרלדור
 דעת על הדחק בשעת לממוך ווש גזהרים. לא אם אף שטותר 'סהגריםויש

 מידחדים, במקרים כשגזהרים,ימתיר"ם
 אסור הדיעות לכל אחד בנית אבל גפרדים בבתים היא השאלה כלאולם2(

 נכנסים שרבים אף משותפת חנות כן דכמו הדהק, ובשעת "פומרים כשישאף
 ואסור. אחד בית כמו דין לה יש לבה,וווצאים

 שהפנויות משום .האושנים, גגל אחת בחצר להור לאטור לש פהוץ ,טהדורבזמנ"נוה.
 תורה. איסור דהוי נידות, משום חשש 'ויש טדגלותאינן

 אחד, ב'בית שנמצאים האיסור מלבד משותפת, "נ'ות לההזיק למגורשים אסור'ו.
 לחשחט ויש יחד, ודברים דיו בע,יהם יש 'המשותף עסקם שבעצםמשום
 לתקי",שיבואו

 דין -פסק
 איו הבקשה לעצס וב., א. מהזוג לגירושין משותפת ,בקשה בפנינוהוגשה

 לשלום ונסיונם בערך שנים שלש יפני כבר בפנינו שהתדיינו אחר ביה"ד מצדהתגגדות
 זו. במסנרת בזה להאריך צורך ,ואין בנפרד, שחיים שנה וכבר נכשלבית

 : לשונו וזה שנקהם, ע"י החתום ההסכם מסעיפי אחד הוא לפנינו העומדתהגע"ה
 בעלוה ,הצל שותשת של גסיס על משותף בניהול תשאר"החנות

 בשותפרת גם מוחלט לפירוד להגיע מגמה מתוך ולאשה לבעל50%
 הא'וטו "הנות. בקיום לפגוע לא כדי האפש,ר, ככל הקצר זמן שרק תוךהחנ'ות
 כדלקמן. בתגאים בחגות להחזיק לאשה האשונית זנות מהחנות. חלקמהווה
 הספקים אצל החובות בחשבון ילקחו בחנות אשר חרכוש תלוקתבעת

 תקו5ת בכל האוטו(. על הלואה בל"ל )הלואות אחרים משותפיםוחובות
 ברורחים". חצי חצי 1"אשה הבעל יתחלקו ,במשזתף החנותניהול

 דין. פסק של תוקף זה הסכם 'ושיקבל ההסכם פי על להתגרש הש הצדדיםבקשת
 בהס. .בעיה אין באשר ההסכם סעיפי כאן לפרס צורךאיז

 משותף עסק לנהל הגירושין אחר ,להם מותר אם היא, בפנינו העומדתהשאלה
 בינקהם. אותו לחלק עיוכלו עד זמני גאופן ולו יחד בחנותההחבת

 אשתו את המגרש "דתניא : ע"ב כ"ז דף בכהובות מהגמרא ללומדה ניתן זוהלכה
 בנכסי הימנה לוה רבנן "תגו במבוי".  עמו תדור לא נהן היה ואם בשכונתו תינקנאלא

 מזדקקען לא ל~ינא לקמן אתו ואי ששת רב אמר אחר ע"י אלא גפרעת אקנהאבקה
 "גי,צואין כש שנחגרומה אמורים דברים במה וכף לדש משמתמנו שמותי אמד פפא רבלהו
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 מילי הגי וכו' בה גס לבו שאין עצמה ע"י נסרעת האידוסין מן כשנתגרשהאבל
 וכו', בהדדי" גייסי דלאהיכא

 שמא 'וקרדצותיו ברנוזות"ו שמכייה לפי בשכונתו תינשא "לא : רהע"יופירהע
 יבוא שמא גמבף עמו הדוד יא נישאת, לא אפילו כהן היה ואם עבירזק לידייבוחו
 הימנה לוה בשכונתה תדור נישאת  שלא זמן כל חעראל אבל בגרושה אסור וכהןעלהה

 מיירי, קא אשתו את שגירש ובכהן מלוג נכסי בידה שהיו אביה בנכסי תחתמובהלותה
 וה את ז'ה מכירין בדודי דגייסי - גדברים יקאאבו עלא עצמה ע"י הימנו נפרצתאיגה

 שם בר"ן ועי' בתים. שלשה דהיינו שם התוס' כתבו ~ושכונה וקריצות".ברמיזות
 דוד" וב,,ב"ת י"ד סה קצבי מהר"י וע" ממבוי, גדולה דשכונה להו דסבידאוברא"ש
 די"ט, שמואל" ג,זקן יעי' בזה, האריך פ"ה סי'אבהע"ז

 ונישאת שהתגרשה לאשה או הם בגמרא הנאמר'ות שהמגבלות רש."י מפירושנראה
 ולא שנתגרשה ישדאל אשת על כן פירש שלא ומה שנתגרעתע כהן 'לאשת אולאחר
 יהרו אם חכמים חששו לא להחזירה לו שמותר כיון ההש דגר של טעמו לאחר,נישחת
 אף איסור שיש שם הר"ן דייק רש"י של פירושו דרך לפי אף אולם לזו. זהקרובים
 יזהוו כן אם אלא אחת בחצד אחר בבית עמו להחך לאחר ניקואת שלא ישראלבאשת
 והע"י מפירוש שם" "אנשי גחדהמי דייק וכן בחצר. ביחקיות שההיו למצב יבואושלא
 וכן בחצרו. לא אבל משמע בשכונתו תדור נ"יאת שלא זמן כל ישראל אבלשכתב
 קי"ט. בסי' הב"ח יכ"כ מרש"י, קי"ט סי' אבהע"ו חדש" ב,,פרידייק

 גיטין מהירושלמי שהביא אחר עיון גצריך וה דין 'הר"ן השאהר זה כלועם
 : וז"ל ט', הלכה הזורקפרק

 באותו ולא חצר באותו לא עמו תדור לא אשתו את"המגרש
 'וכר מפנה אשה איש, ושל מפנונ איש אשונ של חצר היתה אםמקום,
 אפילו )ובכהנת ,לא. נישאו לא הא שנישאו, בזמן אמורים דבריםבמה
 פי על אף ליבמתו החולץ היא. כנשואה שביהודה וזטורוסה נישאו,לא

 גמהך". קנין קוגה מאמר שאין יפגה לא זה הרי מאמרשעקוה
 כוונת מפרש הוא כי מותר בחצר אפילו לאחר נישאו שבלא הר"ן מזהודייק
 בגמרתינו השנהה שהברייתא יכתב לאחרים, שנישאו הכוונה שנישאו בזמןהירושלמי
 ולפיכך בהן תילקו ובבבלי לישראל, כהן הקיו שבירושלמי הירושלמי, עםחולקת
 עט4 צריךהדבר

 אחר, בא'ופן הירהבלמי את עירש .תרי"ח ס" יבום ה* זרוע" ג,אוראולם
 דברים במה כך, הוא הפירהן אלא לאחר שנישאו הכוונה אין ונישאו, נהחאו לאשכוונתו
 אין מיאירוסין וקתגרשו נישאו לא אבל הנהסואין, מן והתגרשו שנישאו בזמןאמורים
 שהגרושות ובכהנות בזו, זה גס לבם שאין אחת בחצי עמה לדור )תכול לפנותצריד

  עמה ידור שלא חכמים ההמירו גס, לבם ואין נישאו לא אפילו בלאו עליהםאסורות
 הר"ן שהקהאלרו לדין מהידושלמי סתיהה אין זה פירוש פי על במבוי. ,ולא בחצרלא

 %ור מותרת אם נישאת ,ולא ישראל אשית הנישעאין מן בנתגרקהה אם ,והוא קהדן'ב?דיך
 שאסור"'לדור ופוסק ~ג ד*ן כותב עצמו' שה~יושלמי יצא זה פודלם י לפי שאדרבהבחצרו
 "~ת %בין זר~ן' ב,,אחי כמ"ש לאחר בנלשאת ולא בפנו"ה מדובר הכל שהריבהצירו
שאפ~י

 זה 'שבהשר"דין עצמו נמצאוץש~רמעלמי. מהאירוסין, אפילו אסור פנומה ,4יא'
 נישאת שלא אף שנתגרשה "טדאלשאלקשל

 לאח"
 [ ע' ח '%מג מח%'ר %ל %ורלל*6
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 על 'וכתב זרוע" ב,,אור כמ"ש הירושלמי דברי פירש 1 סי' הראג"'חובהצו"ת
 דאם כן, לפרש "ר"ן הוכרח שמתוכם דברים הירושלמי בלשון עהש אפשר הר"ןדברי
 בזמן אמורים דברים במה רקאמר זה לפירושו קשה ,ש,הביא היר'ושלמי ,לשון ,כןלא

 להזכיר כלל בזה ענין לו אין 'המתגרשת נושא הר"ן ולפירוש לא, נישאו ,לא האשגישאו
 במה אלא לומר לו היה 'ולא 'וגמתגרשת במגרש אלא עסק לנו שאין גישאו, ,ולומראותו
 צ"ו. ,בסי' מ"ש ועי' ש. נישאת לא הא שנישאת, בדמן אמוריםדברים

 הנ' אחר יו"ד עם נישאו כתוב' לא שבירושלמי כלון 'נ'רא'ה הר"ן דבר'יוליישב
 בשבא, והש' קמץ נ' ,בניקוד לק'רוא ואפשר גשאו, 'כ'תוב אל'א 'ח"ריק בנו"ן הניקודשיהלה
 הורוש'למי .תפס יחיד בלשון  גישאת ובמק'ום המתגרשת בבושא רק הוא הלשון זה~ולפי
 הר"ן. בדברי שפלפל מה י"ד סי' קצבי ,במהר"י ועי' עצמה. במתגרשת רביםלשון

 ב,,אוה וכמ"ש הירושלמי דברי לפרש שיש ג"כ כתב ק,י"ט בסי' חדש"ו,,פרי
 זה כל עם כן. לפרש אחר דיוק עוד כתב וכן הנ") מהראנ"ח כדברי ג"כ 'ודייק*רוע",
 משמע הי"ד פ"ב שמחות שבמס' כלון בירושלמי העיקר ,הר"ן שפלרוש כתב פלרושלענין
 אחר קי"ט סי' פשול" ב,,גט וכ"כ לאסור. 'העלה ,להלכה אבל הר"ן, כדברימפהרש
 הנ"ל, ,והראנ"ח ווהירושלמי הר"ן דברישהביא

 פיריש דלפי כתב דכתובות פ"ב ג,בורים" ב,,זילטי הביאו קכ"ה גלאויןוהסמ"ג
 פ,בוט" ב,,גט 'זות על ,וכתב אחד, בחצר עמה ,לדור ,שיאמר בחטראל ראיה ,לנו איןרש"י
 לעיל. 'וכמ"ש לא חצר אבל משמע בשכ,ונתו שכתב רש"י וברי שמדקדוקשם

 שנומסכת דאף בחצר, לדור להתיו ראיה אין רש"י לשיטת אף פגים, כלעל
 התיר לא וע-"ן ואפילו בזה שיתיר להדיא ברש,"י ,מצינו לא עכ-פ שמותר נראהשמחות

 לכתובות בחידושיו הריטב"א אולם בירושלמי, 'הפלרוש מחמת עיון .בצריך שגשאררק
 יכולה גישאת שלא עוד כל אשתו את שגירש, ,שישףאל בהדיא כתב י"ב כ"זדף

 בעלמא. דפגויה יחהר משום אלא כאן ואין עליו, נאסרת שאינה כיון בחצר עמולדור
 עמו להיות לה שאסור כתוב הגאונים דבליקוטי שם 'וכתב מקובצת" ב,,שיטהוהביא'ו
 ומ"ש ע-א קיו דף גיסין יהושע" ב,,ומדה ועי קידושין. לשם עליה יבוא שמאבחצר
 מותר, דלסמ"ג ק"א סי' דוד" ב,;ידי ומ"ש הירוש,למי. על ירושלים" ב,,עמודיעללו
 ראיה. הביא לא להתיר גם אבל לאסור יאיה שאין ,רק 'כתב לא הסמ"ג שהריתמוה
 השגתו. נסתלקה 'ובזה הב"ח על שהשיג מה י"'ז סי' ח"ב אהרן" 'מטה ב,,פרחועי'
 כ'. דף שמהשל" ב,;זקןועי'

 "דממ"ש אמגיד הרב וכתב זנות"' לידי יבואו שמא בחצר עמו תדור לא הניש,ואיןמן אשחי את שג"רש. "דמי פסק כ"ז הל' ביאה איסורי מהל' כ"א בפרקוהרמב"ם
 תדור לא אשתו את המגרש שם גורס המה ,שהוא נראה תינשא לא כתב ולא תדורלא
 שבהצר אפשר גלרסתינו( )כלומר זו גירטא לפי ואף ספריגו, כגירסת דלא 'וכו'עיו
 לכהממעות שכוונתו )אפשר שם" 'הסוגיא משמע וכן לדור אסורין נישואין בלא אפילואחד

 אתרת דגירסא הר"ן וכ"כ חצר(, אח"כ שנזכר ממה ז"ל הר"ן שכתב כפיהסוגיא
 להרגוב"ם.היתה

 לא אם כי אמרינן לא שלנו דבגמ' ,יץמה בהיסגותיו הגהן הר"מ זה עלוכתב
 לא אם אגל עליונ יבהש שמא גזרינן בה דגיס וכיון ער'חת שהיא מפני בשכונתותיגשא
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 חתביאו וכו' בבהאתו" איסורא יעשה לא כי בשכונתו תדור אם לז איכפת מאינישאת
 שם,הר"ן

 דיתה דלהרננב"ם לומר הוצרכו דמדוע המגיד והרב הר"ן בדבוי לדקדקךש
 המגיד הרב כמ"ש בחצר לדור דאסור לומר ה2 גירסתנו לפי שאף כלוו ,אחרת,גירסא
 סכיון הרמב"ם בדעת כן לפרש שהוכרחו יומר ויש מהגמ'. הר"ן דקוק וכןבהדיא
 בהנכוגוזו, לדור אסור נישאת שאם הדין ,להביא לו "דוה )כגה-סתנו גורס היהשאילו
 הגמרא מדקדוק שלמד דין ,לכתוב ,להרמב"ם לו היה ולא בברייתא מפורש זהשדין
 הוכרחו ולזה בש"ס,  המפורשים הדינים יותר לכתוב דרכו שההמב"ם שידוע חצרלענין
 השגת מסתלקת וממילא בשכונתו, תדור לא שגרס להרמב"ם היתה אחרת דגירסאלומר
 נ"2את בין לחלק שאין למד שממנה לו היתה אחרת שגירסא כיון מהרמב"ם הכהןהר"מ
 כמ"ש הירחבלמי מפרש דהרמב"ם לומר אפשר שהיה ואף לאחר, ג"2את לא לביןלאחר
 אסורה, לאהר נישאת שלא פנו"ה דאפילו לומר למד וממנו ,לעיל, וכמ"ש זרוע"ב,4!חי
 מניח היה לא כן לא שאם בגמרא לו המתה אחרת שגירסא לומר מוכרחים מקוםטכל
 י"ד. סי' קצגי במהר"י ועי' כתבו. שלא שכונה לעניןהדין

 באשת רק ולא ישראל 3אשת גם הסוגיא כל מפרש קוהוא נראה הרמב"םהצדברי
 כן, בגרושה לעשות מהו אביי ששאל טה מעתה הר"ןי דכ"כ רש"י שפירש כמוכהן

 והגמרא בחצה כז לעשות מהו שאל אביי הרי להבין יש כן ואם ישראל. 'לבת"כוונה
 להחמיר הן שבחצר הר"ן כמ"ש בלניהם לחלק יש חש-י שכונה, לענק מהברייתאהביאה
 בחצר, וכ"ש אסור ,בשכונה דאפילו רבותא להשמיענו להרמב"ם ל'ו היה כן וחםיותר,
 כתוב שם להרמב"ם 'ז"ל עראטה ר"ד 'ובפירוש דוקא, בחצר הדיז הרמב"ם תפםומדהצ
 בלשונו שתפס הכהן מהר"מ נראה וכן מהגמ'. נראה . ושכן הם אתד דבר ושכונהשתצר
 שאפילו להם אחד דין וחצר שכונ" לההמב"ם כן אם חצר, הרמב"ם מ"ש עלשסונה
 אחת. בחצר ,לדור להם אסור פנהה והיא שנתגרשה "2דאלבאהעת

   לא "כי שנתב הג"ל  הרמ"ר דברי על קי"ס בסי' חדש" "פרי הרב דקדקעוד
  איסור יעשה שלא כלוג41 כורחר "על תדקר" "פרי ע"ו  ובתב  בביאתו",  איסוריישה

 דינו ואין בהאתונ על שכן כל גזרו פנויה יחוד על אפילו דרבנן איסוו* דאילודאורימתא
 קדקזה מקריא פיתוי ,בלי ברצונה שנבעלה אש" דכל טש'מע הרמב"ם לדוגת דאימחוח*,
 בשורש המצות לספר ,בהשגותיו הרמב"ן לדעת .וכן קדשה, תהיה דלא מלאו עליה'ולוקה
 ל,עם שעא האשה על דהבא אישות מה' בפ"א סבור סשגה" ,ימגיד וגם וכו'החמישי
 וכו'. אשה" איש יקח כי אמר דרחמנא בעשה עובראישות

 הלקו מדהש בפנויוע גם לאו איסור שיש דא"כ כי, דף שמחשליי ,ב,,זקןהתקעגה
 אבל כך, כל "רחיקו ,לא וע"כ לו מותרת ותה"ה קדוויין לשם לבעול יכול דג"2ראלוי"יב למבוי, בכהן הרחיקו הם ומדוע לאו יש בהמניהם הרי לכהן ישר(ול גרושת ביןבגטרא
  גסתלקה זה ולפי יתירה, הרחקה עשו לחזור, להם אסהך נ"ןהאין לשם שאף 'כהןבאשת
 הגמרא, בפידה2  והרמב"ם רש"י מתלוקת ימוך עתה  לומר אפשר .חתיה הרמ"ך,השגת
 בזה גזרו לא וע"כ מדרבנן רק הוא פנויה דאיסור דס"ל בכהן דוקא מפרשדרש"י
 לא או לאחו נהיאת בין לחלק אין כן ועל תורוע איסור דהף ס"ל והרמב"םחכמים,
 כיח מקום מכל יותר, חמור שנישאת 'ואף לאו, איטור יש נישאת בלא שגםנהטאת
 של ז,ו במחלוקת ואכמ"ל כהת. איסור לי מה לאו . איסור לי מה תוהה, איסחך'דהוי
 י"ד, סי' קצצי מההר"י גראה וכן פנויה..איסחי
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 יהיו הקודמים בימים המדונר דרבנן, דהוי דאמר למאן פנוקת שאיטורופשיוט
 הפנויות של דרכן שאין אלה בימינו אבל כרת, איסור גזה היה ולא הפנויותטובלות
 אלא לאו איסה" רק ולא בהם יש תורה איסור 'הדעות ,לכל הנשואות, רקלטבול
 כרת.איסור

 הגאונים כהבם לעיל, שכתבנו כפי הרמ"ך  מהשגת ההמב"ם דעת 'לי"וג ישעוד
 פנץה על לבא וומה אינו גוושתו על הבא שהרי קידהיין, תשש לידי יבואושלא

 זנות. לידי יבואו שמא הטעם כתב אלא זה טעם כתב לא שהרמב"ם אלאדעלמא,
 אחד. גטעם והסתפק דגאונים של  טעמם על חולק שאלנוואפשר

 בחצר, לדור מותרת אם נישאת ש,לא ישראל אש'ת דין כתב יא קי"ט ,בסי'והסור
 דרך יחד לדה- דדוקא אחד בחצר ,לדור אסור הטור "דלדעת כתג שם שהב"תאלא
 נדה, בשהטור עליה יבוא שמא יחד, דדרים דכ"ון דבר של )וטעמו חיישינן, לאמקהה
 כהפום נמי אי כ"ה ס" כדלעיל מלטבול בושה שהיא בפלגש הרא"ש למ"שדומה

פריצותא".
 אף ישראל קובאשת הרמב"ם כדעת פמק ז' טע" קי"ט סי' ערוך"'וב,,שלחן

 דיעות כתב לא הרמ"א 'ואף לזנות. דבואו שמא בתצר לדור אסורה לאחר נ"באתשלא
 שכן חדה2" .ב,ופרי וכ"כ לתלכה. גקטינן שהכי משמע בזה. התולקים 'והרמ"ךהריטב"א

 קי"כנ ס" פשוט" ב,,גט פסק וכן נקטלנן, והכי הפוסקים יוגדעת
 את ~המגרש אומרים "ב"ש הי"ד פ"ב שמתות ,ממסכת זו שיטה על להקשותואין

 שג"4או כזמן אמורים דברים במה ,וכו', ,בחצר ולא במבוי לא עמה יש,רה לאאשתו
 לא", האירץסין מן אבל הנישואין, ,מן אמורים דברים במה ג"סאו, שלא אע"גוהכהנת
 ס" ז"ל קצבי בסזר"י דחה שכבר מדה, למי"ע חדש" ,;פרי וכמ",ע כשנישאו ,דוקאמשמע
 נישחו לא אפילו לחצר אבל למבוי, הכוונה 'נישאו שכתוב מה לומר שיש זו ראיהי"ד

 נישאת, לש נישאת בין וה בדין הרמב"ם תילק שיא ,ומה עיי"ש. הר"ן שכתגוכדוחק
 הוזכר לא דלדידיה "כיון שם ז"ל קצבי מהר"י זה על כתב אסורה, במבוי אףדבג"מא'ת
 ולסהן אסור, בחצר נישאת, :ולא דבישראל ללה וסגירא ומבוי, חצר אם כי מקוםבשום
 שאסור גכהן בין בהעראל במן דבנישאת הוא ותומר קל במבוי, אסור טפי,דחמיר
 ,לה". וכתג טרת לא וחומר בקל דאתיא, ומלתאבמבוי,

 שלפנינו כגגמ ,הגירסא שלהרמב"ם 'לומר שהן כתג ב' דף שמואל"וב,,זקן
 שחפילו כן הברייתא גקטא ,לרבותא תינשא יא שלכתג וטה אחד, דבר הם 'וחצרושכונה
 עיי",ך. גישאת גשלא וכ"ש ,בשכוגה אטורה 'משמרה ,שהוא בעל להשהמ

 אחד, בחצר יחד לדרים לדמותו יש בעסק, יתד שישבו שלפנינו נידון זהלפי
 הגאונים תששת .להוסיף שיש עוד ובוה ל'זנות, שיבואו חטה2 שיש ושו"ע ד"ימב"םשפסק
 שמקילים והריטב"א הומ"ך לדעת ואף איש. אשת ותהיה קידח2ין לזטם עלההשיבוא
 ח4 דיי טוביוה שלא היום 'ואילו דרבנן, איסור דהוי הוא טעמם הרי נישאת, שלאכל

 לדור אסור 'הדעות %ל שבזמנינו .לומר ה2 כן על הב"ח, וכמ"ש וכרת תורהאיסור
 עוד וגם;בתצר,

 שהדח-

 פרוץ.
 חחד שכל  וואף לחוד, משום זעא גחצר שאפיו דמה ולומר, לחלק קהשאלא.

 שאינם בחנות אבל זנות, לידי יבתוו בחצר רבים שאק כיון שבחצר, בגיתונמצא
 שבזה ,ללמר יש נפנט להכנס הרוצה וכל הרבים לרשות פתות הוא שהוי יחדמתיתדיס

 פנימית עבודה לונשיש העבודה גמר לאחר יחהר לידי כן גם באים שבחנות אף גזרו.לא
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 לאידך לומר היי ו בחנות לאסור לנו 'ומנין לחצר, דהשה דירבר אין מקום מכלבחבע4
 בביתו, אחד שכל בהצר כן וגאין מה אהד, בחדר התד שנמצאים עתר המחך שבחנותגיסא,

 הם בו שדרים לחצר הכוונה ,בו, ~ור קנאסרו זה חצר אם לברר עליט כןעל
 בינו תילוק אין וממילא בו ההרים בוקעים שרבים בחצר או דחוד, לה* ובאשלבדם
 חנוה.לבין

 לדור איסור אין הנ"ל הר"ן דלדעת וכתב י"ד, ס4' קצבי מהר"י עחשד זובחקיהה
 זכריה ר' שעשה )וכמו יחה: להי יבואו ולא עמהם אחרים שההיו נזהרים אטבחצר
 אסור, להזהר שיכולים שאפילו משמע מהרמב"ם אבל שם. בגמרא המובא אקצבבן

 זש(ק הקצב בן זכריה י' שעשה כמו לעשות במגרש מותר אם הגמרא שאלת כלשהרי
 להזהר ש"כ~ים שאפילו משמע לאסור, שם דימרא פשטא זה ועל להזהר,בש"כיים

 שמה י"ל וע"כ וץ2"י, ,וכפירו,א גגמרא גהן באשת וךתה השאלה להר"ן אבלאפר,
  שנזהר"ם כל בחצר לדור מותר שבסביה אף ילההמב"ם נזיע-ם. כשלא דוקא 'בחצרשאסיר
 לאו באיסור כן שחין מה נבעלוע שמא סתשש רק שהוא שאמ, שבוקה יתהץדו,שלא
 דוקא קדוהה תה"ה לא דלאו סהבר, ז"ל הר"ן אבל כת2תורזב עועא קדשה תהיה לאשל

 אף הקילו, שבהיבהה וכקום בשבויה כמו בפנויה דרבנן איפור הוי לוא"כבמופקרוק
 מקילים, יתיחדג שלא נזהרים אם לאחר נ"2את ,שלא "סראלבאשת

 שגגרושה משמע וג"ל בכתובות "דמהגמרא נתב ו' ס" בתשובהחשהאנ"ח
 לא איחא עיע דף בגיטין ואילו כשנזהדים, אפילו יהד להיות ילומר גן, לעשותאטור
 מתי אם מהיום לה ואמר גט לה שנתן זה רש"י )פירש  עדים בפגל אלא עמותתיהד
 וצריכה קדושין ל,עם ,בעל שמא חיישינן למ"ד דאיכא עלהה,  יבוא שטא  שפו תתיתדלא
 שעל משמע הפנויה( עם להתיחד ואסור היא פנוהה מ"מ גמי הייש דלא  'ולמאן  מצי,גט
 קבע, גדירת חוא שאסור, בכתובות שכתוב דכח; ביניהם, לתלק וכתב טותר. רואיםמי

 אלא עראי, ליחוד הכוונה כיעיל, עדים וביחוד בעדים אלא תתיתד דלא דגץאןוההיא
 ועהר שרי, ובקבע בבית בדירה דאפילו נראה טיע, דשכיב גההיא הרשב"אשמדברי
 כן 'ועל חשהאתו". ארוס ההוא גבי יאסוי אשכחן בי"ד, ובפגי בעלמא באקראידאפילו
 מתמךרים, ובדה א"צ, אשת או בההבה באיסור מדוברע דבכתובות אהר חילוק לחלקכתב
 פנוהש באיסחר כיזבר בגיטיןואילו

  ובהעמר, לושב שומר שיזסו הנוונה שאין שם מהראנ"ח כתג 'ההעגזירז; דין ובעצם.
 נראה שכן צ"א בסי' יכ"כ בכד, די השומר יראנו שמא ויעוש שהוא כלאלא

 ו"ל.גחזישב'וא
 הראג"ח דכשהקושה שם ז"ל קצבי כע;ר"י הגאין עמד הנ"ל הראנ"חובדברי

 קדטת לפי להקשווז כוונתו אם אסור כשנזהרים דאפלו גראה בכתובות שמהגמראווכתב
 בחצר, לדור מותרים שגישראל לשיטתו ה"ל בכהן, הסוגלא כל מפרש רהע"י הרירש"י,
 לשיסת לדייק לן מגא אבל נזהרים כשאין דוקא י"ל אסורים, דלשיטתו נאמר אםואף
 נזהרין דכוואין ר,עא בדעת שהסיק מה ועיי"ש אסחך, יהקה כשנזהרים דאפילורש"י
 'ובבתים בחצר דוקא זה בנזהרין, שמותר ואף מוחר. בנזהר~ן אבל בחצר לדוראסחר

 אפילו חתורו שבגימין רש"י לשיטת להלק מוכרחים נאם לא. אחד בבית אבלנפרדים,
 'ובפרם מביתו, אשתו להוציא עליו החמירו לא חולה באדם כוזבר ששם חחד,בבית

 אץ חילה 'וגעזם כגור,פת, כספק עתינה רק דבר לכל כאשתו היא ויץ "מיםשגאוהה
 . שמהרינ ע"י אהד בבית אפילו חכמים הקלו 'ולכן ,תוק*ו,יצרו
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 לבטוף תירץ איך א"כ הרמב"ם, לשיטת כן להקשות הראנ"ח שכוונת נאמרואם
 חולוק אין לד~ימב"ם הרי 'בפנויה, ובגיטין איעו האשת כהונה באיסור מדוברדבכתובות

 בזונ ז"ל קצבי מהר"י דברי לסיום זכינו ולא בלאו, נגהתודה אטורה הפנויה שגםכרון
 ע"י להתיתד 2יהתירד בגיטין מהמשנה קשה לא "רמב"ם לשיטת פנים, 'כלעל
 גדעת ז"ל קצבי מהר"י כמ"ש ,לחלק שיש שאסור, משמע בכתובות ואילורואים,
 שהרי ועוד תדקפו יצרו שאין שאני דחולה אחד, בבית אפללו להתיחד שהקלורש"י
 ג"כ לומר ונראה ספק, רק 'ודאי מגורשת זו ואין תנאי על שגיר2וה אלא אשתוהיא
 ,להוציא חכמים רצו לא ולעזרה, לסעד הוא זקוק החולה שהרי הדחק, שעתדהוי
 מביהו,אשתו

 שההה וכמו יתיחדו שלא שמיהה 'והם .שונים ובגתים אחד שבחצר למדיםנמצלנו
 ז"ל קצבי )ומהר"י מהראנ"ח כמ"ש הרמג"ם לדעת בהמבויוג הקצב בן זכריה ,ר'עושה
 'הדישות, יכל אסור ,בומרים, שהב אף 'אחד, 'בבית אולם מרתר, והר"ן רש'"י ולדעתאמור,
 בזונ תכמיס הקלו מגורשת, ספק ,והיא 'תגאי על אשתו שגירש בתולה.ורק

 אין שמיהה כקואין בחצר לאסור די רש"י דלדעת ז"ל קצבי מהר"י מ"שאולמ
 בחצד, אסהי שמירה כשיש שאפילו רש"י בדעת ס"ל דהראנ"ח ,וי"ל מוכרח,הדבר
 יהרמב"ם בשלמא חאמו ואם וש"י. לשיטת יהיו חראנ"ח דברי וכל הר"ן, במ"ש'ודלא
 בפנויה אבל שמיהוע ע"י התירו דרבנן דשבויה לחלק יש דאורייתא, הוי דפנויהדס"ל
 דיבנן, הוי דפנומה שסובר שנראה ,לעיל ש,כתבנו רש,"י לדעת אבל אסור. גשמירהאפילו
 דבשבוהת ש"ס בס"  הריב"ש  מדברי לגו נתייעוב  וה דבר כהובויה, שגא מאי כןאם

 ,באיסור אבל שבאי, לגבי ,נפשה דמנוולא משום או ספק, שהדבר משום או הקלוהוקא
 אף 'רש"י .לשיטת א"כ תקון. דאורייתא כעין רבנן דתקון כל דר,בנן, ש'הוא אףאחר
 לסוברים אבל כהן, באשת רק מדברת הגמר'א 2והרי לאסור בסתובות מהגמרא חכרהשאין
 רק לא אסור שבחצר לומר יש דוקא, ,בשכ,ונ'ה הוא יההיתר אסור דבחצר רש'עלשיטת
 'נתישבו ובזה כהמבויה, ליזקל "ה דין ללמוד ואין שמלרה, יש אפילו אלא שמירהכשאין
 מותר, לכו"ע אחרים דכשיש יצא דלגוהראנ."ח ק"א ס" דוד" ב,,ידי ומ"ש' הראג"ח,דברי
 אליבא אלא כן כתב דהרמב"ם אליבא דלא ירא:ה במהראנ"ח, דהמעיין הוברקשה
 ,ולשיטתו. דוקאדיש,"י

 2ומירת כשהב שאפילו הריב"ש 'כדגרי 'לפסוק שיש כ'תב קי"ט ,סי' חדש"וב,,פרי
 דלהרמג"ם ג"כ .מרקדק קי"ט סי' פשוט" ,וב,%ס )הקלה דוקא דבשבוקת מועיל, לאאחריס,
 דומביים דברי מסתמות משמע וכן אטוה אתרים בשמירת שאפילו  מעומע הגמראמפשט
 נוטה דעתו דכן וסיים אסהא. .יהוד לידי באים 'ולא בחצי אחרים ש,"ט ש,אפילולרמר"ן
 עיי"ש. בחצר, אתרים שיש כיון הר"ן על לסמוך יש והכתים מההצרות הדהק שבעתאלא
 בין חילוק אין דלההמב"ם כ"ז הל .ביאה חיסורי מהל' פכ"'א ,למלך" ג,,פהטנה,%"כ
 עיח'ש. הגמיא, בנמוגית לדעהו כן שדייק 'וכמו אסור, בנוהרים דאף נזהרים, ,ללאגזהרים

 מוסכם, הדבר אין בשנזהרים, הרמב"ם לדע'ת ,לאסור המפרעמים שכתבו מהאולם
 נחהרים אם "ומ"מ הרמב"ם כלשון שהם 'מר"ן דברי על כתב י"ז סעי' פהוקק"דב,,תלקת
 הר"ן כתב ,וכן דשיי, נראה הקצב בן זכריה ר, שעשה וכמו בהצר עמהס אחריםשיהיו
 וכתב עליו השיג ייג' סע" שמהחל" ,;בית אולם מבהמברה". יותר בגרושה איסורדאין

 על הד"ן דברי שהביא מתוקק" כ,,תלקת ולא אסה-, נזהוים אפילו ושו"עדלהרמב"ם
 הר"ן שיטת כלומר בזה, אחרת שיטה יש אחד לכל כי דק, ולא בפשיטות המחברדברי
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 איסור להרמב"ם והרי להרמב"ם, כן שאין מה כן, לומר "2 ו~ש"י דרש"י, אליבאהיא
 עצמו דעת מחוקק" ש,,חלקת ואפשר מדרבנן, הוא האיסור ה2בויה בלאו, הואגרושה
 כן,  ,ךאם אלא כך. השו"ע דברי על ,לומר גתכוין ולא ,בזה הר"ן על לסמוך ש"1כתב
 להקשות יש וכן השו"ע. דברי על בפשיטות ,להביאו יולא עצמו דעת שזה לפרש לו"ט;
 כדעת שכתב פ"ה ס" אבהע"ז דוד" ,ב,,בית תשובתו הובאה מאיו די שמעיא הרבעל

 וקשה אמרה, רש"י ,בה1יטת הר"ן והרי עליו, הר"ן דברי והביא בהרמב"ם מחוקק""מלקת
 לעשות מהו שאל אביי שהרי מהוקק" "חלקת מ"ש לפי ,להרמב"ם הגמרא סוגלתליה1ב
 ו,,גט שמואל" נג,בית וכמ"ש ,לאיסורא, הגמר'א ופשטא שנזהרים יהכוונה כןבגרה2ה
 פירש צ"א בס" הראנ"ח אבל הרמב"ם. ,בדעת המפרשים ויתר למלך" ו,,משנהפשוט"
 על אלא מתיחדים, 'כשלא המדובר אק בגרושה, כן לעשות מהו 'הגמ' ששאלהדמה
 דעת בזה ליהטב 'ואפשר עיי"ש: בעי, דירה של הדין עיקר ועל בחצרו -דירה להייחד

 מחוקק","חלקת
 באתרא להתיר ספיקא ספק בזה עשה זו מהלוקת מתוך ק"א סי' דוד"וב,,קץ

 בס' הכהן מהר"י משם שם ,וכתב יתיחדו, ש,לא שנזהרים כל השו"ע הוראות קבלודלא
 מר"ן הוראות עלייהו דקבילו באתרא הלכה "ולענין : 'וז"ל ע"ב, י"ד דף מקח2ר",4ט
 להקל יש מקומות, בשאר אכן הדהק, ,בשעת אפילו ולאסור לההמיר יש ו"ל הר"םאו

 פשוס" ג,גט 'וכמ"ש כשנזהרים, בחצר ,להתיר הר"ן סברת על ולסמוך הדהקבשעת
 בלא אף מותר ולהריטב"א בנזהרין, אף אסור ומר"ן דלהרמב"ם אפצעית, סבראוהיא

 ספק שיש דכיון דוד" ב,,ידי עלט וכתב וכו" הר"ן" סברת הוא שלם ואמצעינזהריס,
 ולהקל ספיקא ספק לעשות יש מחוקק", "חלק'ת דברע שפידהם כמו ההמב"םבדעת
 הגאונים כתבו התשובה ובסיום רבנים. עוד עמו יסכימו אם 'כתב תשובתו 'ובפיוםבזונ

 בגידון שהסכימו אחר הדין לעיקר בהסכמתם כתבו ז"ל יוסף ומהר"ד גאטינייו,מהר"א
 בדעת דס"ל הפוסקים רוב דאיכא כיון לעמוד, ראוי דהוה חזינא בדידן "ואנןההוא
 לנו דקדמה אוא נר"ו, הפוסק מע' וכמ"ש אפור אהרים דרים דאיכא דאפילומר"ן
 הא דירה משום אי מזוני משום אי אביה בית רק מנוה בית לה אין דא דאתתאהידיפה
 "שבות ועי' וכו'. בפשיטית" להתיר ראוי כזה הדהק שעת דהוי וכיון לה גהמצוהא

 שם, למלך" וב,,משנה קי"ט ס"יעקב"
 ר'וב שכתבו וכמו נפרדים בבתים אחד בחצר לדור היתר להורות שאיןנמצא
 בשעת ודוקא אסור, יהוד הטה2 שאין בנזהרים שאפילו ושו"ע הרמב"ם בדעתהפוסקים
 'ולצרף הר"ן, וכדעת המקילים על לסמוך אפשר לאשה, אחרת אפשרות כשאלןהדחק
 שנזהרים כ'ל השו"ע' לדעת דאף מהוקק" "חלקת סברת לצרף וכן הריטב"אסברת
 יודו. הדחק שבשעת לומר הן בזה, גם לאסור הפוסקים רוב שדעת 'אףמותר.

 והוי ,ונכנסיס שיוצאים כיון ליהוד לחוש, שאין נאמר אם אף שלפנינוובנידון
 יכולים שהרי בדוחק, להם להתיר שנצטרך כזו הדחק שעת כאן אין מקום מכלכנזהרים,

 הדבר חמדר שכאן הוא האמת אבל העסק, שיחסלו עד לגט ולהמתק העסק להסלהם
 ,נאמר אם אף הדחק, בשעת אפילי אסור דידן נידון הדיעות ולכל שבחצר מבתיםיותר
 בענינים העבודה בגמר מתיהדים ש,לפעמים נ"כ ברור הדבר ,)שאין ליהוד להוששאין

 שאין מה אחד, בבית יחד נמצאים הם אין ש'בחצר שבבתים והטעם שבחנות(,הפניכהים
  התירו ולא  הרבר אסור רש,"י לשיטת דאף כתבנו הרי אחד, גבית שנמצאים בחנותכן
 אחת בהנות אבל גירושין, ספק רק ושהיה גובר יצרו שאין טעמים מככאה בחולה רקכן
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 אף אסרו בגיטין שהרי יחוד, חשש ' שאין במקום אף אסור הדיעות, יכ,ל אחדבמקום
 אסור יחוד חשש כשאין אף אחד שבבית משמע יחרד, חשש כשאין רק והתירובחולה
 לא רש,"י לשיטת כו ועל טובלות היו שבזמגם רעוד הדיעות. לכל יחד להיותלהם
 גרת. איסרר שיש עתה כן קואין מה דרבנן, איסור דהויגזרו

 להם שאסור מדרים הפוסקים כל שלפנינו שבנידון לומר יש גוסף טעםהווד
 הימנה לוה שאם שם בגמרא ,בברייתא המובא השגי מהדין והוא יחד. 'העסקלגהל
 רש"י כמ"ש אלא יחוד משום החשש אין ושם אחר ע"י אלא נפרעת אלגה אביהבנכסי
 שישימו ע"י רק להם נזקקים אין דין לגית יחד לטעון וכשבאים בדברים. יקרבושלא
 זו. עם זה ביחד עסק להם להיה ש,לא מיוחד איסור שה? נמצא ביניהם, ,שללח

 באשת א"כ כהן באשת רק מדברת זו שברייתא סובר לשיטתו רש"יאמנם
 בנידון זה כל עם הנ"ל, להרמב"ם רש"י שבין למחלוקת אנו נכנסים ושוב מותר,ישראל
 י"ל יחד, לעסוק בקביעות אבל פעמי, חד מקרה זה ,בשם לאסור רש"י דודהשלנו,
 אחד, בבלת שנמצאים לעיל שכתב מה גצרף אם גם ומה אסור. רש"י ,לשלטתדגם

 שיקל מי אין ודאי יחד, שעוסקים האים'ור לזה ונוסף אסו'ר ב,זה לרש"י דאףוכתבנו
 דין לית שבזה לחלק, הספיקו ,ולא לאחר תנשא האשה שאם ג"כ להוסיף ולשבזה.
 מהעסק. אותם להפריש נוכל ,וכיצד ,הדחק, 'גקרעת א~לו שיקל דייןולית

 'ויציאה לכניסה שעשויה בחצר אפילו שאסר צ"ו סי' בתשו' להראנ"חועל'
 חשש שיש אף וכתב לאחר, נישאת שלא אף ישראל לאשת משם עוברים רקוהם

 ודברי משותפת. לחנות וק"ו האסור, במקום תדור זה חעוז? מפגי לא חזקתהשתתרע
 להלכה. שם פשוט" ב,,גט הביאםהראנ"ח

 בינו ועשה אשתו את שגירש "מי : כתב י"ד הל' ת"ת מהל' בפ"'ווהרמב"ם
 אותם". מנדין לבי"ד כשיבואו לזה זה להזקק להם המביאים ומתן משא או שותפותוביגה
 בינו שותפות עשו שגיר,טה דאחר ,נקט "דאמאי נ"ה קי"ט סי' פשוט" ב,;גט ע"זוכתב
 דאם ותו אותם. מנדין גירושין אוור לדין באו אם גירושין, קודם עשאוה אפילויבינה
 ומלישנא לגדותם. הראוי מן היה לבי"ד באו לא אפילו גלרהבין, אחר שותפותעשו
 דעושה קא'מר גירושין קודם העסק או ההלואה דכקדעשו בהדיא ,מוכח ההפוסקיםדהגמ'
 אותם". מנדין לדין באו ואם לתובעוש,ליח

 לחד להזקק שיביאם כזה המתן משא דוקא לאסור הרמב"ם שכוונת לומרואפשר
 ואינם דין לבית להגיאה גזקק ולא ש,ליח ע"י ומתן משא איוה עשה אם אבל דין,לבית
 כמרבא גרושתו לזון שמצוה הפוסקימ שכתבו למה הדבר ודומה מותר, לשם יחדבאים

 ומ"ש ח' ס"ק קי"ט סי' ברמ"א .)עי' אלמנה פ' כתדבות וב"רח?למי ל"ג פ' רבהגבראשית
 הביאו 'ת"ת בהל' הרמב"ם שכתב והדין שם(. אהרן" "יד עי' שם, ,מחוקק"ב,,חלקת
 ואיך בגמרא. למ"ש יותר הקרוב אחר בנוסח הכ"ז כ"א פ' ביאה איסורי בהל'הרמב"ם
 אף וגרהבתו לגרוש להניח שאין ממנו למדנו עכ"פ הרמב"ם, דבוי לפרששנרצה
 משותף. עסק להם שיהיה לאחר נישאת ולאגישראל

 חכמים אסרו זה על זה תביעות להם כשיש הדין בבית 'מקריות בפגישותואם
 כמה אחת על עבירה, לידי ,ויבואו לזה דה יהקרבו שמא יחהר תעהב שאיז אף יחדערבואו
 הרי הכהיותף עסקם בעצם בו, ויוצאים נננסים שרבים אף במשותף חגות לנהל'וכמה
 תקלה. לידי ויבואו זה עם זה ודברים דין ,להםיש

 קדשת בבחינת זה שאצלם נאמר אפילו בזה שיקל מי מצינו שלא מאחר כן,אם
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 שאחד או העסק את שיחסלו עד להמתין ויש גהסכם, כזה סעיף לאשר איןהדתק,
 שותפותם שבטלה שניווכח יאחר משותף. עסק להס יהיה ,ולא מחבירו אותו יקנהמהס
 י ר צ ב א ר , ע גט. להם לסדראפשר

 : פוסק ביה"ד הגייושין, ובהסכם הצדדים בבקשת העיוןאחרי
 עוד כל דין, פסק של תוקף הגירושין להסכם לתת באפשרותנואין

 הגט. לאחר ביניהם לשותפות בקשר הסעיף את "2נולא
 תשל"ו. בתמוז כ" היוםניתן

 ל"ז/145 מס'תיק

 טבריה האזורי הרבני הדיןבבי'ת
 בן-שמעון שלמה ליסהטיץ, אריה ש'פירא,  שמהאל הרבנים : הדיינים כב'בפני

 : עניןב
 א. : ת ע ב 1 תה

 ב. : ע ב ת נה
 בנו בדפואת אב היוב : ן 1 ד י נה

 גהוצאות אותו לתייב מבעלה בנפרד  החיה אשהתביעת
* ברשותה. הנמצא בנם יפויר -  דמי אלמנה מקבלת האם 

 לגבי בזה הדין מה .* בעלה. מנכסי קצבה לו שאיןריעוי
 לזט במתחייב נזה הדין ומה האב להיוכ גיחס קטניםבגים
* חבירו.את -  קצבה לו שיש ריפוי דמי מקבלת אלמנה האם 

 דמי מבעלה מק1לת בעלה גחיי אשה האם .- בעלה.מגכסי
 האכ גהיי קסנים בבנים גזה הדין מה -- כזה. יפויר
 בנע את לפוות האב חייב האם -- מוהה לאהר גנית גו

 ם. י הקטנ גניו בקגורת האב ןי2 האם -- נים. ט קה

מסקנות
 משש קצמ, לה שיז רצאתה ואאמ מקית 1תלה מצי עתתא עאמג

 ב"ה מתש' לה פת שןעש מעמת ,יק ,צטשח
 ה"ב גם הוא הכפים מתקגת הקטמם בנע במזתחז היקב ופתאב כשם כןגצעב.

 קצבה. לה שאיןברפואתם
 ברפואתו. חייב ואעו במיונותיו רק הייב "בירו את לזוןהמתחייבג.
 הוצאותיה מקבלת אלמנה תמן כוזינות, בדין נכללת אעה קצבה לה עישיפהשהד.

 בעלה.מנכטי
 עיומה משום קצבה לה ש"ש אף רפואהה הרצאות ממנו מקבלת בעלה בהייאקוהה,

 פיחדת, תקנה כהצום אולפירקונה



 ,0ת
,:,

 חייב האג אין וכן הקטנים, במו לפדות חייב יהיה שא'ב חכמים תקנו לא 1(1.
 הקטנים בניו לפדדת האב חייב אם מפקפק"ם 'ויש קצבה, לה שישברפיאתם

 שש. גילוד
 צרכיהם. לכל 'כמו בהם חייב האג קטנים בגיו רפואת שלגבי סובריםויש2(

 ויש מספק. מאב מפון להוצהש איז זה בחיוב דעות חילוקי ווישנם ,הואיל3(
 כמו לחומרא בטפק בזה ,והולכים טכנה, משום בזה יש שברפואהאהמרים
 מאיסורא. שכנתא ,וחמיראבאיסיר

 מנכס'יו. מתיפאות הבנות עואין סוברים "כל האב מות לאחרז.

 בממונו. גם אל'א בגופו רק לא נניו בקבורת חייב האג אם הפוסקים ח,ולקיםח.

 צדקה. מדין הועו'ת 'לכל הקטו בנו ברפואת האב חייב א'ופן בכיט.

 סק-דיןפ
 והאש,ה חלה הילד האשה. ברשות 'והבל גגמרד חי הזוג ח'מש, בגיל ,1*ליוג

 לה שיש לרפואה ,זקוק כי בנה, ברפואת ,בעל:ה את לחייב לבלת-הדיז בקשההג"2ה
 ברפואה בנו את לרפאות חייב דאב נראה בנו. ברפואת חייכ האב אם היא הש,אלהקצבה,
 "רזיב"ג ע"ב: צ"ב דף כהוגות בגמ' כמבואר מזונות, ,בכלל שההא קצגה, להשאין
 האשה מציאת פרק הרא"ש וכתב כמזונות". והיא הרי קצבה, לה שאלן רפואה :אומר
 א"כ קצבה. לה שאין ברפואה גם חייב בל"ד, מתנאי לזון הייב שאם הנושא,ובפרק
 שצ-ו, סי' ח"ב ושב"א בשו"ת ,סמבואר בי"ד, 'מתנאי לזון ,חייב שאיז אע"גבבנו,
 כדין דקנו הוי י"ד, סי' גערה בפרק הרא"ש ,כלשון חכמים מתקנת לזדן שחייב ניון'מ',מ
 לבין בי"ד, מתגאי החלוב אם בין לחלק מסתבר שלא רפואה, לענין בי"ד מתנאיחיוב
 הרא"ש כתב לזון במתחייב ורק קצבה, לה שאין רפואה לענין חכמים מתקנת החיובאם
 בחיוב אבל מזונות, בכלל רפואה אין אדם, בני שבלשון מוונות, בכלל רפואהדאין

 הב"ח בתש'ובות ועיין בי"ד. מתנאי בחיוב ,סמו ,מזונו,ת בכלל רפואלה חכמים,מתקנת
 שאין רפואה בגו, במזונות שגם ראיה להביא ויש קט"ז. סי' ח"א ,ובמהרש"ך מ"ו,סי'
 : בגו גמזונרת האב דחייב שכתב י"ד, סי' נערה פ' מהרא"ש המוונות, בכלל קצבהלה

 לזוגם, דחייב מאיר רבינו פסק אמם, א.בי מבית להם שנפלו נכסים להם יש"ואפילו
 דומיא בחם'להם, להתפהנס להמ יש אפילו במזונותמהם, וכו 'היא, ,חכמים דתקגתףכלון

 הקטן, בשביל גחונרתיה על לה ,המוסיפים דקחגי האשה, .מזונות מדכלל האשה,דמזהנות
 להם", אחד דיזאלמא

 נכללים האשה ,שבמזונות כלון קצ'בה, לה שאין רפהא,ה לענין הדין הואא"כ
 ויש מזוכות. בכלל הוי קצבה לה שאין רפואה ובשניהם להמ, אחד דין הקטן,מזונות
 גם כוללים, האשה מזוברת יבזה ממש,, במוונות רק כודברת ,לא שהכה2נהלדחות
 הקטן.מזובות

 נ"ב: דף בכתובות איתא קצבה. לה שיש ב'נו, ברפואת חייב האב אם ,לעייןויש
 היא הרי רפואה, וצילכה יתומים, מנכסי גוונת אלמנה ת"ר לדפאיתה תייב"לקתה
 הרי קצבה, לה שאין מכתהבתונ נתרפאת קצבה לה שיש רפואה אומר רשב"גכמזונות,

 כן, הדין איש ,באובת שאף 'העיטור בעל וכצזב כרשב"ג. הלכה ונפסק כמזוגות",ה"א
 שיש רפראה אפילו איש באשת אבל כן, הדין באלמנה שהוקא הפוסקים, ,רוב עליוונחלקו
 א'. סע" ע"ס ס" אהע"ז בשו"ע הלכ'ה גפסק וכן לרפאותה. חייב בעלה קצבהלה



221

 ש"2 שרפואה היא רשב"ג דסברת כתב, הרא"ש הראשונים, נחלקו דבר שלובטעמו
 'בפירקוגה 'ת"בים הדורשים דאין היכי ,יוכי אחת. בבת דאתי  לפרקונה דומה קצבה.לה
 לה שיש ברפואה אף הייב בפירקונה, שחייב הבעל בהיי אבל בה, מיהייבי לא נמיהכי

 ברפואה דאפילו ז"ל, הגדול רבנו ,בשם ז"ל אמרו "ועוד : כתב הריטב"א אולםקצבה".
 גאלטנה אלא קצבה לה שיש רפואה ,בין חלקו שלא לרפאותה, הייב קצבה להשמ2
 הוא הייב בעלה אבל מזונות, מטעם אלא עליהם, רפואתה חיוב שאין יורשים,לגבי

 יוסף" תק,נמוקי הרא"ה דעת וכן וכו', מזונות מיין ולא דרבנן תקנה בהמוםלרפאותה
 פטור 'האב אלו, שיטהת שתי ,לפי כן אם לרפאותת שחייב מיוהדת תקנה "2 בעלה,יבחיי

 לה שיש 'ברפסוה הבעל חייב דלכו הרא"ש דלשיטת קצבוע לה שיש גרפואה בנומרפואת
 : ע"ב מ"ז דף כתובות נגמ' כדאיתא לפדותו, חייב קואין ,בבנ'ו כן אם פרקונה, מדיןקצבה
 מאי אב אוא פריק. ולא מימנע כן דאם פירי, רבנן ,להה תקנו חבעל בשלמא סבר"ת"ק
 הכי "בלאו : מקובצת" ב,,ו2יטה וכתב פריק", הכי בלאו פריק, ולא דמימנע למימראיכא
 פירות, אוכל דאינו דכיון לפדותה, דין בית אותו שיחייבו לומר רוצה אינו לה,פריק
 להלות ישראל בני דרך שאין קאמר רהמנות, מדרך אלא לפדותוע אותו מתייביםאין

 חייב אינו גם כן לפדותו חייב לא .ואם גילולים", עובדי בין זרעם ולהניחאכזרים
 גתובות מפורשת תוספתא והבש ג' תקון רצ"ב סי' ב' חלק התשב"ץ כתב וכןברפהשתו.

 שאין מה , . . וכו' ובקבורתה בפרקונה במזונותיה תייב שהבעל האב כח יפה ב' ד'פרק
 הראשונים שאר לשיטת וכן קצבה. לה שיש ברפואה הייב שאין הדין והוא ע"כ, באבכן
 זו. תקנה מצינו לא בבנו אשתו, את לרפאות הייב שהבעל מיוחדת תקנהשיש

 שאין ובין קצבה לה שיש שנא לא בעלה בחיי "דוואי שם כתב הרא"האמנם
 אומר אתה אי שאם בהם, חלק,ו ולא דין בית תנאי שניהם ורפואה דפרקונה קצבה,לה
 כתובה ,חהלא תתרפא גמה קצבה, לה שיש ברפואה בעלה בחיי לקתה מעתה אלאגן,
 שיש ברפואה שחייב וו סברה שייכת ג"כ בבנו לכאורה כן אם , " . . . וכו' כאןאין
 תקנה שיש דכיון הרא"ה דכוינת גראה אבל להתרפאות. במה לו שאין ניון קצבה,לה

 לה שאין כיון קצבדק לה שאין ברפואה רק שתקנו מסתנר לא ברפואה, חייבשהבעל
 מרפואה פטור האב רפואה, של תקגה בכלל מצינו שלא כיון בבנו אבל להתרפאות,במה
 להתרפאות. במה לבן שאין אע"ג קצבה להשהן

 כתב ע"ג ס" שמואל" "בית בפירושו, אחרונים נחלקו הרא"ש דבריובעיקר
 כנגד ונתקן אחת בבת עובא היא, פרקונה בכלל קצבה לה שיש ררפואה הרא"שדדעת
 אבל בוההה2יה רע"א דעת וכן .והב"ח, ג'. ס"ק הפרישה דעת 'וכן פרקונה, כמופירות
 שאין רפהשה דגם האשה מציאת 'ובפרק הנושא בפרק הרא"ש דדעת 'כתב כףלואים",,~ובני
 שחייב הבאשתו צרכיה. כל לה שיספק גי"ד שתנאי אלא מזונות, בכלל אינה קצבהלה

 אבל צרכיוע בכלל  שחוא לפירקונה שדומה קצבה ,לה שיש רפואה גם מקנובפירקוגה
 גמתלוקת תלוי יהיה קצבה לה שיש גנו ברפואת כן אם פדיון. בכלל רפואה עתרןברור
 'מזין גגעל החיוב שכל כיון פסור ורע"א 'והג"ת ולפרישה שמואל" י,,ביתהנ"ל,

 ,~בני ,ולשיטת קצבוע לה שיש מרפואה פטור לע"רקונו, תקנה שאין ובבנופירקונוק
 שמחויב בי"ד תנאי מדין הוא קצבה לה ביש אשתו א'ת לרפאות הבעל שהיובמילואים"
 בגמרא והרי קצבה, לה שיש אף ,בנו בהפואת מאב דחייב לומר יש צרכיה, כל להלספק

 שבלאו גיון תקגו שלא אלא "ירקדנה, לתקן צריכים היו בתו שגם מבואר לעילשהבאנו
 הדין הרא א"כ קצגה, לה שיש אף האג את מחייבים הלו זה טעם ובלי יפדנה,הכי
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 קצבה לה שחן רפהאה אף צר'כיה כל לה לספק חכמים מתקנ,ת ה'אב לחיינשיש
 באשתו.כ'מו

 אפילו בבנו אבל בבתו, רק יהודה ברבי יוסי ור,בי ת"ק מחלוקת דכל צ"עאבל
 כמגתור עדיפה, בתו פדיון לענין ,התטעם מלפדות, דפטור 'מוהה יהודה ברבי יוסירבי

 אהע"ז שו"ע על סופר" "חתם 'והגהות ו,,הפלאה", מאיר" "גית ועיין הוריות.בגמרא
 שיש מרפואה פטירים בחהאי ,האב מיתת לאחר דבבתו, הרא"ש לשיטת ,ונראה ע"ט.סי'
 ד"ה נ', דף כתובות בתוס' ועיין ,מפירקונה, שפטור מכיון כאלמנה דדיגה קצבהלה

 מיתה: לאחר הבנות מזונות לגגי שכתבו י"ב, אות האשה מציאת פרק וברא"שומאי,
 דרפואה לעיל ואמרינן רפואה, צריכ,ה ותהא 'תלקה  שמא למזונות, קצבה אין תאמר"ואם
 לה יש אגל חייב, קצבה לה שאין רפואה דוקא ,פה?מע מזונות". ,גכלל קצבה להשא"ן
 קצבה לה שהב רפהאה דחיוב מילואים", ,,,אבני ,לדעת רק הראמה כל ומיהו פטור.קצבה
 דיש ראיה, אין פירקונה מדין רפואה דחיוב שמואל" ל,,בית אבל מזוגות, מדיןהוא
 מחמת קצבה לה אין מזונות נהשג לא מ"מ קצבה, ,לה שיש, ברפואה דחייבלומה,
 כמו פטור דודאי נראה אבל מזונות, גכלל נכלל דלא כיון קצבה, לה שישרפואה

 חרוב היה ששייך 'כיון מחיים הבבו בבתו ראיה אין מילהאים" ל,,אבני 'וגםשכתגנו,
 ש,לא מותו, 'לאחר בבתו כן שאין מה ברפואה, דחייב יי"ל לעיל שכתבנו במופירקונה
 לוסף" 'וב,;נ"מוקי בריסב"א ועיין קצבה, לה ש,יש רפואה חיוג אין פירקונה, חיוגשייך

 והבבות, האשה מזון גכלל הלא 'כסות אם ורמב"ן, 'ר"י מחלוקת דהבלאו נ"ב, דףכתובות
 קצבה, לה שאין רפהאה דהא והבנות, האשה מוון בכלל שכסות ראיה ההמב"ןדכתג
 אלא בבנות לחייב שאין משמע :וכסות. לבוש שכן וכל כמזונות, שהוא מפניחייבו
 מתזנן לגבי הרמב"ן דברי את שמציין יוסף" ב,)נימוקי רפיין קצבה, לה שאיןרפואה
 אלמנונ מרפואת דהראיה לדחות, ,ויש בגרת. על במשנה המדוברמנכסי,

 "דינא בספרו הגדולה" "כגסת בזה נסתפק ,בנו בפדיון האב חייב אםאמנם
 שוונים קוהם עוד כל בניו, בקבורת חייב האב אם "נסתפקתי : דכתב פ"א לאוויןדתיי"
 קוש מבני פחות שנים, שש מבני בגדולים חייג שאיגו ,ואפילו חייב. אלנו אוממנו,
 קבורתה, חקגו באשה דמדקאמרינן ,ואיברא בפדיונם. הספק נופל נמי וכן ,לא, או חייבאם
 להאי דליתא כיוון חייב, איגו דבנים משמע, הוי פירות, תחת ,ופרקובה כתובתה,תחת
 'רש "ייב, איגו כמ?לן בגדולים אבל תייב, ש,ש בני עד רבקסגים לי, ומסתבראטעמא,
 במזונרת חייב שהאב דהא לו, דנראה אעפ"י, פ' גסוף שכתב הר"ן מדבר'י לדברי,סמך
 לה חייק לא, אמם, מתה אבל קיימוק כשאמם מילי הני קטנים, קטני ובנותיובנלו

 שלה מזתות ומ,סום כמזונותיה. הן הרי אחריוע הנגרר הבן דמזונות דגמרא,מלישנא
 קטנים קטני ובנותע בניו לזון שצריך דחיוב מדברע נראה הרי ע"כ, " . . . וכו' בהנגעו
 שייך וה"נ ברעתם, תראה ואי עמה, בגיה שיתפרנסו כדי מזוגותיה חמוב מעווםהוא
 אע"ג בבזיון, מוטל שבנה לראות לכולה היא אין אחריה, גסרח שהוא כלון טעמא,האי

 כיון מ'/מ שש; מבן לגדולים שש, ,מגני קטנים בין חילוק ליכא זה לפי קבורהדלענין
 להוסיף דלא 'והבו הכי, בקבווה אף מזונות, לענין אחריה נגרר אינו שש מבנישגדולים
 בקבוותם הייג גגדולים 'ואפילו דאפשר הנסתפק נר"ו הרב מורי פי את ווזאלתיעליה,
 מתים שבעה כל אף לומר, אפשר היה זה ולפי עלה~ם, לחתאבל שחייב כיווןופדיונם
 ולאונן, עליהם 'להתאבל דחייב דעה העלה ולגסוף בקבורתם. תייב בפרשההאמורים
 נראה ומ"הו כדגרי, והעלה בממונו, לא אבל בגופו לקברו עליו דמוטל משוםהיינו



 אחר ובא אשתו את לקבור רצה דלא שהבעל דומיא ממונא, מפקינן לאדמספיקא
 ממונא, מפקינן לא מספיקא הפוסקים גדולי מקצת וכתבו בירושלסי, דפליגיוקברה
 לפניגו". שיתבארוכמו

 בנו, מפדיון שפטור נאמר אם אלא אינה פנו, ברפואת חייב אם ה~שאלה כלא"כ
 מרפחשה מלתה לאחר בבתו שפטור ואע"ג בנו. ברפואת גם חייב שחייב, נאמר אםאבל
 שהסתפק .ומה דחיי". "דינא שכתב כמו מזונותיה, מטעם חייב מחיים קצבה, להש"צ
 מ"ז דף נערה, פרק ערוכוע גטרא דהרי צ"ע כהצש למעלה אפילו בניו ב8דיון חייבאם

 בלאו אב אלא פריק, ולא מלמנע כן דאם פירי, רבנן לה תקנו בעל בץ2למא סבר"ת"ק
 למה ובשל5טו בניו. לפדות חייב שאינו מפהרש הרי לעיל. שכתבנו כמו לה", פריקהכי

 כה"ג ומציבו עוש. לאחר מדגרת שהבמרא לומרן אפשר חייב, קח2 יפני שרקשאמר
 שחייב לומר שרצה מה אבל חייב. שש ולפני בתו, במזונות חייב אינו האבבטהננוק
 דאפילו שאפשר רבו, שנסתפק מה צ"ע וכן שפטהך. מפהןשת גמרא הרי שש לאחראפילו
 רעיין לפדיון. אבלות שייך מה להתאבל, שחייב כיון ובפדיונם בקבורתם חייבגדולים
 ג,בית עיין שש, ,לאחר מממונו בניו לקבור חייב שאינו שמסיק, ומה ע",ח, סי'מהציי"ו
 לקבור שחייב הראב"ן, מדברי והוא מינץ, מהר"מ בשם כ' ס"ק קי"ח סהשמסול"
 הלל", וב;,בית עומ"ח טי' דעה ביורה יעיין יעקב", וב,,בית ,ג,הפלאה" שם ועייוג45מונו.
 שחייב שאף תוכיח גופא  דאשה צ"ע, דבריו יבעיקר מתתוספתא לעיל שהבאנו מהההין
 שיתחייב אמדינן ולא לפדותה, שחייב מיוחדת לתקנה הוצרכו 'מ"מ במזהנותיה,בעלה
 בגדג לגבי שכתב כמו עצמה, לפדות ממזונותיה תקח שודאי כיון כתונותיה, מדיןבעלה

 ספיקא, ספק כאן ש,יש אע"ג קצבה, לה שיש יפואה האב מיד להוציא איןלמזצשה
 גם מ"מ חייב. שברפואה אפשר שפטור, לומר תמצי אם 'ואפילו בפייון, חייב אםספק
 כ"ה ס" יוסף" ה,,בית על חו"מ הגדולה" "כנסת ועיין ממון. מוציאין אין ספיקאממפק
 תייב. 'ווהאי אמיד אם צדקה מדין אבל פ"באות

 הדין, דהוא וכתבנו בגו, מלפהות פטור דמספק דהיי" "דינא דברי געיקראמנם
 שהתתייב דידיה, בגידון דכתב ס"ה, ס" אהע"ז אפרים" "בית עיין מספק, מרפואהדפטור
 כי דבספק בעיני, ברור "נראה ברפואה, גם חייב אם הפוסקים ונחלקי הילדח, אתלזון
 אינו דידן, נידון מ"מ לנתבע, לקולא, אזלינן ממון ספק דבכל אע"ג לתומרא, אזל"נןהא,
 כמה דעת מצינו מזו ,וגדולה להחמיר, נפשות ספק וכל נפשות, ספק אלא ממוןספק

 הסוברים ואף איסורא, ספק דהוא לחימרא, אזלינן ריבלת, וספק צדקוע ספק לעניןפוסקיס
 נאמר לא  'וה ולעג"ד חילוקין. בזה נאמרו כבר לקולא, בזה גם ואזלינן ממון טפקדה"ל
 שלא בגפשו להזהר מנח, דגברא אקרקפתא לחייב מ"מ אבל לנכסי, ,לירד לצניןרק
 שכך תגזול, דלא לאו ג"כ פה שיש אעפ"י ממון, לספק ענין וה ואין הספק, לגיתיכגס
 כתב שכך ומצאתי כלל, גזל איסור כאן ואין הראידע עליו מחברו אמוצהש 'תוהה,אמרה
 מדברים באיסור זה כל אך שם, עיין להנים" "תורת קיצור בסוף ותאים""אורים
 . . . וכף הרפואה, דרכי מניעת שע"י דידן דנידון בגוונא נן שאין מה בממון,הנוגעים
 לחומרא". סכגתאוספק

 כט ברפואת האב חייב אם ספק שיש כ"ון דידן, בנידון הדין הדא לדבר"וא"כ
 לחומרא. סכנתא ספק דהוא מספק, לרפאות גברא חמוב יתחייב קצבה, לה שישברפואה
 סכנתא, הוי ג"כ שבויים שבפדלון אע"ג מספק, מחייב דלא מוכח דחיי" ,~דינא מדבריאבל

 גלו"ד ועיין ביה, איתנהו דכולהו מכולן, קשה שבי ע"ב, ח' דף ב"ב בגמראכדאלתא
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 פדיון כל דלא מבואר , . , כל ד"ה נ"ה דף גיטיל בתוס' אמנם ג', ב', סעיפים רנ"בס'י'
 מספק, האב את דפוטר משמע דחיי" ה,,זיינא לשון מפשסות אבל נפשות, סכנתהוי
 הוא לפדות שמחייב 'מה שכל כיון מובריו ראיה אין מ"מ אבל שבויים, פדיוןבכל
 לרפאות, חייב אם הספק אם כן, שאין מה נפ'ש, פיקוח של חיוב ,כאן אין מזונותיהמדין
 חברו לזון התהייב דאם שכתב ז' ס"ק ס' סי' בחו"מ ב,,תומים" ,ועיין רפואה.מדין
 בתיבל נראה וכן ממון, ספק ככל דהוי  משמע 'לרפאותו. חייב אם דדיבא ספיקאהוי

 פיקוח ספק מטעם נחייבו לא ברפואה, הייב אם ספק יש אם ברפואתו, שחייבבחבלרו
 דין לו דיש התחייבות דין דינא תרי אלכא ובהתהייבות ממון, ספק ככל דינו אלאנפש,
 פטור יפואה עללו קבל אם ,בספק ולכן לקולא, ממון ספק ככ,ל פטור רמספקממון,

 נפש פיקוח של זה חיוב ואין ישראל, )כל על דחל נפש פיקוח ודין זה,בהתחייבות
 איכא דידן, בנידון הדין ,והדא לקולא. וספק מבוון, חיוב ש,הוא עלהו שקבל חיובמשנה
 ממון. ספק ככל ,לקולא וספיקא ממון, דין לו ויש בגו, לגבי האב חלוב דין דלנא,תרי
 לקולא. ממון ספק ככל פטור, האב בנו, ברפואת חייג האב אם ,ספק שיש כיוןולכן
 קודם, קרוב דקרוב זה, בחיוב קודם שהאב אלא ישראל, כל על דחל נפש פיקוחוחיוב

 רפואה. דמי ,לענין .וה"ה פדיון, דמי לענין י"ב, סעי' רנ"ב סי' יו"ד בשו"עכדאיתא
 הוא החלוב בצדקה דומה, לא לחומרא דאזלינן צדקה מספק אפרים" ה,,ביתוראיית
 )ונראה לקולא. ואזלינן ממון, חיוב הוי לוון עליו במקבל נן שאין מה צדקה,מדין
 מהלכות ו" בפרק כתב ההמב"ם קצבונ ,לה שיש מרפואה האב פטיר' ש~בבנו ראייהעוד
 : כתב ט"ז בהלסה ,וכן לבעלה", )והריפוי הש,בת איש, באשת "הח'ובל ט"ו, הלכהחובל
 וכתב חוליה", כל שמרפא כדרך אותה, מרפא והבעל . . . 'וכו' באשתו ש,חבל,;הבעל
 כתב הקטנה, בתו לגבי 'ואילו לרפאותה. חייב שהוא מפני ג"כ והרפוי משנה",ה,;מגיד
 מכספה, אותה הפוחת נזק אם אחרים, של קטנה בבת "החובל : י"ד בהלכה שםהרמב"ם
 בבתו החובל ,וכן שלה. הוא הרי והריפוי חהבשת הצער אבל . . . ,וכו' אב של הואהרי

 שלעיל ואע"ג טהבש, פחותה אפילו קטנה בכל דמדובר משמע ובושת". ,וריפוי צערמשלם
 שהפוסקים הוא הגלל מ"מ כה?ש, למעלה בקטנה מדברים והברייתא 2והמשנהאמרנו
 כמו בבתו גם ,לכתוב לרמ,ב"ם הלה בתו, לרפאות חייב האב היה ,ואם לפרט,צר"כים
 פטור שהאב מכאן, מוכת איא לרפאותה, ,שתייב מפני לאב, שהריפוי באשתו,שכתב

  רפואה היא חבלוג סתם מ"מ קצבה, לה שאין ,ברפואה האב שחייב ,ואע"גמרפואתה.
 וכן 'כהרמב"ם, פסק תכ"ד סי' ובחו"מ פ"ג, סי'  ,באה"ע 'השו"ע  וכן  יצבה, לה2ךיש

 לפי אמנם הרמב"ם, כדברי כתב פ"ז דף ,ובג"ק האשה, מציאת פרק בבתובותהמאירי
 אשתו אם דרק 'וי"ל א,?תו, למזונות מדין הוא בנו ברפואת התייב כל דחיי" ,~ד"נאדברי
 לעצמה רפואתה דתמיד משמע, והמאירי ,והשו"ע ההמב"ם מסתימת מ"מ חייב,קילמת
 בין יחלק שאין מוכח הראש,ונים דמדברי מסיק  הר"ן הרי וצוד  קיימת, אשתו ,אפילו
 ברפואת הייב אם כן אם 91, דף ב' כרך דין בפסקי 'ועיין קיימת, 'לאינה קיימתאשתו
  "בית- לשון מסתימת אבל קיימת, אינה אם גם הוא ההיוב אי1תו, מזונות מדיןבנו

 למעשה, וצ"צ קצבה לה 2ךיש  ברפוצה אפילו  חייב  שהאב 212ומצ  לציל שהבאנואפרים"
 מדין  יצבה, 'לה שיש.  רפוצה אפילו בנו את לרפאות האב לחייב "1 דידןובעובדא
 נסה?. ופיקוחצדקה

 האב את להייב ש"1 בית-הדין מחליט לעיל האמיר כללאור
 פיקוח-נפש, ומדין צדקה, מדין רק קצבה, לה ש"םברפואה
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 4044/693/692/תשי"ח מם'תיק

 תל-אביבאיפו האזורי הרבני הדיובבית

 ורנר ב. ש. הרבנים הדיינים: כב'בפני
- 

 )ז"ל( אפשטיין י..הלוי סנא, ש. אב"ד,

 :בן2ין
 וזמיר( הוכמן עו"ד ב"כ )ע"י א. :התובעת-האוה

 רונת( זינגר, עו"ד ב"'כ )ע"י ב. :הנתבע-ה2על

 למזונות ועיק'ולים במורדת מזונות פיטור :היניוון

 בתשלום להמשיך א1ת'ו לחייב בעלה נגד אשהת2יעת
 ה2על סענת -- היודם. דין בפסק שנקבע כפימזונותיה

 לה מגיעים ילא אישות ומחיי הבית ממלאכת מורדתשהיא
 הזוג כשבני המרידה טענת להוכיח מי על --מזונות.

 ת אישו לחיי בקשר נאמצת האשה מתי -- ז. " א ז ם י מ י ש אמ
 הדין מה -- ממלאכה. במרידתה באשך הדין מה -- בעלה.עם

 הדין מה -- אשתו. 2מזוניה חייב שאינו סועןכשהבעל

כשהגעי
 אימתי -- מזונותיה. על לו ,מתלה שאשתו סוען

 על עיקול מסילים אימתי -- הלוה, נכסי ע.ל 1יקולמטילים
 מזונות מבטיחים זמן לכמה -- האשה, למזונות הבעלנכסי

 מחיים. לגבית כתה2ה ניתנת אימתי -- והילדים.האשה

מסקנות

 אפשר שי אשית מח" נערד שהוא חשמ כלי טהן מהם אחד 'עכל אג בף 1(א,
 מיד, שהוא מי את שמחרעךם הסערים פהסקים יש האעעי, במילברר
 להתפשר הזוג בני ועל לחרמות מקום שאין וסוברים כך על חולקיםויש

'בעצמם.
 מאשים אינו אבל מכחהן השני ואילו השני את מאשים הווג מבני אחד אם 2(~

 את לויכיח הנתבע ' שעל דו1ושונה .כדעה הפוסקים דעת נוטה חביהו,את
 אחר, ,ב"רור ידי על או היפת ,עבועת ידי 9לצדקתו

 או אישות, מחיי מורד שמעלה טוצנא חאעוה שא6 פוברים רביםפופקים3(
 כחץ יודה קחשינו טוענת כשהיאן פי על 'ואף נאמנת, אנשים, גבורת לושאין

 אותה, להכחיש יודע ואינו 18איל מליזה שהיא שם. , הטעם אינה-:ב11פנוג: , ' .. ; .,.

 שאין עליה שחזקה משום ג~מנה ממנה מריחק עולבשרי' שושנת כשהיח אבל ,.- ..
 : , אותה, להכחיש יסול ,שההש בדבר מעיזההיא
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 מזונותיה. לעכב בעלה ר,יאי בהו, חייבת שהיא ממלאכות מוררת אשה1(ב.
 אשה מושיבים ממלאכה, מורדת שהיא בעלה סענה מכחישה הא,4ה אם%(

 זו. לעדות כשייה והש כך על  שהעידביניהם
 שכנגרו ארמרים יש השבועה, על חשודים אם ונוטלים, שנשבעים שדינם אלהכלג.

 דעה לפי ועבועת, בלי נוטל מקויים שטר לו יש קהשם (ימרים ויש ופטור,גשבע
 אשח ל.הושיב אפשרות אין אם מרידה, על הזוג נני של בטענות גםהאחהונה
 שבועה. בלא האווה נאמנתביגיהם,

 רגגלוה את לחייב ההש יכול פרעתי, ט'וען והלוה מקויים שטר מוצשכשהמלוהר,
 גדבה שיישבע ממץ תובן אינו כשחלוה ,אבל פרע, שלא היסת ,יבושתשישבע
 קובועה. בלאהמלדה

 איגם אם מורר, שהוא' השני כנגד טוען אחד שכל זוג בבני גם זו הלכה לפי1(ה.
 חזקתו. על הרין את מעמירים חרם, ע"י הדבר את שיבררותדבעים

 חמורד על חרם מטילים ,ותמיר שרנה ,הדא הדין ואשה שבאיש יהכןאולם2(
 הבית. שלום את להבטיחכדי

 שעבר הזמן על יק נאמן אינו מזדגותיה, על לו מחלה שאשתו שטוען בעל 1(ו.
 נאמן. אינו להבא המזונות על אבל היסת, שבועת שישבעויאחר

 להישבע חייבת ,היא לתבא, מוונותיה 9ל נאמנת שהאשה שאף סוברים,ויש2(
 'הזמן. תוך פרעתי לטוען דומה זה ,ודין היסת,שבועת

 זה מויתור בו לחזור יכול גהן, חייבת שהיא המלאכות על לחשתו שמחלבעלז.
 שייצה. עחבכל

 חובו, לגבות מקום לו יהיה ולא נכסיו יבריח שהלוה למלוה השש וש אם1(ח.
 החוב. פריעת. זמן שהגיע טרם אף הלוה נכסי את לעקל 'בוה"רמצווה

 הנתבע נכסי על עיקהל מטילים תביעה שבכל "דין בתי גיעים זה יסודעל2(
 פרנסתו. מקור יתמוטט זה ירי שעל חשש אין אם המשפט, לבירורעד

 עיקול להטיל ניקק ביה"ד אין ישולם, לא שהחוב חשש שום איןאם3(
 הנכסים.על

 למוונ'ות מהס מוציאים בי"ד אחרים, בירי גמצאים ונכסיו לחו"ל שיצא בעל 1(ט.
 מלששה יותר לא אבל מהם, אותה ומפרנסים חודומים ששה למשךאהצתו
 הפסד. לו עויגרם חשש כטחין אףהורשים

 כיום ישאר ולא אותם יבזבז או נכסיו יבריח שהביל השש שישבמקהה2(
 והוא הודשים. מלששה ליותר למזונותיה נכסיו שמעקיים יותנןלמזוגותיה,

 הילדים. סזונות לגביהדין
 מצונו ושתצא אשתו את למרש וכוונוע נכסץ מבובז עוהבעל כשרואיםוכן3(

 עדיין הגיעה שלא אף מנכסיו כחיבתה לגבות ביה"ד יסולים כתובה,בלא
 היובםומן

 אאשה יכולה נכסיו, יבזצץ שהבעל מביסס חשש כקואין וחשף סובהיםוהן4(
 יגרום לא זה אם כתומש,  שיעור כדי ,נכסיו על עהעל שיטילולדיוש
 הפסר.לו
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 סק-דיןפ
 תש"י. בשנת ש'ניש'או הזקנה בגיל זוג הנםהצדדים
 ל"י 120 בסך האשה התובעת למזונות הבעל את לחילב תביעהויגשה

 לירות אלפים מארבעת לנ~עלה של בסכ'ום הכספים את לעקל עתירה 'הוגשה 'וכןלחודש
 את להעלים שעלול מאחר המזונות, את להב,טיח בכוי הבעל שם על בבנקיםהמופקדים
 למזונותיה התובעת וכולות את ולקפחהכספים

 בנידון. ,בירור ער הכספים את לעקל צו גתןגיה"ד
 למזונותיה משלם אינו שהבעל האשה קובלת תשי"ח 'טבה י"ז כלום שהתקייםבדיון
 ובאפהטהותו לחודש ליהות מאות כשלש מסתכמות הכנסותיו כלפיה, מחובותיוומתעלם
 לחודש. ל"י 120 בסך למז'ונותיהלשלם

 שניהם שם על מופקדים .הלו בעבר אשר הכספים בעלת האשה עורר'ה כןכמו
 שמו. על אותם העביר האחר1ןובזמן

 שחפת חולה הנו כלפיו, חובותיה את ממלאה אינה האשה כי משיב,הגעל
 האישות הוחיי שנים חבנש זה וכלל, כלל מזאת מתעלמת 'והיא מיוחד לטפולוזקוק
 לכספים ,ביחס דעוזונות. לתת הפסיק מכך וכתוצאה האשה של בעטיה ביניהםהופסקו
 הכספים את העביר טךגית נעדר שהשלום ,ומאחר בית, שלום להשכין כורנהמתוך - לו שייכים הסכומים שכל אף ש,ניהם, שם. על הופקדו בשעתו שאמנם משיבנבנק
 שמו.על

 ל"י 40 סך ~טלם הבע'ל את וחייב להשלים הצדדים שעל פסק בז'מנוגיה"ד
 ומסיר'ת מסהרר בית גושק לנהל 'האשה ועל והשמל, מסים מלבד הבית למזונותלעוברצ
 זאוב את ידרוש אם הכלכלדע על-חוצאותדו"ח

 הגיש חרשים שלשה של תק'ופה וכעבור קיימא 'בר היה 'לא הזוג ביןהשלום
 תבימוקים על מבוססת התביעה מזונות, ל'הפחתת תביע'ה הונת עו"'ר ב"כ ע"1ה'בעל
 אישות ומחיי ממלאכה מורדת והיגה בלה"ד הוראות אחר ממלאה אינה האשהכי

 עקב חולים לבית הועבר כשהנתבע הדין פסק מתן לאחר חיהו, את למררומכמסיכה
 21בית לסהונות לשבוע ל"י -40 הקובע הדין פסק בוצל שבועות, ששה לכהטךמחלה
 ל"י -.733 'על סכום ידיעתו בלי מהבעל הוציאה כן לעצמה, הסכום אתוקדבלה
 עתה לעת טוען, כן על וכלל. כלל לה מגיע עואינו ל"י 100 של סכוםועוד

 ל"י ---.20 של סכום על המזונות גרבה את להונמיד "ם עבוהו מבשלת אעהשהאשה
 בכללם. ,המזונות ביסול על יטשון כך אחר כי ויתבןלשמע

 היתה חולים בבית היותו בזמן גם כלפיו, חובותלה את שממלאה טוצנתהאש'ה
 גביו;"ח, שקבל המזון על נוסף ושוקולדה, פירווע עוף, בשר יו ומספקת אצלו,מבקרת
 מחצהע על המזונות את להפחית אין אבל גיתא, בעבהרו הבישול על מוותר הבעלואם

 לש.בוע. ל"י 30 לחייבו והט ביסעתו שחוייבהסכום
 להוכיה הצדדים ,ועל האשה למזוגות לזיבוע ל"י 25 לשלם הבעל את חייבביה"ד

 הע,בר, למזונות ביחס טעטתקהםאת

 נטענותע הטשיך הבעל ב"כ הצדדים. טו"מ 'לשמיעת ישיבות מספר קייםבלה4ר
 האינה אישרת חיי הבעל עם לחיות שמסרבת מאחי כמורדת .האשה על להכריזשיש

 למזונותיה שטהולם כיון העיקול את להסיר יש כן עליה, המוטלים החובות אתממלאה
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 ,בין שלום ולהשכיז ל"י 2000 של סכום על העיקול את להשאיר הציע אכן הטוב,מרצונו
 אישות, חיי את'ה לחיות 'מסרב שהב'על טוע'נת האשה, דעת על נתקבל'ה לא ,ההצעההיוג.

 רע. בכל אליהומתיחס
 ביניהם. והיחסים הזוג חיי על עדים שמעביה"ד
 ג.העד

 עבור מבשלת אינה שהתובעת פסיק דלא קלא וזה מאנשים"שמעתי
 ,רע". ביחס אליו ש,מתיחסת שמעתי בעצמו, לבשל לו גותנת ואינההבעל

 : ד.העד
 את עוה ,בעצמו הבע'ל הבוקר, בשעות בבית הצדדים אצל"ביקרתי

 סיר,בה". 'והאשה עבורו שתבשל הבעל של בקשתו את ,שמעתיהכביסה,
 : ה.העד

 ,בנין, כשומר גתפקידו כשהוא קרובות לעתים הבעל את"רואה
 פעם אהכל, לו 'מכינה אינה שהאשה ומתאונן יבשים מאכלים איכלותמיד
 צעקות", עליו הררמה האשה גבית,. אצלםכשביקר

 : הבעל ג"כ טוען הצודים, ידי על שהוגשובסלכומים
 ביום גוסקנותהת, כל על כמורדת ולהכריזה ל'מזדנות הדיז פסק את לבטליש

 20 של לסכום עד המזונות סכום את להפחית היתר ,בין אמנם גיקש ת:שי"ח אילרכ"ב

 פורשה זו עתיר'ה אך 'הבעל, עגור הבישול על לוותר שמוכן הצהיר וכן לשברעל"י
 להגטיח מתכוונת העתירה אין לשבוע, ל"י עשרים לתת 'מצדו כהסגמה מוטעהבאופן

 הראשון הדין פסק לפי לה המגיע את לקבוע אלא לש,בהצ ל"י 20 מזונותלתובעת
 של גוטרתה אתר, דין פסק למתן ועד הראשון הדין פסק שמ"ום המוגבלתבתקיפה
 והנתבע הואיל לצרכיה 'כזה ,סכום האשה הוציאה לא זו בתקופה 'כי לקבוע היאהעתירה

 על לוותר לו 'שכדאי התכוון חבישול על שמוותר בהצהרתו וכן התולים, נביתהלה
 את ולחייב למזונות הדין פסק את לבטל ה2 כן ,ועל מזדנות, לשלם מאשרהב"מול
 שהוטל העיקול את לבטל וכן כדין. שלא שקיבלה הסכומיס הפרשי את להחזירהתובעת

 מזונות ולתת כפיצ'ויים מגרמניה שקבל הפיצויים את לעקל הצדקה אין ,הבעל. כספיעל
 מותרות. לחיילאש,ה

 : בטיכומיו משיב האשהב"כ
 החולים בבית שכב שהבעל התקופה באותה גם חיבותיה, כל את מילאההאשה

 העתירה ושוקויהה. פיהות ביימו יום מדי לו טביאה והיתה מאמץ 'כל האשה תסכהלא
 שהכוונה לביה"ד 'מוגגת היתה לש,בוע ל"י לעשרים ל"י מארבעים המזונותלהפחתת
 אין הבעל בעוע'תו. הוגן לא שהדבר ולא'מר 'לבא היום מ,קום ואין בעתיד למזונותהיא
 לשלום, פניו וגאם דדמטמצות, הכאות כמו  במעקסים לזאת את מבטא והוא לשלוםפנקו
 אפשרות 'ול,~לול הכספים את לחברית כוונתו כל אלא עיקול, יש אם לו איכפתמה

 יש כן ועל בעגין. אובייקטיביים ואינם ת2מועה מתוך העידו הצדים מזתות, ממנולקבל
 תב~עדתיו. כל אתלדחות

 ובאמצעות ל"י 733 סך ישיר באופן שהוציאה חשבון מראה לכספיםביחס
 'והוצאות מזונות לקבל וכאלת כן לאשה, .המגיע חוב עוד ונשאר  0~732.2,הוצל"פ
 הדירה. עבחי המסים ותשלום ולמשקפים לרפויהוהוציאה

 אך בנידון, הקשורות הבעיות במכלול דן הצדדים טו"מ שמיעת לאחרבדה"ו,
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 נעזדנו לא העדים שמיעת לאחר גם סתומ'ה, הפרשה גשאהה שביניהם החכחשותלאי
 לדון עליגו כן ועל ממויים, 'דבר על העידו ולא וזשמועה מפר רק והעידו הוא*להרבה
 הצדדים, מפי ששמענו הטענותלאור

 האשה גשמזונות בעל לפטור בה,לכה מקום יש אם הענין של לבופו לדוןעלינו
 אישוונ 'ומחיי ממלאכה מורדת הינה שהאשה גרידא טענותיולאוך

 על ביה"ד לפני אשר 'הראיה וחומר מהעדים הרבה נעזרנו לא לעיל3אמור
 כמורדת האשה של גורקה את לחרוץ מספקת עילה מהווה זה אין הצדדים, שביןהיחסים

 מבשלת אינה שהאעהק פסיק דיא קלא שמעו כי העוים, מעידים ומה מסקנותיה, כלעל
 שאין הדבר מובן ביניהם, התקוטטו ובנוכחותם הצדדים של בדירתם שביקרו העידווכן

 הכרזתה על והחיטה מטקנא להוציא ביה"ד יכול לפיה אשר חסוף מביקור עובדאלקברע
 על הצו*דים, שבין המריבות ושורש הנסיבות על העדים העירו לא כמורדת, האשהשל
 הריב בעלת היא והיא האקוה בצואר הקולר תלוי שאגן לקבוע אין עוותם לאורכן

 הצדדים. של הטענוה לאור דן ביה"ד לכן הבית, שלום הופר 'בעטיה אשרוהמדון
 הלכה: ,נפסקה ז' סעיף ע"ז סי' אהע"ז בשו"עוהנה

 והיא מתשמיש כערדת זו אומר הוא לבלה"ד שבאו ואשתו,(מש
 ואמרה היא טענה אם .וכן עמו אני הארץ כל כדרך אלא כי לאאומרת
 שהוא מי על תחלה מחרימין . . . כי ,לא אומר ווהוא מתשמיש מורדשהוא
 התיהדו להם אומרים הודו לא אם כך ואחר בביה"ד, יודה ולאמורד
 הנטען, מן מבקשים טוענים, הם ועדיין עדים ,בפני נתיחדו עדים,בפני
 הדיין". כה כפי פשרהועושין

 לפוסרה. שיסכים הנטען מן לבקש או חרם להטיל יש זו הלכהלאור
 ולא המורד שאתה טוען השני שצד בעובדא שדן רס"ז סי' ח"א בהמבי"טועיין

 הצדדים כששני נוהגת חרם הטלת של ההלכה שאותה ומסקנתו - בנידוננו ככו -אני
 : רס"ז ,בהפאלה כותב וכך השני, את אחדמאשימים

 יכול לא החופה ,ובליל בתולה בחורה גשא בחור רבינו,ילמדגו
 שנ'תגלה עד . . . הנערה צעקה עליה לבא חבחור רוצה כשה"ה ואח"כ . . .לה

 , , . בו אנשים גבורת אין כי כח ואמיץ אונים באין עליה בא היה כיהדבר
  שכה אומר ולפונמים . , , לו אנשים כח אין כי מהרה 'לפעמים הואואף

 ממנו". אומרת 'והיא 'ממנה אהמר שהוא הכ'לל , , , מורדת והנערה בואנשים
 זה בנדון הדין הוא שמהרימים, הרמב"ם שכתב מה"תשובה.

 כדרך אלא כי לא אומר מהם אחד דהתם דאע"ג , , , זה את זהשמכחישים
 מוף סוף המורד אתה אומר אחד כל זה בנדון והכא עמו אני הארץכל

 . , , מויד שהוא מי על בתחייה בינלהן מחרימין ולכן . , , .ביניהם ישהכחשה
 פעמים כמה נתיחדו 'כב'ר השאלה שבא מה וכפי עדים, 'בפני יתיחדוואח"כ
 ג"כ :ויכלל'ו העבר על שיחרימו עד עדים בפני 'ליחדם 'לחזור ראויועכ"ז
 האי את להאמין נותן הדין אין כי כך על ב"ניהם 'ומגל'גלין , , ,העתיד
 אמתלאה"י דיא איזו לדיינים יראה א'"כ אלא 'האחר מןיותר

 עליו ח'ולק הראב"ד אולם א"בווע מהל' בפי"ד הרמב"ם כדעת היא הנ"להלכה
 : הרמב"ם על בהשגות כותב '~ך לחרמות בוקום קמאיןודעתו

 לבינך ביני ה'ימים היא ומשנתיגו ,לדיין פשרה כאן רואה אגי"אין
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 פרוש 'שהוא כלומר . . . א'רעא מן שמיא דרחיקא 'כמה בירח2למיואמרו
 יורה אינו לאמ'ר שלכולה מפגי האמינוה הרי ראשונה כטינה ואםממגה,
 עם זה מתרגלים והן סעודה יעשה אמרו הרי האחרונה 'כמעונה ,ואםכחץ,
 כאן ,ואיןוה

. 
 להן". גנאי  שהוא מפני לחו,מות מקום

 : כדלהלן מוסברת והראב"ד 'הרמב"ם שביןהפלוגתא
 הצדדים, אחד על חרם להטיל ביה"ד של בנחו הצדדיס שנין ההכחשות לאוראם
 הרי -בצוישדין לא אם זכותו לפעמים נפגעת חרם 'הטלת ידי על כי מאללו מובןוהדבר

 ההרם את עללו לקבל מסרב כשהוא השגי צד לטובת לוותר מוכרח אחד כשצדבעקיפין,
 עדיפות אין הוין 'מעצם כי אף חרם, להטיל יפה ביה"ד של כחו אבל שהיא, סיבהמאיזו

 שטענות ש."וכיח מנת על חרם מטילים זאת בכל השגי, צד לגבי אהד מצדבטענות
 אשר אלו מעין במקרים להתערב ביה"ד ,בכח שאין או יסוד, להן אין שכנגדו הצדש,ל

 אותם עוזב כן ועל ,השני צד על אחד לצד עדיפות לתת אין הדין ומעצס הכחשותקיקמות
 זכיותיו. במלא- נשאר אחד כשכל ולהתפייס סעודה ,לעשות להם 'ומיעץ לנפשםביה"ד

 ידי על והן חרם הטלת ידי על הן להתערב ביה"ד על .מוטל שאכן סיברהרמב"ם
 נדצצמם. שיתפשרו להם מיעץ רק שביה"ד ,סובר והר'אב"דפשרה,

 אחד שצד במקרה אבל השני. צד לגבי אשמה מטיח צד כשכל יפה היה זההסבר
 כדעת נוטה שהסברא ,לכאורה נראה מורד, שאינו ,שטרפן אלא השני את מאשיםאינו

 ליד לח'נם נטפל ואינו עליו לו יש א"כ אלא תובע אדם שאין כלל שיש כיוןהרמב"ס,
 או היסת שב'ועת ידי על להוכיח הנתבע ועל בגו דברים יוע ב'ויאי הרי תובע, כן ואםהשני,
 הראב"ד. של' קושיתו על שתירץ מה עוז" "ווגדול הציין אחר', בירור ש,היאבאיזו

 : הרמב"ם דעת את שהסביר 'טה2נה" "מגידועיין

 נדרים( )שלהי במ,2נה שאמרו ,ממה הם יבינו שדברי אומר"ואני
 הזכירו בירושל~י סעודה, יעשו פירש שבירושלמי ואע"פ 'בקשה, דרךיעשו

 שיתפשר'ו היא הכוונה ועיקר סע'ודה, ע"י שהיא והפשרה הפיוס מדרכיאחת-
 מקום כאן שאין הראב"ד ומ"ש רביני, סתם ולזה שיהיה דרך באיזוביניהם
 אל'ו דביים טועגים שהם שכיון , אומר אני להן, גנאי שהואלההמות
 שלא הזכרתי וכבר ל'אמתו, ה,דיז לה,וציא לגנ'אי חה2שין איןבביה"ד,
 כן". כתבו זעל הגאונים אבל סתם, חרם מקום ,בשום בגמראנזכר

 דרך יעשו במשנה הכוונה את הרמב"ם פלרש משנ'ה" "מגיד של הסברולפי
 ובצורה הן פשרה ,לכלל יגיעו שהצדדים ותחבולות עגות יחפש שגיה"ד היינובקו2ה,
 שהיא. כל פשרה של בצורה ,והן חרםשל

 : נדרים על בפירושו בריטב"אועיין
 נזקקין ביה"ד אין כלומר בקשה, דרך יעשו ובינך נהגי"השמ*ם

 שלא לפייסה הן פיוס דרך דבריהם שיעשו אלא אותה מאמינים ואיןאליה
 מתרבה שקטסה רואים אם לפייסו הן בעלה, על לבה הזתן כןתאמר
 ויפייס". סעודה יעשה אמרו ובקיה2למיביגיהם,

 : טסף" ב,,נמוקי עיי'יש'וכן
 טובה ועצה סעודה, יעשו בירושלמי מפור,2 בקשה, דרך"יעשו

 לכוף ולא כמורדת לדוגה לביה"ד שאין בא לשון של פשיטו וגםקמ"ל,
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 לפייס הן לזה זה לפייס בקקא; דרך ביניהם הם קךעשו אלא לגרשהאותו
 עליו". עותה את תוךא שלא אגתה לפייס ההן לכך, לחוש שלאאותה

 הצדדים, סענות את מקבל ביה"ד שאין וברורים מבוארים הנ"ל הראש'וניםדברי
 לכאורה ונוטים לפשרה או לחרם ביה"ד של התערבות ללא זכיותיו יבמלא נשאר צדוכל
 הראב"ד. כדעת הראשוניםדברי

 וגם ההאיל הימב"ם שיטת על הראשונים אלו חולקים שאכן גחליס טרםאך
 רק זאיז את והזכ"ר זה בנידון חרם הטלת הזכיר לא ו:מ-נניוה על בעירושוהרמב"ם
 נוטין הדברים בפשטות אאמנם אחר, בנידון הכהסניות בפקרהס הזכיר רכן החזקה",ב,,יד
 ההמב"ם. לדעת מאשר הראב"ד לדעתיותר

 ,בס" שנפסקה להלכה זו מהלכה הטתירה את שהראה ע"ו סי' "פרישה"ועיין
 כמסקרה, אם יודן שהוא משום נאמנוג האשה אנשים גבורת "בעל שאין בטענהקנ"ד
 סימן שמיאל" ,יבית ועיין להוציאונ קוצריך אלא מגען לענין לאו נאמנת  שהיאותירץ
 מרבבה". ו,,דגול ל"ב ס"קע"ז

 : ט"ז הלכה אישות ,מהל'כות פי"ד משנה" "לחם עייןוכן
 הוא ממנה מרוחק שהוא שאמרה היכא לביה"ד, שבאו וא,נתו"איש

 כן תמה וכבר מעיזון דאינה המנונא דד" דומיא והוי לוע וקים ליה דקיםדבר
 נאמנת, היא המנתא כר' וקיימ"ל ולדידן תרכ"ח, סי' הרשב"אבתש'
 אינה סמנה מרוחק דהוא טענה רהך . . . רבינו דסובר לאמר ליונראה
 עוד בה ימרוד השל להתפמס לו אפשר דהא עכ"פ מבעלה עצמהמוציאה
 לתקנו". ביזץ ישדהרי

 את ,ותירץ זו מדוכה על עמד לן שגם ע"ז סי' אהע"ז יעקב" "ישועותועיין
 ,ואסמ*ל. אחרת ,בדרך ההלכותשתי

 ומעתה האיעוות, בחיי למורדת בנוגע הכחהנות כשקיימות ההא לעיל המבוארכל
 מיליבוג  לנוה-דת  הוון9ם  ההשה את לבררעליגו

 ט"ז: סעיף 9 סי' אהע"זביי"צ
 מלעשותן, נמנעת שאינה אומרת והיא עושה שאינה ההו"0ען
 שכניס". או ביניהם אשהמהטיבין

 כי אם ,להוסיף ויש ממלאכה, מורדת הינה שהאשה טוען  כעאהבעל עוסקת זוהלכה
 זכותה את לשלול רזצה הוא שבכך, מאללו מובן הובר אבל ,במפורש, מוזכרלא

 מ"ו: בסעיף הלין נפסק כן שהרי מזונותלקבלת
 כופין לעשותן חייבת שהיא . . . מלאכה מלששות שתמנע אשה"כל

 שתאש8". עד זנה ואינו לעשות,אותה
 : כ"ב ס"ק שמיאל" )ועבית כ"ח ס"ק מהוקק" "חלקתועיין

 ובכל עת ,בכל דא"כ היסוק תשבע שהיא תיקנו ולא אהבה,"מושיבין
  שש8 האמיגו :וע"כ בביתו, שלום ואין ביניהם שבוע" עסק להיהשעה

 עדיות". לשאר פסולה דאשה אע"ג ביניהםהיחסבת
 החשה על הדין כהבורת כי ללמוד יש שמחשל" י,יבית מחוקק" "חלקת שלמדבריהם

 ימסהו היסת שבועת הטילו לא ומריבות קטטות למנהו ,בבדי אלא היסת, שבועתלישבע
 חולק פ' סי' כתהבות הלכות ה,,הפלאח;" לבעל אחרון" ב,,קתטרס אולם לנשים. יועדות
 : שמואל" 'ו,,בית מהוקק" "חלקתעל
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  ע"ב מ' דף שבועות .בגמ' דנאמר כיון טעם ליתן נראה"ולפענ"ד
 עליו. לו יש א"כ אלא תובע אדם אין חזקה משום היסת שבועת תקנתדטעם
 בעל'ה". גפני מעיזה אשה אין דחזקה כנגדו חזקה איכאוהכא

 ודלה היסת; שבועת מחיוב פוטרת מעיזה, אשה שאין. החזקה הן:פלאה"~עת
 שביניהם, היהסים על תעיד אשר ביניהם היחבבת אשה ידי עלההיכחה

 פ' סי' אהע"ז לעקב" "ישועות עיין וכן'
 פ"ה סי' לק'מן ובאמת היסת, תשגע לא אמאי בדבר נדחק"הח"'מ

 אשה דאין חזקה מש,ום נאמנת, גמתנה, לי נתת אהה , דבאומרתמבואד
 יןים ואף זו, חזקה דמהגי מהיס'ת ליפטר לענין בזה כ"ש א"כ , , .מעיזה
 משגהפה, לפוטדה חזקה מהני ילא חזינן לישבע ~ריכה היסת דעכ"פמגואר
 לו יש א"'כ אלא תובע אדם דאין חזקה לנו יש דגאמת פשוט הדברואמנם
 אשה דאין חזקה משום רק חוא בשגועה, אף הנאמנות עיקר שס וא"כעליו,
 הכי ש:בלאו הלכא אבל משבועה, ,לפוטרה ,זו חזקה בעזני ,לא א"כמעיזה,
 לפוטרה מעיזה אשה דאין חזקה מהני הימת, שבועת רק מחתבת ,היתהלא

 'וז"פ".משברשה
 הוטת, שבועת הא,2ה על הדין, 'מעיקר להטיל אין יעקב" "הבועות לרעתגם

 השאלה את לעורר "2 אכן ביניהם, היושבת אשה ידי על תוכיח שההא הקילוולכן
 דין פסקי א.סף )וראה האשה, נאמנות מתעוררת שאז הזוג כין קטטות שלבמקרה
 כל וידשת הואיל זו, בשאלה הדברים את להרחלב אנו ,פטורים אבל 85( עמ' א,פרק

 החוכה. בנימוקי רק היא והפלוגתא אשה, ידי על 'הוגחה דלההפוסקים
 : י' נו"ג 'כלל הרא"ש בתשובתועיין

 הבעל ,האין כתוגתוע להפסידה והתראה עדים צריכה המורדת"אשה
 חמורד", האיש דין ,וכן כדבריה, שהיא תשבע כופרת .היא ואםנאמל,

 על וחולק האשה, על 'היסת שבועת להטיל של2 הרא"ש דע,ת כי מ'שמעלכא'ו'רה
 כנ"ל. ביניהם אשה שמושיבין בשו"ע שנפסקהדין

 כשהחבר גם ,לישבע האשה שעל כווגתו אם דעתו את הבהיר לא הרא"ש,אגן
 שאז כתובתה את תובעת כשהיא רק היא ליו2בע שצרלכה שהכוונה או למזהנותיה,נוגע
 שדיה השו"ע כדעת סובר הרא"ש גם מזוגות, כש'תובעת אבל בית, שלום של שאלהאין

 המקום, שכגי או נשום ידי עלההוכחה
 : י' הלכה אישות מהלכות כ"א בפ' ההמב"ם פוסקוכן

 מלעשות, גמנעת שאיגה אומרת והש עושה שחינה הוא"טען
 שאפשר הדיין שיראה מה כפי זה ודבר המכנים או ביניהם אשהמושיבין
בדבר".

 השמיט מה משום )וצ"ע הדיין שיראה כפי זה ודבר דבריו בסוף הרמב"םהוסיף
 כה2'ורת כל להורות, אלו במלים הרמב"ם שגוונת מאר יתכן כי (, זו פיסקא המחברמרן
 יעקב", ו,,ישהפות "הפלאה" דעת לעיל כמבואר היסת שבועת לישבע האשה פטורההדין
 או אשה ידי על החלטתו את יקבע אשר עיניו ראות כפי לדיין מסור הדבראלא
 המקום.שכגל

 יהוא לאשתו איש בין הכחשות כשקיימות לעיל, הנזכרות ההלכות  שתילאור
 נגד סהונת כשהיא להיפך או כופרת, והיא 'ומתשמיש ממלאכה מורדת שהינהטוען



233

 המקום, שכני או חרם קבלת ידי על הנטען על וזהוכחה חרבת הטילו מורד, שדואבעלה
 כמבואר שניהם על חרם להטיל יש המורד, שיגו השני :נגד טזען צד שגלובמקרה
 5צ"ל,במהבי"ט
 על חרם להטיל אפשרות קיימת שלא במקרה ההלכה את לברר עלימאכן
 כשאין או החרם, הטלת את למבוע ביה"ד שעל וחרם שבועה על ובתשודים כמןהצדדים
 זה גנידון ההלכה קובעת מה מיוחדות, נסיבות מתוך ביניהם אשה להושיבאפשהות

 אפשרות שאין כיון גרידא הבעל של טענותיו עקב זכיותיה את השד2ה מפסידהאם
 למקומו, הדין את להחזיר עללגו כזה שבמקרה או עליה, ,2הטילו חכמים הקנת אתלגצע
 ואף מעיזוע שאינה מפני לישבע פטורה האשה בכלל הרי הדין ומשורת הואיל~ומד
 גם אבל היסת, שברעת של חלוב עליה שיש שמואל" ו,,בית מחוקק" "חלקתלז"שת
 הבעל טענת של בכחה אין הדין ומעיקר חכמינו של תקנתא אלא אינה זושבועה
 יכולה אינה גרההא וטענה תיוב, חזקת הבעל על שיש כיון האשה, של ,בזכיותההלפגוע
 נוגע כשהדבר וכן זכיותיה, במלוא האשה ,ונשארה חיוב החזקת של ביכולה אתלגרום
 מורד. שהוא טוענת והיא בש;איישה לקבל לו כשיש הבעליזכיות

 : ההלכה נפסקה ט' סעיף צ"ב סי' חו'/מ בשו"עדגה
 ונוטלים, מהנשבעים היה אם מדבריהם, 42בועה החשוד,גתחייב

 פוגם וכן ויפטר. ישבע שכנגדו הנתבע אלא וליטול, לישבע יכולאין
 מקויים שהשטר שכיון וי"א מהשסר, ויפטר היסת נשבע הנתבע הרישטרו,
 שבועה", בלא גובהבידו

 : י"ד ס"ק בש"ךועיין
 לי קים ,לאמר המוחזק דיוכל פסק ק"ב ס"ק ס"ב מהרש"ך"בתשיבת

 וכן אלו כי"א להלכה עיקר ג"ל . . . הב"ח פסק וכה"ג ראשונהכסברא
 מסתברא". דחכי ח' סעיף פ"ב סימן לעיל עצמם והמחבר הטורכתבו

 על חש,וד שהמלוה כגון היסת שבועת ל"יבע אפשרות כשאין הש"ךלדקמז
 לי, קים לסעון יכול ואינו שבועה בלי השטר ידי על וג'ובה גכך מפסיד איגוהשבועה
 החזקת לביסול גורם מהווה אינו ה.שבועה העיר הרי בדור, הלוה של והיובוהואיל
 הרי הבעל על "יוב חזקת כשקיימת בנידובנו גם הרי זו הנחה כעזוך נצא האםחעב.
 צד וכל חעב החזקת את מבטל אינו שכנים ידי על או חרם ירי על הוצכחההעדר
 בשטר מחזיק המלוה התם הרי כי הנידונים, בין לתלק "2 כי אם זכקותיו , גמלואנשאר
 ,בעי. מאי בידי שטרך של גבערה חזקה וזו הגהבה 15אוהשסר

 : י"ט ס"ק פ"ב בסימן הש"ך :את כאן לציין ישאך
 שגנגד4 ההיררה באקדה הטור פטק צ"ו סי' באהע"ז ש;סמ~ע "הקשה.
 להוש ויש .בידה בעלה משל ל" שיש ..2אשה ידוקא ,המרץ 'ונפטר,נשגע
 .. בהלואה, ,, . משאר כתובה דשאני לתדץ גראה ולי .. מבעלה.,שלקואז
  הקנת .זו דשבועה שבועח בלא אפיל'ו לשלם חייב דמדאורייהחפשיטא
 לה לית .מדאורייתא בכויבה, אבל אדאורייתא, אוקכש; ובחשודחכמים
 אמרו, והם אמרו הם דן~ך , , . לאשה כתוט2 ,תיקנו דרבנן אלאכתדבוע
 ,לה "ולית אדאורייתא או"מה חשודה ווא ואם בשבועה אלח הפרעלא

כתובה".
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 התורה, 'מן ברין נעו'צה שסיבתו ה'לוה על המוטל חוב .בין הבדל יש הש"ךלדעת
 עואין במקיה אבל היסת, שבועת המלוה על רבנן הטילו ההוב את לקבל גכדיואמנם

 קגביעה, בלל ונוטל למקומה ההלכה את מחזירים מדרבנן, התקנח את לקייםאפשרות
 גפטר היסת, עובועה לישבע אפשרות אין שאם חכמים מתקנת אלא שאינו חוב -לבין

 לא תקגתא מקמי תקנתא הרי מדרבנן, אלא אינו החיוב וגם הואיל לשלם,המחוייב
 שבועה, בלי המוחזק 'מן ,להוציא ואיןדחיגן

 איש בין הכחשוות בשקיימות שא,לה מתעוררת הרי וו 'הנחה מתוך נצאואם
 יכול אם המקום, שכני או חרם ע"י לברר אפשרות קיימת ולא המורד הצד הוא 'מיואשה
 מזונות של הח'וב פוסקים הרבה ולדעת הואיל כנ"ל, הוכחה בלי מזונות לחייבגיה"ד
 מדרבנן, אלא אינולאשה

 הצריים אין הג"ל הוכחות בהעדר שאף היא, זו לשאלה התשובה ,כיונראה
 שבועת כתקנת אלו הוכחות הרי לא כי הנישואין, עם להם שהעניקו זכיותיהםמפסידים
 לשיטת מיבעיא ולא המדחזק, מן להוציא אין וגלעדה החיוב עצם את ,פוגמת אשרהיסת

 קבלת עליה הטילו זאת ובכל נאמנת האשה הדין שמעצם יעקג" ,ו,,ישוע,ותה,;הפלאה"
 שהוא גגדו טוענת כשאשה הבעל על גם הטילו הצורה ובאדתה הדבר, ג:הירות .ליתרחרם

 האיש .וכיות את לשלול זו בתקנה התכוונו לא אבל הדבר, לביהור להגיע בכדיהמורד
 האשה מחותבת הדין שמעצם שמואל" ו,,בית מחוקק" "חלק.ת לשיטת וגם האשה,א:ו

 אשר הסיבה תהיה - היסת, שבועת תיקגו לא שחכמים מכיון אבל היסתש,בועה
 בהלכה דנים אגו שאין מסתבר שבועה ידי על הוכחה חיבת הטילו ולא הואילההיה,
 ידי על להוכיח אפשרות לו כשאין גם זכיותיו, במלא נשאר צד וכל ונוטל, גשבעשל

 המקום. שכגי א:והחרם
 זו. להלכה הנוגעת אחת גקודה עוד להוסיףיש
 : הלכה גפסקה ה' סעיף פ"ב סימן חו"מ בשו"עהנה

 תלוה אמר אלא לי, השבע טען ולא לו שלם ללוה בי"ד אמרו"אם
 רוצה אמר אם לך, שיתחייב רוצה אתה 'מה אומרים לי ,ת-ב מהלבלה"ד
 לו". פותחין אין לאו, ,ואם אותו מזבביעים לי שישבעאני
 שגרצה, חקוב עליו הטילו ואמצם בידו, שטר מחזיק 'ההמלרה 'הואיל הדברביאור

 השבועה. את להטיל גזקק ביה"ד אין השבועה את ה,ובע אינו שהלוה עוד כלאבל
 גמלא גשאר צד זכל הכחשות כשקיימות ומורדת מורד בנירון שגס לכאווהמטתבר
 נוקק ביה"ד אין שכנים, של בירור או חרם הטלת תובעים הצדדים אין אםזכיותיו,
 שני את להעעות תש הצדזים, אתד תי על כזאת דרלשה קדמה לא אם חרםלהטיל
 הכוונה היתה לא חרם הטלת של התקגה הרי לעיל וכאמור דיגלהן, כל עלההלכות
 הדברים ויאמרו הנישואין, עם להצדזים שהעניקו ובזכיותיהם החיוב בחזקתלפגוע
 וביה"ד חלוה טענת בלי החעג מתערער לא היסת שנרעוו של בנידון אם והומר,בקל
 להטלת  שהתקנה ואשה א"ם של בנידון וכמה כמה אחת על היסת, עובועת מחייבאינו
 מלוה בין הבדל שיש נוטה הדעת אכן וכלל. כלל חיוג החזקת את *וגעת אינהחרם
 ומורדת. למורד ביחס הטענה וגיזולוה

 לפי פוסק אלא סטזערב ביה"ד אין הלוה, מצד דרישה כשאין דאיחשוןבנידון
 בגידון ברם המלוה, שביד לשסר בהתאם החהב, את לסלק הלוה שעל הקיימיםהתנאים

 להטיל התקנה כוונת ה"תה ביניהם, הכחשות נשקיימות למורדת ביחס ואשה איששל
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 השני, נגד אחד צד של הטע'נות את ולסלק הבית שלום את בכך להבטיח בכדיחרס
 להתערב מתפקידו וזה הבית שלום הופר מי ,באש'מת לברר ותחבולות עצות מחפשוביה"ד
 חובת מטיל כיה"ד בדבר, המעונין מצד תביעה כשאין אף יתכן 'ולכן הענין,לטובת
 כך, על נחליט טרם אך המבוקשת. המטרה תושג ידיה על אשר עיניו ראות כפיההוכחה

 וצ"ע. ולוה למלוה דומה שדינם לומר מקום ישכי
 : פ' סי באהע"ז הרמ"א שהביא החלכה את לציין יש לכךכסמוכיז

 נאמן ואינו בידה כתובתה שאין אע"פ מזונות לה יש אשה"וכל
 טען לא אם קדעברו, מזונות על ואפילו ברורה, בראיה וק לו שמחלהלאמר
 לו". שמחלה לישבע יצריך ליה, טענינןלא
 ל"ה: ס"ק מחוקק" "חלקתועיין

 בלא נאמן אינו להבא מזונות כלומר לו, שמחלה לישבע"וצריך
 נראה והלה היסת, ליעובע ,וצריך לטעון נאמן שעברו מזונות אבלראי',

 הרשב"א אבל היסת, לישבע צריכה מ"מ נאמנת שהיא אף להבאדמזונות
 שבועה". בלא נאמנת דהיא הרי"ף בשםכתב

 : מחוקק" ,;חלקת דברי על שהעיר כ"ו ס"ק שמואל" "ביתועיין
 דין ינראה, לישבע, היא צריכה היסת שבועת אפשר בח"מ"וכתב

 הזמן". תוך פרעתי הטוען ובדין תליזה
 מלאכה, עושה שאינה טוען הוא 'שאם לזמ'ל המ'ב'ואר מהדין להעיר ישולכאירה

 שבועה עסק יהיה שעה הבכל עת שבכל נימוק מתוך היסת תשבע שהיא תקנולא
 ה2 כי אם המזונות, לו שמתלה טוען כשהבעל 'זה חשזם קיים לא ולמה בב"ת, שלוםואין

 הטילו אחר,ת ברירה בלית כן ועל אחרת, בצורה לברר אפישר אי 'מחילה שבטענתלומר
 ,בירור מעדיפים ביניהם, הנמצאת אשה ע"י לברר אפשד'ות כשקיימת אבל היסועובבועת
 כי זה, לתילוק זקוקים אנו שאין להוסיף נראה אך היטת. שבועת להשביע מאשרכזה
 איש בין הכתש:ת כשקייסות וההכחשות, הטעגות בצור:ת לתבחין יש לעיל ,המבהארלפי
 שעדיין טרשנת ,והאשה מזונות נתן שכבר טוען שהבע'ל הכתוגות תשלום עצם עלואשה
 ולמל)ה ינטען לטוען ביותר הדומות רגילות טענות הן אלו מעין טענות הרי קיבלה,לא

 הכדהטות כשקיימות הדבר שונה אך ממונדת, דיני כבשאר כוה גנידון לגהוג ועלינוולוה,
 יותר נוגעים והדברים גרידא ממונית טענה אינה כזו שטענה שביניהם השנישות.בדיני
 .להשכין בכדי ההקלרת כל ועשו לשלום.הבית הכמים דאג'ו אז שביניהם, האה2ותליחסי
 המקום. ושכני אשה של וההוכחה חרם הטל'ת של התקנה מטרת ווו הבית,שלום

 טוען כשהבעל וההבחשוחע ,הטענות לאור בנידונבו למסקנה מגיעיםכוגאנו
 צד נגד אהד צד להאמין ואין המורד, דגו שהבעל טוענת והאשה מורדת הינהשהאשה
 יש אלא האשה, ממזונות הבעל את לפטור ואין זכויותיו, ,במלא נשאר צד 3להשני

 הצהיר שהבעל אף כי 'ממלאסוח, האשה מורדה אכן אם יבורר ידה ועל אשהלהושיב
 וה מויתור לחזור מזכותו אבל בהן, חייבת שהאשה המלאכות על שמוותרבום~גתו

 לגיווונין תביעה הוגשה ולא הואיל סובר וביה"ד ולתמיד, לעד היה לאשמלכתחילה
 ,העכנים ל,פלום נסיון לעשות הזוג בני שני על כן על ל'שניהם, )לברכה לטובהשיהיה' כנ'ו על 'השלום את ל"חזיר דורשת הצדדים שטוגת להניח יש ,הרי מהצדדים, אחדמאף
 האשם הצד הוא מי ויקבעו הצדדים שבין היחסים על יעקבו המקום בקהבתהגרים
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 'ולעה הא"2ות, חיי בשטח למרידה בנוגע לברר גם נצליח ובכך הבית, שלוםבהפרת
 חרם. בהטלת צורך איןעתה

 המתיחסים הסכומים הפרשי להחזרת הבעל ב"כ עול טענתו את לברר עליגווכאן
 'תולים, גגלת ששכבלזמן

 הזמן עובאותו הדעת על מתקבל ולא זו, לתביעה מקום יש שאכן גוה"דדעת
 בראיה הוכיתה שלא עוד וכל בביוע היה הוא כאילו ,למווגות לשגוע ל"י 40 סךהוציאה
 מהאישור שמתברר כפי לשבוע. ,ל"י 25 של בסכום רק לחייבו יש הדעת, אתהמניחה
 לקבל הנתבע זכאי כן ועל עיבועות, שבעה בביהעח הנתבע שכב הדטה, חולים בי.תשל
 כנראה בפרטיכל, כרשום שבועות ששה רק ששכב טען, הנתבע כי )אס ל"י 105סך

 .בטענתו(. טעותשחלה
 סכום את ולהזצגדד ,למפרע הדין פסק א'ת לבסל הטענה את מקבל ביה"דאין
 שהתובעת מספקת ,בראיה הוכיח לא שהנתבע מכיון לעובוע, ל"י קה2רים עלהמז'ונות

 כ"ב הום עד תשי"ח טבת י"א מקום הדין פסק כן על ביה'/ד, הוראות אחר מילאהלא
 חולים, בבית שהיה לזמן תמתיחס ,ל"י 105 של לסכום ,פרס ב'תקפו גשאר תשי"חאייר
 צ,2אר כן הדין, בפסק כמבואר לשלס הנתבע על התקופה לאהתה ,וחשמל העלריהמסי

 לשלם התובעת רעל וזשי"ט ההעון כ"ח יום עד אייר כ"ב מיום החל הדין פסקבתקפו
 עד תשי"ח אייר כ"נ שבין התקופה עבור ההוצאות ויתר ,וחשמל העיייה מסיאת
 תשי"ט. חשוןכ"ח

 האשה על המוסלות .המלאכות את עשתה לא קאהתובעת הטעגה את דוחהביה"ד
 שלא עוד כל הרי הבישול, על שמוותר גשעתו הצהיר והנתבע הואיל לבעל,לעשות
 כנ"ל. ביה"ד לפני הצהרתו על התובעת הסתמ'כה סופי, דין פסקניתן

 במעגיע דורש הנתבע שב."כ לעיקול בקשר התביעה את לברר החובהומעתה
 ביטולו.את

 ההלכה: נפסקה ו' סעיף ע"ג סי'בחו"מ
 ואמר לב"ד תזמן בתוך ובא לזמן, חבירו על שטר לו שיש,;מי
 אמצא ולא ממני יבריחם לידו יבואו שאם ירא ואגו פלוני מנכסימצאתי
 לגגות עגל וךלא לדברדו אמתלא שום הדיין רואה אם חובי, לגבותמקום
 שגראה בכ"מ וה"לה , . , 'ה2%מון לעכב הדיין על מצ'וה הזמן, כשיגיעחדבו

 המעות לעק'ל המגהג נשתרבב ומזה ,. וגתבע. מעות לעכבלביה"ד
 האי". כולי צורך בו שאיןאע"פ

 מסיים עיקול, בדיני שעוסקים פוסקים תבל שהביא לאחר ל"ד ס"ק בש"ךרעיין
 : דברלוא'ת

 עיגי ראות ולפי המק'ומות במנהג תלויים אלו וסדינים"ולפי
 בוה". ,8ארכתי לאהדיינים,

 שקיקם הנתבע נגד קובלנא כה2הוגשה הג"ל להלכה .םלתאם הדין גבתימקובל
 ובמעחד המשפס לבירור עד עיקול מטילים גספו, את ויעלים נכסיו את שיגריחחשש
 .בנידוגנו כי .ברי העיקול. ידי על הגתבע של פרנסתו מקור התמוטטות של חקה2כוואין
 ראיה והא ת'גועה ללא בבנק מופקדים היום הנספים וכ~, כלל למתבע הפסד נגרםלא
 דעיקול, ביטול על דרה2ה שמענו ,ולא הצדדים בגידון ישיבות מספר התקיימוכי
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 ל"י, 2000 סך על' העיקול את 'להשאיר הנתבע ב"כ מצד הצעה הועלתה לעילוכאפי
 ביטולו א'ת תבע לא הנתבע של התביעה בכתב וגם הז'וג, בין של'ום להשכין סגתעל
 העיקול ירי '2על הנתבע, ,ב"ג סען בקת"ד של 5מ2חרתות  'בישיבות  ורק  העיקול,של

 שקבע הגובה באותו למזונות הדין פסק את לשעל לדיציא התובשת אתבמשפשרים
 לחיוב גורם מ'הווה אינ'ו העיקול כי יסוד, לה אין זו שסענה מאליו מובן הדבר הדין,בית

 בעיקר להתרכז יש כן על המזונ,ק ,בחיוב נעוצה העיקול סיבת להיפך, אלאהמזונות
 להסרת הטענה מאידך מאליה, תיפול העיקול 'נגד והסענה מזונות להפחתתבסעגה
 ביצוע את לעכב בכדי כספים העלמת של חשש קיים שאגן חשד מעוררתהעיקול
 הדין,פסק

 לקח בי""ד אשר הבעל ב"כ של הצעתו לפי המזונות גהבה נקבע לעילכאמור
 את דההשדצו  הבצ'ל של החדשיח ההכנסה את בחשבון ובקחתנו מידה, כקנה זוהצעה
 אינו ואם  חסכונותלו את בחשובון לקחת מבלי ל,ובון, ל"י -.25 סך על  המוהגותבובה
 הדא ,ומה הכספים, מופקדים בו הבנק באמצעות לפועל מוצקשים הסוב מרצונומשלם
 למזונות מיועדים ואינם מגרמגיה כפיצויים קיבל שהכספים הבעל ב"כ של טענתוכעת

 בהם משוצדס היה ולוא לי, השייכים ,בכספים זכויותיו את לשלול רצוננו איןהאשה,
 לקדם שיו2 בוולאי הרי קבדע, פרנסה כמק'ור שישכה2 מתאים עסק בית סידורלמטרת
 העיקול  .לביטול  הדריעחה אם בשאלה רבות פעמים ולב"כ לנתבע פנינו ואכן ,ב.בהכה,זאת
 תשובה קיבלנו ול'א קבוע לסידור הבספים את ל'נצל נעת יל מסויימת, 'למטרההיא
 שהדיונים ע'וד כל העיקול את מיד לבטל הנחיצות את 'ביה"ד ראה לא 'ולכן כך.על

 הצדדיס. ביןנכה2נים
 'ביטולו תובע שהנתבע בנידוננו סמו במקרה ההלכה קובעת מה לבררוה'חובה

 לו צפף העיקול ידי שעל נימוק וללא בכספים, הצורך על נימוק ללא הע"קולשל
 והוא, מי ידי עק מעוקל יהיה שדכישי רצ'וני אין : היא היחידה טענתו אלאהפסד,
 הסוג. מרצוני אש'לם בעתיד, לשלם עלי המוטל והחוב אעשזע בעיני והטוב רכושיזה

 האי. כויי צורך בו שחין אע"פ 5גתבע נכסי על עיקול מטילים לעילכמבחגר
 אבל שונים, לפירושים ניתן - האי" כולי צורך בו "שאין 'והפירחש סתמית, היא זוהגדרה
 שקיים שהיח אמתש אין ובאם החוב, 'גביית הבטתת היא, העיקול שמסרת הדברברור
 : הנ"ל בהלכה כתוב כן שדשףי עיקול, להטיל נזקק ביה"ד אין ישולם, לא שהחיבחשש
 לדגיל צורך אין אמתלא, שום אין ,יאם משמע לדבריו", אמתלא שום הדיין רואה"אם

 לנתבע, הפסד שהוא איזה  צגרם  העיקול הטלת כעועם הוא שהמדובר יחבן אכןעיקול,
 התובע באם עיקול לקיים השבן הפסד, שום  כשאין ברם באמתלא, העיקול מ'ותנ'ה גןועל
 ביה"ד לעיגי שאין עוד שכל נוטה הדעת אך ביטולו. את דודש י2הנתבע אף זאת,דורש
  ,וכלל, כלל לתובע נזקק ניה"ר אין  וכדומה, הרנה2 להברחת 'ודה2ש אמתלא שהדאאיה

 עיקול להטיל שאין הראשונים גדולי שדצת למרצון,  ומנו  הגיע  שטרם בחובובמיוחר
 הרסב"ן. בשם שהביא מה ע"ג סי' בטור 'ועיין איתלאכקדש

 : ז' סעיף ע' סי' אהע"ז בשו"ע זו הלכה כעיןומצינו

 לו השאילום או אחר ביד  כלים והפקיד "ים למדינת שהלך"מי
 מן וכשמוציאיו  הרמ"א, והוסיף . , אשתו. ,  למוובות הגפקד מידמוציאים
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 יותר". בעל שלממונו, 'מעכבין אין הנפקד ירצה אם אפילו חדשים, לששה רק מוציאין איןהגפקד.
 לש,ונו: וזה גזירות דייני שני פרק 3תובות המרדכי הוא זו להלכההמקור

 ובעל, מטלטלין אדם בידי יש ואם . . . איש לאקךת מזרנות"פוסקין
 שנוקקין הפרה את שנגח שיר בפ' כדחשו ולפסידה, ממון ,להברחתחיישינן
 היו לדין הנפקד חת תובעת היא ,ואם . . . נכסי דזיילי 3גון 'תחלהלנתבע
 הנפקד מן יוציאלר חד,עים ולששה . . . נתן מדר' לתת הדין כית אותוכופין

 ותבע הבעל בא ואם ולעכב, לכופו לגי"ד כח אין יותר אבללמזונותיה,
 ומתן ו"עכב לאשה יתן חדשים לששה אך ממונו, לו לענב יכול איןלדין,

 כ"ג: ס"ק מחוקק" "חלקתועיין
 ושממון כל לידה נותנין אין ,ומ"מ חדשים לששה רק מוציאין"אין

 מן אותה וזנין ,ומפרנסין אחר גיד או הנפקד ביד הממון טעכביןרק
 המעות"..
 האשה למוונית הגפקד מן להוציא בי"ד ש,ל שבכחו למידין אנו המרדכימדברי

 להברחת דחיישינן הנחה מתוך לוצא הוא דבריו שכהתחלת ואף חדשיס, לששהרק
 של לחקופה הגפקד מן מוציא שבלה"ד למסקנא מגיע הוא זאת ,ובכל ולפסידהממון
 ישר מוסרים לא שהרי למפקיד הפסד גגרם לא הסכום הוצאת שעם ואף חדהטים,ששה
 לאשתו, ויחזור יבא כשהבעל מאד ויתכן המע'ות מן אותה 'מפרנסין אלא האשה,לידי
 לה יקציבו לא ומדרע הגפקד, מן בשעתו שהוציאו הסכום את לידו להחזיר אפשרהרי

 נוגע כשהדגר בכחו מוגבל ביה"ד שגם כן על מוכח ממושך, יותר לזמן "נפקדמכספי
 הבעל. של ממוןלהקפאת

 "זמן הבעל, של נכס"ו על לעיקול שביחס למסקנא מגיעים אנו ווומהלכה
 חז~עים. ששה של המזונות .לסכום רקמוג'בל

 אשה, מוונוה לגגי עיקול דיני לכל כיסוד תשבהם זו עוהלכה נחליט טרםאולם
 שהבעל חשש קיים אם לכין הים, למדינת  שהלך ו:מרדכי של הגידון בין להבחין ישכי

 המזוגות. לגביית נכסים יהיה כשלא כל בחוסר תשאר והאשה הנכסים, אתיבזבז
 : א' סעיף צ"ג סי' באהע"זועיין

 לאחר אלא נג'בית ואינה זמן, לו שיש כחוב היא הרי"הכתובה
 בנדוניא". שקבל מה וה"ה גירשה, אם או הבעלמיתת

 : היטב" ,ובארועיין
 לה לאכול הבעל כווגת רואים אנו אם י"ז סי' הלוי מהר"י"כתב

 להתרצות כרחה על שתצסרך כדי מהעיר חוץ וללכת לקום 'ואח"כ הגומוןכל
 מחיים". לגבות כתובה ניתנה גלבד, בגטממנו

 : א' ס"ק זהב" "טורי שםחציין
 נכסיו, ג2בזבז שהבעל רואין אם מזה נראה זמן, לה שיש,~כתובה

 לתברע ו(מלוה דיכול נכסיו, שמבזבז בלוה כמו . . . למחות האשהתוכל
 לעולם תגא שלא דאפיסר בכתובה דשאני לחלק שיש אלא זמנו, תוךאפילו
 למעשה". דצ"ע היא, 'תמות ד,סמא גביהלידי
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 שהבעל חשש כשקיים מחיים, הכתובה לבביית טקום שיש הנ"ל הפוסקיםדעת
 בנוגע לכאורזק נראה הדין ואותו מחיים, לגבות כתובה ניתנת ואז הנכסים, אתיבזבז
 געתיד, המזוטת את ולהבטיח עיקול להטיל יש הנכסים, את מבזבז שאם מזהנות,לגביית

 רפ"ב: סימן ח"ג מהרש"םוהאה
 כנים לו יש אם וכן מזינותיה, דמי להבטיח האשה רוצה "אם.
 שלא כיון נכסיו, יבזבז שלא לעכב דין בית 'ביד יש לזונם, שתימבקטנים
 בית עיני ראות לפי אם המוונות, דמי ממנו לגבות בידינו כך אחריהיה
 בידו לענב מהראוי . . , רחיקה למדינה ולילך נכסיו לבזבז הוצההדין
 דאפשר".במה
 : קי"ח סי' בתשו' מיגאש הר"י גם דן וו מעיןבשאלה

 האשה וחששה קרקעות לו ויש ,לאשתו כתובה תוספת נתן,ואובן
 ובקשה תבבה, מאין תמצא ,לא הגביה ובעת לגוים קרקעותיו ימכורשמא

 ירצה שאם כדי כתובתה בכל בעהכותיהם עצמו על לה שיעידמראובן
 עצמו על שיעיד אפשר אם תשובוע . . . מזה למנעו 'תוכל קרקעלמכור

 ישראל, בדיני ממנו גביתה משפט שיהיה ויתנה כחובה ,בסךבערכאותמהם
 עליו ואין הואיל זה עדות עצמו על שיעיד ראובן, את להכריח ראויאז
 היזק".מזה

 לגרום שלא מותנה אך עהכאות ידי על אף עיקול מטילים מיגאש הר"ילדעת
 נובע היוה קרקעותיו ימכור שמא החשש אם מיגאש הר"י אמנם הבהיו לא לנתבע,אפסד
 דרישת לפי נעשה והעיקול מבוסס השש היה שלא איו מבוסס, חשש שהיא איזומתוך
 דחששה שם שכתב הדברים ,ומפשטות כדבריה, האמת אם נוספת חקירה מבליהאשה
 מצד חקירה ללא האשה פי על נעשה שהע*קול משמע קרקעותיו ימכור שמאהאשה
 נכטיו. את יבריח או ש"מכ'ור לחשוש יסוד יש אכן אםב*ה"ד

 גבילת למטרת כספים לעקל ניתן אס בספק זהב" "סורי השאיר לעילכאמור
 המבואר לפי אך הנ"ל, מיגאש הר"י ,בתשו' ,למצוא יש זה לספק הפתרון ולכאורהכתובה,
 לנידון לנתבע, הפסד צפוי היה שלא ,במקרה שעוסק בדגאש הר"י נידון נין לחלקיש

 וצל זכויותיו את שוללים העיקול הטלת ידי שעל רגיל במקרה שעוסק זהב""טורי
 שהכועבה ש"תכן 'כיון עוכוד במקומו הספק כן ,ועל חפסד, גם לו ונגרם בנססיוהנתבע
 הספק. צד על הפסד ,לגרום אין הרי גבייה לידי הגיעלא

 להבטיח בכדי העיקול את להשאיר יש לגתבע, הפסד נגרם ,כשלא דידןבגידון
 בסכסוכים ששרויים מכלון כסונוהע "בלם שלא חשש שקיים גם ויתכן התובעת, מוונותאת

 עבודתו להפסקת כאמתלא 'לו לשמש עלולה וזאת 'חולני, איש "נו והנתבעומריטת
 אך בבנק, המופקי הסכום מכל העיקול את להסיר אין לכן לתובעת, הפסד לגרוםובכך
 פיקוח בבחינת ריפוי למטרת משיים לסכום זקוק שהגתבע טוען הנתבע ש,ב"כמכלון
 את להבכוח בכדי מעוקל, ישאר ,וחלק מהסכום, חלק ,לשחרך ביה"ד מחליטנפשות,
 למדינת שהלך מי בנידון לעיל כמבואר כוזהנדת, חדהסים לקחבה וסכום הכתובהסכום
 כאן. יש לדבר זכר אך הנידוגים, בין הבדל הב כי לדבר ראיה שאין ,ואע"פהים

 הדיון סובב עליה המרכזית הבעיה כי למסקנא, מגיעים אנו המבוארמכל
 אולם ~מאליה, תיפול העיקול געית דשאז ביטולם או המזונות הפחתת היאבבידוננו
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 את הפסידה לא וה ובמעמד כמורדת,, התובעת של 'הכרזת'ה על גחליט טרםכאמור
 הנתבע. מן לקבל שעליהזכויותקה

 אינן הגתבע, של שהרווחים ונש'נות החוזרות הנתבע ג"כ מצד הטענות לאוראכן
 לא ומאידך התובעת, למזוגות לחודש ליהות ממאה למעלה של סך לשלםמאפשרות
 מחליט ביה"ד כן על לח,ודש, ל"י 250 מרויח שהנתבע טענתה את 'התובעתהוכיחה
 ,למדונות הגתבע ישלם תשי"ט, חשון כ"ה מיוס והחל המזונות, סכום אתלהפחית
 תוכיח התובעת ואם לשלם; שעליו וחשמל מסים מלבד לחודש, ל"י -.0ד סךהתובעת
 ,בדבר. ידון ביה"ד הנתבע, של אפשרותו מדת את מספק'תבראיה

 טרען והנתבע הואיל התובעת, של רפויה לצורך ל"י 75 בסך לתביעהאשר
 ששילמה מביה"ח אהיור להמציא התובעת את מחייב ביה"ד ל"י, 45 רקשחוציאה
 ל"י. 75 שלסכום

 האשה שעל ומסקנתו זו מעין בשאלה הדן קנ"א סי' הריטב"א בשו"תוראה
 רפולה. הוצאות עללהוכיח

 המשקפים. בעד התובעת ששילמו; הסכום את לשלם ה'נתבע את מחייב גיה"דכן
 לשלום המלאה הסכמתם וקיבי הצדדים עם דיבר ביה"ד פסה"ד, השמעתלפנל

 : ופוסק מחליט ביה"ד דיננו, בפסק המבואר ולאורבית,
 מד(מקום ושכגה תקינים, ואישות שלום חיי ולחיות להשלים הצדדיםעלא(

 בהפר'ת האשם הצד שהוא מי ביניהם היחסים על תעקוב 1.הגב'
 סך הבית למוונות לאשתו לשלם הבעל את ומחייבים !בית,שלום
 לכלכלת הוצא'ות על חשבונות להראות האשה ,ועל לשבוע---.30
 הנ"ל. השלושים מתוך לשבוע ל"י -.25 .בסךהבות

 קיגלה האשה שהתובעת ל"י -.105 בסך הבעו הגתבע אתמזכיםב(
 החולים, ובבית שכב שהנתבע בתקופה לה המגיע מעל יתרסכום

 החל ,לחוד"2 ל"י -.70 סך האשה למזונות 'לשלם הבעל אתמחייביםג(
 שהאשה ל"י -.90 סך לגכות ויש היום. ועד תשי"ט חשון כ"חמיום
 ב'. בסעיף כאמור ל"י -.105 סך ינסות וכן החשבון עלקבלה

 תשי"ח אייר כ"ב שבין דעזקופה עבור המסים את ל,מלם האשהעלד(
 כל ק,ילם הבעל על זו, לתקופה מחוץ תשי"ט, דהמון כ"ח ליוםעד
 והחזקתו. הביתמסי

 האשונ עבור למשקפים ל"י -.25 סך לאהבתו לשלם הבעלעלה(
 על ,בתוקפו ישאר  'תשי"ח חשון י"ב ביום ידינו על שעוקלהכסףו(

 הבעל. לזכות ישוחרר יהיתר בלבד ל"י -(1000סך
 תשי"ט א' אדר ט' ביום - וב"כ הצדזיים בנוכחותניתן
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 7121/ל"ה מס''תיק

 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיובבית

 דיכובסקי ש. אזולאי, ע. צלמבליסט, ג. ח. הרבניס : הדיינים כב'בפני

 : ן י נ עב
 אוירבך( הרב טו"ר ב,כ )ע"י א. : ת ע צ 1 תה

 רביסטיין( עי"ד ב"כ )ע"י ב. :הגתבע

 עקרות מסיבת גירושין תגיעת : 7 1 ד י נה

 בילר ורוצה עקר שבעלה בטענה לגירושין אשהתביעת
 לסמ1ך 1אין תקין במצב שהוא הבעל טענת - עלי1.להישעז

 רופאים דעת על סומכיס האם - רופאים. דעת עלבזה
 אשתו את לגרש עקר געל כופין האם - עקרות.בקביעת
 כשמתגלית בקידושין ספק יש האם - הר1ב. אחד בזהוה'ולכים
 כשהבעל הדין מה - באשה. א'ו באיש הניש1אין לא'חרעקר1ת
 להוכיה מי על - מומיו. על לה גילה ולא האשה אתרימה

 על חזקה יש, האם - מ1מי1. על גילה שכן סועןכש"בעל
 קלקוליס. לגרום לא ניתוח כשעת שזהיריםהייפאים

מסקנוה
 הירא עלץ להשק שתתל ב%ד שרצתה בטענה באה יאשח1 עי, שהשבעלא.

 לגו"צה. אותו כופין לקאמות7'(, וחוטראלידא
 הרוסאים. דגרי % סהמכים עקרות מצב  שבקביעת הדין בבית ומשבלגהוגב.
 ל%8יד, מסוגיים אינם "בעי של מסוגו אדם בני שרוב הרושאים קנעו אם 1(ג.

 אשרנו. את לגרש אותו 'וכופין כעקר לראדתויש
 שבסצענות הרוב, אחר בהם הולכים שאין ממומת לדיני דומה הדבראין2(

 "מוחזקת" אינה אשה אבל המוהזק, מן להוציא אין ריב וע"י חוקהישנה
 בשלה.אצל

 ומוחלט. גמור יוב ע"י הב(וחיק מן ממון להוצית גם שאפשריהכן3(

 אלו הרי ללדת, ראויה שאינה נתברד 'ויח"כ אשה, שקידש ננים, לו שאין מי1(ד.
 טעות. קתישיספק

 ורביה, פריה מחות על  שמצווה באיש אלא אמורים הדברים שאיןיתכן2(
 להוליד, ר4יי איגו קוהנעל נחאלה אם כך, על שתעיה שאינה אשהאבל
 טעוהה קידושי ,%ו שאיןאפשר
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 בו, שמ,וא'סת האשה אומרת וא,ח"כ ובתח'ב'ולות ברמאות אשה שקידש מי 1(ה.
 לגו-שה. אות,ו כופין כהוגז, שלא ועהטההואיל

 זה הרי הקידושין, לפני לאשה כך על גילה ולא מומים 'לבעל ישאם2(
 כנ"ל. לגרשה אותו וכופין כדיגן" שלא  "עשהבב'חינת

 ראיה להביא עליה מכחישחו, והאשה מומיו את לה שגילה הבעל טועןאם3(
 אנ'ו אם א,ולם סהוגן". שלא' ש,,עשה לקבוע נוכל אז ורק ממנהשהעלים
 להוכיח  הבצל על בזה המומים, ימוד על טעות קידושי דין לקפועגאים
 בבחינת הוא ורי טעות, קידושי טינת טוענת שהיא שכל המומים, ל'השגילה
 הראיה. שעליו מהבירוהמוציא

 קלקלו שמא .מחשש בקהל לבוא לפוסלו אין המין באבר שתוח לו שעשו מי 1(ו.
 שיודעים הרופאים ע'ל שחזקה דכא, לפצוע ועשאוהו דשחוח בשעחהרופאים
 לקלקל. ולא הדברלתקן

 קלקל'ו, שהרופאים לקבוע אין עדיין 'מוליד, שאיגו 'ריעותא בו יש אםגם2(

 כשר". שמים בידי דכא ש,,פציע הוא והכלל מלידה, היא שהריעותא יתכןכי
 כוירות בחזקת ,אותו טעמידים ממשית, ריעותא כשיש שגם אלא עוד.~א
 אותו. ,פוטליםואין

 סק-דיןפ
 לגירושין. תביעה האשה הגהבה תשל"ה בניסל תשל"ד. שבט בי"ג נישאוהצדדים

 כשהציעו : האשה ב"כ טען הבה וב"כ. הצדךים הופיעו .תעול"ה בהמת י' מיוםבישיבתנו
 כך 'ולשם גבריותו, על וחעחבו מלא הבעל של זקנו שאין .הזששה הורי ראו השידוךאת

 ועל נסדר. הם שהאברים ואמר חיצונית בדקו וצא פרדו, ד"ר אצל לבדיקהשלתההו
 לבדיקה הלכו להריון נכנ0ת שאינה האשה וראתה שנה שעברה אחרי נישאו. זהסמך
 שה'וצאו זרע 'בדיקות שתי סמך על 'וזאת כלל, זרע לבעל שאין קבע הוא מור. ד"ראצל
 זרעונים נמצאו לא בבדיקות מהבעל. יויר'ה נוספת ובדיקה תשמיש, אחר 'האשהמגוף
 אבוד. ההש שהמקרה אמר הרופא ,באשכים. נתוחים עבר שבצעקץותו הבעל הןק אזכ~'
 דבר על לה סיפר שלא ,בכך אותה שרימה טזענה הש כן עקר. שדוא טוענתהאשה
 שבילי נעקר,ו 'הניתוחים שע"י יתכן כן וכמו טעות. מקח גם כאן ויש בע'ברגתוחיו
 ובקהל. לבוח אמר וההאהזרע

 : כולקמן כותב הוא ובו מ-28.8.75, לביה"ד מור ד"ר עול מכתבו ,לתיקצורף
 כתבחין רנתים ישירה )אחת ב. מר אצל שנעשו זרע בדיקות,,3

 נמצאו גופנית בבדיקה מתים. או חיים זרעוניס הראו לא משגל(,לאחר
 בעבר כראוי. מפותחים אינם מישניים מין סימני מהרגיל. קטניםאשכים
 שבוצע טיפול ק"בל בתל-השומר. פעמיים ונותח דמשכים מטמירותסבל
 המין. .באברי עךטץים שוס ע:יו לא אצלי בבדיקה 23.5.75 וביום נרק,בבני
 לדוגתי כה עד שעשה הבדיקות לפי בא. ולא חוזרת זרע לבדיקתהוזמן
 להמריה". סיסוייםאין
 האשת כדלקמן: האשה לטענות הבעל ,ב"כ ענה תשל"ו טבת מז'בישיבה

 ש,לום מבקש, הבעל .אולם למקוה, ללכת הפסיקה הסו סבלנות, )ולחוסר לפניקה'נכנסה
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 ולהוריד לנתח וגוהגים ברפואה מקובל דבר זה טמירים, ,כשאשכע נולד שהבעל נכוזבית.
 מנהל מוזס מפרופ' גוכתב מצרף נזק, כל לו נגרם לא הניתוח בקעת 10, .בןבהיותו הגיחצ" עבר הזא בהם' לפגוע ,בלי שלמים אותם מורידים הטבעי. למקומםהאשגים
 : כדלק~מן 1975, כאפריל 18 מתאריך השומר, בתל לכירורגיהמחלקה

 בניחשח שנים. 10 בן 'בהעתו 1961, ,בהשנת יבמהלקתנו נותח ב."מר
 לא אשר המפ17עה .בתעלת כליאים מהנורכוה, קטנים אשכים שנינמצאו
 להם שנגרם מבלי האשנים לשק האש'כים הורדו בניתוח למק,ומם,ירדו
- 1972 בשנת נוטפת פעם אצלנו נותה ב, כור נזק.כל  בקע תוקן אז 

  המין". ,באבדי פגיעה ללא מימין,מפייעתי
 תל עם התקשר 'הנישואין לפני הבעל את שבדק פרדו ד"ר : בע,ל ה כ "ב
 גם תקין. גמצב שהוא 'ומצא הבעל של לניתוחיו בקשר המסמכים כל את ,ובדקהש,ומר
 לפי מופי. מצב קבע לא עדיין מהניש'ואין, שנה אחרי ,לטיפול הלכו שאליו מור,הד"ר
 וטיפולים' בדישת ערד הבעל צריך מורד"ר

 ובר גילה לא אך בעבר, ניתוחיו על ידע פרדו שד"ר לתכן : האשהב"כ
 בסדר, הוא חיצונית שמבדיק'ה לאשה סיפר רק הדא לאשה. כךעל

 הס כה עד שעשיתי הבדיקות "לפי 'ומעיד: בב"ה"ד לעדות הופיע מורד"ר
 האשכים, וניקור הורמונים נוספות, כדיקות לעשות יש להפרייה. מאד קלרשיםסיכויים

 נוכל 'חאשכים ניקור לאחר לעזור, לכול זה ואם 'הלאה, לתת טיפול איזה לנו יראהוזה
 סבורים היום 1972. או 1961 שנת של הניתוח בזמן הזרע שבילי נפגעו אםלידע

 יותר בגיל עושים אם 6. .בגיל האשכים לסמירת בקשר הניתוח לעשות שישהר'ופאים
 גדע אצל,ו לאי-זרע הס"בה את להפריה. זרע ליצירת ביחס בואד גררפים הסיכוייםמבוגר
 גמקר'ה הדה. 'בטלפול מצליחים אחהז 30 'רק הורמינליות, בדיקות אחרי הגיקור בזמןרק

 אחרי 'רק נדע המדוייקת האהוזים מידת אחוז, 20-10 הם להצלחה האחוזיםהנוכחי
 הורמ'ונליות, 'ובדדקות האשכיםניקור

 ניקור של הנ"ל הבדיקות לעבור 'הבעל שיחוייב מב'קשים אנו : ה ש א ה כ "ב
 ההותזק הואיל זאת, להוכיח עליו הזרע. שבילי ג'ותקו לא אם גם נדע ואז 'וכף,האשכים
 זרע. לושאיו

 מהביצה. זרע 'הוצאת כאן ויש ההאיל דין, עפ"י אסור האש,כים ניקור : ל ע ,בה
 דכא, לפצדע לגרום הניקור יכולכ'מו"כ

 ? לעשות התסכים הניקור, את לעשות לך יתירו הרבנים אם : ל ע ב ל ד " ה יב
 לפי המעיד: יעקב א, ד"ר של עדותו גם שמע ביה"ד כך, על אחשוב : לה.בע

 10 מגיל האשכים טמלרות ניתוח עוביצעו ילדים של אתוז ש-90 יוצאהסטטיסטיקה
 אחוז, 60-50 עד היא ההצלחה 5, גיל עד מנתחים אם להוליד, מסוגלים אינםומעלה
 כגון הע~שניים 'הס"טשים וכן 'הטבעי, לגודל התפתחו לא והאשכים 10 'בגיל ניתהךאם

 אחהז ה-90 מן שהוא סימן זה הרי הטבעית, בהתפתחות 'מתפתחים אינם וכו'שעהות
 קךע"י שיתכן שאמר מהר ד"ר דברי את ,לעד 'מקריא 'הבעל ב"כ הצליח. לא שהניתוחהנ"ל
 'בנידדן ק'הבע הייתי אני כך. על ידוע לא לי : העד עונה פורה, יהיה וטפוליםכדורים

 ; 10 בגיל האהשכים 'הורדת ב( השלילרות; הזרע בדיקות א( : ,טמך על .וזאת עקרות.זה
 , הפריית איג(

 אם שילם אחרות, תוצאוון תתן חוזרת זרע 'מבדלקת חושב לא אגי ה~הטדנ
 גיקור, לבצע לש, ספק  שהוא איז'היש
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 ילדים של אחוז ש*90 לומר ,ימוגזם : המעיד הומנאי צב4 הד"ר גם לעדותהופיע
 כמצבו דנן הבעל אחוז. 70 רק אומר הייתי עקרים. ישארו ומעלה 10 'מגילהמנותחים
 מה להתרפא' לו לעזור ואפשר ית'כן כי ,בדיקות, עדיין צריך אבל פורונ אינוהנוכחי
 אבסו'לוטית. הוכחה בשבילי עדיין 'זו אין שנעשתה האחת בבדיקה זרעונים גמצאוש,לא
 גירור ב( ; זרע .בדיקות 2 א( : ,לעשות יש לזו. זו סמוכות זרע בדיק'ות 2 לפהיתצריך

 סתקמה שיש או זרע 'מיצריס אינם האשכים אם : 'נדע ואז ,האקמכים. ניקור ג( ;הורמונלי
 הניתוח הצלחת גיתוח. ,דההו סתימה, זוהי אם ל;2ופכה. למלהגיע הזרעונים בעדהמונעת
 ז'והי עקרות לעקרותו. ביחס ספק להטיל יכול אגי אחוז. 20--25 במבמבות נמוכההיא

 הבדיקות יעבור אם אבל אשה, להפרות יוכל לא הגוכחי במצבו אמנם סופית.קביעה
 שיתרפא".ייתכן

 בכתב. סיכומים גם הגהמוהצ;הים
 עקר, היגו 'תבעל א( טענות: ,של;2 על מבוססת לגירועוין 'האשה תביע'תוהנה

 הניתוח דבר את ,ממנה העלים הבעל ב( ; וכו' לידא חוטרא ,בעיגא 'בטעגת .באחוהאשה
 ; כהוגן שלא מעשה מ,בום עכ"פ או טעות. קידושי משום כאן .ויש בי~ותו, בושנעעוה

 ". ה' בקהל ,וגו' יבוא ,ד,)לא איסור חשש קייםג(
 לאחת. )אחת אלו טעגות נבררהבה
 הואיל בסמכדמיו: האו4ה ב"כ טוען עקר. הוא ;2הנעל הטענהא(
 המנותחים ילדים 'סי אחוז 70 הבעל, מטעם ;מהובא העד הומגאי, ד"ר לדבריואפילו
 : הם ' יעקרותו, ס"מנים עוד יש דנה רבבעל עקרים. הסארו ומעלה 10 מגיל כזהניתוח
 באנשים א"כ מהרגיל. קצת קטנים אשכים שיער, מיעוט זרעו, גבדיקת זרעוניםחוסר
 לרפא ווהסיכויים אמר בעדותו מור ד"ר גם עקרים. 'הם אח'וז מ*70 יותר הרבהמסוגו
 הדא חהכ'לל ומיעוט רוב של ע'נין כאן שיש נמצא אחוז. 20 עד 10 רק הם הבעלאת

 עקר. ;בהוא לקבוע איפוא יש הרהב. 'אחרשהול'כים
 בסיכהמים הב'על' השיב )ךעל

 באריכוה~
 קביעת על לסגווך 'בכלל אין לד'בריו

 לחלופין כך. על לסמוך ואין סטסיסטיקה ים,ד על ובר'יהם מבססים ז2הם גם 'מההרופאים,
 אחר בנ~מון הולכין אין הוא הכל'ל הרי ומיעוט רוב של 'ענלן כאן לש אם שגם טועןהוא
 לבעלה. קנויה ,האקזה שהרי ממון, כהוצאת זה הרי מבעלה אשה 'להוציא הדין והואהרוב,

 ועל הופאים על לכעהוך שאין טענתו בדבר 'לדיון להכנס לגחוץ 'מצאנולא
 הר,ופאים, קביעת על אלא בענינים לסמוך הדין בתי בכל המקובל נהוגסטטיססיקה.
 נרחבי שרנות אנשים מקבוצות שבלקחות וסכוטיסטיקה בדיקות יסוד על היאהביעתם
 ז רופאים על ,לא אם עקרות ש:עניני נסכווך כוי רעל כולו.העולס

 הולכים שאין ממון לחייבו כמד הוא הרי גט במתן הבעל את שלחייב טענתוברם
 מחייבים אלא כן, הובר שאין מצאנו אולם להישכדע. ראויה זו טענה הרוב, אחרבו

 וכדלקמן. חזקה, או רוב עפ"י גטבמתן
 אינו אחת ביצה אלא לו שאין כל וכו' ישמעאל ר' אמר : ע"א ע"ה דףביבמות

 בנכרת גם יאיירי ר"ת עךיסת הביאו שם והרא"ש והתוס' וכשר. חמה סריסאלא
 אחת גיצה מהן שנכרת אדם .בני כמה רואין "שאנו כשר ומ"מ אדם. בידיהביצה

 בה2כנע אבל בקהל, ,לבוא כשר שהוא משמע נמי הבירושלמי  שם  הם?נןומולידין".
 הביצה בניטלה דאיהץ מירחמלמי, ראיה דאיז מסיק שם תערא"לב מוליד. שאינובירושלמי
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 עיי"ש, כשר" יהיה היאך מוויד, ואיגו אילרי אדם בידי דאי לומר צריך "וכן שמים.בידי
 הרא"ש שהקשה "ומה : וז"ל הרא"ש דברי דחה שם שלמה" של שע,יםומהרש"ל

 לעולם, טךייד שאינו קאמר דוקא דלאו לומר נוכל כוסר, הוא למה מוליד שאינומאמר
 אותה שערש בטענה לב"ד תבוא אה"כ ואם כלומר מוליד, ובאינו בחזקת הואאלא
 דאת ברתי "אין : לה אמר יבמתו, על 'הגא פרק בסוף כדאיתא מוליד, שאינול5י
 כה2מע וכן אח"כ. ~ופו תוכל לא משתה תנשא ואם מוליד". '2חינו ההעית הף אלאשריא
 מיעת". דהףלישנא

 שאינו בחזקת אמנם הוא אחת ביצה ממנו שנכרתה שמי מהרש"ל בדברימבוחר
 גני כמה רתנק "שאנו יהרא"ש ההוס' וכפהב"כ שיליד, יתכן מ"מ אבלמולדר,
 לפי שיגרשנה בטעגה האוה תבוא אם ומ"מ ומולידין", אחת 'ביצה מהן  שנכרתאדם

 ילכן לגרשה אותו דכופין טענה טענתה רכף, לידא חוסרא לה שקהיה בבןווחפצה
 מוליד שאינו בהזקת שהוא הנ"יואין לפני לה להודיע שם בירה2לכר אמי ר'הוצרך
 ע"א ס"ד דף ביבמות התוס' דברי עפ"י )והוא לגרקוה לכופו תוכל לאושוב

 יכולה שאני הייתי כסבורה אמרינן לא חוטרא דבטעגת ע"א ע' דףוכתובות
 אמי ר' היה לא אם גם השאקה: ונשאלת עיי"ש(. יכולה, איני רעכה2דולקבל
 שאינו בחזקת שהוא לה נהרע הנישואין אחרי ורק מראש כך על להמהריע
 ויתכן יוייד, שלא גמורה ,ודארת כאן אין הרי לגוה2ה, לכופו תוכל ,היאךסולקר,
 שרוב רהב, בגדר אלא מ,וליד עואינו זו חזקה ואין וסנ"ל, אדם 'בני ,בכגמ; כוחזינןשיוילד
 מוצהאים כזה רוב סמך שעל מבואר הרי מולידים. אלנם אחת ביצה בעלי אדםבני
 מבעלה.אשה

 אחר הולכין שאין ממון להוצאת דמי 'מבעלה ,אש,ה שלהוציא הבעל שטעןהשה
 הג~וחזק, מירי יהוציא שאק שאני, ממון דהוצאת לזה, זה לדמות  שאין לומר ישההוב,
 שהבעל מראים הצדדים שררב היכא וכל בעלה, אצל "מוחזקת" שאינה באשהמשא"כ
 ושמיעוט, מן ההא ומכוא קלהיה תקוה סמך על שמ'ו לגלגל חייבת היא אין עקר,הוא

 סיכויים הם יליק; ולא שנים עשר בעברו גם חהרי גט. .במתן ולחייבו ,לדרחמוזכאית
 לגרשרנ אותו נופין יולדת שאינה 'שהוחזקה כיון ומ"מ תלד, שעדייןקלושים

  שמוציאים חזק'ות כמה דמצינו זת, בכגון מוציאים בממון שגם עוד לומד~יש
 אין חזקה או ה'(, דף בתרא )בבא זמנו תוך שירע אדם אין חזקה כגון ממון, פיהםעל

 ,גתלת שו"ת וע" י"ט, דף )כתובות בגדול גע,2ד כן אם אלא השטר על חותמיסהעדים
 מיעוטא יהבן מ"מ שהרי אדם, בני רהב מנהג על המיוסדות חזקות והם כ"ו(, סי'דוד"

 גוונא שגכהאי הרי וכ"ח(, כ"ז סי' חאה"ע כח;רי"ט ),ועי ומנם תוך שפורעיןדמהמסא
 אפילו מעליא רוב בתר אולינן דלדבריהם ק"'ב ג' דף סנהדרין .תוס' .רעי' ממוןימחהאים
 ,רעי' בר'וב, ממון מוצהאים אין לעולם ע"ב כ"ז דף קמא בבא התוס' .לדעת אמנםבממון.
 יהיר" ב,,ו2עירי אכן ח'-ט'. פרק ש"ו שמעתתא" ,ו,,שב ז" אות ,ו' כלל הספקות",לקונטרס

 'לתוציא מהני קמא בבא חתוס' ישיטת גם גחכויע יוב דאיכא יהיכא נואר פ"גש"ג
 מיעוסא דהוי דויכא מחהרמב"ח בשם האלף מערכת חמד" "שדי וע" עיי"ש.ממון,

 'בממוח' אפילו המיעוט אחר לילך איןימיעוטא
 אנשים של המכרהנ שהרוב בפנלנו הרופאים שהעידו כיון 'בגידוננו העהולפי"ז
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 שמ'ולידים, מסו'גו דמיעוטא מיעוטא יש אם שאף הרי מולידים, איגם הבעל שלמסוגו
 ,לגר,בה. לחייבו 'ויש עמו לעמוד חייבתאינה

 היופאים שאמרו מה שגם בסיכומיו(, האשה ב"כ טען )וכבר עוד ל'הוסיף,-ש
 הטיפולים את שיעבור אתרי רק זה הרי שיתרפא אחוזים 20 או 10 ,של סיכוייםשיש

 ניק,ור או זרע בולקת הוא הרופאים לטיפול היסודי התנאי 'והרי הרופאים,שיורוהו
 ההופאים יוכלו לא וא"כ 'בדבר, איסור ש'יש בטענ'ו לגך מסכים אינ'ו הרי ההבעלהאשכים,
 בנידדננ'ו: קימים אינם הרופאים ומנטיחים וצועטים הטיכויים דגם וונמצא בו,לטפל

 פד שמלה טשן השל : טעות קידושי כאן שיש הטענ"ב(
 שיש זיעה כל ל היתה שלא אוא האשכיג טמיעת צק , בו קעעשה המתוח אתהאשה
 והנ'ה כלל. כך על 'להם סיפר שלא ואהמרת דבריו מכחישה האשה הפוריות. ,בעגיןספק
 קידושי מצד בדבר לדון יש עדיין דבר, מהם העלים שלא הבעל דברי נכונים אםגם

 ידעה אילו 'לדמר ויש המוריות, אי דבר על יזיקחה לו היתה לא ש'לדבר"ו כיוןטעות,
 לו. להינשא מסכימה היתה לא הפדריות אי עלחאשה

 ראויה טואקנה דאשה התוספתא בשם ע"א ס"ה דף יבמות 'בתום' מצאבווהנה
 מילי יאעני 'לומר יש אולם טעות. נישואי נ"צהאיה ,בנים, לו 'שאין למי שנשאתלילד
 כ,ופין אין 'הא טעמא ומהאי מיפקדא, שלא באשה כה2א"כ ורביה פריה על שמצווה~באיש
 ועי' טעות. מקח חשוב לא שאצלה יתכן טענה, מהמת בבאה ,אלא לגרהצה הבע'לאת

 וכתב טעות. קידושי הוי אנשים בבורת לו שבאין לחוה2 שרצה רכ"א ס" יאיר""חוות
 גמורים, קידה2ין אלו הרי שקידש דסרים י' הלכה אישות מהל' פ"ד הר'מב"ם דמ"ששם
 תורה קהשסרה הוא זה ,ובאופן לבעול, שיכול ,בסריס או טרים, שהוא גו בידע'האיירי
 הוי לא להוליד ראוי ,שאינו אף לבעול, יכול דאם דס"ל 'מבואר עיי"ש. דכא,פצוע
 טעות.קידהצי

 ע"ז דף כתובות .במשנה שמ"ש הרמ"ה בדעת שכתב קנ"ד סי' א'ה"'ע ב"חוע"
 והיא מומים בו בהיו היינו יהוציא". ארתו סופין אין 'מימים ,בו שנולדו ,;הא"2 :ע"א
 כ"ג ס"ק ס"ט ס" אה"ע איש" "חזון ועי' טעות. מקח דהוי אמרזנן )ולא ידעה,לא

 לף קמא 'בבא כדאמרינן לה, ניחא דהו בכל דאיתתא כה2ום טעות מקח הוי דלאשביאר
 דאמנם וכתב הב"ח ע'ל חולק כ' ס"ק קנ"ד סי' שצווא.ל" "בית אולם עיי"ש. ע"בק"י
 כמומים הוי עקרות שגם לומר וניתן עיי"ש. להוציא, אותו וכופין טעות קידוש,יהוי
 בקרעה היינו טענה, מחמת בבאה אלא א'ותו כופין שאין ~ומה טעות, קידושי דמשוויאלה
 שבמשגה וכר ,שחין מוכה כגון .הגדולים במומים אלא כופין אין ואז טעות, קידה2ידליכא
 הגדולים, כמומים חשיב טענה מהמת בבאה דרק אמרינן הבזה שם, בכתובותהשגלה
 טעות קידושי מטעם והוציא אותו כופים גרולים שאינם .במומים שגם ידעה ג'ןלאאבל

 בלא ואף טעות, קידושי מצד יכופו בעקרות שגם יתכן שמואל"(, "בות)לדע'ת
 חוטרא.טענת

 ראיה לנו אין בגידוננו מ"מ טעווע קידוער הוי דבעקדות נאמר אם גםוהנה
 להברי - כאן אין 10 בגיל שנתחוהו מה מצד דהא הג"2ואין, גזמן עקר שהיהברורה
 שגתגלה הזרעונים חוסר את 'הוספנו שאע אלא עקרים, אחוז 70 רק - הומנאיד"ר
 עקר, היה לא עדיין הנישהאין ובשעת הנישואין, אחרי "צלו נהיצחה שזה 'ויתכןאצלו,
 מאידך אולם טעות. קידושי דין עליו לתת '2אין יתכן מבה2, עקר בחזקת שאינווכל
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 טעות קידושי בכלל זה גם 'עקרים, הם מסוגו אחוז ש-70 גבר שגם לומר ישגיסא
 מסתבר הריפאים עדויות מתוך זאת ומלבד לו. נישאת היתה לא כן ידעה קואילוייחשב,

 לחייבו 'בנירונע מקום יש ולפי"ז הנ"4ואין. מלפני עוד בו קיים היה כברשהקלקול
 'זה אין טעות קירהחי דהוי נאמר אם שגם לדע'ת )וזאת טעות קידושי משום גםלגר~פה

 וה'אה באשה בעמים לענין ע"ב ע"ג דף בכתובות ר'בא .~דאמר טעות, קידושי ספקאלא
 אותו כ'ופין טעות קידושי 'בספק גם אולם ג'(. ס" ח"ג הליי" "בית )עי' ,שבובמומים
 ממך על .לגרשה לחייבו נוכל לא שלמעשה אלא הניל(, שמואל" "בית לדעתלהוציא
 כתב שם מאיר" "בית גם עליו, 'חולק 'הב"ה כאמור שהרי הנז', שמואל" ,;בלתדברי
 מה רצי' עיי"ש. צ"ע, שמואל" "בית שר' כתב שם איש" "חז'ון וכן שמואל", כ,,ביתשלא

 ה'. ס" גדול" "אור ובזהשהאריך
 לחייבו מקום יש עדיין טעווע קידושי מטעם בגט לחייבו נוכל לא אם גםאולם

 דכתב וםהא ניהודו, ע"ר הכישואין לפני לה גילה שלא כהוגן, שלא וועשהמטעם
 כופין ובתחבולווע ,ברמאות שקידשה כהוגן שלא עשה "ואם : ג' סעי' ע"ז בסי'הרמ"א
 נטרצנת איידי דשם ואף 'עיי"ש. ב', סי' ל"ה 'כלל ,הרא'"ב בתשרבות 'ויסודו לגרש".אותו
 עמו להשלים חפצה שאינה כיון עלי, מאיס כסוענת הוי בנידוננו, שגם "יל עלי,מאיס
 לפי 1אשנם עיי"ש. 182 עמ' ט' בכרך שנרפס בפסה"ר קוביארנו וכמו ואופן, פניםבשום
 שלא "עשה כהוים כאן אין ושוב ,חניתיח רבר את האשה למשפחת גמלה הבעל,רברי

 כן וכדמצינו להם, שגילה הרא"ה ועליו בזה נאמן הבעל אין שלכאורה אלאכהוגן",
 הבעל שקרע ראיה להביא האב שעל טעות קידושי טענת לענין ס"ז קי"ז סי'באה"ע
 להביא ועשומין בעל על כהוגן, שלא עשה 'לע'נין הדין הוא ולכאורה עיי"ש.ונתרצה,
 שני. לצר שגילהראמה

 הוא שהבעל ז'( סעי' קי"ז סי' )באה"ע התס דשאני בדבר, ,לחלק שישאלא
 ראיה להביא האב שעל שפיר אמרינן רבדה 'כתובה, 'ממנו להוציא באים שהריהמוחזק,
 שפיר טעות קידושי מצר ברבר הנים הייבו אם 'בעניבנו, הדין והוא ונתרצה, 'הבעלשהףע
 לו, גתקוץ2", ולא טעות קידושי שהם טרצנת שהרי בעצמה, המוחזקת היא דהאשהי"ל
 רצליו המתיא ההש הרי לו, מקודשת היא .והרי שידעה ולומר ממנה להוציא )באוהוא
 אשה .במקדש הרמב"ן בשם ע"א ס"א רף_ בקירושין הר"ן מש"כ לכך )יוגמאהראיה
 דהמךצטו לו, מקודשת ואינה קיבלה שלא יומד נאמנת היא 'דוז, מאתים לה שיתן בבתעל

 טעות קידהיי מצד לא הרי כהוגן, שלא קועשה בטענה אולם ,הראיה(. עליומתבירו
 א"מ 'בהמאות, עמה שהתנהג מה סמך על בגט לחייבו באים אנ'ו אלא עליו, באיםאבו

 ללע גילה ולא אותם רימה ש41מגם ראקה להביא האשה ועל ממנו, להוציא באיםאדרבא
 להם. גללה שכן כך על להחמבע שמן3ן הצהקר שהבעל גםמה

 עוד"ר טוען הוא בזה. הבעל 'רברי את לקבל מאד קשה גיסא מאמרךאולם
 )וסיפר נ"תוחיו, עם הקשורים המסמכים כל את ובדק השומר תל בהה"ח עם התקשרפרדו
 לקבל יכול היה שלא כ'ותב הוא מ-13.4.75 פרדו ר"ר של במכתבו ואילו 'לאשה, כךעל

 עגבר" ניתוח על דרבר "(וז פרדו ר"ר ש'כתב מה גם מוזס. מד"ר .הנלתוח דבר עלפרטים
 זאת כל המלבד אשכים. בהורדת ולא בשבר הם הניהוחים ששני היא ה8שוטההמשמעות

 להגיח קויש חנישואין לפני כתב ש"רי האשכים, ניתוח על ידע פרדו שד"ר יתכןאיך
 10, גיל עד האשכים טמירות על יורע ואילו שלו, הפוריות מבחינת מניעה תהאשלא

 וומנאי ד"ר שאמר וכפי 'הפוריות, ,בענין !( גדול )וספק ספק 'כאן יש הפחות לכלהרי



248

 לא שהבעל היא, לכאורה, המתבקשת, המסקנא מולידים. אינם מאלה אחוזש-70
 יש : כן ואם גך. 9ל ידעה לא שהא,2ה שכן וכל פרדו, לד"ר אף מדברים אתגללה
 שיש ידע לא ,בעצנהו שהבעל י"ל אולי אך לעיל. וכנזכר כהוגן" שלא ,וצקוה משוםכאן
 לה. גילה שלא גזה כך כל להאשימו שאין כך פוריות, )הבין חאשכים ניתוח גיןקשר
 ,בדבר. עיוןוצריך

 ה'". בקהל וגף יבוא "לא של איסוי השש שיש "טעגהח
 נס הבעל דברי לקבל ם שינראה

 כחמ-

 שטא גריא חטש הבעת סמך על לפ"לו שאק
 שהרזפאים ולתצר כו2רות בחזקת להעמידו יש דאדהבא רעיתוח, גמזעת ההופאיםקלקלו
 ,2ל ג"ים כיי"ן"ל כלקחן וכף, היטב הדבר לתקן לתעים הרופאים 2הרי קלקיהלא

 ובך 1"קיתא איכא שצנ-תמ האשה ב"כ 'ןטתן ומה ע""ש. ה/ ס" הערל ישלמה"
 צהרק בזה שגם נראה הניתוח, גשעת הרופאים קלקלו שאמנם ומוכח מוליד, אינושההו
 מטמירית בא 'מ'וליר שאינו שמה "תכן שפיר דזסו 'כלל, ריעותא זו שחין גטעגתוהבעל

 "חמדת בתתד' מבהאר הרי זאת ומלבד לעיל.  שהבאנו הימנאי ד"ר וכדבריהאהפכים,
 .גחזקת שמעמידים ה'(, ס"ק ה' סי' אה"ע חהצובה" ב,,פתחי ),והובא מ"ה סי'שלמה"
 עיי"קו, ריעותא, דאיתיליר היכא אףכשרות

 "סתקמה", ש,ל אפשהות על גם הרופאים דברו שבנידונגו 'האשמ ב"'כ שסהצןומה
 נגרם שהדבר 'לן יימר מאן סתימה, אצלו ישנה אם דגם לפוסלו, כדי עדיין בזהאין

 שמים ,בהץ דכא שפצוע הוא והכלל לידתו, בשעת כן הרה אולי הניתוח, מןכתוצאה
 אותם אלה אין הר'ו,פאים דברו שעל"ה ,הזרע 'בשבילי הסתיכפה 'זאת מלבד אךכשר..
 ח"ב יעקב" "תלקת בסי ,בארוכה שביאר וכמו דכא, פצ'וע לענין הנזכרים זרע""שבילי

 דף והוספות", ,;השמטות במדור ט' כרך הפוסקים" ב,,אוצר דברלו והובאו כ"ב,סי'
 מותר אם ,לענין ע"ב ר"ח דף הנז' בכרך הפוסקים" "א'וצר עי : אגב )ררך עיי"שקכ"ט,
 ע"ב קט"ז דף א' כרך הפוסקים" "אוצר זה בענין עוד ועי' האשכים. נ-ךרלעשות
 ג'(. סי' ח"ב אה"ע משה" וב,,אגרות כ"ד, סי' הקודש" "ח"בתבשם

 גקהל. מלבוא הבעל את לפטול שאין גראה דבר שלכללו
 סמך על וזאת לאשתו, גט במתן הבעל את לחיוב ,יש ,ש,גנידוננו מהמבואר,העול'ה

 ,;ובכל : ו' סעיף קנ"ד ס" אה"ע בשו"ע היא פסוקה והל'כה עקר, הו" שהבעלטענתה
 אמדו שההופאים ומה מיד". יוציא טענה מחמת באה ,והיא עקר שהוא ידרצ אםגוונא
 למן3לה קוהוכחנו כמו עקר, מהזקת כעציאו אינו עדיין שיתרפא קלושים סיכוייםש"צ
 טעות קידועד כדבר 'האשה טעגת לצרף יש כן ,וכמו כגעל. שלמה" של ,ים-מדברי
 מ"מ גרההא, אלו טענות סמך על לחייבו יש אם עופקפקנו ואף 'כהוגן. ,שלאומעשה
 לחייבו יש לגד זה שמשום עקרות, עול העיקרית הטענה אל להצטרף הןראץות
 שגתבאר. כמולגרשה,

 : פסקנולפיכך
 כד"תי בג"פ אשתו את לגרש חייבהבעל

 תשל"ז. כסלו ג' ביוםניתן
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 561/משל"ותיק

 רח,ובות האזורי הרבני הדיןבבית

 שרעבי סעדיה :בצרי, עזרא לנא'ל, י. א. הרבנים : הדיינים כב'בפני

 :בענין
 מ. טו"ר ב"כ )ע"י א. :התובע

 רבלסק"
נגו:

 פוברסקק ה. עי"ד :ב"כ )ע"י נ : ת תבעהנ

 נפילה במחלת גירוסין :הניד1ן

 ת  הגדר -. נפילה. מחלת מחמת אשתו את לגרש בעל ניעתת
 בגלל לגרש הבעל את כיפין האם -- וסוגיה. הנפילהמחלת
 כשידע הדין מה -- באשה. בזה הדין ומה נפילהמחלת
 ולעניני ממון לעניני אשתו מממלת הנישואין לפניהבעל
 ה ממתל לרפואתה הבעל על חיוב מוטל האם -- ושיה רגי
 אותו מחייבים כשבי"ד ו"שעאה" ל"בני חשש יש האם --זו.

 רצונה נגד ביתלשלום

מסקנות
 בעל ערשנה ולא  אעחו על אשה ישא שלא הבעל את להשבת זעארהםמגהגא.

 שמצד ,ן4טות ורש כך על גרשום דהביט חרם עליהם קיבלו והאשכמיםכיחה,
 מנהגם כותבים והכי נשים, שתי נועםדם אינם בלבדהמנהג

 בכתובד~
 נופח עי ספידית עדה בו להחתים שלא להקפיד ועורכיהם הנישואיזרושמי עי ולכן

 במקרה חסאזיות תקלות לגר,ום על'ול וה שדבר להיפך, דכן אשכנזיתכתובה
התדיינות.

 התלמוד. מדע גמור למום נחשבת הנפילהמחלתג.

 ועתו החאה מאבד הנפילה דיוקף כעת שרק יש : שדנים סוגים יש הנפילהבמחלתג.
 5מיד בו טבועה זו מחלח שהשפעת ויש להכרתו. לגמרי חוזר הוא מכןילאחר
 קעם בעת לזעזוע גוהמת שוצןחלה יש באשה, וכו ; הבריאים כשאר דעת בוואין

 יש ן אברקוים 3עהשר עת באותה שהיא 'ויש דם, רואה היא כך ומתוךהיחסים
 ,כלל, תרופה לו שאין ויש לרפאותו, תיתו שיתכן מאד קלסוג

 ואק חשחק, מסוגי ,לסוג והעיוה זו במחלה סכנה שרש שכתבו מהאחהונים ישדי
 קטמו זשרוסאים. הנחת לקבל ניתן ולכן הראשונים. או ההלמוד בדברי 'לזהיסוד
 הידבקות. או ,טכנה חששבזה

 לברןפ, איע כופי! אם "נפ"לה מחלת לו שיש בבעל הראשונים 'בין מחלוקתישה.
 סוגרים ויש ; האיש ,כדין עדינה סוברים יש נפילה, מחלת לה ץויש אשה ו(ו.
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 הד"צית לכל אותה כופין תורה, איסור חעוש אין האשה שבכפייתשהואיל
 דרבינו חרם בזה ,ואין אשתו, על אשה לשאת לבעל שמתירים או גט,לקבל
 שבועה. אוגרקןם

 עד ועונה כסות שאר ממנה למנוע בעלה יכול גפילה, מחלת ,ל" ,שישאשה2(
 לההגרש.ש'תסכים

 נפילה, מחלת לה שיש הנישואין לפגי ידע לא כשהבעל אמדרים, דבריםבמה3(
 בטענות. עוד לבוא יכול ואינו ,שמחל סיברים יש כן, לפני הבעל ידע אםאבל
 לכופה יכולים מפסידה, היא אין הממון שלענין שאף וסוברים, חולקיםויש

 במחלה סכנה לחשש הסוד שאין האמוי למי ואולם סכנה. מתששלהתגרש
 גישואין. היתר לבעל לתת או להתגרש כיום לכופה שאין לקבוע ישזו,

 לקבל אותה כופים ואין בריפויה הבעל חייב לרפאותה, אפשרות שיש אשהכלז.
 אחרת. לישא לו מתירים ולאגט
 ישוב שבשלה מקווה והאשה ,בגיה"ד ביניהם מתדיינים והאשה ,שהאישבמקרהח.

 לגרשה שיוכל חשב הבעל שהרי שנואה", ל,,גני בזה חשש אין לשלום,אליה
 יתפייס הומן במשך לגרש, יכול שאינו פוסקים דין שהבית וכיון הדין פיעל
 לשלום. וישובועמה

 ן י ד * ק ס10
 וה 'בזמל הנ"2ואיל- 'לפני שנים שבע במשך זו )את זה ,הכשהו ,וב. א. הזוגבני

 המטפל הריפא עם זה גה2'א על ,ושוחח הנפילה, במחלת האשה שחול" לבעלנהרע
 שגים. עקורה אחד במשך יחד וח'יו לזה זה נ"2או תורשתית המחלה עואין לו וכ'שנודעבה.

 גית-הדיל להכרעת ל'מסור' רמסכים גט לקבל אשתו את לחייב הבעל מבקשעתה
 בסיכומים יותר. לסבול יכול שאינו עתה לו התברר א'ולם מחלתה, את לסבול ש"וכלחהמב רלטענחי גבאחר אחרת, אשה לישא לו להתיר או ביניהם, הרכה2 חלוקת עללהח'ליס

 בית כעקיה ,בנ"ת לטפל בכחה אין .לזה נוסף מזה. נפגעים האישות חיי שאף הוסיףאף
 'לילדים.ולדאוג

 נלבד, לשניה ,הוא וההתקף רחוקות ,ולעתים קלה היא מחלתה .האשה,לטענת
 עתה עונמשך זרה בחורה עם מהיכרות נובעת הבעל ותביצת 'במחלתה, שיםוי חלולא

 בניהם ושגי בית כעקרת כראוי מתפקדת היא בית. ל,סלום עוד קומחזור ,ומקווהאחריה,
 הא"מות. בחיי פג"צה ,ואין כראוי,מטופליס

 עקרת שהיא האשה לסענת מסייע לציון ראשלו עירקע של הסעד מחלקתדו"ח
 כויגן. מטופלים ווולדים טובחבית

 : דנריו ותמצית חשעיד, כוזהר מסין, "יראל ד'ץ- :בה, ו:מטפל איזפאוצפלע
 הרופות ידי על היפץ לסיפול דרגים ויש ידרצ .המחלה .המוקד הקל מהסוג היאמחלתה
 ולדבריו לגמרי כוו ממח~ק שגרפאו בעבר מקרים לו והזעים הרגעה. ומהיךובפיקוח
 ובילדים. בבית כראוי לטפל האשהמסוגלת

 הדין גתי דין ומפסקי מעוו"ע ראיות להביא הצדזים כח באי הוסיפובסיכומים
 לפנינו העומדת הבעיה עיקר אולם להלן. בדברינו אלה ראיות ויתבארו סענתם,להיכחת
 "כול. שאיני נ'וכחתי יעתה לקבל יכול שאני ,הייתי גסבור להשר הבעל גאמן אם"יא
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 האשה את לגרש להבעל יכול תורה שמדין ליעת יש זו, בעיה עיקר שנבארלפני
 על אשה "2א שלא הבעל את להשביע הוא הספרדים מנהג אולם ברצונה. שלאאף

 כך, על 4*שום דרבינו חרם עצמם על קבלו זהאשכנזים כורד4;. בעל יגרשנה ולאאשתו
 חרם. קיבל או נשבע כן דעת צל אף אם הבעיה, מתעה*רת כןוצל

 כזין שלא אותו וההת"מו סורקיה, יליר הספרדית, מהעדה הבעל דידןבנמץן
 העהץ 'וכבר גך, ע"י לתקלות גורמים הנישואין  שרושמי ספק לובלי אשכנזית כתובהעל
 ה2 זה רלעי 152(, ט' כר'ך הדין בתי דין בפסקי הגדול הרבני הדין 'בית חברי כךעל

 כתובה על שהחתיכיהו בם: שהרי אחרוע לקואת שלא כנניעה ע'ליו שאין לכאדרהלומד
 הגדול ,בהת"ד חברי רונ שה'כרישו 'כמו גרשום דרבינו חרם כקבלת זו איןאשכגזית
  שגודהציכרם נסן על קודע שאינו סהדי דאנן סעמייהו 'ומסתבר הנ"ל, הדין בתי דיןבססקי
 שלא יו "ס מניעה איזו א"'כ עליו, קיבל לא  הספרדים כמנהג שבוצה ואילואותו,
 אהרת.לישא

 הריסב"א מ"ש פי על והוא אחרת, ל,יאת לסול אינו הדיז שמצד נראה זה כלעם
 וז"ל: 167 עמ' שם ,בפסה"ד הובא מ"ד, דףביבמות

 אקוה אלא לישא שלא שנהגו דבמקום הבותיו .בשם ז"ל רבי"אומר
 דאועתא הוא דמוכח דאומדנא א"2תו על אחרת 'לישא רשות לו איןאחת,
 לעשוח וה2אי שאינו כחמר 'והו"'ל אחריתי 'ליבסוב דל'א ליה אינסבאדהכי
גמל".

 לזכות יכול הבעל ואין נשא, המנהג דעת על' ב'ארץ שנישא זה זוגוודאי
 אשתו לחייב יכול מוצדקת טענה 'מוצא אם בית-'דין ורק הניש,ואין, רושם שלמטעותו
 אשתו. על אה2ה לה2א לו להתיר או גטלקבל

 ל:בעל, גישואין 'היתר לתת או גט לקבל לאשה וכפיה חקחב יש אם 'לבארוגש'וב
 קותר. לטבול .לי אפשר שאי ונוכהתי לס'בול שאהכל חשבתי ל'ומר נאמןואם

 נחמן רב "אסו : ע"ז דף כתהסות 'בגמ' 'מבואר ,למום, נחש,ב שנכפה הדברעיקר
 ש,בגלוי כמומין ליוע קביע ל'א אגל זמן ליה דקביע בו'לי ההני דמי, ש,בסתר כמומיןונכפה
 וצבסתר נצשהמין לגוא, זמן לו ויש לארץ ~פל ש'ממנו חולי ,;נכפה, : רש"י ופירשדמי".
 המנצן, לצגין דגמרא כוונת אולם הבר"ות". בין 'מלצאת זמנה כיום שנזו7ר'ת לפידמי,
 בע"כ, לגושה או עליה אחרת אשה ל'ןאת ההה יכול הכי בלאו דמדינא ביארנושהוי
 שם. במשנה וכמסאר הממון לעגין הוא מינה הנפקאא'לא

 ח2א "לא ע"ב ס"ד דף קבכית חכמים ציוו ולזה לתורז2תית נהשבת זוומחלה
 ל' הל' ביאה איסורי מהל' פכ"א ברמב"ם להלכה והובא נכפין" סמשפחת אשהאדם

 רש"י ,ועה נך". לידי בנט;ם שיבואו פעמים ג' שהוחזק ,;רהוא : ס"ז ב' סי'וטוש"ע
 ,המחלה, פירש שלאשם

 ויש תמיד, משובשת דעתם זו, מחלה עקב שיש זו במחלה חילוק עוד:ומצינו
 עדות מהל' פ"ט ,ברשנב"ם וסמבהשר לגמרי, בריא 'ואח"כ דעת בו אין הכפקה בעתשרק
 אותו וגמ2גע חולי ג;דעות לאיץ 'ליפול )המוסרח "הנכפה : ס"ט ל"ה סה חו'/מ'ושו"ע
 לזמן, מומן הנכפה אחד )לעדות(, 'כשר ,בריא ש'חוא 'ובע'ת פמול, 'כפילתו 'בעתלעתים(,

 נגפים יש שהרי תגיד, משיבשת דעתו תהיה שלא והוא קבוע, עת בלא הגכפהאו
 הרבה", 'הגכפים געדות להתיישב ,וצ'ריך מטורפת, דע'תם בדיאותם ,בעתשגם

 ואין 'כמע'ט שעה 'באותה הרי נכפה שחוא 'בעת 'להעיד יהכל 'כיצד לבאר'ויש
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 אלא משתתק, הוא ודאי קואז נפילתו בעת ממש לא שהכוונה לומר וצריך הכר'ה,לו
 שיש למדנו עכ"פ כפי"ת.ו. בעת נקרא זה וכל  ינפשו נ2וחו על  הנפילה  י:שפצתכקיע'וד
 לו 'כשאין בריא שהוא .ויש מש,דבשת דעתו תמיד מחלתו שעקב האחד טוגים,שני

 רק כי גיניהם חילוק שאין נראה המום לעצם אבל לעדות, מינה נפקא וזההתיפה,
 זה. חילוק ,הובא עדותבהלכות

 מחלוקת שהביא קט"ז סי' אבהע"ז סופר" ל,,תתם זו במחלה חידוש עידומצמנד
 להרא"ש נכפה בעל לגרש לכפות ש'אין שסהבר ר"א ס" המדיר פ' שגמרדכיראבי"ה
 "אם הרופאים בדיעות דמחלוקתם ,וכתב לועוציא אותו שכופין מ"'ב כלל בתי,2ו'שכתב
 יתדבק שלא שלו אמות מד' נשמרים היו קדמ,וגהות בהץנים כי, ה'מתדבק חוליהוא
 לאש,ת אפיל'ו בןזיק ואיגו כלל מדבק שאינו מחליטים זמנינו ורופאי באחרים,חוליו
 ". וכו'.חיקו

 שהיו אמותיו מד' נזהרים היו קדמוניות ,דבשנים 'למ"ש המק,תי מה ידעתיולא
 מ,,בעלי 'ה'ת,רחקו'ת מצינו ע"ב ע"ז דף כתובות ,ובגמ' למדבקת. וו 'מחלהמחשיבים
 ש"2 וא,ף ש,בהב. 'והקשה והצרעת השהין ממיני אהד שז'ה מעומע שם 'ומהנמראראתן"
 "פחד עי' נכפים. בנים )חלשים( ויתקין בנים לו הויין במק,ום שם בברייתא,ג'ורסים
 רא'תן, נבעלי מחלתו תהיה שגכפה מוה הכרח אין אבל ואתן, ,בעלי מע'יצחק"
 שדנות, 'מחלותוהם

 מחלוקתם יסוד שזה ג"'כ ,ראיה אין הנ"ל ש'במרדכי ומ'ראבי"ה הדא"שומ,ת,וו'
 למום 'נחש'ב נכפה אם הוא מחלוקתם שיסוד 'ואפשר לא, או 'מדבקת מחלה נכשהאם
 גצ~שנ'ה המובאים 'ו'כו' ו'בורסקי שחין כמוכה האיש את שנופין למדבלו ש'א'יןקשה

 בזה, מסופקים יואל ור,ב'ינו וראבי"ה לכופו שיכ,ולים הרא"ש דעת דז'ה ע"ז. דףכ'תדגות
 135. עמ' ב' כרך הדין ,בתי וין בפטקי זה על העהיווכבר

 לגרש שיכפוהו עד כן ל'א שאם תרופה, זו למחלה שאין נראה הפוסקיםומדברי
 לטפל, רוצה שאינו באופן שדגים שי"ל מכדעת, ראקק שאין אף ,וירפא,, בעצמויטפל
 רפואה, לזה שאין מורה הדברים  ש,פשט ,שכתבו באחרוגיפ ראיתיאולם

 רח2ם כל לה ישא'ר וךלא עד לרפאותה שלכול הרופא טחנן שלפניג'ויבגידון
 לסקפק מקום לכאור" היה זה ולפי בליתר, מהקל הוא מחלתה יסוג מאחרמהמחלה,
 ובפוסקים. בגמר'א הנזכר'ת ה'נפילה 'כמח'לת זו אין שמא ז'ו אשה מחלתבעיק'ר

 ,ודמ'ויים דמיונות רק ברור, דבר בידנו יע*ק לא בזה, להשמיק נרצה אםאולם
 באופן שמחלתה אחר כן על השערות, פי על דין לפסוק אפשד ואי למילת'א,מילתא
 נידון הקל, מהס'הג שזה שאומר ר'ק כן מגדיהה ההיפא. ואף הנפללה כ'מ,ח'לת נראיתמעטי
 נוטה, הדין שורת להיכן גהאה זה ולטי בהחלט,  וו נמחלה 'כתולהבה

 דרבינו חרם משום בזה ואין כורחה בעל לגרשה יכול נכפית שאשה הדיןיסוד
 כו, לבאר הי כי בקיצור מלשונו .ונביא מ"ב, כלל בתשובותיו הרא'"2 כתבגרשום,
 וז;וציאה נכפית שהרא לו ונודע כה2נתיים יותר עבה ,ר2הה אשה שנשא ,ואובן :וז"ל
 סובלתה הדע.ת ,עאין ידוע שהדבר משיב והוא ועוגה גסןת שאר תרבעת והיאמביתו

 הוא ועגי לו אשר כל את לה וליתן לגרשה וחפץ בדבר יש סכנה גם אצלה,להסתופף
 שנולדו בין גדולים מומין בו שנולדו בין אמרו הגמ' שחכמי הוא אמת וכו'. משיגואינו
 "וי דנכפה אחת בתשובה פ" ז"ל הגולה מאור ור"ג להוציא אותו כופין קטנים'מומין
 להיפך )איתא ע"ז דף דבכתובות להלום יכולתי לא אמרו, דבגמ' )מ"ש גדול"מום
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 שפסקו נהמן דר'ב משכהה רבא לדעת לאיש כופין אין קטו במ'ום 'וביו גדול במוםדביו
 היינו ואילו הזה, ובכלל כמותו, 'בפסקקו שם עצמו הרא"ש פסק ,וכן כמותו,הפוטקים
 גדול דבמום לושוציא שרוצה התשובה המשך לבאר קשה כופין" "אין ,להגיההוצים
 כמדו"ת נוב"י ועי' נופין, אין הגיה ל"ג בסי' עמהרח"ש וצל"ע. האיש א'ת אףכופין
 בזה(. מ"ש ק"דסי'

 הלה בעלה באשה זה מום אירע אם הגמ' חכמי "ובימי : שם הר'א"שוכצמטיך
 ידו, חוטיג ,באשר והשאר 'בידו שנמצא מה ויפרע כתובה לה יכטזהייבמגרשה

 כסות שאר לה שיתחי"ב יתכן אין כורחה בעל לגרשה שאין ז"ל ר"ג הגאוןשתיקן ועחה-
 אותו. כופין בא"2, זה נולד דאילו האיש, מכח הרבה ,הא:וה כח יפה כן אםועוגא,
 גא"ט. השתא ולפרנסו4 אצלה לה"ות יכפוהו באשה נולד זאם כתובה, ויתןלהוציא
 יתכן לא וכו' כ"ש לא בע"כ שמתגרשת אשה אותו, כופין לרצונו, אלא מ.ציאשא"נו
 ". 'וכו' בע"כ יגרשנה לא להוצהא כופין שהאיש במקום לומרכלל

 בר חיים יכה"ר מאיר. ב"ר יצחק 'כה"ר הסכים שכן הנ"ל ,הרא'"2 בתשו'וראה
 נרזאז. ההה ז"ל, יואל ר,בינו שפירלן יוכחה נ"ל, כן רב"נו "כדברי : וז"ל כתב ז"ליוסף
 לי אין מסופק ה"ה ז"ל ייאל שרבלנו נטוחר אך למנותו, ווצרך ולא תוא שכןשכל

 ז"ל. יסף בר מרדכי כה"י גתשובת שם ע'וד ורא:ה הגדולים". בין ראשי 'ולהכניסלהכריע
 נ"ל" כן הבלנו ,;כדברי כוונת'ו לפרש ש"2 פירהטים שני מובלים הקצריםודברוו

 ומה בנכפה, באשה 'ובין ,באיש בין לכוף חש ,הרא"ש כמברת סברתי להלכהכלהמר
 נכפה כמ2הוא האיש כופין אם נסתפק קואל דרביגו גוונתו ", ,וכו' שפירש "ומה :שבתב
 משיג ,רלזה שם, בכתחבות חנדכרים האיש את ע'ליהם שכופין המומים בין נזכר '2לאכיון
 זה' שם, שמנה ומה חידוש בו שאין למגוהו הוצרך ילא 'הנכפה מום הוא עוכןשכל
 להבר"נ יכו'ל אינו מסופק ידאל שרבינו כיון מסיק ושוב חידוש. בהם שישדברים

 עליו שבנה היסוד שנפל אחר. באשה, שגם י"ל וממללא 'באיש, הרא"ש כמברתלגועש"
 ש,באיש נאמר ואם מהאיש, והאי"תו גרש,ום דהבינו חרם אף על 'האשה ע~כופיןהרא"ש
 כן. י"ל ,באשה 'אף כופין,איז

 מכריע שבה לאשה, כוונתו ג"ל", כן רבינו ,;כדברי כוונתו לפרש שאפשראו
 כוונתו יואל, רבינו שנסתפק במה להכרוע 'לו שאין .ומ"ש, אותו4 שיכפו וע~א"שכדעת
 מעיטה גט נמצא כדין, שלא יכפוהו אם שכן דוקא, ,בא"2 מופים אס להסתפקשיש
 י"ל גרהמום, דרבינו 'חרם רק עללה ,זה חומר שאין באשה אבל בטל, רהגט כדיןשלא
 רצה לא עובאיש אף לכפותה שולים באשה וא"כ גר,מוס, רבינו החרים לאשובזה
 רותר. מדוייק_ פררוש איוה 'להחליט לי וקשה הרא"ש. כרעתלהכריע

 באשה הכפיה לענין הרא"ש כדעת פמק י"א סעה קי"ז ,סי העזר אבןובה2ו"ע
 באהט היה שאילו כזה גזזל .במ'ום שדוקא הג"ה שם ,ההרבו"א פסק. לא "א"2הבדין
 בשם דגמןדכי דעת ,הרמ"א גתב האיש לענין ס"ה קנ"ד ובסי' וכו' אותו 'כופיןהיו

 הכריע, ומלא אחר להעשוה ויש הכריע. 'ולא לכוף ש,יש הרא",2 הרעת לכוף שאיןראבי"ה
 גהא הא הראשש לדברי דהא האשה את לסוף החליט 'מדהצ נכפה, א"2 לכוןי'אם

 קג"ד סה מחוקק" "חלקה וכמ"ש לאשה איש ,ב"ן לחלק הכרעתו שזו נאמר השםתליא.
 הרמ"א משצרך מה לשם א"כ ,באיש, 'כן שאין מה לה ניחא דהו 'בכל ד~מטהסק"ס
 החל"פ לא הרי כופין", ,היו ,באיש היה שאיל,ו כזוה גדול ,במום "והוקא להגהה קי"זבס"
 גא"ט, מהלוקת לפחרת %ו שיש זה דבמום. לומר ,שכוונתו י"ל ושמא לאיש. בוה 5ומןאם
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 את אף האיש,, את כופין אין הדיעות שלכל אחר 'מ'ום אבל כופין, דבאשהי"ל
 'כ'ופיו. איןהאשה

 גראה וכן גט לק'בל 'הנכ'פית את שכ,ופין הרא"ש 'מתשובת שנהאה אףא'ולם
 נראה הרא"ש תש,ובת דמסוף סק"כ, שם, מהוקק" "חלקת כתג הג"ל,משו"'צ
 השווה שר"ג "ואת"ל הרא"ש סיים שהרי גט, לקבל לכפותה אם הדין לו ברורש,לא

 ברצון גט 'לקבל תמאן אם מ"מ נכפית(, )אפילו בע"כ אקוה יגיש לא אדם ששוםמדותע
 נע'ל א,ותה עויגרש ,להרא"ש ליה 'ברירא דלא משמע 'הצונה", כסות שאר ממנהימנע
 השווה נרשום שרבינ,ו את"ל דרך כתב דהא וה, בגט לשוק 'מותרת ,ה1תה"הכורחה
 לכוף שאין ,סובר הרא"ש, למעשה דלהלכה בוחוקק" "חלקת מהבר א"כ ,וכו'.מדותיו
 ממנה למנוע ,ש,"כול 'רק נישואין 'הלתר לו .לתת קבאין ודאי ופעאילא גט ליבלאיתה
 הצוענ כטותקואר

 לכ,ופה שיכול היא הרא"ש דדעת וסובר עליו חלק כ"ב ס"ק ,שם שמואל"ו,,בית
 לקמן הרמ"א שהבוג המה וכתב האיש, את לכוף לכולים שלדע'תו נשם בשוטיםאפילו

 שובכפיית 'חצוד לה, ניחא דהו בכל שאשה שי"ל מהמת זה הנייע, ולא גאישמחלוקת
 וכתב גרש'ום, רבינו תקנת רק איסוי חעוש אין האשה 'ובכפיית דא'ורייתא, 'חשש ישא"1
 א'. גסי' ~בלין מהר"ם דעתשכן

 אפשר לשיטתו, היא"ש תעווגת סוף נפרון כיצד בשר לא שמואל" ש,;בית'חוף
 שהבעל היתה דהשאלה ,חמשום שכתב שם שדמזו לובלין במהר"ם המעיין עלשסמך
 נראה זה ביא'ור 'א'ולם זה. בלשו'ן השיב לכך .ועונה, כסות ,שאר תבעה )ההיאהוציאה
 אף 'לגרשה ה,בעל של רצ'וגו ע'ל הוא )הדגש שעיקר ירא'ה 'בתשובה המעיין 'כידח'וק
 ה'תשובה. מ'ס'תובב,ת כעיקר' זה 'ועל ההא עני כי כתובתה 3ל לשלם לושאין

 הרא"ש כוונת שכן 'לו ברור היה שלא נראה ז"'ל 'לובלין מרו"ם אףאולם
 בא שהוא וכו' תמאן ואם ,דמ"ש כפהטוטם הם )הרא"ש שדברי את"ל "ואף שם:שכתב
 הרב וקדק ש'לזה ואפשר' . " 'וכו' זו אלא אחרת 'כפיה לאשה ,ושאין הכפיה ג~הותלבאר
 לא כי רוב כתב אלו, דברים ר'וב תמצא לדבלין ד0מהר"ם :וכתג בלשוג'ו שמואל",יבית
 שמ,ואל". "בית לדעת לותר נוטה ומדעתו אף הרא"ש כווגת מהי ,ל'ובלין ממהר"םהחליט
 שמסתפק רא'בי"ה לדעת דאף וכתב לאשה אה1 בין שם לובלין מהר"ם תילקוכן

 הרא"ש 'תשו' עי 'כתב יוסף בר חיים שר' ואף 'לדעתו, שכופיז י"ל 'באשה עכ"זבאיש
 החכמים אחר 'לל'כת, רא'וי ,בדביוו( פירושים שני שכתבבו לעיל לע" להכריע לוקואין

 עיי"ש. ושו"ע מהב"י נראה וכן הם, רבים 'כי הר'א"ש עםשהטכ"מו
 )בשמים שגקרא הרא"ש ,%ובתשו' כתג שם הימו"ע ,בגליון רעק"אובהגהות

 גט לה לזרוק להר(ועום ליה פסיקא דלא מחדקק" כ,,חלקת להדש מבואר קס"ח סיראש
 זה על לסמוך נראה היה ,ולכאהיה אני". הוצה שתאמר עד אותה כועשים אבלגע"כ
 חשהבות על פקצקים יצאו כידוע אולם דבריו, שם בראר עצמו ווהרא"ש אחרבהחלט
 אין כן על ראהמ, בשמים ערך גדולים" ב,,שם עי' אמרם הרא"ש כולם אםאלה

 ,גחרע כהטם סק"ה קי"ז סי' תייובה" "פתתי וע" זו. תשובה מתוך כן בהתלטלעזכויע
 מכיצע ופירושז וב"ש, כח"מ דלא הרא"ש גהגרי שפירש קאד סי' מהדו"תביהודה"

 כוהדו"ת רעק"ש ובשו"ת י:שו'יע, בגליון לכירא" "שי בהגוית וע" עיי"ש. שצ"ה0,בין
 ע"ד.סי'

 דמ,ו'תר וכתב ~פותה שיכולים הרא"ש גכוונת וזבין נ"ג חי,א בהה1ו'והרדב"ז
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 כתג ,יואל רבינו של ספיקו וכזחמת בטל. ל"עב מנת על נשבע ו~לא אחרתל"טא
 דעת .נראה וכן וואל. רבינו של ספקו מפני יחבהריו הרא"ש של ודאי להגיח שאיןהרדב"ו
 וטשחרוגים דכל כתב י"ד סי' אהע"ז נגב" ו,,פאה ג' סי' ומהריט"ץ ל"ג בתשו'מהרח"ש
כתבו

 חסד" "תורמ קל"ט ישרים" ל,;תומת רכה 'הגשל הפוסקים ומלגד בע"כ דמגרש"
 ,ג,וצנת ע"ח, סי'   משה" "דגר קי"ז, ס" וה"ג ע'ע סי' ח"א כהבה" "פני ע"ה,סי'

 מה ,ךעי' כן,, הרא"7ו תשר לפרש ג"כ דעתו ט' סי' גאבהע"ז רב" "הון והרב ג"א,סר עולם"
 'בזץ חוקע אני "דאין כתב למעי?ה ארלם לזה, תסתח4 שלא הרא"ש תשובת מוףשפיר,ט

 "כנסת כמ"ש להחביר חרם ספק דקי"ל ורגמ"ה בס8ק גם ומה בר.ורה בראיה לאאם
 וע" ", וכר ל~ה מספקא יואל ,ברבינו גם 'ומה 'וכו', יו הגה"ט ק"מ סי' הו"מהגדולה"
 סי' בנימין"ב,,שבט

 את לכפות יש אם  נשאל קנ"ד, סי' )בלאך( ח"א מרוטנבורג מהר"םהבתשובת
 ק"ם אבל לכפות, שיש הסוברים כסברת נוטה שיעתו והשיב ו~כפיה 'בתוליהגעל
 ותמ? ,תען כפלה שום שמעגו לא ע"ה שלפנינו מרבותינו כי ובשוטי, לכוף נכוןדאין
 4ל אולם עיה'ש. ,הראשונים, בדורות נעשה יילא מה ועישוי כפקה  נעשו איךדיתמי
 בכפוית. תלוהה האשה 'דכפיית מוברים יש כי דעתו הבאנו הצכ"ז האיש. כפיית לעגיןזה

 וכג"ל.האיש
 או. כורחוע בעל להתגרש הכפיה ח'ולי לה שיש אשה שלכפות למדגו זהמכל

 גד,בוס דרבינו חרם לבעל כ,טיש 'הגט לקבל ווצה הש כשאין אחרת לישא לבעללדעציר
 שמדברי האף שגוי. הדבר נמחלוקת כן, כשהסגהג וה"וה אחרת, ליוטא שלא כשנשבעאי
 ז"טץ ב;,שמחת אלגזי מהרי"ט 'כתב כנר מ"מ ,%פות, נוטה שדעתו נרא:ה, ,בשו"עמרן
 במקום יי אס הסברות, לכל חוששים ואישות, !וקיהה?ין גיטין דבעניני ,האחהתיםוכ"כ
 ועונה. כסות שאי ,ממנה למגוע יכול הדיעות וטלכל אלא עיגון. חשששיש

 וסבר מחל הבעל אם ידוע הדבר שאיז במקום הוא עוען עד  שגץזבנו מהוכל
 הלכה היתה אילו כי וה 'בדין הארכגו 'זה 'כל 'ועם שלפנינו, כנידון מתלתה עליווקביל
 במקום ותומר קל כן אם שידע, גתברר שלא במקום אף נהבואין היתר ,לתת 2נאיןפמוקה
 עבון הדבר שגמחלוקת שהסקנו אחר אולם ובזה. להאריך צורך היה ולא ומחל,שידע
 לברר עלינו כן על לוצריע, לנו ואין בזה ,גחלקו והפומקים ילכאן לכאן צדדיםויש

 הייתי גטבור לוג~* יכול או וקביל, מבר אי ממתלתה הנישהאין לפני הבעל הרעכאשר
 לקבל. יכול שאיני לי ונהברו לקבל,שיכולתי

 האשה שכופים הטו"ע הפיסקיס לדעת היטוד שהיא הנ"ל הרא"ש תשרבתבביאור
 וגם שיהה נסתחפה כי גתובה בלא להוצהשה יכול אין יא"כ נכפית היתהשגתאהסה שקוך* לברר יכול "כשאינו דסדירי י"ט ס"ק שם מחוקק" "הלקת כתב אכפההבחולי
 כורחה 'בעל להוציאה בידו יכילת אין דאל"כ ,ומתיל, שלדע לברר ימולה אקנההפ
 מ2ומע מ"ב ,כ'לל הדא"ש, ובתשו' קנ"ד, סי' לקמן שיתבאר .וכמו וקביל יסברמאחר
 הצאה'/ מהני דלא שתין כימוסה, 'וגרע הוא, ,סכנהדנכפית

 לא שהיא כתב בתחילה שהרי 'לתחילתם, מופם סותרים דגר'עולכ'אחהה
 הודה אם או ב"ררה שאם משמע, ,ומתיל, קהדעלברר יכול"

 הבע~
 בע"ק, לגרשה מכול אין

 "שץ אפילו. א"כ ש'חין, ממוכה וגרע סכנה דנכפית כחטמע ההא"ש דמתשו' כתבובסוף
 א"תה.כופין

 אחיונים, עוד שכתבו ראיתי כן סכנה, דנכפית משמע הרא"ש דמתוו' מ"שאמנם
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 הו2,וא'ל 'הבעל' דנרי הם אלה שדברים יראה, דהמעיין נרגא, ,ביה ל15שדא' איכאאמנם
 ז'ו טענה על' שחזר שכי'ון גרא'ה אלא עצמם, הרא"ש דברי יולא 'הרא"ש, עליועםשדרזר
 לפקפק שיש אף סכנה, בזה שיש מודה דהרא"ש הבינו סכנה, ,בזה קואין זןשאהולא
 ,בתשף כן במצא לא שחין, מ'מוכה דגרע מחוקק" "חלקת מ"ש אבל שכתבנו. כמובזה

 הרא"ש. מתש,ו' כן דן מחוקק" ש,,חלקת א'לא שםקרא'"ן
 ממוכה וגרע סכגה דנכפ"ת הנ"ל דבר"ו ,בסוף מחוקק" "חלקת במ'"2 קשוע'וד

 למנוע רק אמרה, למעשה לא בת'שו' דהרא"ש וכ"א כ' ס"ק לזה בממוך שכתב ממהשחין
 שחין, 'ממוכה ,דגרע סכנה נכפית :ואם לעיל, דבריו וכמ"ש ועינה נסות י2ארממנה
 הדבר להשאיר סכנה הרי שחין, 'מוכה שכופין כשם למעשה לכפותו אין מדוע כןאם
 שחיה ממוכה לדעתו המור וה 'והרי ס"א קנ"ד נסי' ע"כן,

 דבריו ליישב נראה 'היה מחוקק" ,;חלקת דברי בסתירת 'חראש'ונה השאלהוועל
 השו"ע בדעת כן כתב בע"3, לגרש יכול אינו ומחיל הרע שאם ובררו בתחילתדמ'"ע
 שלא גוורה זה ל,מון )ופשט לגרי4ה" ורוצה נכפית שאשתו לו שנהרע ,יע ה'ואשלשומ
 כע"כ, 'לגרו? לכול קרע שאפיל'ו משמע הרא"ש דמתעוובת סיים ,וא'ח"כ 'כן, 'לפניידע
 מחלוקת ,לעש'ות לנו יכצין הנ"ל, הרא"ש, מתעוו' הוא הייו"ע ימוד קוהרי דוחק, ,שזהאלא
 שאף מ,חוקק" "חלקת מסק'גת שהרי השניה, לוואלה נאמר 'מה וע'וד ל'הרא"ש. מרן.בין

 דכוונת 'ולפר,? להדחק צריכים כדרחינו  ייר אלא א'מרה, למעשה 'לא בתשיבההרא"ש
 סברא ל:ומר ס'כנה שיש שכתב הרא"ש מתשו' משמעות שיש היא, מתוקק""תלקת
 ברור הדבר עכ"פ אותה. לכפות ובאין אלא כן, הרא"ש דעת אין להלכה אבלא'חרת,
 והדבר נ"יואין היתר 'לו לתת א.ו בע"כ לגרהמה שאין להלכה מחוקק" "ח'לק'תשדעת
 מחוקק" "חלקת דעת ומחיל שידע בלא הדין שבעיקר לעיל כתבנו שוע-יק"ו,
 לכפותזנשאין

 אירוסין אחר כשנרלד מילרי דהש'ו"ע כתב כ"א ס"ק שם שמואל" "גיתא,בל
 לגרשה יכול אבל כתובה, לתת חייב וקרע, לכן קודם בה היה אם הדין ירהואונ"4ואין,

 משמעות שם שה? כלומר, הרא"ש, לתשו' ורמז בדבר, סכנה יש כי כורחהכעל
 בדבר. סכנהש"ס

 התנופה", "חזה שבס' הרא"ש מתשובת הביא קל"ט סי' ישרים" "תומתאולם
 לה שאין גרשום דהבינו חרם בז'ה ואין כורחה בעל לגרשה שו'ל נכפית "שאשה :וז"ל
 לגרשד. יכול אינ'ו קומח'ל', או תחתיו זה 'מום בה נ'ולד וואם מהאיש, יוחד כחיפוי

 וכד5ד2נוצ כן פסק מתחילה מומין בה היו שבספק "ונראה וה על וכתב וכו', 'כורחה"בעל
 נבפית היתה ש'מא "ועוד כתב ריב"ם דבחימו' כלרמר, אחרץ". שפסק ר"ב"םמתש'ו'
 לפני זה תרלי לה היה אם ספק כשיש מיירי דוא"ש דתשובת משמע קדהעין"קודם

 יכול. אינו הרע דאם שכתב מחוקק" "חלקת .לוןנת סייעתא וזה הרע. ולאהנישואין

 הרא"ש שדעת לענין שמואל" ,;בית כסברת ההש התשרבה שתחילת אף בע"כ,לגרשה
 כרירי דההא"ש נאמר שאם שם ישרים" "תומת שפלפל מה ועיין האשה. אתלכפות
 שותה אדם אין וחזקת הגוף חזקת כאן דיש וכתב מספק, מכען 5עציאים איךבספק
 שכתב ומה הוברים. בהסברת שהאריך מה עי' ממון, חזקת נגד בודקו כן אם אלאבכוס
 עיי"ש. ועונוק כסות טהשרלענין

 'בתשובה דהרא'"ך דס"ל נראה קפ"ו דף ע"ו ח'הש כושה" "פני הרבהפןדברי
 'כורחה, בעל יגרשנה למה ומחל דהרע "דכיון שלו נידון על שכתב בידע, אפרלומיירי,
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 ירצה אם הגירושין לענין כתב מ"ב בכלל הרא"ש כי ואף קיה שורש מהרי"קטדכתב
 והרא נכפית שהאשה הרא"ש נידון לגבי דוקא הייגו ר"ג, תקנת לאחר אףמגרשה
 תטובת שהבין מזה .טהטמע ", וכו' אותו שכופין נכפה הוא האלט אם דאף גדולמום

 אחר, לחולי הכפיה תדלי בין לחלק צריך היה לא כן לא שאם בידע, אפילו דמייריהרא"ש
 מחיל. ודאי ידע אם אבל קודם, היה אם כשספק מיירי הרא"ש דאף כותבחהיה

 "חזה דברי שהביא אחר יעקב", ב,,בני ח' בתשובה ז'/ל ששון כטשר"יחהחב
 כך אחר דעהתלה לה נולד אם גדין בדבריהם ופילפל הנ"ל ישרים" ו,,תומתהתגופה"
 דס"ל נראה ומחיל בידע מקום מכל כתב בע"כ, לגרשה שוכול נ'וסה שדעתו צווחומיד

 דעת והבהא התנופה", "חזה בפי' כן וכמ"ש ולטעון, לחוור גסיניה כ'ל דלאו)להרא"ש(
 היתה לא הרא"ש בנידון שהרי לו, מנין זו ידעתי "ולא : עליו וכחב הנ"ל משה",4ני
 ג"כ ,וכנראה שגים ב' ששהה אחר עד לו נודע שלא מדבריו כנראה מחילה טענ'תשם

 שאינו אפשר בצכפית אפילו מחיומ טצנת דאיכא היכא וא"כ התנופה" "חזהמתשי
 במחיל, אף גרץ2ום דהבינו חרם זבאין כהון לומר שאפשר צידד 'רטיב ", וכו' לגוהטהיכול
 "חזה בתשו' ,סיים מ"מ גרשום. דרבינו חרם :ואין כלון הזמן כל למחול הייבאינו

 דאיכא במקום לגרשה שיכול לדון יוכל "ומי כך איבה ישרים" "תומת ,ודעתהתנופה",
 וסיים עליו שבועה איסור כשיש שכן שכל דן ואה"כ הגולה", מאור גרי2ום דרבינואימורא
 דהכי ואדעתא נ:ךאה, דהכי ,ואדעתא ונונפיים דנורע ודאי "הא בגלוי מום דהוידכיון
 לגרוה". כמיניה נל לאו ושוכנשבע,

 'ו,,תומת משה" ו,,8גי שמואל" ,;בית דעת הביא י"ח סי' אבהע"ז אברהם"ו,,גני
 כן דעת על ומחיל וידע קודם הלה שכש'החולי וסיים, הנ"ל יעקב" ו,,בניישרים"
 אחרת לישא ולא ,גע"כ לגרשה יכול שאינו מודים עלמא כולי גונא ובכהאינשבע,
 שהרי בזה, יודה שמוא'ל" ד,,בית אפיטר איך ידעתי ,ולא עיי"ש. יעקב", ב,ובניוכמ"ש
 בדבר. סכנה יש כי בע"כ לגרש יכול וידע אירוסין קודם הוה שאפילו ,בפירושכתב

 הסיק דיד"ה בנידון סבר,ות כמה שהביא אחר י"ד סי' גאבהע"ז נגב" עפאתוהרב
 דלדוצת שם )ומ"ש בע"כ לגר'ש יכול אינו קורס שידע דכל יעקב" "בני הרבכדעת
 מדברי דטמא מחוקק" "חלקת בדברי 'מ"ש לעיל עי שחין, מוכה בכלל נכפההרא"ש
 כן(. הרא"ש בדעת הבין מחוקק""חלקת

 הצקב"  "בני  רצת  הב"א ש' סי' גנימין" ב,,שבט ז"ל פונטרימולי בנימיןההרב
 ההב על לחלוק דברקו ועיקר בזה. .להאריך מקום כאן ואין עליו, להקשות רהרבההנ"ל
 ,שישאר עליו נגזור .והיאך סכגה מהווה הנפילה דמחלת שסובר מחמת הוא, יעקב""בני

 דלבינו )חרם ואין תיקנו לא שבזה הבודאי מומים מוךאר וקשה זר זה קומוםבסכנה
 לא כן דעת דעל לומר יש המחלה מצב שההמיר דכל כתב השבועה לענין ,וכןנרשום.
 נרור היה ,לא ו2לו בצידון 'ואמנם חסור. מצב על ולא קל מצב על גש!:ע שועאנש,בע
 יעקב", "בגי על בגימין" "שגט הרג פליג אי ידענו לא למעשה לכן ומחיל,שידע
 לפגי כ'שידע שאפילו 'וטובר דפליג בהדיא גראה גהלכה ימתן המשא מתוךאולס

 סכגדנ ,דהוי כיון לגרשה, שלא לינין לא אבל בממון, לחייבו זו ידיעה מרצילההניעיאין,
 שהיא או סכגה יש הנפילה שגמח'לת מהגמרא הוכהה שאין כתבנו סבראולס

 הרא"ש, שבתשובת הש'ואל בדברי הוא סכנה שנקרא :ךמצאנו 'מה 'וכל השחין ממיגימין
 הרא"ש יצבדעת ולא השואל טענת לכתוב רק הוא הרא"ש שכתבו מה שכל לומרושהצ
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 מה כל כן ו'על הרא"'נז. בתשו'בת ר'מז 'לזה אין השחין ממיני אח'ד ושזה כןשהאמת
 "בני הרב וסובר מוכרח אינו יעקב" "בני על לחלוק ב'נימין" ב,,שבט עלי,ושנטמך
 יכול אינו ומ'חיל שידע כיון וממילא סבנה בו ואין השחין מיני אחד זה שאיןיעקב"
 אבהע"ז ושלום" "חיים ועי' קיימים. ה.שבועה או והחרם ולגרש, כך אחר בטענותלבוא
 נישואין קודם לי מ,ה סכנה בוה יש שאם הג"ל התנופה" "חזה ס' על שהק:גה ק"טסי'

 כן, כת'ב 'לשואל 'ורק סכגה, גזה שאין סובר הרא"ש דבאמת ניחא מ"ש לפי ,וא'"כלאח"כ.

 לעיל  שהבאנר בגמ' דמ"ש טכנה בזה שיש לומר ,בגמרא 'הוכהה הואיןומאחר
 מהרא"ש ואף סכנוע מחמת ולא גדול מום שזה הבוונה נכפין ממשפחת ארם ישאשלא
 וה שהרי בזה הר'ופאים דעת 'מה לראית לנו נתונה הרימות לכך, מכרעת ראיהאין
 מחלה 'זו שאין הר'ופאים בין בזה מחל,וקת :מאין ידוע והדבר סגולי.  'ו'לא טבעידבר

 לי,הותו אין 'אבל גוול מום  שו'ה חזלק אלן אמנם אחרת, סכנה ,בה שיש, אומדבקת,
 שמואל" "בלת לדעת ספק כל בלי סכנה, יבאין ברור הדבר היה ואללו ש'הין,למוכה
 גרשום דרב*נ'ו' חרם מ'חמת כו'רחה בעל אשה לגרש מתירים הי'ו לא בנימין"ו,,ש,בס

 לכללי בהתאם ולאסור יהתיר דין 'ל'בית יש מנהג ויש במקום ואף השב,וזגה. 'מח'מ,תאו
 כשנשבע. או גרש,ום  דרביגו חרם שיש  למקום ו'בדומההחלכ'ה

 באופן וכלה הקל באופן החל רבים מ,י,נים לה יעו הנפילה שמחלת נר'אהעוד
 בספרי עיון מתוך עכ"ז בנכפה, חילוקים מצלנו ולא כך היא 'מח'לה 'כל אמנםקשה,

 'באופן אף  'אלא קילתה,  לבין  המוולה קושי בין חילוק בלבד לא המעיין ימצאהפוסקים,
  גחמיאש אליצור  'להיב לדתמא עיין  למשגהו.  הגפילה במחלת חולה בין ,רב שינוימעשי
 הבעל :יבקיר'וב נכפית של במקרה נ"ג דף ט' סי' אםהע"ן ח"ב רג" "הון בספרוו"ל

  הבאנ'ו וכבר  כנוךים, אורח  לה בה הב'עיתות ומתוך והלחו/ק רתת לה בא 'מצותולעשות
 ביתי להיות 'לו גו'רם זה שדבר ב'כפה שיש עדות בה' ו:~ו"ע הר,מב"ם מד,ברי 'לע"לג"כ
  ש,הצוציאות בדבר 'להאריך צורך ואין התקפה, ועה באזתה עליו 'שאיז אף הזמן 'כלשפוי
 המחלה טיב היטב קדעת יש ז'ה, בדין זפסוק שכשכאים טפק  ובלי עליו, ,מצירוהחוש

 "הון  תרב ול ,במקרה כמ"ז  למחלה לוואי תוצאות שיש ממנה, ,הנלויםוהתוצאות
 הנפ*לה, מחלת מת:וך נובע שהכל  ואפשר לה שיש מחלות כשגי גיאה שזה שוראירב"
 כנשים, א'ורח תקבל פחדה ש'מחמת לה קורה הנפילה ,במחלת שחולה מי 'כל שלאאף
 ז' וכרך 138 עמ' ב' כרך דין בתי דין ופסקי ע"ד סי' מהדו"ת רעק"א 'בשו"תוע"
 214.עמ'

 הרי מקום מכל הנפילה כמח'לת אותו 'מגדירים כשאנו אף שלפנינו הנייוןוהנ'ה
 כתבנו וכבר לרפאו, שיוכל ההופ'א אומר גמו,ר שבבטחון עד ביותר הקל מהס'וגהוא

 אשתו את הכיך עחעבעל היא וחעובדא תרופה. אין נפילה שלמחלת מהאחרוניםדנראה
 עמה חי הנישואין 'ולאחר ההת,קפות, 'אחת בעת 'א'ו'תה וראה הנישואין לפני שניםשבע

 היה 'לא המחלה, של  גדול ,ומום קשה מקרה היה אילו ודאי שנים, עשרה אחדבש,לום
 באהרת, עקנוו שנתן שאחר א'מת דברי 'ונ"כרים עמה, להלות ונים הרבה כך כלמתפייס

 מגדלת ,השינה בית כעקרת מתפקדת שאינה  ,בעלילה גא  ואף המחלה, טל 'וו  בטעגהבא
 הנשים יתר ככל נההגת היא והרי כן, הדבר שאין הסעד ע"י שהוכח דבר כראויהבנים
  כראוי.  גגיהומגדלת
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 בנימין" ו,,שבט משה" 1,,פני שמואל" "בית אף דידן שבנידון לומר יש זהלפי
 יודו. דידן בנידון לגרש, "כול סכנה בזה שהצ כיון .בידע שאפילודס"ל

 הן הנפילה במחלת האשה כפיית של הדיו ש,בעצם לעיל שכתבנו אחרובפרט

 ידע כשלא דוקא בזה לכוף שיש הפוסקים לדעת ואף הפוסקים, בין גדולהמלוקת
 ואף גט. עקבל לכופה לנו שאין סהברים פוסקים הרבה ידע, אם אבל הבעל, גןלפני

 סכנה. כל אין דידן ובנידון טכנה. דהוי מווום  שטעמם  כתבגו  כבר  בזה גםהחולקים
 כתבו 132 ובדף 'בזה, מ"ש ואילך 130 מדף ב' כרך הדין בתי דין ,בפסקיועי'
 נחשב זה אין הבעל אח"כ ידע אם ,שאפילו שסובר כ"ב סי' אזוב" "אגודת ארב.דללעת
 שאינו אח"כ לטעון יכול הבעל דאין י"ל הנישואין, לפגי ידע אם מ"מל:מחילה,_
 לס'בול.יכול

 בע"כ לגרשה שאין יודו 'הפ,וסקים כל דידן שבנידון לעיל שכתבנו הטעםומ'לבד
 ו,,קובט מעחע" ו,,0ני שמואל" ד,,בית לומר נוסף טעם יש נישואין, היתר ל,ו לתתאו

 : וז"ל הנ"ל הת'שובה בסוף משה" ב,,פני מ"ש פי על והוא דידן, ,בנידון יודובנימין"
 גדול מום הארץ כל כדרך ואינה לטבול "כולה אינה וו שאשה בישאךה שבא"כען
 מנכפית ואלים ועדיף מזה גדול מום לך אין מתשמיש מרנעו זה דחולי דכיון זה,הוא

 מאור גרשום ר,בינו תק!נת אחר אף בע"כ לגרשה דמצי הנז' מ"ב בכלל הרא"ששכתב
 אלי הוגד אמנם רפיאה, שום לו אין זה שח.ולי במונח אם יצדק זה פרט אמנםהגולה.
 יעלה ברפואתה ישתדלו אם כי אומרים 'הרופאים כי ושמעתי השאלה מביאמפי

 וסמך הנ"ל תעע.בתו בסוף יעקב" "בני והביאו ", 1'כו' ברפואתה תייב 'והבעל להארוכה
 במהלה שאפילו מדבריהם למדנו שם. ז"ל שנגי בן אלהנזר הרב עמו והסכים עליוג"כ
 מתירין אין לרפאותה אפישרות שיש כל זה כל עם הנפילה מחולי יותר קשהשהיא
 לרפאותה. וחייב לשבועה דה"ה וודאי, גרש,ום, דהבינוחרם

 ומנוחה בתרופות טפול שעם גמור בבטחון הרופא העיד שלפנדנו 'בנידוןוהנה
 סובר שמואל" "בית אף כזה 1נידון ודאי ממחלתה לחלוטין תבריא היא לאשהנפשית
 כל ס"'ל גופיה והוא לעיל, יכמ"ש אזיל שמואל" ה,,בית בשיטת משה" "פני שהריכן,
 ולחיות להשלים ועליו גס. לקבל לחייבה שאין וודאי ,לרפאותה, הבעל תייב רפואהש*ש
 בש'לום, רנות שנים שחיו כשםעמה

 עמד כבר שמאה, בני ולהוליד בשלום ע'מה לחיות נחייבנו וכיצד תאמרואם
 ק"ה משורש, מהרי"ק תשו' סתירת על כשעמד ט' ס"ס רב" "הון בתשו' ,בזהבכי.וצא
 גם יפה ש,ם, )מ"ש ע3"ז אחרים, במומים עסיק דאלהו אף למום מום בין וחילקלק"ז
 דהוא וכו' שצואה לבגי למיחש וליכא עמה "תפייס למחר א.ו ,,זיום : וז"ל דידןלנידדן
 לו יאמרו כשהבית-דין אבל .וכו' אותה לגרש יוכל זו טענה דע"י מתחלה סבורהיה
 דבר". 'לשום ל'מיחש וליכא פיוסים יק'בל ,הימים בהמשך כי ספק אין בדינך ז'כאי אתהאין

 עיניו שנתן זה עקב הם טענותיו שעיקר לדבר שרגליים שלפנינו בנידוןואף
 שעושת מה ש,כל תקווה לה ויש לשלום עמה יחזור שהבעל מקווה שהאשלה כלבאחרת,
 יש ולבניו, ,לביתו שישוב ישנם רבים וסיכויים וחולף, 'זמני דבר אלא אינו עתהתבעל
 שנואה. מבני בזה חשש ואין בנינם, לסתור ולאלהמתין
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 שקורה מהיוסקים לאחד מצינו לא שלפנינו שבנידון ה,תבאר שנחבג.ו מ,המכל
 עליו שאין לדון יש זה שבמקרה ואף השבוע'ה, על או גרש'ום דרבינו 'חרם ע'ללעבור
 לענין ט"ש קי"ז סי' ח"ב כמ2ה" "פני עי' טורקיה, יליד והוא אחר גרשום דרביגוחרם
 עורך של פשיעתו עקב זה הנתיבה, על שחתם ומה אחרונים, עיד ואחריו קושטאהעיר

 רבים וקלקולים הספר'דים למנהגי האשכגזים מנהגי ביז להב,חין יודע שאינ,והניטואין
 שבועה עללו הטילו ולא גרשוס, דרבינו חרם עליו שאין נמצא כידוע, זה, עקבגורמים
 להתיר לבי"ד אין מנהג שיש שכל הריטג"א דעת על לסמוך לען עכ"ז הספרדים,כמנהג
 מצד ג"כ להתיר יש מתירים,, התנו טךבועה או גרשום דרבינו חרם היוץ שלא גאופןורק

 בזה להאריך צורך איו ושבועה, מחרם קליש זה המנהג שמצד לדון שיש אףהמנהג,
 לישא לו ולההיר גס בקבלת .לחייבה שאין מודים כולם הפומקים כל דלדן שבגידוןמכיון
 ש"2 כל לרפאותה שחייב מצד ואם קלה, ומחלתה טכגה שאיז מצד אםאחרת

 לכך.אפשרות
 גישואין. היתר ולקבל להתגרש אשתו את לחייב הבעל תביעת לדחות יש כןעל
 לפני שהיה כפי ובשלום ,באהב'ה ובניו אשתו עס ולחיות לבלתו לשדל עליוולהיפך
 'ביתו. אתשעזב

 בצייעזרא

 : פוסק ביה"ד לתיק, שצורפו בסכ,ומ'יהם והעיוז וב"כ הצדדים טענות שמיעתאחרי

 לחזור רעליו גיטה, ,לקבל אשתו את לחייב הבעל 'תביעת אתדוחים
 וילדיו. אשתו עם בית שלוםלחיי

 תשל"ז. תשרי כ"ז היוםגיתן
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 תשל"ו/37ערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדיזבבית

- ג'ורל שלמה הר'ב לישראל הראשי הרב כ"ג : הדיינים נב'בפני  נשיא, 
 'מזרחי של'ום שפירא, אברהםהרבנים

 : עניןב
המערערת ברשלטון( עי"ר ב"כ )ע"יא.

 :נגד
 ב י ש מה קולר( הרב טו"ר ב"כ )ע"יב.

 שפסק ת"א-יפו האיחרי גיה"ד של פס"ד נגר אשהערעור
 לה שיפסקו יעתירתה ילדיה, שלושת עם ביהד מזונותלה
 כבר המחוזי המשפט שבית מאחר בנפרד מזונותיהאת
 עוד ולא לשיפוטו, הסכים והבעל לילדיה מזונותפסק
 הילדים זלמזונות למזונותיה קבע שגיה"ד שהסכוםאלא
 בלבר, לצרכיה אף מספיקים אינם לשגיע ל"י 350בסך

 ת קביע -- לחודש. ל"י כ-5000 לפחוה מרויח והבעלמאחר
 גם היו לביה"ר האשה מצד שהוגשו התביעית שכלביה"ד

 של נוספת תביעה -- הילדים. למזוצת וגםלמזונותיה
 ודורשת לה מרגיץ ושהוא גברא כח לו אין שהנעלהאשה
גט.

-' 
 מצדו נגד ותביעת גברא, כח ביחס הבעל הכחשת

 מנישזאין הנובעת זכות ולוום למזינות זכאית אינ"שהאשה
 את ומפירה אותו, ימבזה מקללת בי, מורדת שהיאמאחר
 והעבירה משלו רבים כספים הוציאה כן יכמו הבית,שלום
 כח לבעל שאין האשה בטענת הדין מה .- ללשותה.אותם
 ולילדים לאשה מזונזת בפסיקת ביה"ד חייב האם .--גגרא.
 לילדים. זכמה לאשה מגיעים מהם- כמה בנפרדלקביע

-. 
 תביעת לגבי גזה הדין ומה תחילה להובע נזקקיםמתי

 משלה נכסים שתפסה טוען הבעל אם במזונותהאוה

מסקנות
  וטבזמן האומרים לדברי ואף נאמנת, גברא כח לבעלה וסאין הטוענת חשה 1(א.

 אעה חצאמת נשש שמשהש
 נאמנ~

 חימדמת אמתלאת שיש מ"~ם אבל
 נאמנת. אמת,שאומרת

 ושהבעל בגירישין למהר אין גאמנת, כשהיא שאף סוברים הפחשקיםרול2(
 כיכן הביל אין אם אולם שיבריא. סיכויים ישנם אולי ברפואותיעסוק
 לגרש. מיד אוחי גופין ברפואותלעסוק
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 משפט בית של פס"ד לפי מרובים מזונות לגבות לאשה לאפשר לביה"דאיןב.
 לד"ת. בהתאס מזה פחות לה שמגיע פמק הרבני שביה"ד מאחרמחוזי,

 אלא חיובם אין שש מגיל למעלה הילדים מזונות דאילו מד"ת, האקוהמזונותג.
 בגפרד לק,בוע מביה"ד לדרוש האשה יכולה ולכן התקנה. מכח או צדקה,מדין
 פני על למזונותיה עדיפות לתת "כדי לילדיה וכמה למזונותיה לה מגיעכמה

 שגיהם". _לגבות אפשרות שאין במקרה הילדיםמזונות
 נזקקים משלו נכסים שתפס כגגדו טועל והנתבע ממון מחבירו שתובע מי1(ד.

 הנתבע. לטענת נזקקים מיכן ולא'חר ח,ובו את לו וגובין התובע לטענתתחילה
 משלי, נכסים שתפסה טועז והבעל מבעלה מוונות תובעת כשאשה כןכמו2(

 בתביעתו. דנים ואח"כ מזונותיה ,לפדוע תחילה הבעל אתמחידבים
 כש'היא אבל לשעבר, מזוניתיה חוב תובעת ,כשהיא ,אמורים דבריםבמה3(

 מזונותיה שחיוב מאחר טענותיו. על גם מיד לדון יש לעתיד, מזונותתובעת
 שבידה. ,מכסף לה לשלם וביהו ויום יום בכלחל

 שהנהבע או מוכחת כשהתביעה אלא אינה תחילה, לתובע שנזקקיםההלכה4(
 דרגת באותה היא גם התובע נגר הנתבע של התביעה כאשר אבל בה,מודה
 א"ת. בבת התביעות שתי על דנים התובע, כשלודאות

 'ודאית, היא מנכטיו שתפטה כנגדה הבעל כשטענת אשה, במוונות הדיןוהוא5(
 הדכחותיו. את הפריכה שלא זמז כל במזונותיה לחייבואין

 ן י ד - ק ספ
 חשבון ט' מתאריך בת"א-יפו האזורי ביה"'ד ש'ל הדיז פ,סק על ערעורלפנינו

 : פטק( בו 6440/לה(, )תיקתשל"'ו
 -.350 סך הילדים כולל הבית למזונות לאשה לתת הבעל"על

 ,לש,בוע".ל"י
 ולא הילדים, מזונות עם הבית מזונות שכרך הדין פסק על 'מערערת א.האשה

 של "מזינותיה לפסוק הגדול מביה"ד מבקשת וה'מערערת בנפרד. לאשה מזונותפסק
 ,מז'ונות לפסוק המשפט לבית פנתה עורע?בקשת מש,ום היא לכך והסיבה ,בלבד",המבקשת
 הקטינים הילדים לשלשת מזונ'ות 14.12.75 בתאריך פסק המחוזי המשפס דביתלילדים
 עבור מקבלת שהאש,ה , ,הבטוח לכספי בנ'וסף לחוד,ב, ל"י 1,800 סך הזוג בנישל

 הילדים, ממוונות 'האשה. מזונות את יפריד לא האזורי שביה"ד עוד כל ולכןהילדים.
 'מזונותיה, את לממש יכולה אינה בלבד, האשה עבהך כמזונות שנקבע, הסכום יקבעולא

 כול'ל הבית למזונות הוא לעובוע, ל"י 350 ע"ס האזורי ביה"ד של הדין פסקבאשר
 %פש8 1הילדים.

 בית בטמכות הכיר המשיב ב"כ כי הערעור בנמיקי טוען המערערתב"כ
 טרען המערערת ב"כ הילדים. מזונתו של הסף על למחיקה בקשתו את וביסלהמשפט
 מן באשר היא, צרכיה את מכסה אינו כולו שנפסק הסכום "כי הערעור בכתבשוד

 בלתי חשבונות פי על אפי' משתכר המשיב כי עולה, החשבון רואה שלהעדויות
 לחודש". ל"י 5,000 של סכוםמושלמים,
 כי קמא בביה"ד והודה וחזר המחוזי המשפט בבית הידה "הנהביב כי טועןעוד
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 החזקת חוצאות כלל לא אשר ל"י, 1,900 של סכום לאשתו לתת נהג שנתיים לסניעד
 כדי עלה החיים יוקר כאומר שנתיים לאחר לשבוע, ל"י 350 של סכום יפסיקתהבית.
 לרש". לעג הנ"כפליים

 השני פסה"ד הוא הערעור נש,וא פס"ד 'זה. בי"ד בפני טען המערערתב"כ
 לקביעת בקשה הוגשה ביגתיים לשבוע. ל"י 250 סך על היה הראשון כי זהבתביעה
 בקנין  ,י4'~ןוי'ו גירויצין הסכם על הצדדים חתמו שם המחוזי המשפט לבית לילדיםמזונ'ות
 מההסכם, התחרט הבעל הגרושין. ביצוע לשם האזורי לביה"ד הועבר והתיק כך,על
 המזונות תביעת בענין המשפט בבית נמשך הדלון לאשתו. גט לתת רוצה שאינווטען
 ובקשתי האזורי לביה"ד פניתי לחודש. ל"י 1,800 בסך למזונות פס"ד וניתןלילדים
 מז'ונות כי לאוווע מזונות רק ולקב,וע הילדים ומענות האשה מזונות ביזלוזפריד
 לבקשתי. גענו לא הם אבל מביהמ"ש, כבר לי ישלילדים

 האשה ב"כ בקשת נרשמה )25.3,75( תשל"ו אדר-ב' כ"ג בתאריךואכן
 המזונות פסק מתוך , ד 'ב ל ב האשה של מזונו'תיה את "לפסוק בת"א האזורימביה"ד
 עמה: ונלמוקיה תשל"י, חשבון ט' ביוםשניתן

 ב"כ כי העובדה חרף המשפחה" "מזונות נפסק'ו 14,10,75ביום"1.
 בלבד", האשה של מזונותיה את יפטוק ביה"ד כי ביקשהאשה

 1,800 של בסכום הילדים למזונות דין פסק ניתן 14.12.75"ביום2,

 רילדים". למזונות יתוספו אשר לאומי הביטוח כספי למעט להודש,ל"י
 את לפסוק יש המחוזי המשפט בבית הילדים מזונות כמטנפסקו"עתה3,

 יחדיו", לפועל הדיז פסקי שני להוציא ,ותאלץ האשה,מזונות
  כפי המזונות להגדלת האזורי בביה"ד האשה בתביעות מעיינים נשאגווהנה
 חשין בט' פסה"ד ניתן זו תביעה סמך שעל (12.5,75(, תשל",ה סיון  'בב'שהוגשה
 מזונותיה את לפסוק בקשה או תביעה ש,ום שם אין הערעור, נשוא )14.10.75(השל"ו
 שהוגשה התביעה בכל אדרבה הג"ל. האשה ,ב"כ בטענת האמור כפי בלבד, האשהשל

 אבקש "לפיכך היא והדרישה המשפהה", בני כל "כלכלת על מדובר הא'זורילביה"ד
 לאעדקס צמוד לחודש ל"י 2,000 סך הבית לכלכלת לי לתת בעלי אתלה"ב
 :צם. חזביעה סכום נוסח הוא וכן וזמחיה".יוקר

 כ"ו מתאריך הסרוטוקול לפי הא:יה ב,צם בב"ה"ד זסהופיעה ויצ"ו נציגזגם
 בישיבה וגס הילדים, 'ובשם האשה בשם היא למזונות ש'התביעה הודיעה תשל"ה,גיסן

 בלבד, ל'אשה מזונות לפסוק הדריווה כלל נזכרת לא ת'יל"ה סיון בג'שהתקיימה
 כללי. באופן המזונות הגדל'ת על נסוב הכלאלא

 לאחר תשל"ה, בתמוז בכ"א שהתקיימה האזורי ביה"ד בישלבת כן, עליתר
 עונה הילדים, למזונות המחוזי המשפט לבית תביעה הגישה האשה כי כברשנתגלה
 בט' ה'אזורי ביה"ד ע"י שניתן למזונ'ות הר'אשון הדין 'לפסק ביחס הבעל לב"כביה"ד
 למזונות הדא זה בבי"ד שניתן "פסה"ד לשבוע, ל"י 250 סך על 25.5,74 תשל"דסיון
 אפשר או  אחרמ בערכאה מזונות תרבעים ואם והילדים, 'האשה מזוגות כוללהבית,
 כלל היתה לא ש.לכתתילה הרי בלבד". בביה"ד היא למוונות שהסמכות שםלטעון
  בלבד. לאשה מזונות לפסיקת תביעהבביה"ד

 לבית, ולא לאשה מדונות לקביעת תבהצה בביה"ד 'נשמעה בה  הראשונהבפצם
 שסיפר אתרי הערעור. נשוא פמה"ד הוצאת גלום תשל"ו חשון בט' ביה"ד בישיבתהיה
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 מן בו חזר והבעל ה'מח'וזי, המשפט בבית הצדדים בין שגערך הגירושין הסכםעל
 גאמר 'כן ואחרי האשה". מזונות כאן תובעים "ואנ'ו הפרוטוקול ,לסי נאמרההסכם,
 למוונות". האשה לתבלעת בקשד הבעל הכנסות על להעיד ,הוזמן "העד 'הא'ש'ה ב"כע"י
 והילדים, האשה ל'מזוג'ות היה זה לשבוע, ל"י 250 ביה"ד פסק "בזמגו טען הבעלוב"כ
 כתוב מיכן לאחר גם ". וכו' והילדים האשה עב'ור הם שהמזונות האשה ענתהובזמנו

 אלו מטענות שגם אלא לאשה, מזונות 'הגדלת דורש אני אמר האשה ,ש,ב"כבפר'וטוקול
 הילדים. ממזונות האשה של המזונות את להפריד מביה"ד מפורשת דריש,האין

 כך על נ2בוסס תשל'"ו, מרחש,ון בט' האז'ורי בביה"ד לגירושין  טענותיהעיקר
 קיימנו במגע, באגו לא שגים כמה ,)וכבר , . . גברא" כח מחוסר שהוא הודהש,,הבעל
 השמיעה גברא נח חוסר של זו טענה בסדר". היוה ולא שנים 3 איזה לפנייחסים
 כח מחוסר סובל געלי מרביץ, ,יבעלי באמרה תשל"ד סיון ,בא' ביה"ד בישיבתעוד

 'ש'אין שג,ים שלש' זה לרופא, שילך לסבול מוכנה אהי' שאני לבעלי א'מרתי אניגברא,
 לרפאיתו". תקוה שאין א'מר "ההופא ישיבה, באותה בביה"ד טענה 'ועוד מין". יחסיביגינ'ו

 נהג שנתיים לפגי שעד 'וב"כ האשה בדברי השני כחוט ,שעוברת שגיהטעגה
 לא ולכן הבית, החזקת הוצאזת כלל לא ואשר ,לח'ודש, ל"י 1,900 ש'ל סכום לאשתולתת
 לטענ,ו'ת בגוסף לחודש, ל"י 1,400 בסה"כ שהוא לשבוע ל"י 350 רק ישלם שעכשיויתכן

 כג"ל. לחודש ל"י 5,000 לפחות ,מש'ת,כ'ר שהבעלאחרות,
 לחודש ל"י 1,000 למזונות האשה ול הראוונה בתביעה שגם לציין הראוימן
 האשה מזונות ,בין הפרדה שום ללא כללית התביעה הלתה תשל"ב ניסן גכ"ושהוגשה
 כ"א בתאריך ~והוגזעה למזונות לחודש ל"י 1,500 ע"ס התביעה דכן ,הילדים,למזוגדת

 מקלל ולילדים, לי ,מרביץ "בעלי : כך על מבוססת התביעה )11.6,74(, תש,ל"דסרון
 למשסרה פניתי ביד, הילד פצע ובב'ת ביום בבית, ,כלים ,שובר חחיים לי ממרראותי
 יותר. ,למזוגות כסף לי יתן שלא ואמר 'הגית את עזב שבת ,גמוצאי פעמים,כמה

 דחוף". באופן לחודש ל"י מאות וחמש אלף בסך מזונותינו בדמי לחייבו מכת"רמבקשת
 והילדים. עצמה את שכללההרי

 ש,נרשמה לביה"ד תביעה הבעל הגיש האשה, של וטענותיה תביע'ותקקלעומת
 : דורש הוא גה )27.8.75(, תשל"ה אלולבכ'

 זכות לכל וכן מהתובע, למזונות זכאית איגה הנתבע'ת כי לקבוע"א,
 הגשואין. מקשר הנובעתשה-א

 אשר ועד הבעל של ולהחזקתו לרשותו יעברו הילדים כי לקבועב,
 שעל הסכום גובה את לקבוע הבעל, של לרשותו הילדיםיעגיו

 ל"י -.250 סך יהי' הילדים של החזקתם עבדר לשלםההיבע-הבעל
 ילד. ,כל עבורלחודש

 במפעל וחלקו שבה והתכולה הדירה כולל שבידו הרכוש כל כילקברעג.
 אין ~אשה ההובע, של הבלעדי רכושו הינם והמכונות,סופרכרום

 בהם". זכותכל

 שלום את הסרה עוהאשה הבעל, ב"כ ?ל התביעה כתב כפי הם התביעהנמוקי
 כלפי חובותיה ממל41ה 'ואינה אותו, ופהנפילה מבזה אותו, מקללת התובע, עםהבית
 המהעפחה, קרובי ועם השכנים כל עם ומדון ריב אשת ההא דבריו לפי התובע.בעל'ה
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 יורדת היא התובע, נגד אותם מסיחה ואף בי~ים, ולהחזיק להנך מסוגלת אינהודךא
 בו. מורדת ואף הבעל, שללחייו

 בני שני שם על מופקדים שהיו הכספים כל בהוצאת אשתו את מאשיםהבעל
הזוג

 כו~
 בסכום בערך המדובר זו. למטרה ששכרה שלה בכספת 'ושמירתם ערך ניירות

 ויה2תכרת עובדת גם הגראה כפי ,יונתבעת : הבעל-התובע דעת 'ולפי ל"י, ש(60,0של
 מהתובע", זאת מסתירה אך ומזונ'ותיה, לצרכיה-מעל

 ש,,הוא הבעל טען תשל"ה, ניסן מכ"ו בפרוטוקול 'הרשום כפי האזוריבביה"ד
 במ'וצאי לקח ש,,הבעל וטענה אותו הכחיקםה וז~אשה ל"י, אלף 32 בסך חוב אגרותקנה
 "ל2 אמרה ,האשה שמו. על הם הערך ניירות הערך, ניירות כל מהבית יהוציאשבת

 ומגה2תו קמזכ"ז חוב אגרות של קנייה וזו בזמנו, שקניתי ל"י -4,000 על מפמךבידי
 נעשה מה יירעת לא "אני בביה"ד, ואמרה והוסיפה שניני", של מכטפים 'וזהלביה"ד
 . חוב". אגרות בהם שקנה ל"י אלף 28 לעודבעשר

 ואמרה, האשה הודתה תשל"ה בסיון ג' מיום 'ביה"ד ,בישיבת זאת,לעומת
 יהוצאות בזבזתי וכן ברהנלטון, לעוה"ד שכ"ט שלמתי ל"י אלף 28 של הזה"מהכסף
 המעיד בנקאי, מסמך ישגו האוורי ביה"ד בתיק ואכן ת.שלולים". מיני ולכלהבית

 א. אשתו ע"י יישראל יאומי בבנק הבעי של מהשבונו הוצא ל"י 28,000 של"שסכום
 28,3,74 בתאריך כי ,בע"מ יתעשיה ליראיי מבנק שני מסמך הובא וכן 25.3.75".ביום

 שער לפי מוכ"ז 3003 סדרה פתוח מ, ערך ניירות ל"י ב-28,000 הבעל של בחהעבונונרכשו
 ל"י. 40,264 היה ב-13,4.75 הכספי הערך ב-31.10.74. א' לגב' נמסהו והתעודות100,

 מכתב בתיק ישנו הבעל, של המעורער הנפשי מצבו על האשה לטעניתבאשר
 הבעל כי הקובע יולזרי, י. ד"ר ע"י התום חולים, קופת מטעם הנפש לבריאותהפנייה
 תתגרש, באם אשתו על מאיים וילדיו, לאש'תו מרביץ ממושך, זמן עצבים ממהלת"סובל
 שנים". ש-ם זה איטתו עם לחסים מקייםאילו

 וכל מכל הבעל הכחיש תשל"ו, תשון ט' מתאריך האזורי ביה"ד בישיבתאולם
 והרופא לרופא שהלך הודה ושהוא גברא כח לו שאין דידה קוהבעל האשה טעגותאת
 להתגרש רוצה "אדנני הבעל: ענה ביה"ד ול-2אלת טיפולים, לעבור שעליו לואמר
 אצל הייתי "לא אמר וכן בשלום", רוצה ואגי ילדים, לי ויש שנים הרבה נשויאני

 טיפולים", לקבל אלד למה אהוז, במאה בסדר אני זה, מכל וצהק'תי בכללרופאים
 יחסים". קיימנו לא ולכן יהסים, לקהם מסרבת "האעוהוהוסיף

 : חלקים לשלשה מתחלקת הבעיה דידן. בנידון ההלכה דעת מה אנן נחזיכעת
 וקללות הכאות הבעל, של גברא כח חוסר מטעם לגירה2ין האשה תביעתא.
 בזה.וכיהצא

 ממזונות מזונותיה והפרדת בלבד, עבורה מזונות לקביעת האשה תביעתב.
הילדים.
 שלמעלה בסכום חוב אגרות ממנו העלקחה בו, מורדת שוס1שה הבעל טענות ג..
 מחנותיה. על להוסיף בכחו שאין וטענותיו תשל"ה. באלול ל"י אלף.מ-60

 מבורר הרי הבעל, של גברא כח אוסר על האשא של לטענתה ביחס -והנה
 גט ייואלת עלקה לבא אנשים גבורת לו אין טרענת אם ס"ז קנ"ד סה אהע"זבשו"ע
 אשטקים נקטו וכן שם. אהע"ז בטור מבואר וכן נאמנת, שה-א י"א מכחישה,והוא

 חצופות נשים ש"2 הזה דבזמן וי"א המררכי, בשם הרמ'יא שס שכתב ואע"פלהלכונ
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 שמוסיף למה דומה זה הרי ילדימ, ג' ממנו לה 'שיש דידן בנידון וביחוד 'נאמגת,איגה
 לו ,שהיו שמשקרת. ואמתלא סברא קצת שיש "ועוד יוחסין עשיה ,בפ' המרדכישם
 לה מהימנא לא כן אע"פ , נתקלקל, שוב דשמא ,ואע"ג אחרת, מאשה בגיםכבר

 . , : .. , הללו".בהורות
, . 

 . "אמת: שאומרת וא'ומדנות אמתלאות 'שיעו במקום. "ומ"מ ההמ"א, מסיקהרי
 משש , שלמעלה ,דעשעידים הך5ואיים מהמסמכים לדברלה סלוע הן דדדן וגנידוןנאמנת".
 שהבעל מטמך צילום. יביה"ד הגיש האשה וב"כ ביניהם. שין יחסי מקיימים איגםשנים
 . הבעל", מפי הרופא רוןם "זאת הפרוטוקול .,ולפי גברא, כח מחוסר שהוא לר'ופאהודה

 שהבעל לביה"ד הודף3ה והאשה ש,יעיד,', 'הרופא את: "להזמין .מביה"ד ,בוקש האשהב"כ
 ' כסטים". למשוך רוצה הזה שהרופא לי אמר "ובעלי זה, בעגין לרופא ,שהלךהודה
 " אבל הרפ'ואי, הטיפול יקבי שהבעל 'מסכימה הי"תי בביה"ד, 'הצהירה שהאשהואע"פ

 ) שיש .ויתכן הרפהשי". הטיפול יקבל רצה ולא הכה הילדים את ,וגם מכה, היוקהוא

 הבעל, ש,ל ז'ד למחלתורפואה
 איזה ש,ימתינו , לפסק, הסכים פ"ט סיי ת'ניינא ' במהדורא ביהודה" "פודע דהרי'
 ביחודה" "נודע שם וכתב תרופה. .הן אילי ,ברפואות, )הבעל יעסוק ,כך ובתוךזמן,
 האיבה לב על ולהגר בזה, הגירושין למהר שלא הראשונים, הגאונימ כל כתבו"וכן
 : שאם הרשב"ץ מתשובות הביא קנ"ד בסי' באהע"ז הב"י וגם ,גרפואות". תקנה ישאול'י

 ) , לגט. אותו כופין' איז להועיל, קריבות ' רפ'ו'אות ע"י 'ע'ובר 'מום ש'זה ,ה,בע'לטען

 מתברי דידן בנידון אבל רפ.אות, ולקגל לרופא ללכת' מוכן כעוהגעל זהכל
- 

 ה4ישות בחיי לא גם נור4לית :בצווה מתגהו אינ'ו שהבעל קופעח של מהמסמךגם
 טענותיה את לקבל יש יחסימ, ביניה'ם שא"ן שנים משבע למעלה כיום עברו וגםשלו,

 לפי כך על ,הידה הבעל גם וכי נברא, כח ל'ו שאין בי"ד יגפני הבעל בפניהברורות
 הרופא, בפני גםדבריה,

 . אנשים, גבורת ללו שאין שבטוענת וסוברים חמרדכי, על חולקים הפוסקיםרוב

 , ש,ום בלי וגם כגגדו, פניה מעיזה ה~תה לא לא, או אמת היא אם יודע שהבעלכלון

 : חגשים", "גבורה מספר י"ט, ס"ק קנ"ד בסי' תשיובה" "פתחי שהביא כמו נאמנת,,אמתלא
 והמההי:'ק ק"ס סי' רש"ק גתש,בת יוסף והר' ל"ג סי' חביב בן הר"ל. דברישהעתיק
 אשה כתב, והמהרי"ק ק"א, סי' ס"ג ומהריג"ל קס"ו סי' זאב" ו,,בנימין ע"בשורש
 והגהות אמת, עודגריה לדבריה אמתלא היא ילדה, ולא בעלה עם שנים שששישבה
 ללא שניס נה2ש למעלה עברו שכגר מכיון דידן בנידון וה"א זו, שיטה הצדיקאשר"י
 אשר המהרי"ק לדברי זה בין לחלק שיש אע"פ לדבריה, ראיה ג"כ זוהי ביגיהם,יחסים
 לו שאין ולא לכך, גרמה שמרידתה יתכן שכאן מכיון אלשקר, מהר"מ עליוהולק
 מאמתלא, שעדיפי בודאי שהביאה הג"ל המממכים מ"מ אנשים,גבורת

 לאשתו הבעל של. וקללות. הכאות בדבר 'וגלשנופ ההוזרות לטענותיהבאשר
 ביקש' בקה"ד וגם כך, על פעמים כמה למשטרה פגתה שהיא טוענת  והאשהולילדיו,

 בשל לחייבו כדי מספיקות הוכחרת הביאה לא הדרהמה, הגנה 'לאשה לתתמהמשטרה
 . . בג"פ.כך

 : של הערעור נשוא שהש .האזורי. בהה"ד בשני והאשה וךל השגיההתביעה

 ' כבל וגלדים שמזונות מכיון הילדים, למזונות האשה מזובות בין להפריךהמגקשת,



267

 בלבד, לאשה מזונות להקציב מבקשת היא ומביה"ד המחוזי. ו:משפט בית ע"ינפסקו
 לאעוה. מזונות מגיע שבתיקים ההומר לפי אם כל, ראשית לבררעלינו
 ל"י 350 בסך כלולים שמזונותיה נראה הערעור נשוא עצמו הדין מפסקיהגה

 הכוונה הבית" "למזונות והלשון הילדים", כולל הבית "למזונחע ביה"ד שפסקלשבוע
 ולשורי אשתי לאשתי קריתי לא מימי ע"ב קי"ח שבת במם' לאמור ,בזעתאםלאקפדע
 הרי - הדין, פסק שן זו ,מלשון ראיה אין ואם שדי. 'ולשורי ביתי לאשתי אלאשורי

 כי לבעל, ענה האזורי ש,ביה"ד למדים אנו תשל"ה, תמוז כ"א מיוםבפרוטוק'ול
 כלומר והילדים, ועששה מוונות כולל הבית למדונרת הוא זה, בבי'ד שניתןפס"ד
 לאשה.גם

 בנפרד האשה מוונות להקציב האשה של בקשתה מוצדקת לכאודה כן,ואם
 דין, עפ"י לה שמגיע כפך למזונות זכויותיה א'ת לממש שתוכל כדי ,דילדים,ממזונות
 תקנה או צדקה מכח הוא תוקפם שש, מגיל למעלה כעת שהם הילדים מזובותמשא"כ
 מזונות של הכולל בסכוס מ'וונותיה הכללת וע"י ס"א. ע"א סי' באהע"ז כמבהשרבלבד,
 מכיון ממזונותיה, לגמרי 'נפסדת יוצאת בלבו, לה מגיע כמה ,לבקוב מבליהילדים

 מכל יותר הגבוהה המחוזי המשפט בית של הדין פסק לפי גובה היא 'הילדימשלמוונות
 חובה עלינו אין אם וגם יחד. גם  ולילריה לה האזורי ביה"ד ע"י שהוקצבההסכום
 פסק האזורי שבהת"ד לא'חר תורה, דין עפ"י לה מגיע שלא ממון לגבות לאשהלאפשד
 מגיע תורה דין עפ"י הרי בלבד, לילדיה ביהמ"ש פסק מאשר פחות ולילדיה להכבר
 ממזונות מזונותיה הפרדת לבקש היא רשאית האז'ורי, בבלה"ד שנפסק מה רקלה

 שאין במקר'ה הילדים, מז'ונות פני על למזונותיה עדיפות לתת כדי בדיננו, גםהילדים,
 לילדים. מגיע וכמה לה מגיע כמה ושתדע שניהם, לגבוחאפשרות

 למה בנוסף מזונות לתבוע לזכותה ביחם בעיות שתי מתעוררות שכאןאלא
 הילדים. עבורשמקבלת
 יותר לשלם שבכחו כזה סכום מרוויח שהבעל האזורי בביה"ד הוכח לאא.

 ביטוח ועם לחוד,2, ל"י 1,800 שהוא בלבד, לילדים המחוזי ביהמ"ש ע"י י2נפסקממה
 בעיה 'והרי לחרדש, ל"י 2,200 לסך מגיע הסכום הילדים, עבור מקבלת שהיאהלאימי

 ועדים. ראיות משכורת, תלושי מסמכים, ע"י האזורי בביה"ד נוסף לבירור ניתגתזו
 להטיל אין לילדים, בביהמ"ש שנפסק ,מהסכום יותר לש,לם בכחו שאין יתבררואם
 הילדים  למוובות מזונותיה קודמים תורה יין שעפ"י אע"פ לאשה, מזונות יתרתעליו
 יותר ,לשלם ממה לו אין 'שנ2"מ כך לידי מביא המשפט בית של כחו הרי חוב,מטעם
 דמי. לו וכאיןלאשה

 סכומי משכה האה2ה כי מד,בנקים מסמכ"ם באמצעות האזורי בביה"ד הוכחב.
 האשה ע"י נרכשו וכן בידה, נמצא והכסף בבנק המ,2ותף מהחשב'ון גדוליםכסף

 40,264 13.4.75, בתאריך היה התע'ודות וערך ל"י, 26,208 בסך ערך 'ניירותהמערערת
 לבעל. שהוחזר או לאש'ה, לה הגיע הזה ,שחכסף הךכח 'ולאל"י,

 כמנואר תהילה, לתובע אלא נוקקין אין אמרו גוונא להאי כל ההלכה, ,לשיאמנם
 שהלוהו מנה משמעון תובע ואובן 'כגון חמדובר שם, ולפירש"י ע"ב, מ"ו דף ב"קבמס'
 לטענת נזקקיז וכו', ,שתמסת מה לי החזר טמבלי תפסת כהטיבו דש,מעון בשטר,, אובעדים
 התפיסה דבר על ל'דון ש'מעון לטענת נזקקין ואח"כ משמעון, המגה לו ומוציאיםראובן

 ס"א, ,כ"ד סה בחו"מ הרמ"א בהגהת מפורש וכןוחמשכון.



21

 למזונות, האשה לתביעת תחילה להזדקק לסאו'רה לש דידן בגידון גםולפי"ז
 מהבנקים,, האשה שהוציאה לפקדונות ביחס הבעל 'תביעות את לברר כןואחרי

 התביעה כאשר אלא תחילה, לתובע אלא 'נזקקין אין אמרו של'א לימר, ישאולם
 מידה אינו ש,התובע טענה מכח בא והנתבע בה, מודה ש,הנתבע או מוכחת, התובעשל
 התביעה ע"י הוודאית התובע תביעת את לדחות אין לכן אותה, להוכיח וישבה

 מרובה, ז'מן תוך להוכיח יכול שה,וא שטוען אע"פ הוכחה, שטרם הנתבע שלהנגדית
 היא גם תתובע נגד הנתבע של הנגדית התביעה, כאשר אבל רבים, פוסקים שיטתכפי

 תחילה לתובע אלא גזקקין שאין בה אומרים אין 'התובע, של כמו ידאות דרג'תבאותה
 לאתר ז"ל, ר2עיה הר' בושים ע"ב מ"ו ב"ק במס' מקובצת" ,ב,;שיטה להדיא שכתבכמו

 תרי דין בית מסרחינן אמאי תחילה, לתיבע אלא נזקקין שאין זו הלכה עלשהקשה
 'בעלמא טענה מקים דינו את  לרחות אין מודה, ה2מעון הואיל לומר, יש ושמאזימני,
 שמעון.דקא'מר

 בנקאים מטמכים על לכאורה מבוסס'ת הבעל-המשיב שטענת דידן בנידוןולכן
 הוכחות את סתרה לא שהאשה עוד כל אשתו, כמזונות לחייבו אין בתיקים, שראינוכפי
 זימני תרי דינא בי אטרוחי .משום .הבעל של גדולים כסף טכומי בידה שישהבעל
 לי,למה

 להבא, תביעותיה לבין לשעבר המזוגו'ת תביעת בין לחלק שיש נהאהו'עוד
 למזונותיה חח'וב תובעת שזו דעלמא, חוב כל כמו זה הרי הנראה, ככל ,לשעברכי

 לתובע ,שגזקקין לומר יש וע"ז האשה, שהוציאה ,ההפקדות תדבע והבעללשעבר,
 ב,,שיטה ז"ל ישעיה רבלנ'ו שפירש וכמו וסיעתו, רש"י של הפירה2ים לפיתחילה,

 הנ"ל, ב"ק במם'מקיבצת"
 גדולים סכומים גידה שיש הבעל שטוען כל לעתיד, ל'מזונ'ות הנוגע בכלאגל

 וה כי לע'תיד, 'במזונותמה לחייבו אין המזונות, לחשבון זה את לזק,וף ורשאימכספו,
 בכסף העתיד לקראת כעת לה לשלם ?בידו מאחר אתפסה, צררי טוען שהיה כמודומה
 הנתבע, של אחרת תביעה כנגד חוב תביעת נפרדות, תביעות שתי סאן ואיןשביד",
 ,בידה שיש ,מבוססת טענה הבעל שטוען כל רגע, בכל ,מחדה2 חל המזונות שחיובמכלון
 האשה א"כ אלא כן, לעשות רשאי לעת.ד, מזונ'ותיה כפרעון זה את ווקף יהואמכספו
 סי' בחו"מ ,ביאורים, בנתיבות שכתב למה דומה וזה אמת, בטענותלו שאיןתוכיח
 אין לומר שייך ,אין התובע מטענת לפסור הוא הנתבע כשטענת "דודאי א' ס"קכ"ד

 ,להגבות נזקקין, גובה ,וזה גובה דזה שקהדין 'במקום אבל תחלה, ,לתובע אלאנזקקים
 התובעת, טענת 'מן פטור הוא הנתבע טענ'ת לפי דידן בנידון הדין דהוא תחילה",לתובע
 תחילה. לתובע אלא נזקקין אין בכח כאן לבואאין

 לברר: כדי האזורי לביה"ד התיק את להתזיר מחליטים לזאתאי
 הבעל. של המשכורת גובהא.
 שעל הסכום לפסוק ביה"ד על כן, ואם למזונותיה, זכאית האשה האםב.

 הילדים. ממותות בנפרד למזונותיה, לאשהו לשלםהבעל
 בידה נמצא ואשר הבעל, של ההפקדות מכספי האשה משכה כסףכמהג.

 הבעל. ברשותשלא
 גורןשלמה

- 
 נשיא
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 שלא אביב תל האזורי הדין בית של דין פסק על ערעור הוא שלפנינוהערעור
 לילדים. ד~שה מזונות ביןהפריד

 הגדול, ביה"ד ג,ייא כב' של ב,פסה"ד בפ'רוטרזט כבר נמסרו המשפט שלהפרטים
 הערעור. ג'וף על בחוו"ד רק איפוא, אצטמצםואני

 מכיל הדין פסק כל נמרץ, בקיצור נכתב שלפנינו ,הערעור נשוא הדיןפסק
 שני סעיף הבית, מזונית על החלטה ראשון סעיף סעיפים. שני ובו שורות,שמונה
 לשוו וזהו אחרת. לישיבה הבעל, של כסס-ם הוציאה שהאשה הטענ'ה על הבירורדיחוי
 , הדיןפסק

 ל"י 350 סך הילרים( )כולל הבית למז.ונות לאשה ל'תת הבעל על"א.
 במקום בא זה סכום מאתנו. אחרת להוראה עד כוהיזם החללשבוע
 היום. עד בתקפו שעומד תשל"ד סיון א' מיום הקודם שבפס"דהסכום

 עדצל  מוצאים אנו  האשה שלקחה לכספים בקשר הבעל לטענתאשרב.
 מכיון אולם בק.נין. עליו  שקבלו  שבעאתם  ההסכם בתוקף עומדכך

 ישיבה קובעים אנו לכך אי הגירושין, ענין עם קשור הנז'שההסכם
 עדות נשמע ואז 11. שעה תשל"ו טבת ה' ליום הגירושין עניןלעצם
 'תשל"ו. חשון ט' ביום ניתן חאשה". מטעםרופא

 בסעיף רק דברי את מצמצם ואני בלבד, הראשזן הסעיף על רק מערערתהאשה
 כך על מערערת האשה טענות. שתי יש הערעור בכתב בלבד. שורות שלש שמכילזה,

 שהיא בעוד כאחד, והי~ים האשה עבור במע,ורב מזונות קבע האזירי הדיןשבית
 הילדים מזונות שעבור משום בלבד, היא מזונותיה עבור רק שיחליט הדין מב"תבקשה
 המשפט. מבית דין פסק בידה כבריש

 הבית כלכלת עבור האזורי הדין בית ע"י ש,נקבע שהסכום היא שניה טעבה~
 זה איא ,הבית, כלכלת עבור מועט סכום רק לא הוא  לשבוע, ל"י 350 של בסךכולו
 לבד. האשה כלכלת עבור מרעטגם

 עם להתתשב צריך היה לא הדין שבית המשיב ב"כ ענה הראקוונה הטענהעל
 של המזונות שענין מכען חוקי, לא הוא כי הילדים, מזונות עבור נפרד דין פסקקיום

 על גם זו במסגרת לפסוק היה האז'ורי הדין בית ,ועל הגירושין, בתביעת נכרךהילדים
 הילדים.מזונות

 בב'ת הבעל ב"כ הצהרת של העתק הגרול  הרין לבית המציא המערערתב"כ
 שיינבלים. ה'שופט אצל לחוד יתברר הילדים מזונות שענין מסכים, שהואהמשפט,
 את ייצג הוא שלא מכיון לפנינו, 'בערעור הבעל ב"כ מצד בהעלם היה זה הנראהוכפי
 שטען. מה בפנינו סען כן 'ועל הילדים, מזונות על הנפרד בנירורהבעל

 הילדים מזונית ענין את לה8ריד הסכימו סאחד הצדדים ששני שמוכחמכיון
 נרא" לא ,לכאורה ממילא לחוד,ש"תברר

 ולהחליט לדון יזדקק האזורי הדין שבית נימוק
 הדין מבית שיתבע מי ואין מובטחים, 'שהמזונות בזמן הילדים, מזונות עללחוד

 בהם.שיחליט,
 האזורי הדין בית נתבקש האזורי, הדין בית של  המקורי  התביעה שבכתב הואנכון
 נודע הדין פסק מהן לפני עןפוד מכיון אבל ביחד, והאם הילדים מזתות עללהחליט
 של  מהתגיעה הו.דדים שגי בהמכמת  למעשה הופרד הילדימ מזונות שענין הדיןלבית
 שנבר העובדה את הדין בית לפגי  בדבריו -בפיר'וש  הבהיר  האשה וב"כ  הבית,כלבלת
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 הדין שבלת שלו האחרינות בטענות והדגיש הילדים: מז'ונות על נפרד דיוןק'ויים
 מה על רק להסתמך לכאורה אפשר אי בלבד. ,האשה מזונות על רק להתליטמתבקש
 אינו כשאיש לילוים, מזונות ולפסוק התביעה, הגש,ת בזמן התביעה בכתבשנכתב
 הדין, פסק בשעת למעשה אותו כברהובע

 היה הנ"ל דכל האז'ורי, ה'דין בית, ידי על שנלת,ן הד"ן פסק את לה,צדיק ישאכן
 מסתבר ודאי ואז אחר, במקום שידונו האשה מזונות תביעת על הית,ה ההפר'דה אםנכון
 שמיא מצהירה כשהיא לאשה, מזונות חיוב על להחליט להזדקק צריך הדין ביתשאין

 לו, שנראה כפי לעצמו לחוב לכול ואדם כזה, דין בפסק ,רוצה ואינהמורתרת
 על אלא שלה, 'מזונות הביעת על לא 'ויתרה שהאשה הנידון הרי הכאאבל

 שהדא .משוס לילדיו, להוב יכול שאדם לומר שייך ולא הילדים, עב'ור מוונותתביעת
 הוא האפוטרופוס שפעול'ת דעת,ו, שיקול לפי סובר הדין וכש'בית ילדיו, עלאפוטרופוס

 הילדים כטובת לו שגראה מה 'מלדון לגמרי משוחרר הוא אין 'הילדים, לטובת4א
 יותר ואף פחות, לא הילדים לטובת לדון הדיז בית דח'ובת )האפוטריפוס, לשיקולבניגוד
 האפוטרופום. של חובחומאשר

 הנובעים העגומות התוצאות על מז,מן, כבר מתריעים .ודין דת יודעי ,כלדהבה
 מסכנות שנשים הכרכורים המשפט, ובתי הדין בתי ומל ה'מקבילות הממכויותמניצול

 אתידות תביעות פיצול לידי 'והמביאות וחזרה, הכהבפט לבתי הדין מבתימכרכרות
 ידי על המשפחה בחיי מרובות לתקלרת גורמות שונות, בערכאות נפרדותלתביעות
 האפשרות לגמרי, מנועה נעשית ולפעמים מופרעה, אחד, במקום הבעיות כל ריכוזהעדר
 המסכנה האשה לגירוונין. ,או לשלום הזוג ,בני בין הסכטוך את החלטי באופןלפתור
 פלונית, ,בבע"ה יותר תרויח זה שבמקום ,וסוברת שונים, ליועצים לפעם כפעםנשמעת
 לערכאה מערכאה חליפות מכרכרת היא ולכן אלמונית, בבעיה יותר תרויח אחרובמקום
 יותר טובה אחד, ,במקום המשפחתיות הבעיות כל של שהריכוז בדעתה מעלה ולאאחרת.
 לתקלות עדים אנו שונים, ,במקומות חתביעות פיצול ידי על שתעךג רווחים מכללה

 חשש כדי עד ואפילו ההלכה, מבחינת והן המציאות מבחיגת הן מכך, הנ'ובעותגדולות
 כדין, שלא מעושה גטשל

 מופיעה ,שכאן הילדים, 'מז,ונות של מיוחדת תביעה יסל זה כהטפטי נידוןל'מע'שה
 ילדיה, של בדמות ומתלבשת מעצמה מתנערת היא אחר ובמקום עצמה, בשםהאשה
 עצרמה במדה המסבך ממשי, פנימי לפיצול גהפד אלא פיקטיבי, משפטי פיצול רקאינו
 המסוכסך. לזוג והתועלתי הנכון הפתרון אפשרותאת

 אתת שה"א תביעה שפיצול ביותר רציני שיקול שקיים הוא חנ"ל מכלהמסקנה
 הילדים לטובת פעויה ילדים, מזונות ול במקרה פנים כל על אינו, ערכארת, שתיבפני
 זה, בתיק כזה עמדה לקבוע האזורי הדין בית היה ורהעאי המקרים,בכל

 למזונות דיי פסק ניתן שכבר דהיינו בנידון, מעשה נעעאה כבר היה שאםאלא
 לטיבת זה אם יהיה, שלא דאיך ,זה, עויקול להפעלת ממשי טעם כל היה לא הריהילדים,

 נימוק אין ילדים, מזונ'ות כבר יש שלמעיבה כיון מקום מכל אבל לא, או הצדדיםכל
 אחר, ממקום לילדים כבר שיש מזונ'ות על לדוןממשי

 לא עדיין הדין, פסק הוצאת בשעת 'מ'ודים, שהצדדים כפי דידן בנידוןאבל
 תלוי היה והענין גפרדים, למזונות תביעה חוגשה 'ורק הילדים, במז'ונות הבעלהוייב
 בלי הילדים את להשאיר לא להחליט ,הדין בית היה רשאי כזה ובמקרה עדיין,ועומד
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 האפוטרופוסית של הטוב הרצו7 על להסתמד ולא אחד, ליום אפילו מזונות, של דיןפסק
 אלא דוקא, הילדים לטובת אינם שלה שהשיקולים ,מוצא 'הדי7 כשבלת הילזים,של
 הדין פסק את ע~הוציא במום הדין הצבית לאמר אין כן ועל בלבד,' היא לטובההאףלי
 שה'וציא. כפי הדין פסק את להוציא מוסמך היה 'לא

 שהתברר כיון אבל עאהוצא, ביום הדין פסק -מתן 'על דנים כשאנו זה כלאכן
 מקבל'ים למעשה והו הללדים ל'מזונות דיז פסק ניתן כבר חודובים כעבור -שלבזעשה
 שלא טעם ש'אין לעיל, שנתבארו כפי הדברים 'חזרו שוב 'דין, פסק איתו לפימזונות
 ומהטעמים לגד, היא למזונותיה נפרד דין פסק לתת האשה לגקשתלהיעתר
 לעיל.שנתגארו
 לוווד. הא:ךה מזונרת ,על לל,החליט שיש האשה' בקשת את לקבל יש כןועל
 או הדין פסק מתוך לג'מרי ברור 'היה לאשה מזונות חיוב ענין כל אם'והנה

 שבית האעאץ לבקשת להיענות מקום היה האזורי, הדין גית של שבתיקים החומרמתוזי
 שפסה"ד נגיח אם לאשה, המגיע המזוגות שיעור אח יפסוק עצמי הגדולהדין
 בטעות.ניתן

 דין פסק קיים היה לא שעדיין הדין פסק מתן בהום הרי לעיל כאעיוראולם
 על דין פסק מלתת להימנע יכול היה לא לכאורה הדין ובית הילדים, עגורמזונות
 גית של הדין פסק מתן אחרי רק חל ברבר, ש'חל והשיגוי ~יל, כאמור הילדיפמזונות
 פסק השלמת לשם האזורי הדין לבית התיקים .ות להתזיר יו כן ועל האזורי,הדין
 לילדים. מזוגות כבר שיש העובדא לאורהדין

 אינו שלפנינו החומר בלבד, קאשה למזונ'ות החיוב בעצם שגם היא האמתיאבל
 גדבר. יחליט בעצמו שהוא הגדול הדין לבית אפשרית לתת כדימספיק

 מסכום שחלק הדין בית קבע ש,בעיקרזן נראה הדין פסק של המצומצפ,מהנוסח
 זה אם זה, מקוצר מנוסח ברור לא אגל האשה, עבור הוא קצב הדין שביתקמזונות
 את לזון הבעל חיוב מעצם לכך זקוקה שהיא כפי צרכיה עגור לאשה שמגיעסכום
 אשמה היא שלא האזורי הדין 'בית סבר מהבעל, גנפרד היה 'תאשה כי ואסאשתו,
 גרה שהיא מכיון או מזונוחיה, בחלוב חייב נשאר כן ועל אשם, הגעל אלא זהבפירוד
 הכלליים, מצרכיה פחות סכום וזה בילדים, ט'יפו'לה שכר עבור רק כסף לת כעיעבנפרד
 עבור שמקבל'ת גמזונות אם ספק יש בילדים, טיפול עבור רק לה מגיע אם כך עלנוסף

 בהם. הטיפול עבור -תשלום כבר כלולקילדים
 שקצב בסכום אם ויוסבר ז'ו, בישאלה ,האז'ורי הדין בית דעת יובהר שלא עודנל

 להזדקק אפוךרות אין פועל, כשכר טיפדל עבור שזה או האשה, ש'ל מלאים מ'זונותכל'ול
 לה. לקצוב שיש המזונות שיעור גובה על האשה בערעור ,לדון

 והכרעתו האזורי הדין לית של דיעו הדין, גפסק הבהרה ללא נשאר כןכמי
בחילוקי
 כי הדין, פסק מתן  בומן הבעל ש,ל ' החד,צית ההכגסה . על הצדדימ בין הדעות .

 רואה ידי על שגאמר מה ,סתים גשאר האזורק הדין בית ישיבות ש,ל גפרוטוקולגס
 זה אם לשנה, ל!'י 0~60,0. מרויח  וףהבצל  בה, ,שותוי וצהבעל החגרה שלהחשבון
 סכומים גם כלול שבזה אי האיוה, ,ב"כ טע'ג'ת כפי ל'בד, פרנסתו להוצארתכמזצכורת
 הבעל, ,ב"כ טענת כפי המשותף העסק של השוטפות בהוצאות מהן להשקיעשעליו
 בערעור. סופית להחליט הגדול הדין לבית יתכן לא יובהרו, לא אלו נקודות שתי עודכל

 מזה, ל4כות שיש בידה, הבעל של כסף כיום מחזיקה האשה האם לבעיהבנוגע
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 עיקרונות קבע האזורי הדין שבית הדבר מעצב הרי דורשת, שהאשה מז,ונות סכוםכל
 מתן לעכב פנים כל על קואין הדין, בית שדעת נראה, ה4ה1ה, עבור כספיתולום
 אבל מוסברת, ולא עלומה נש'ארה זו נקודה למעש,ה כי אם זה, ב,1לב האשה לידהמדונות
 אחרת ליוויבה בזה הגמור הבירור את דחה הדין עךבית נראה הדין פסק של ב'מסעיף
 בזה להחליט יכול לא הגדול "דין בית לעיל. כאמדר הגירהסין גוף לעצם בהשידונו
 את להשאיר ש,ה2 נראה כן ועל הבעל. מצד זה על ערעור הוגש לא לכך נוסף כילכשיו,
 וכג"ל. ,בדבר לדון  להזדקק  'מקום כל ואיו  שהוא. כפי  הדין פסק של ב' בסעיףהההלטה
 של  וה נימוק בגל'ל האט~ה ל"ד המזמות הפחתת על לדון אין  'מכך בתוצאהוממילא
 בפסה"ד. שכתג כפי בדבר ידון האזורי הרין  שבית ער בירה,  הבעל של  כספיםהחוקת

 מרווחיו מספיק סכום לבעל נשאר אם  ולברר לדון  לגו  שאין פ.יוט נראה  כן'במ.ו
 החליט  האוהיי הרין בית לעיל  באמור בי בהם,  זחוייב  הסכומים על  לאשה לה'וסיףכדי

 כך. על ערער לא הבעל והילדים. האשה  עבור מוונות תשלום  לתוסיף שישעיקרונית
 רווחים של כזו טענה אין מזונ'ות, תוספת חיוב על עיקרונית  החל,טה כשיש כןועל

 חייב שהוא מכיון כי מזונות, לתוספת שבהחלטה עיקרון א'ת לבטל משפיעהמועסים
  להשאיהה ולא תאשה, צרכי כפי מרווחיו לו שנשאר במה  יהתחלק עליו האשה,במזונות
 כלל, מז'עותבלי

 יו  'מווג.ות. להם "ן  בשה"לרים טכעת  צודקת יהאשה הוא הנ"ל  מנלהיוצא
 לגית 'הריון  את להחויר יש כן  אל הילדים.  ממוונות היא מזונותיה בעיית אתלהפריו
 בילדים. טיפול .בעד רק או ע'ב'ורה, מזונות לאעוה מגיע אם  ייבהיר האווריהרין
 לשלם "בעל את לחייב מקום כבר אין הילדים  שמקבליס  ה'מו'ונות שיעור לפיואם

 האשה במותות  לחייגו כדי הבעל מרויח כמה יבהיר כן, וכמו הטיפול, עבורלאשה
 ,פל 'הדין בפסק  כאמור  ההחלטה לנוסח מסכים  ואני  מווגית. לה ש'מגיע  במדה  כבודהלפי
 ביה"ד. נשיאכב'

 גהם ידון האזורי ביה"ד לפנינו, בטענותיהם עוררו שהצדדים הבעידת שארעל
 זה, בשלב בזה דעתי מחווה ואיני פסה"ד, של ג' בסעיף החלטתוכפי

  שפייאאפרהפ

 : לברר כדי  הא'ו'ורי לביה"ר התיק את  להחויר איפוא,מחליטים
 הבעל. של  המוךכורת גוב"א.
 ועל הסכום לפסוק ביה"ד צל בן,  ואם  למוונותיה זכאית האשה האםב.

  הילים. ממזונות  בגפרר  למזוגיתיה, לאשתו ל,שלםהבעל
 נמעא ואשר  הבעל, של ההפקדות מכספי האשוז במחבה כסףכמהג.

 הבעל, ברשות שלאבידה

 תשל"ז. ניסן ח' ביוםניהן
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 11183/ל"ב מס'תיק

 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבבית

 ורנר ב. ש. הרבנים : הדיינים כב'בפני
- 

 צימבליסט ג, ח. אזולאי, ע, אב"ד,

 : ן י נ עב
 וינמן( הרב טו"ר ב'ץ: )ע"י א. : ע ב 1 תה

 :נגד
 שלמה הרב ב"כ )ע"י ב. : ת תבעה2

 מישקובסק"
 תיווך דמיהנידון:

 רכישת תיחך על מניות בעלת חברה מאת תשלוםתביעת
 השטח. יעד בשנף הסיוע ועל קריה לבנ"ת קרקעחלקת

-' 
 וטיועו ווכו מת דבר שום להם ידוע שלא הנתבעיםסענת
 אימו השטח ברכישת בתחילה שטיפל שמי מאחר התובעשל
 שילם המנוח שמא הנהבעים של נוספת טענה -- בחיים.עוד

 במלוה תיורשים של דינם מה -- התי"ך, דמי אתבשעתו
 שאיה בחיו1 לפרעוז חשש או נאמנות יש האם -- וה.על
 ם י טוענ האם -- תיווך, דמי לגבי בזה הדיז מה -- רור,ב

 רחוק. חשש להם שיש טענותליתומים

מסקנות
 עמא  יטחועחטים  וווופ מהיורשים, גובים לא בעדים אפילו פה על מלוה 1(א.

 פרעהאביהס
 האחרומם בדורות נוהגים החוב, פרע לא ,ןאביהם לדבר רגל"ם קצת ישאם2(

  מלהוטביע נמגעום הדין בתי בזמננו אולם להישבע. הערשים עללהחמיר
 ואטרה. לעשות ו"ט האפשרככל

 הנתבע איו בו, חייב הדין מן אם ברור ה"ה וילא כסף סכום מחבירו התובע 1(ב.
 זמנה תוך מלוה כדין פרעתי לטעוןנחמן

 שאין משוס שבועה, בלי אף מיתומים כזה כסף לגבות שיכול הדיןוההא2(
 פרעו. שאביהםחקוש

 ולא ברור, לא כחוב דינם מקצועי מתווך שאיגו לאדם תיווך שדמי לומרניתן3(
 ואין אותו חייבו לא שביה"ד זמן כל פרעתי עליהם לטעון חנתבענאמן
 היורשים. מן גם לגבותחשש

 טוען כשהוא אלא אינו פרעתי, לטעון נאמן הגתבע אין נרור לא שבהובהדין4(
 נאמן, 51רע התובע עם הסכם לידי שבא גשאומר אבל ופדע, מעצמושבא

 חשש להם ושיש מצויות שאינם טענות ליתומים טוענים אם הפוסקשחלוקיםג.
 לחם.  חוששים עהשין מוריס הכל,  כנגדן  הדבחה יש אם אולםרחוק,
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 ן י ד - ק ספ
 טוען התובע . ג. המנוח ויורשי ב. האלמנה נגד א. מאת כספית תביעהלפגינו

 סייע כך על נוסף- ד. קרית לבניית המנוח ע"י שנרכשה הקרקע בתיווך עסקשהוא
 לשלם הנתגעים את לחייב מבקש לבניה, הראויה לקרקע הג"ל הקרקע יעהרבשיבוי

 הנ"ל. פעוליתיו בג"ןלו
 : התובע ב"כ טוען הצדדים. ב"כ הופיעו ובהן ישיבות מספר בביה"דהתקיימו

 קריה. בניית עבור מגרש .לו לחפש - התובצ של גיסר. - ה. למר בזמנו פגה ג.הרב
 שראש לתובע ו. הרב הודיע זמן כעבור ו. להרב מך לשם פנה והתובע לתובע פנה ה,מר

 זאת מסר התובע הקרקע, של היעד לשנות ויש חקלאית קרקע הציע ח. מר ז.מועצת
 לש,נות ובכדי ג., :בעיני חן 'מצא המק'ו'ם השטח. אל יצא'ו ג. ומד א. ימר 'ה. ומד 'ה'.למר
 דאז הפנים שר עם פגלשה וקבעו ט., המנוח הרב אביו עם ג. את התובע הפגישהיעד
 עבור מסויימת טרבה עמו שיעשה ה. למר ,בזמנ'ו אמר ,המנוח ש,ובה. והיעד שפירא,מר

 לוותר מוסמך אינני : ה. מד לו ענה כך על ותיווך. דמי ידר'ויב לא שהתובע גתצאיתיווכו,
 זה אחרי לתובע. כספית התחייבות לו שיש ,הבין שהמנהח אומרת זאת ; ה'תובעבשביל
 מה את .וטען ב' לאלמגה הת,ובע פגה תשל"ב באייר חי. ,לכל חיים ,ושבק המנוחחלה
 התובע. ב"כ דברי ע"כ שהיא. כל הבטחה על לה ידוע שלא לו ענתה היא 'אך כאן,ש,טען

 ולא א. מר של שמו 17מעתי ולא שנים שמונה בזה מטפל אני .הנתבעים:ב"כ
 החברה ע"ש עבר הנכס ובר. יודעת ש,לא לי אמוה ,ב. האלמנה שפירא, הפנים שדשל
 היה 'תשג"ד. בשנת נפטר המנוח פה. בעל תביעה כל היתה לא היום ועד תשכ"ד בש'נתד,

 לתביע'ה סימוכין כל מצאה לא ,ב. האלמנה לכך. עילה היתה אילו לתביעה, זמןמספיק
 דיבר מישהו אם ממשלתי.. ענין אלא מקצועי דבר אינו יעד שינוי מקום. ל'ה 'איןולכן
 ע"ש רשום הגכס מקצועי. ,מתווך איננו התובע שכר. שום ע"ז בוגיע לא טובהמילה

 מהמגיות. 40% לב. אחד. ליהזדי היתר מהמגיות. 95% יש ולילדים ב. לאלמגההחבר'ה,
 'המגוח העביר בחייו ע,וד המנוח. ע"ש המניות עךל רובם רוב היו החברה יטודבזמן

 ' וה,ילדים. ב. הגב' ע"שהמניות
' 

. 

 לא ישיבה באותה אולם התובע. מטעם עדים לעומיעת יש'יבה קבעביה"ד
 מתוך לביה"ד עדיתו ימסור - ד. - העדים שאחד ביקש התובע נ"כ העדים,הופיעו
 בביה"ד. להופיע לו וקעוה הואילהכתב,

 : כדלקמן בכתב עדותו הגיעה ו., הרב אל ביה"ד פנייתלאחר
 הדין, ביתכבוד

 א. מר של פעולתו בדבד לי להידוע בגוגע לפנייתכםבתשובה
 ושאל ז. של רב כ,2הייתי לביתי טילפן א. שמר ווכרני ול-ג., ל-ד.בעזרה
 שראש לו עניתי שיכון. לבנות הרוצה ג' עבור קרקע חלקת על לי ידרעאם

 הצדדים את הפג"2 א. מד כזו. חלקה לו ויש כזה דבד מוופש ח.המועצה
 הפועל. אל הדבר יצאואח"כ

 תשל~ד, שבט ב' החתום על באתי זהעל
 ו.הרב

 בזמנו ש,היה י., מר השני, העד בפנינו הופיע תעול"ד, אנ ה' ביום מיכן,לאחר
 זוכר. העד אין יעד לשינוי בקשר ל-ג. הקרקע את הציע שהתובע נדעיד ג. אצל גית.בן

 הצדדיס. של בכתב סיכומים גסצורפו
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 איפוא לו ומגיע ל-ג., הקרקע את הציע שחוא הת,ובע טענת הוכחה לסאורה.והנה
 בסיכומיו, הנ'תבעים ב"כ צדברי אחת .ל'פיסקא לב לשים יש אולס הנהוג. כפי תיווך,דמי
 חוב". קיים היה אכן באם החוב, את פרע לא ג. כי כלל הוכח כשלא .'ובפרט ,,..וז"ל:

 ס"א ק"ח סי' חו"מ בשו"ע היא פטוקה הלכה שהרי זו, בטענה להתחשב "2ולכאירה
 אם אבל וכו' דרכים 'מש,24ה באחד אלא מהיורשים נגבית אינה ע"פ "מלוה :וז"ל
 וה"ה פרעו". שמא כלוס, מהיויש גובה אינו מנה לזה חייב אביהם ~מהיה עדיםבאו

 התיווך. דמי את לתובע המנוח פרע כבר שמא לטעון ישבנידוננו
 על הלוה יד כתב "הוציא : וז"ל שכתב ס"ה ס"ט סי' שם בשן"ע ע"אולם

 אף ופטורים פר'וע שההא להם טוענים אנו אביהם יד כהב שההא שגוודים אע"פיורשיו,
 לא שאביהם לודע אדם שום אם היורש,ים במ'עמד סתם מחרימין אבל היורשים,משברנת
 לישבע היור,2ין על להחמיר אחרונים בדוהות נהגו ומ"מ וכו', עיקר וכז : הגהפרעו.
 ק"ח(". סי' מהרא"י )פסקי לו חייב אם להסתפק ולן לדבר רגלים קצת ישאם

 הנתבעים ב"כ שהרי לו. פרעו ש,לא טופא להבר רגליים איכא בנידוננווהנה
 שמעתי ולא שנים שננונה בזה 'מטפל "אני תשל"ג(, טבת ובה' חשון )בח' בפנינואמר
 כל שטיפלו לה שידוע אמרה ב. "הגמ יודע'ת", שלא לי אמרה ב. הגב' ; א. מר שלשמו
 ואם הענינים בתוך היתה ב. שהנב' משמע א.". מר על- לה ידוע לא אכל אנשיםמיני
 עולא מסתבר עכ"פ וא"כ בזה, טיפל לא א. שמר לומר כוונתה א., מר על לה ידועלא

 דחשיב עוד לומר אפשר היה ]לכא'ררה ! כך על מודעת היתה כן שאם א., למרשילמו
 ליורעדם טענינן לא בכלל בכה"ג וא"כ בזה, טיפל לא א. מר בוודאות: אחשרתכאיל'ו
 מעולם אבינו לוה לא היתומים טענו אם "ו'מיהו : ס"א ק"ח סי' הרמ"א בהגהתכמבואר
 הדיז ,והוא לש,לם". חייבים שיוה עדים .דאלכא ומאחר החוב, נפרע לא אמרו כאילוהוי

 "שלא שאמרה ישנוה ,לומר יש שמ"מ אלא בזה. טיפל אמנם א. שמר עדים שישבנידוננו
 יכולים אנו ,שוב וא"כ טיפל, לא א. שמר ברי כטענת חשיבא לא א." מר על לה*דוע
 שלא לדבר רגלים הוי שעכ"פ אלא 'ה'(. ס"ק ק"ח סי' סמ"ע )ועי' פרעתי עבווםלטעין
 בספרים רש,ום אם לי ידוע "לא הגתבעים ב"כ בפנלנו טעז עיד לה.שבע,. וחייביםפרע
 תיווך, דמי למישהו שילמו אס אברר אני שלא. חושב אני תיווך. שכר למ"2הושניתן
 מצאנו לא היום "עד הנתבעים ב"כ השיב תשל"ג אדר ב' ,וביום קיבל". וכמה קלבלמי

 ולגורות בל"נ". הדבר  'נברר  הבאה הישיבה עד זאת. מחפשים אנו תיווך. המיששולמו
 תשובה הבאה ליוךיבה להביא הנתבעים ב"כ ש,,על ה2לבה באותה החליטשב"ה"ד
 כה2מע מדבריו וו:רי ! כך על 'הנתגע ב"כ השיב לא היום עד הרי דלעיל", גנידוןסופ"ת
 דמי א. למר שילמו .ואם 'שולמו, 'וכמה תיווך דמי שולמו אם בספרים 'לבררשאפשר
 'ועליהם א,, למר שילמי שלא לדבר רגלים הוא זה וכל בספרים. כך על כתוב הההתיווך
 י"ס(. ס"ק ס"ט סי' סמ"ע )עי' שכרו קיבל לא א. שסר להס ידוע שאיז להישבעאיפוא
 שכתב מה 'עפ'" והוא פרע, ש'מא להו טענינן בכלל אס בנידוננו לדח יש עדד.
 נאמן אינו שהנתבע ידוע, אינו שהדין "ו'ה"סא : ,וז"ל ד' ס"ק ק"ח סי' מש,פט"ב,,שער
 דרבוותא, בפלוגתא דתליא נראה - ושע"ה ,וקנ"ח קנ"ז סי' כדלקמן פרעתילומר

 חפץ בנקיטת ליש,בע התובע דצריך י"א סעי' קנ"ז סי' ,לקמן והמחבר חרמב"םד4עיטת
 ט"ז בס"ק שם ה:ש"ך הרמב"ן לשיטת אבל , ם י נ ט ק -מיתומים נפרעין דאין 'ה"היגוטל,
 קטנים מיתהמים דגפרעין ה"ה א"כ 'זמנו, מתוך נתן ש,לא בחזקת בכה"ג- הוידטפי

 . . ,נ"ל", זמנך. בתוךבכה"ג.כמו
, 

. . 
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 גבוה הכותל שבנה זה "אם : י"א סעי' קנ"ז סי' בשו"ע הנ,אמר ,לדין,וכוונתו
 שטמך מפני אמות ד' על שהוסיף הגובה שאר בהוצאת חלקו שיפרע לחביר'ו לתבועבא
 "סמך : ע"א ה' בתרא בבבא מפורשת משנה 'ההיא נאמן". אינו - נתתי ואמר כנגדו,לו
 שותן". ראיה שיביא עד נתן שלא בחזקת הכל. את עליו 'מגלגלין וכו' אחר כותללו

 אינו בי"ד שיחי'בוהו ועד לכל, גלוי זה משפט עואין בעדים, אלא נאמן ,;אינ'וופרש"י
 בש"ע דאיתא הא וכן רבנן". לי דמהייבו ממר מי "דאמר : שם בגמ' 'וכ"ה ל*תן".עשוי
 אומר 'והוורד נתתי, 'ואמר 'השדה בעל שטען ינוטל, לו ששמין "כל : ט' סעי' שע"הס"
 לא עדיין השדה לבעל אומרים שהרי כלום, נטל שלא ונובבע נאמן היורד נטלתי,לא
 פ"י הרמב"ם לש'ון .וה,הא נתת". היאך ליתן, חייב אתה כמה ידעה ולא לך,שמו

 יימר מי דאמר דהיכא כנ"ל ע"ב ה' ב"ב בגמ' שמקורו שם מ"מ  'ועי'  הי"א,מגזילה
 שם. שע"ה סי' 'חחרשן" "קצות וע" פרעתי, לומר נאמן אינו ,רבגן לידמחייבי

 לומר 'נאמן היה לא דהמוריש כיון הבזכרים דבאופנים משפט" "שערוחידש
 ליורשים. כן טענינן לא תופרע'תי,

 יימר ,;מי לומר שיכול הדברים מן הוא סרסרות שכר דגם לומר מקוםויש
 מקצועי, מתווך שאינו לאדם סרסר'ות שכר לשלם החיוב על דגם רבנן", לירמחייב'ו
 באמת הנתבעים ב"כ והרי לכל". גלוי זה ,משפט "שאין והנ"ל רש"י כלשון לומראפש,ר
 "דכרי ,בס' )ועי' מקצרעי", מתווך אינו א. "מר : תשל"ג( שבט )בכ' בפנינו כןטען

 איזה שעשה "מל נזה"ל: לאברהם" "זכיר מם' שהעתיק ט"ז סי' פ"ב כללגאונים"
 'וכו', סרסררת", שכר ליטול הזאת בעיר דרך אין הרוב דעל סרסרות, או לחבירופעולה
 לומר 'נאמן היה לא עצמו ג, את תובע א. מר היה אם שגם יוצא כן ,נאמר האםעיי"ש(,
 ליורשים' כן טענינן לא וממילא ראיה, בלאפרעתי

 הרי : כדלקמן שליט"א הדיינים מגדולי א,חד העיר משפט"  "לןער דברי עיקרועל
 לך ופרעתי בי"ד בא'ותו ,וגתחייבתי אחר בבי"ד בדין העמדתני כבר המוריש טוען היהאם
 בתשו' ]ומצאתי רבנן" לי דחייבו יימר "מי לומר שייך לא דתו גאמן, היה ודאיהא

 וא"כ דבריגו[, בהמשך לקמן ל:וונו וגעתיק זה בכגון שנסתפק רל"א סי' ש,שוןמהר"א
 בדעת נראה אולם פרע. וכבר אחר בבי"ד צתחייב שהמוריש ליורשים גם נטען לאלמה
 היה אחר בבי"י תבעו שכבר איתא דאם היא, רחוקה זו דטענה רס"ל משפט""שער
 ע"ב ע' ג"ב התום' לדעת מדבעיא ולא ליתמי. טענינן לא רחוקה כ"כ ,וטענה לדבר,קול
 טענה גם להו דטענינן הפוסקים לדע'ת אפילו אלא שכיחא, דלא טעגה ליתמי טענינןדלא
 דלא טעגה דמ"מ לדמר מקום יש שס(, ובתומים ח' ס"ק ק"ה ס" ש"ך )עה שכיחאדלא

 "נאית בעוו'/ת כתב שכן ומצאתי ליתמק טענינן לא לכו"ע מאד ,ור'חוקה כללשכיחא
 דבטענות י"ל "מ"מ וי"ל: ה'(, ס"ק ק"ח סר תשובה" ב,,פתחי )והובא כ"א ס"ושא"
 דברי אולם מפהטינז", לא פלוגתא ואפושי הס מודים מנאנטו שכיחי לא דטפיאלו

 טענה ליתמי דטענינן שה-כיח ום ב"ב במלחמית הרמג"ן מדגרי נסתרים די?א""נאות
 ר ב ד שה וגזוזטראות, זיזין ובה חצר "בלקח ע"א כ"ג נב"ב דאמרינן מהא שכיחאדלא

 יורש טועגין. ואעפ"כ פייס, ומאן מחיל דמאן הרביס את לפייס מ'אד מאדרחוק
 שטוענים השיטה אבי שהוא הרמב"ן, בדברי מפורש הרי ". בגמ' כדמפור,ן שויןולוקח

 ג"כ מאד מאד ורחוקה כלל שכיחא דלא בטענה דגם שכיחא, דלא טענה גםליורשים
 בדבריו גם דמבואר י"א, סעי' פ"ב סי לעוו"ע רעק"א בחידושי עוד רצי' להו.טעגינן

 דייא", "נאות כדברי דלא זה וכל כלל. שכיחא דלא טעג" ליתמי טענינןדלהר'מב"ן
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 אלא הטענה נגד הוכהה שום לנו כשאין רק איירי זה דכל י"ל עדייןאולם
 דמ"מ וסייעתי' הרמב"ן דסברי ההא ובאת מאד, ירחוקה שכמחא לא היא עצמהשהטענה
 לא תו גמורה, הוכהה אינה אם אף הטענה, נגד הוכהה לנו דהן היכא אבל להו,טענינן
 עמד כבר שאב"הם להם נטעון לא משפט" "שער בבהןן . ילכן ליורשים, כןטענינן
 ובוה לדבר, קול היה כן דאילו ,הזה, כדבר היה דלא דמסתבר .בבי"ד, ונתהייבבדין
 בשטר שם ע"ב ע' דב"ב בסוגשו לזה ]ויטוד ליתמי. כן טענינן לא להרמב"ן דגםיתכן
 גובה או כולו וגובה נשבע אם א"י וזעיני גולה דייני דנחלקו היתומים על היוצאכיס

 ומר אמר,  הוה מימר דפרעיה איתא אם סבר מר : פליגי דמהא בגמ' ומפרשמהצה,
  הטענה נגד הוכחה איכא אם דלכו"ע מבואר דאנסהן. הוא חמות מלאך אימורטבר
 הוכהה ואיכא אמר הוה מימר דפרעיה איתא אם סבר מר ולכן ליתמי, כן 0ענינןלא
 דאיכא ליתמי, כן טענינן לא ההזרתי, לומד נאמן היה דאביהם אע"ג ולכן פרע,שלא
 שלא הוכחה זי האין דאנסהת" הוא ,המות מלאך אימור סבר ,;ומר זו, טענה נגדהוכהה
 ליתמי[. כן טענינן לא הטענה נגד חוכחה ש"1 שכל היטהר לעצם מודו כו"ע- אבלפרע.
 ליתמי, טענינן לא היא שכיח דלא "דמילמא נאנסו טענת על כתבו שם דהתוס'ואע"ג
 גם להו דטענינן וס"ל התוס' על דפליג דהרמב"ן נמצא וא"כ ליה", אית קלאדנאנסו
 טעניגן זאת בכל נאגסו, דלא הוכחה ואיכא ליה אמז דקלא דאע"ג סבר נאנסו,טענת
 אונס יחבן דלפעמים חוכחה, כ"כ אינה דנחגסו להז אית דקלא י"ל אולם ו ליתמילהו
 וכבר אחר בבי"ד 'התובע ע"י נתבע כבר הזה שהגתבע לומר כהמא"כ ; לדבר קולשאיז
 יתירה הוכחה כאן ייש רחוק, יותר דבר זה החיים, ,בין נשמע לא חתדבר שפ,נתחייב
 תשובות ]'רצי' ליתמי. כן טענינן דלא מודה 'ד~ימב"ן דגם יתכן ובזה הזה, כדבר היהדלא

 דלא שקר שהוא לדיינים הניכר בדבר ,וכ"ש : דבריו בתוך שכתב א' ס" פ"ו כללהרא"ש
 ווטב[. ועיי"ש להו",טענינן

 ושילם בדין הייב יצא וג. אחר בבי"ד ג. את תבע א. שמר לומר בנט~וננו,וה"ה
 ומפורסם, ידוע הדבר היה כן דאם מדעת, על מיהעלות רחוק כעכ הוא זה כל -לו

 היה וכמו"כ בזה! טיפל א. שמר כלל שנועו ש,לא טענו הרי הנתבע 'וב"כ ב.והגב'
 ששזלמו ר,מום אם בספרים שיברר אמר הנתבע ב"כ והרי ההברה, בפנקסי הדברמוזכר
 וכל ההברה, בפנקסי נרשמת היחמ זו מעין שפעולה משמע שילמו, וכמה תיווךדמי
 הדבר נזכר היה בודאי בי"ד, של דין פסק עפ"י ושילם בבי"ד תביעה היתה אםשכן

 ליורשים. כן סענינן ולא ה"ה, כדבר 'היה שלא "וכחה ד"ס נמצא החברזעבפנקסי
 בתשו' שמצאנו מה עפ"י לדון יש לעיל שהבאגו משפט" "שער דברי בעיקראולם

 לעיל, שהבאנו ט' סעי' שו"ה סי' בשו"ע הנאמר הדין לענין רל'ש סי' זישוןמהר"א
 וכו' ופרעתיך הים למדינת ,והלכו ופלוני פלוני לי שמו יטעון אם לנ"ד "ונ"מ : שמוז"ל
 למד שממנה עצמה בגמ' גם ,וכו'. ופרעתיך בכך נתרצינו 'ובמנך ביני יטעון אםאו

 לי דמחייבי יימר מי טעמא התם אמר" דהא בזה לספק "2 המגיד כמ"שהרמב"ם
 נתרצינו, עצמך לבין ,ביני 4י רבנן הייבוני כבר יאמר אם 'לאפתפוקי דאיכא וכו',רבנן
 כן כתבנו כבר רבנן" חייבוני כבר יאמר ,4ום שכתב יהנה"מה להתי"בב". צריך זהזבכל

 לומר שמסתפק דבדיו ביאור נראה עצמך" לבין .ביגי "או ,2כתב נסת או לעיל,בדברינו
 אני שאומר ב4עפן דוקא היינו פרעתי לומה נאמן דאיגו ע"ב .ה' בב"ב דאמר יהדכל

 לבין "ביני יטען אם משא"כ רבנן", לי דמהייבו יהשר ,;מי לומר עשוי ואדם לכל,גלוי,  ההיוב שאין כיון בכה"ג, לפרוע עווי אדם שאין אמרינן דבזמ ופרעתיך, באתימעצמי
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 וכך, כך ,לך לש,לם השווה לע,מק ההגעבו לשלם ממני ,ש,תבלע,ת והיינו גתרציגו'",עצמך
 לו ,יעברר הדין דת יודעי אצל התעניין ממגו שתבע ,שאחרי דיתכן שנאמן, י"לבזה

 ? דין בבית -עוגתבע, לפני לש,לם עשוי אדם אין וכלום ,לו. ושילם לשלם, חייב דיןשעפ"י
 ע"י נתבע שאביהם ליתמי נטען לא למה משפט" "שער בגידון גם הרי כן, גאמרואם

 היה אס ת"ח, היה שהגתבע בנידונגו ש'כן וכל לו. ושילם הסכמה לידי ,והגיעוהתדבע
 הוטווה עמק לידי ,והגענו מכבר ממני ,תבעת אתה : ע'ונהו 'והלה בחייו תובעו א.מר

 ה,וא בדיו וא"כ ששון, מהר"א ,של 'האהד הצד לפ. נאמן הלה וכך, כך לךושילמתי
 'ליורשיו. כןשנטעון

 9"ש רק רשומה החברה היתה א, מר של תיווכו בזמן אם לברר יש ש'עדייןאלא
 .ימוד "בזמן הרי הנתבעים ב"כ 'גשנינו ,שא'מר דכפי ב,. הגב' ע"'ש גם שמא 'א'וג'

 וע"ש ה.לדים ע"ש המניות ג, העביר בחייו ג., ע"ש המניות של רובם רוב היוהחבר'ה
 רשום היה. כ'בר ואז ב-27,4.62 ,החברה נר'שמה לתיק המצורף המסמך לפי ב.",הגב'
 הגב' וע"ש, ל"י -.50,000 ג, שע",ע )המניות ג, ע"ש 'מאשר "ותר הרב'ה 'ב, הגב'ע"ש
 והנה תשכ"א(, )או תשכ"ב בשנת בערך הלה הנידון התיווך גם ,ל"י(, -.200,000ב,
 נכסי דין ל'ז'ה, ד"1 מסתבר ה,א במניות חלק ב, לגב' היה התיווך ,שבזמן יתביראם

 ונמצא נכסיה, בענין שלה כש'ליח גם פעל האדמו'ת רכיש'ת בעגין ג, וכשפעל 'מלוג,
 : בשבילה שנטען מצינ'ו לא ו'בזה עצמו, דין כ'בעל ,אלא יורשת מדין לא עתה נתבעתדהיא
 הנ"ל, ס"א ק"מ בסי' כן. דמצינו הוא ,ביורהעים דרק המ,נוח, בעל'ה פרעי1מא

 שמא להם טענינן לא דידן דבנודון ל'ומר מקום דיש הא15ור מכל בידינועלה
 כשטעגינן דגם הנ"ל ס"ט בסי' הרמ"א מ"ש עם דבצ"רוף נר'אה ולכן אביהם,פ'רע

 כל מלהוסביע נמגעים הדין שבתי וידוע היורש'ים, להשביע נהגו פר'ע ש'מאליורשים
 שבועה ב"ד חייבו "ואם : ב' סעיף י"ב סי' בחו",מ הלכה נפסקה 'וכבר דאפש'רכמה
 נראה הלכך שבועה". מעונ:ו ליפטר כדי בינלהם פשרה לעשות הבי"ו רשאי מהםלאחד
 ביניהם. ולפשר הצדדים להזמין שישלענ"ד

 תשל"ו. כסלו כ"ו ,ביוםניתן

 ), . הדי1ןהמשך

 דיכובסקי ש, אזולאי, ע, צימב'ליסט, ג, ח, הרבנים : הדיינים כב'בפגי
 בהרכב מניו'ת בעלת בחברה התיווך בתביעת הריווהמשך
- אחר,בי"ד  ולמתווך שדכנ1ת דמי לשדכן מגיעים האם 
 וגמר ההמשך _בעד או הראשונה יזמתם בעד תיווךדמ*

 בצמוד חובות לפר1ע מחייבים הדין בתי האם -הענין,
 למדד, אולדולר

-  האם - התיווך, דמי שיע'ור הוא כמה 
 בהם שיש הח'ברה לפ'ע,ולות אחראי בחברה, מניה בעלכל

 מה -- יתרמים, שהם מגיות בעלד ול דינם מה --איסור,
 האם -- ציביר, של- לרכוש שותפים של רכוש, גיןתהבדל
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 בתורה. שאינם מטונות בעניני- מושגים ליצור תכמיםיכולים

 עצמה, מכח דבר בעלת שהיא אלמנה ול דינה מה--
:, 

מסקנית
א

 רק אלא ישירה, פניה ללא תיווך אם גם תיווד, דמי לתשלום זכאי הובבמתווךא.
 הצדדים. אחד של ובידיעתובעידודו

 .ב.
 טרחתו. עי שכר לדרוש ולכול מתנה לשם מכוין אינו סתם, חבירו את המהנה_

 בין הקשר יצירת :' שלבום משני מורכבת תיווך, בדמי המזכה תיווךפעולתג.
 גמר. לידי העיסקה והבאתהצדדים,

 לידי הביאם יהשני הצדדים, בין הקשר את )צר שדכן או שמתווך במקום ו('ד.

: התיחך. מדמי לחלק ועטזחיל זכאי גמר,.,.

  הקוטר את יצר אם תיווך לדמי זכאי ומינף, וטליחות מכוח הפועל מתווך2(
 לה זקוק היה לא וטדגומר למרות הצדדים, ביו -4

 רק בלבד, "מתחיל" כוטהיה תיווך, לדמי זכאי עצמו מיוזמת הפועלמתווךנ(
 לה זקוק היה וטהגומרבמקום

 המדינה. מנהג לפי לזטלם יחט תיתר 17מי 1(ה,
 התיתך. ימי למלוא אחד, כל יהגהמר, המתחיל זכאים המדעה מנהג לפי . 2()
  התוטלום גדולות, בעיסקות לעיסקה. צן מכל ,%% הם המקוביים התיתך דמיה

 . יחזר. קטן,

 לדבר יש התורה. מוטפטי לפי גם משפטית לאיטיות נחשבת בע"מ" "חברה 1(נ
 בריבית, מלוה ב,טבת, אסורות במלא13ת עוסקת גמצהחבחה הלכתעתהשלכות
 המנעת בעלי על מוטלת אינה לכך וטהאהריות וכדומה, בפסה חמץמחדקה

 החביהוטל ..
 האחראים, -- הצבעה זכות להם יטיש מנעת בטלי בק המבדילים סקים פיש:י(

 הצבעה זכות להם שאין מניות בעלי לבין - החברה למעשיי הלכתית,מבתינה
 החברה. ברווחי חלק ליטול רקוזכאים

 קיימים שאיגם חדשים מושגים שנממון בדבריס .ליצור יכתים .הכמים. .1(ח.
 לאו .שעבודא למ"ד .לחצאין" "נין ;)שהוא נכסים .שעבוד כגוןבתורה,

 שלא או ממש בו שאין בדבר גם המועיל סיטומתא קנין או דאורויתא( , :,
 : לעאם,:בא

 מושג היה לא אילו גם משפטית", כ,,אישיות להחשב יכולה בע'ט""חברה2(
 ~ . ובחז"ל, בתורהכזה

 ראייחה ע"י חז"ל, בדביי המצויים במושגים ב9,מ" "תברה להגדיר ניתן 1( 'ט.
 הגוף. שעבוד ללא שעגודן!נכסים גיצירת :.'

 "ציבור". למושג בהשוואתה בע"מ" "חברה, של מחותה את להגדיר גם ניתן2(
 שותפים של ברכהן ציבור. של לרכוש שותפים של רכוש בין הבדל יש,.3(.

 הכלל, של חדשה יישות שייר ציבוי של רכוש ואילו חלק, שותף לכליש
 מקריבים וכן מתים" ציבהי ,ש,,אין הלכה גפסקה לכן ישרט; פרט . לכל:ולא

 ליחיד"ם, חמץ שיש אע"פ .פסת בערכ ציבור קדבך '..
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 היות יתומים, דיז ליורשיו אין מניותיה, מבעלי אחד שמת בע"מ""חברהי.
 מניותיח. בעלי ולא הדין, לבעלת נחשבת משפטי גוף שהיאוהחברה,

 שער לפי ישראליות, בלירות התיווך דמי יקבעו ברולרים, שנעשתהעיסקהיא.
 העיסקה, ביצוע בומןהדולר

 למדד. או לדולר בצמור חובות לפרוע מחייבים הדין בתיאיןיב.

ב
 טוען כשהוא אבל דמי, פרעתי לא כאומר לויתי" "לא שבטוען נקבע אםאףא,

 נפרע. לח שהחוב אומר זה אין הזה, החיוב על שמעשלא
 פרט החברה, בעלי כאל חלא דומם גוף כאל מניות בעלת לחברה להתייחסאיןב,

 נמנים החברה בעלי בין אם ולכן הפרטי, ברכושם לה אחראים אינם שהםלזה
 שטוענים הטענות כל להם וטוענים היתומים כלכל הדיז עליהם חליתומים,
ללורשים,

 אלמנה עול הדינים כל לגבח אין עצמה, מכח דבר בעלת שהיאאלמנהג,
 בעלה,בנכסי

 השל"ו כסויו כ"ו בתאריך פם"ד ניתן ואף ,רב, זמן במשך בביה"ד נידון ז'הנושא
 בין בוררות של מסמך הנתבעים הגיעץ בינתיים הצדדים. בין לפשר שיש נאמרשבו
 : 2( ).סעיף נאמר זה במסמך ג, הרב המ'נוח לבין א,( 'מר של )מחותנ'ו ה,מר

 מאיזה תגיעלת או טעגות שום לו שאין ה. מר הצהיר"בפניגו
 ד. החברה נגד ולא )המנוח( הרב כב' נגד לא ד., לקריה בקשר שהואטיג
 אישית לו ולא תיווך, בעביני ולא כס1ים בערנשולא
 א.", מר למחותנוולא

 אתו הסתדר או התייך דמי את א, למר שילם ה. וסמר הנחבעים הסיקומזה
 ביחס א, ימר בחטב הודאה ישנה כי הפוכה מסקהח הסיק התובע ואילו אהרח,בדרך

 מאומה. שילם ולא עמו הטתדר לא עתהעלם התובע טוען ה, סד ,בללהצהרתו
 : :אמר הבוררות לפסק ב' בסעיף כי לצ"ן"ן

 מעמת או טענות ועמעות, כל עצמו על לקבל מחייב ה.,1מר
 ועמלה טרתה לדמי בקשר בע"מ ה חברת או )הממח( הרב כב' אלשטפמ

 טיפל 'בבאמצעהתם אנשים מצד שיבמו וכע"ב קשיסטן או תטוך רמיאו
 ם ת ב ר י ק 1 א השפעתו ע"י שבאו או ד. קריה בעניני 41מר
 ה.". למר ת י ת ח פ ש מה
 : גאמר הבוררים מבין המיעוט של דיןבפסק

 הבוררים בידי להוול"ס ה. מר שעל חיוג, בעסיף הייתי ב'"בסעיף
 זהק )אףף ביצוע הבטחת ל'ום במזומנים, ל"י )גג25 ו1לסכום
 אלו: הם הדטנ במהלך למרור 'סעמדוהמשאים
 היו או יחיד ,~תווך הוא האם כן, ואם למתווד, א. מר נחקמבו:אםא(

 ? גוספיםמתווכים
 ? אחרים למתווכים או א, למר תיווך דמי שולמוהאםב(
 ? גבהה ובסכ'וס בדולרים שגעשתה בעיסקה התיווך דמי גובה מהוג(
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 ? בע"מ ד, קרית חברת או ג. המנוח יורשי הס הנתבעיםהאםד(
 )מחקלאית הקרקע יעוד בשינוי ה'השתדלות עבור לשלם ישהאםה(

 ?לבנין(
 לאחד. אהד הנוי2אים את ננררהבה

התתוך,. בפשלת עסק א. שמר ספק אץ ? למהווך א. מר נחשב האםא(-
 לביה"ד: וטמכו~בו ה, 'הרב ונהעיד כפי

 קרקע חלקת על * ידךע אם ושאל לביתי טילסן א ,צמך,%ךכרני
 המועצה שראש לו עגיתי שיכ71. לבנות שרוצה )המנדח( הרבעבור-

 הצדדים, את הפגיש א. מר 'כזו, חלקה לו ויש כזה דבר מחפש ח.מר
 הפועל", אל הדבר יצאואה"כ

 העיד: האדמו"ר של משמש'ו י. מרגם
 א. שמר לו ואמרו השכן של לטלפון לרב אחד ב'ום שקראו זוכר"אני

 ויצא השכן, של בטלפון שם השיחה היתה מה שמעתי לא לטלפון, לוקורא
 א. מר של שמו הרבי והזכיר קרקע, לו שהציעו ואמר בשמד4; הרביאח"כ
  ויצאנו נסענן ולמחרת . . . יא בשכונה חדש שטח וזהו ו., הרב שלושמו

 . . , ו. והרב ה. ומר א. ומר ואני הרבי למק'ום שיצא'ו לי ונדמהלמקום,
 הקריה". הוקמה שעליו המקום וזהו . . . דובין מ'ר המזעצה האש אתולקחנו

 חנתבעים(, )כטענת לא או מקצועי מתווך הוא א, מר אם איפוא, נפקא-מינה,אין
 לבקשתו ,ניתן התיווך ששירות כך ג,, הרב של ובדירבונו בעירודו פעל א. מרשכן

 הישירה. ילידיעתוהעקיפה
 המחוזי המשפט בית שקבע כפי הטוחרים מינהג המקובל, הנוהג מבחינתגם

 ך כ ו - 'אלאלוונ-אלקנה( בתיק 82, עמ' תמצ"ות י"א, מחוזיים פסקים 246/52)ע"א
 גם אלא מפורשת להיית חייבת למתווך ההזמגה שאין - בארץ 1בל המקהנוהג
 וכדוסיע הפרטנר עם להפגישו ניקש המתווך, את עודד המוכר או הקונה אםמכללא,

 מעשהו את א. מר עעח; תיווך, ךמי ~תשלדם על דובר ילא ,והיות לומר גסאין
 : ע"ב( ק'יז )בדף הרש,ב"א בשם בכתוסות הר"ן קבע כבר כי פרס, לקבל מנת עלשלא

 מכוין". קא מתנה ,לשם לא'ו טתם חבירו את,ן;מהנה
 סיוע שסייע מי כל האם ? מתווך מיהו : עקר'ונית נקודה להבהיר המקוםכאן

 ז תיווך לדמי 'וכאי ויהיוה למתווך יחשב העיסקה להשלמת כלשהוקל
 : כתב ל"ו( סימן חו"מ )מהד"ת ביאודה""נחהנ

 למקח, ש'ידוך בין ה2 גדול שהפרש ידוע שידוכים בעסק,:והנה
 וכשנתרצו בדמים, רק תלוי והמקח אמצעיים דברים שם אין 'המקח בעסקכי
 זה, סך לשלס רוצון וזה זה בסך למכחך רוצה שזה המקח בדמי הצדדיםשני
 איתם הכיא שהסרסור יכיון אחרם. פרסש שום שע וםאץ

 נחר יש הדבר נגמר כבר הדמים בסך השיהלעמק
 כך ובץ בדברים לסרסור דחאו וצעכר אם ולכן הקניה דק עיכובווב
 המוכר את מחייב הזה רמאות אם קצת נסתפקתי בזה סרטור, ' עודהכניס
 שיש ידוע הדבר , ם י כ 1 ד י ש ב ל ב א הפסדו. הראשון לסרסורלשלם
 ואחד אחד שלכל הנדן, בסד הצדדים שני שנתרצו אף כי פרטים,הרבה
 ומתגות. 'ובגדים להווג ידירה מזונות חתהעבות כמו פרסים הרבה ע'ודיש
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 דבר איי בשביל לפעמים יחד, הצדוים באו כבי יטאפילו ידועוהדבר
 א ל ש, ן מ ז ל כ ולכן השידוך. ומתבטל החבילה מתפרדת 'מאודקטן

 שלא עד הפרטים כל על היאשון ושדכן אותםהשוה
 בוה, לדבר שצריך קט, או גדיל דבד שוםנשאו
 מהצדהם אחד מם השדכן. ע"י השידיך גגמר א לעדיין
 ה:טדכן זטל ביכולת היה אפילו הדבר, לגמרר קההבו או אוהבו אתמכנים
 או אוהבם את הכניסו וה:צדדים הילו בפיטים ג"כ להויוותםהראשון
 ואין עת, בכל והע:טים נע:טו וכזה נלל רמאית כאן אין "כזהקרובם,
 אכל הרעומות רק הצדדים על הראשוןלשוכן

 גלל". ומשפט דק שוםלא
 : יסה"ים אלמנטים מטתי מורכבת תיחך, בדמי המזכה תעוך פעולת כימתבאר
 הצדדים. בין הקשר יצ"רתו(
 גמר. לידי העיסקה הבאת2(

 מהם, אחד תיווך, לדמי לזכות בכדי יחד גם האלמנטים י נ ש ב צורךיש
 רעהו. לל'א מזכ'ועאינו

 ביהודה" "נחהע דבר" את הביא ג'( ס"ק קפ"ה סימן )חו"מ ב,,פתחי-'תשובה"אולם
 : עליהמוהעיר

 שצריך ודאי א'בל הגומר, חלק כלל לתבוע יכול ,שאין כוונתו,;נ"ל
 המדינה  "קנת כסי למתחיה המגיע חלק לולשלם
שם".

 סימן )חו"ס; "שב-יעקב" בתומדבות האמור על יזבוססים "פתחי-תשובה"דברי
 דבריו: יאלי וטם. ב"פתחי-תשובה" בחלקס המובאים --י"ג(

 פראג בק"ק מולדתי בעיר המנהג ראיתי כאשר"ואני
 היה ואם ות במדעה סה שה"תי מעם מגתי כן , ולק חלק למחחללתת
 פסקתי וכבר .. שישית. חלק דה"מ וחגק י רט אחד צד אצל רקמתתיל
 ע"י ונגמר הדבי, לגמיר יכול הוה לא דחמ,חיל אף דהיעו פעמיםכמה

 ,לשיד,וד הממציא היה המתחיל ,א'ותו מ"מאחרים,
 אחרים... שדכנים ובאו הד,בר, נתגלה ה,מתחיל שע"יהנ"ל

 שהתעורר המתחיל זה שהיה אילולי למרבאופושאאו
 אם נמזא"כ המנהג. כפי למתחיל ללתן מחוהב ודאי הדא וא"כ ז, לה- שידיך לדגר אחרים דעת על עולה היה לאלזה

 באמת סוברים והם מעצמם 'יידוך לאותו נתקיררו הגומריםהוטדכמם
 שום עשה לא המתחיל א"כ הממציאים, הראעוונים הנה קוהן דעתםלפי

 דגר". לו ליתן טעם שום ידעתי לא א"כ . . . טובהפעולה
 הדבר, נתגלה ידו שעל מי פירושו ש,,מתחיל" "שב-יעקב" מדברימתבאר

 המדינה. במנוג תלוי למתהיל שהתענלום מתבאר עוד עולה. הדבר המה לא הואואיליולי
 דבר. למתחיל אין למתחיל, זקוק היה לא חהגומר שבמידה "לךב-יעקכ" חידש כך עלנוסף

 פיינשטיין, )ר"מ ב,,איגרךת-משה" העיר "ועב-יעקב" של האחרון חידושועל
 : מ"ט( סימן ח"'ב,חי"מ

 שמעצמו אלא סרסור, להיות שלחו בשלא רק שהוא"מסתבר
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 להסמר, שטצרך כית ולכן שההנהה מה לשלם רק :טהח-בסירסר,
 כעהבלחו אבל נהנה. לא הרי למתחיל, הוצרך שלא כזה היהוהגומר
 לגרמר, איא יצטרך לא :2מעתמ והועיל, 'טליחותו ע;ךה הרי סרסוהלהעת
 למתחיל", הוצרך ;טלא כוה גרמר ויטיג ;?אה"כ אף לח"בה"ט

 שליחות מכוח הפועל סרסור גוסר:א( של סמש שר ישנם ומהכ
 לו; זקוק ווה לא שזעומר למרות התחיק אם סרסרות לדמי זכאוומינוי,

 לכן בעה"ב, את :טההנה משום סוסרות לדמי זכאי מעצמו, הפועל סרסורב(
 לג זקוק היה ,לא הגהמר אם לת,טלום, המתחיל זכאילא

 כמתוי, א, מר של מעמדו את נבדוק הבה זאת,לאור
 קרקע. חלקת עבורו שיחפ'ט למר.ה. פנה לחמנוח( הרב העיבדתק הצדתחילה,

 המועצה. רא:ט ח, מר עם הפגישו והלה ה לרב פנה א, מר א" מר למחותנו פנה 4.מר
 הצדדים את הפגיש ח" מר ע"י לו :טחיצעה הקרקע את )המגוח( להינ הציע א.מר

 י. מר של ומעדותו ו. הרב של ממכתבו עילות אלו ע'ובדות 'העיסקה, אתוסיים
 הצדדים בין הקשר את שיצר מי הוא תיווך בפעולת ה,,מתחיל" לעיל, שראינוכפי

 א, מר ג'מך. ,לידי העיסקה את זהביא מי הוא ה,,גומר" הק'ונה(. לבין המוכר)בין

 איפוא,היוע
 המתחי~

 הגומר גם היה והוא הצדדים, שני בין הקשר את יצא הוא שכן
 את והביא הקרקע יעוד שינוי בדבר טרח פעכדם, מספר הצדרים עם נפגש הואכי

 גמר, לידיהעיסקה
 הוא לא כי המתחיל, היה לא הוא י, הרב של לתפקידו זהה ה, מר שלתפקידו

 ההה לא הוא זו. קרקע של קיומה על כלל ידע לא הוא הצדדים. בין הקש,ר אתיצר
 את לחרב הראה רק ה. ,מר הרי א., מר ע"י נוהל הצדדים בין שהמו"מ כיוןהנומר,
 אחד אף המועצה, ראש 'הרציי, האדם את א. למר הראה ו, שהרב כשם הרצוי,המתווך
 אלנם כן, ע'י גמר. לידי העיסקה את הביא ולא הצדדים בין 4קשר את יצר 'לאבמם
 שמר ואע"פ ד. יחי כמת,ווך א, מר את לראות שהט כך תיווך, לדמי כללזכאים
 ועודדה עימו עהנוחח בזה מכללא, 'הזסנה כאן ההתה מ"מ במפורש, הרב ע"י הוזמן לאא.
 א., מר שההנהו מה את לשלם הרב את לחייב יש כלל, הזמנה היתה לא אילווגם

 לעיל,כאכיר
 בתי ,ופסיקת המדינוע במנהג תלוי לגותווך והתשלום ה"ות נוסף. דבר להעלריש
 ; פסקו וכבר ,במנהג, מעוגגת - זה בענין חוק בהעדר - האזרחייםהמשפט

 אינה העיסקה, לגנמ- נוסף מתווך של העסקתו שאף הוא,העכלל
 תיווך", לדמי הראשון ,המתווך של זכותו את בהלרחשוללת

 ]'ועיין התיווד דמי א ו ל מ ל בנפרד אחד כל זכאים, והגומר ,המתחילכלומר,
 ,בישראל"[. תיווך "דיני : חדלצ.מן חיים שלבספרו

 התיווך. דמי למלוא זכאי הוא 'בלבד, חלקי כס'תווך .א, מר את 'נראה אם שגםכך
 ? אחרים למתווכים או א. למר תיווך דמי ,שול'מו האםב(
 : תשל"ג( שבט נ' מיום )פרוטוקול הצהיר הנתבעיםב"כ

 פעם אף שפעתי לא שגים, ל-7 קהוב הזאת החברה מנהל,;אנ4
 הקריה. 'וש'ל הקרקע ש'ל הוה הובר' 'כל את יזם א. שמי ווהוא גורםמאף
 התובע את לפצ'ות בכתב 'ולא בע"פ לא פעם, אף גדרשה 'לא החבההגם

 שחוא". כלפיצוי
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 הצהרת הרי - פרשתי" לא כאומר לוהתי לא האומר "כל : ה,וא והגללה"ות
 כל קיבל לא 'א. שמר ברורה דין בעל הודאת מהווה הנתבעים, בשם הנתבעיםב"כ

 התיווד. פעולת עבורתש,לום
 הרב ,שאם תשל"ו(, תמוז ו' ,מ"ום )פרוטוקול העיד החברה של החשבון 'הואהגם

 ,במאזנים. מש'תקף הדבר היה החברה מכספל תיווך ומי משלםהיה
 נעשו הפעולות כוםכל הפרטי מכיטו התיווך דמי את ש"לם שהרג להניתאין

 כ' 'מיום )פרוטוקול תשכ"ג באדר 'געשה הקרקע על החוזה בע"מ. ד. קר"ה חברתעבור
 27.4.62. ביום החברות רשם אצל נרשמה בע"מ" ד. "קריה .חברת ואילו תש,ל"ג(,שבט

 א ל א. שמר ונ, מר לבין הרב שבין הבוררות פסק סנוסח ראיה להביאיעו
 תיווך. דמי ל ב ,ק ל י א כ ז ה י ה א ל ה. ושמר ,תיווך דמי ל ג יק

 : נאמר ב'( )סעיף הבורהותבפסק
 מענות או טענות תביפות כל עצמו על 'לקבל מחוייב ה.,;מר

 ועמלה טרחה לדמי בקשר בע"מ ד. קרלה חברת או הרב ,כב' אלשיופנו
 שבאמצעותם אנשים מצד שיבואו 'וכיו"ב, קומיס"ון, ,ו/או תיווך דמיו/או.
 המשפח'תית קיבתם או השפעתו ע"י שבאו או ד. קריה בעניני . ה 'מרנזיפל
 ה.".למר

 : נאמר המיע'וט ש,ל דינובפסק
 הבוררים בידי להשליש ה. מר שעל חייב מוטיף הייתי ג',,יבסעיף

 ז'ה". סעיף ביצ'וע הבטחת לשם במוומנים ל"י, 25000 ש,לסכום
 הסכוס מן רמקךהו 2% מהווה היא מקרי. סכ'ום א"בו ל"י 25000 הנ"ל,הסכום

 דמי לתעולום המקובך הסכום זהו ל"י. ב-1.170.000 שהסתכמה העיסקה ש,להכולל
 ועל , ו מ ל 1 ש א ל התיווך שדמי מלמדיבו במזומנים, זה סכום להפקיד הצורךתיווך.
 - חמיעוט פס"ד לפי - לתבטיח צריך היה היב, עם חבללה עיסקת שעשה ה. מרכן
 לסמדך ואפהמר דה, ק פ ה ב צורך שאין היתה הד,וב דעת הזה. הסכום 'תשלוםאת
 'הגיעו יא ה. שלמר ר'איה גם מכאן החו'ב. של לסילוק'ו שייאג ה, מר 'נול דיברתועל
 נידי יפקיד שהוא צורך היה מדוע אזי תיווך, דמי לו הגיעו אם כי תלווך, דמיכלל

 ? לו מגיע שבעצם הכסף אתהבוררים
. 

 ערוה וט פ ? הנ"ל בעיסקה התיווד דמי גזבה מהוה
 את הוראל אזרח '"ןתווך ג~קנה איגה בדולוים, הקרקע עבור ,טילם .םהרב,טהעובדא
 המתווך 'הכתזבע.. תקגוז על עבמהה חמהורה דבר -- בדרלרים ,תיףך דמי לקבלהזכות
 תקופה. ב(4והאה ,לירא - דרלר של היחסי הערך לפי לשראליות בלירות תיווך ,לדמיזכאי
 העיסקה סכ'ום את להפוך עוהם הרי דולר, 1 - לירות 3 'היה אז המטבע ושערהיות

 המקובלים. התעוך אחוזי את לח'?ב יש זה ומסכום 1.170.000 ,והוא לש,ראליות,לללהות
 התיווך לאחוזי א. מר זכאי כך ומיטום למדד, או לדויר החיוב את מצמידים הדין בתיאין

 ל"י. 1.170.000 הסכום מןהמקובלים
 בזכות שמכירים הקמנים כל במוך נהגו כבר ? המקובלים התיווך אחוזי הםמה
 לעיסקה. צד מכל 2% קול בשיעור מקרקעין במכירת תיווך בעד ראוי שכר לקבלהמתווך

 המונר. מז 2% -ף הקונה מן 2% תיווך כדמי לקבל איפוא זכאיהמתווך
 : 38( עמ' ח"ד כ' כרך 270/66 )ע"א העליון ביה"מ קבע אחר במקוםאמנם
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 ודי יתכן 2%. לשלם הוא ושהנההג ודאות אין גדולות,"בעיסקות
 כי שקבע 70 עמ' בישראל תיווך דיני - הולצמן ]עיין בלבד".ב-1%
 גדולה[. לזרסקה 'נהשבת ל"י מ-100.000 ,ולמעלהעיטקה

 הזמנים, באותם בפרט גדולה, עיסקה בודאי היתה ד. לקריה הקרקע רכישתעיסקת
 הראי'ה, ע'ליו מחביר,ו דג~הציא עכ"פ, בלבד. 1% הם הגהוגים התיווך שדמי יתכןולכן
 2%. הם התיווך דמי גדולה בעיסקה שגם להוכיח א. מרועל

 שמא או הגתבעים, את הרב ביירשי לרוות יש האםה
 של להששויה ? נלגד בע"מ ד, קריה "חברת היאהנתבעת
 הבעעת כל על -- מית1מים היא התעוך דמי חוב תביעת אם נ"מ יש עשאיה

 מקובל הבל-י גנמספט . ה ר ב ח ה , מן או -- מיתומים חיב לגבלת מסביבההלכתעת
 ברכוסם תלתה שאינה משפטית, אישית עצמה בפף כמף בע"מ" ,"זץ"לראות
 המנ"ות כש,בע-י 27.4.62, בלום נרשכשע בע"מ ד. קריה חברת המניות. בעלי שלהפרטי
 באדר 'נישה הקרקע של הרכה?ה חוזה ואילו י"ב, ומר צאצאיהם ב., 'חהאלמנה הרב,הם

 הקרקע. את שרכעוה היא 'שההברה אומרוע זא'ת -תשכ"ג
 האם : מעשיות לשאלות מסביב הפוסקים של המאוחרת בספרות גדון זהגושא

 שבת 'חילוי ע'ל או בפסח, חמץ איסור על עובר בע"מ, .בחברה מניות לו שישיהודי
 בריבית. ומלוה שבת מחללת חמץ, מחזיקה כשהחברה 'רהבית, איטוה עלאו

 שאול" "יד זכרין )ספר זצ"ל וינגורט שאול הרב ,הבע"ת את ל'הגדירהיטיב
 : דבריו 'ואלו ל"הר-נ'(,עמ'

 כש,ראה עהלן[ עבאל ]דבריו ז"ל הלף המהרי"א שצדק ספק"אין
 לו כשיש י'משל כי . . . אחרת שותפות כהרי הזאת 'העיתפות ,הריעולא
 לתובע לו אין אז לשלם, אין ולחברה החברה, גגד 'תביעה שהואלמי
 נכסי את לקחת יוכל היותר 'ולכל לדין, 'המניות בעלי את לתבוערשות
 בעל של הפרטיים בנכסיו לנגוע רשות ל'ו אין אופן בשום אבל . . .החברה
 ככה: נגדיר אם בקיצור וכלול לבאר אפישי הללו החללוקיס 'וכלהמניה.
 הבעל עם מקה?רת כלומר אינדיוידואלית, אינה המניות ,בעלי שלהבעלות
 מובו בכע אחראי הדא שפירה2ו בב"ק "ממוניה" 'המושג 'את שמצינוכשם
 מוגבלת בעעותו כל שהכא בערד 'ליה, ע'רבין אינון ונכס"ו ממוגובעד
 אחרתתו וכל מאחר הזה החלק את קיבל ההא כאילו במניות לו שישבחלק
 את לו שנתן האחר אותו הוא אחראי ובלתר שקיבל, .בחלק רקתלויה
  השייכים הנכסים כלל זהו אלא כלל, במציאות אינו חאחר ,ואותוהחלק
 בכה?פט הגקרא וזו עצ'מה, בפני אישדות היו האלה  הגבסים  יכאילולחברה,
 כזה מושג אם בפנ"נו עימדת 'השאלה אכן כה?פסית. איקזיות : היוםשל

 אופן בכל לא, או ,בש"ס נמצא  הזה ,המושג אם ברם לחז"ל... ידועהיה-
 למ"2הו לו "2' אם בעצמך, דהגע 'זאת, גסבוהא לחלק גע"כ אנוזקוקים
 על ומירת עסקים עה2ה תמיד והבנק דע~מהמלתי, הבגק ש,ל בני"הותחלק
 - חמץידי

 אזיה לכל הרי ז'וע על וייתר ? הריות עליו גאטור כה2"ה אטו
 בעצם הן נייר של ,והמעות לשלטון, השייכים בנכסים חלק יש,במדינה
 בדגן ונותנת נ,ה2את הממשלה אם הנשו מה וא"כ החלק, זה עלתעודה
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 לשותפות, כלל הזה 'המלק את לדמות 'שאלן ודאי אלא 1 בפמח גםותבואה
 דידן". בחברהוה"ה
 קכד, סימן ח"ב תרנ"ג, למברג - הלוי איטינגא אהרן יצחק )ר' הלויהמהרי"א

 : .וכתב שותפים, לבין 'מניות בעלי בין הה.בדל על ג"כ עמד שאול"(, ב,,יד דבריוהובאו
 שום יהם ואין האקציען בעלי של אינו החמץ דגוף ביארתי"כבר

 'ובכ'האי עליהם, שהאחריות רק לבערו, או למוכר'ו ,ולא לא'כלו לארשות
 ל'ו אפשר דאי כיון דידן בנידון ומעתה . . . הפסח ,לאחר נאסר לאגוונא
 גלל מחוייב אינו תו לעיל, וכמש"כ החמץ, 'גוף לגער האקציעןלבעל

 בג'ופו, ,ביעור מצות לקיים יכול שאין דכל 'משום האקציע, אתלמכור.
 רבנן". אטרחוחו לא בממתו, אמרינןתו

 לגבי הללו, הסוגים שגי בין הבחין ס"ג( סלמן ייר"ד )ח"ג כה~ה" ",,איגר.ותגם
 : וכתב "הודים, הם מגלותיו שבעלי בנק שמשלםרלבית

 הלוה, על תשלומין חיוב שעושה מלוה בס'תם שרק נראה"יממילא
 על חיוב' ש'ום עהטה שאינו כזו מליה אגי ריבית. מליקח בת'ורהנאסרה
 לש,לם חלרב שום גופו על אין הרבה ממון לו ,שיש ,שאף ל'שלם, האדםגוף

 ע"ז נאמר לא ישלם, כומלא ישע יהיה ולא דתש,לומין העשה עליווליכא
 השעבוד אם ניידי, דלא מנכסי החברות בדבר הוא וכן . . . ,ריביתאיטור
 ויחיד יחיד כל ובל הנכסים על ולא להקאמפגיע, ש,יש הנכסים על רקהוא

 כשהבעלים דוקא הוא דההיתר ריבית... איסור ליכאבעצמה
 הקאמפנין אותה אלא בכלום, יתחייגו לאעצמן

 בלבד". ובקוקעיתיהבכספיה
 חילוק הציע והוא א", סימן ח"ג ייס, )רי"י יצחק" ב"מנחת גם נידון זהנרטא

 :מעניין
 הקדושה, תויתנו דין לסי בעלות הוי מוגבלת דבעלות לדעאטתבגא

 להם יש המניות, לגעלי מוגבלת בעלות עכ"פ ש"ש ,מניות בסתםוע"כ
 ולא מיניה רא בעלים דעת .2ןם להם שאין 'מניות דבאותן בעלות.דין

 החברה חברי בין המתקיימת גישיבה עכ"פ דעתם לחוות לא ואף'מקצתיה
 געלות אפי' הוי דלא י"ל בזה ,וצומשלה, של בניירות וכמו לזמןמזמן

 כנ"ל". אחריות בקבלת כהל'ואה רק ונחשבמוגבלת
 זסות ללהם שאין אל'ו לבין הצבעה 'זכות 'להם שיש מנ"ות בעלי בין זו,הבחנה

 שקיימת ההגחה את נקבל אם כי הדעת. על מתקגלת יאיגה מלאכותיה היאהצבעה,
 הצבעה זכות להם שיש מניות נין הנ"מ מה - בע"מ בחבר'ה מיפטית""אישיות
 בדג"ה( רם"ט סימן ח"ג שטרנבוך )לר"מ וזמנים" ב,,נוועדים לעיין להן. שאיןלמניות
 זגבענין

 לקביעת בסיס חז"ל בדברי מצאנו היכן הביאור, חובת עלינו חלה עדייןאמנם,
 ? ,ודם בשר שאינה טהעפטית", "אישעתהמרבג

 שיש בהפרש חז"ל בדברי מתבטא משפטית" "אישיות של שהמרטג 'לומרונראה
 "ציבור". לבין "שותפין"בין

 דברי את קוהביא ב'( א', )ויקרא הרמב"ן בדברי הוא אלו מושגים וולשור~ום
 : 'וכתב שם,רש"י
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 ע'ולת עולה, להביא רבים יתנדבו עךאם לומר כן, הרב פירש . . .,,
 . . . בו שנשתתפו 'ואלף עשהה 'ובין 'המשתתפין שנים בין מה היא,ה.יותפין
 אותה ויגבו לנדבה 'בתחילה 'להפריש ציבור רצו שאם שנאמרואפשר
 בהמה בעילת ציבור נדבת שרש:יה 'ומוספין, לתמידין השקלים יגבוכאעךר
 סמיכה". ,בהואין
 חדשה יצירה ליצור לשותפים אפשרות ישנה אם ,והרמב"ן רש"י איפוא,הולקים,

 - ציבור" ל,,קרבן שותפין" "קרבן בין הלכתית נ"מ ויש - ציבורהנקראת
 שקרבן או

 בתורה. שנקבע מה רק הואציבוה
 מליאה בעלות היא ששותפות הוא, "ציבור" לבין "שותפין" בין המשפטיועשדל

 עליו. נמנים שהקעתפים משפטי גוף הוא ציבור ,ואילו השותפים, מן אחד לכלשהמנה
 בהלכה ה2ותפין ציבור "גדרי בענין ה"א דץ2א" "נאות ז"ל מורי אבי של בספרוועיין

 הללו. המושגים שני בין ההבדל את לבאר הבות בראיות שהאריך מע-נ"ו(, )עמ'ובאגדה"
 הלק א', )ספר הקודש" "דרך - משה" "דרכי בספרו עמיאל מ"א הרבגם

 : כך 'ההגדירו לזמותפין, ציבור בין החילוק על עמד ה4-י"א(, פרקים ה'  קאמעתתאא',
 שיתטת גדר שבין הד*בדל את לבאר אחר במקום הארכתי"כבר

 רק הדבר שייך דבשותפות בזה, יש כמותי ,הבול ,רק דלא ציבורי,לגדר
 דבר זהמוי2ג בכאן, ה2 איכותי הבדל אך לרבים, הוא ובציבורליחידים
 זכות לו -2 בכלל, פרט הוא אחד דכל כיון ממילא ורק עצכץ,בפגי- וכס:ות סוג בתור לכלל שייך דהדבר נלומר לפרט, מכלל חואציבורי
 'לכלל".בשייך

 בדבר"ו, עיי"ש  שונים,  יויבינש  להמ'בהר ,בבדי זו בהגד'רה השתכמ2 עמיאלהרב
 תברה של המהודוו למר2ג בנין-אב מהווה "ציבור" המושג לעיל, נאמחרעכ"פ,

 כהטפטית". "איש-ת של אובע"מ,
 במשנה כאמור מופטית. אישיות מעין לראות ניתן הבית" "תפימת במושגגם
 ממעשר פטורין בקלבון שחייבין השותפין "האחק : ע"ב( ג"ו )דף בכורותבמסכת
 שותפות. של ולא לך יהיה "ת"ר, : שם ובגמ' חייבין". הבמת מתפיסת קנו . . .בהגוה
 להיה". ,ת"ל הבית, בתפיסת קנו אפילויכול

 הירושה. חלוקת לבין המוריש 'מות .בין בלניימ, מצב היא הבית" "תפיסתכלומר,
 בבעלזת ולא הבית", "תפלסת הנקרא מ"וחד גוף ש'ל ,בבעלךת הרכה2 נחשב זובתקופה
 חייבונ הבית תפיסת בהמה, ממעשר פטורים עוובותפין אע'ופ כן עלהיווץ2ים.

 זמנינו חכמי של שונים ,במאמרים נידון בע"מ" "חבר,ה של ההלכתיכהנמחה
 "סיני", - הע,ברי" במשפט בע"מ החברה "מעמד : מיר'ון שמחה הרב של בכסאשר'ו]עיין
 עמ' ב' כרך ב,,נועם" הוגאה מהרש"ג הגאון תש'ובת ,ועיין המ2כ"ו. אב-אלול נ"ט,כרך
 הדיבור את ומעט נרחיב קצ"ה[. עמ' ג' כרך ,ב,~נרעם" 'וסרמז  הרב של  השגה ובכסומרל"ג

 זובבנושא
 ריבית חשש "2 אם לשאלה בוהס מהרש"ג הגאון תשובת חובאה ה"בב"נועם"

 : ש,ם דבריו ואלו ממש,לתי,במלוה
 דאינו ,באופן אחרת חבירה לאיזה או לבנק שטלוין,;בהליאות

 בחבוהות וכן ., . בס'וף ולא בתחילה לא מניסו אדם לשום לתבוע'יכול
 הרי דבכה"ג בסוף, ולא בתחילה ,לא החבור'ה מנכסי רק לתבוע יכולאינו-



 הם הם ביחד משותפים שהם הנכסים ,אותן רק כלל, לוה 'כאן איןבאמת
 וגניבה פעויע'ה ע"י בין אונט ע"י בין נכסים אותם הבתדפו דאםהחייגים,
 . . י"ל. ושפיר חה. כאן אין ,באמת חרי פטורים, החבורה בני כל'ואבידה
 אסרה לא בזה ,הריבית, על ולא הקרן על לא לח; כאן שאין ויגיתדכל

 כנ"ל". אסרו לא רבנן האףהתורה
 : .וכתב וסרמן, הר"י כך על השיג ח"גבנועם

 תוהה הרי ממותני, עבה )מהרש'יג( הגאון של שקטנו,יואף
 בעלותל גדרי לחדש אפשר'ות שום דאין הוא, בר'ור צריכים. אנו וללמדההלא
 חדהסים, תורה גדרי שיחדשו ל"ש דמלכותא דינא וגם בהמ"ס. 'מציבושלא

 הקיימים'י. בגדרים להכלל רקויכולים
 הנחה היא בש"ס", מציגו שלא בעלות גדרי לחדעו אפ'ירות ,שום ש,,איןההגחה

 וכמו קיים, תנאו שבמעןון, ,בדבר בתורה שכתוב בזה על מתנה שכן ,הלכה. ולאבלבד,
 שאפילו ההמב"ן, ב,2ם ,הדברים בהסגר י"א( ס"ק ר"ט )סימן החושן" "קצותשהביא
  שקשחייב  תהיה 'אמרה "לא כי המעשה, חל אונאה 7 י ד עלי לך שאין ע"מבאומר
 בו"ד "הפקר : ע"ב( פ"ט. )דף יבמות במסכת רש"י כתב ,וכבר זה". ,של ברצוגואלא
 היא". עקירה לאו ימ,מתא מידי "וכל הפקר",היה

 לומר יש "עוד שכתבו: ע"ב( נ"ו )דף בכתובות 'התוס' ,כווגת גם 'אוליוו
 קדוו,ין לך דאין לחצאין, קדושין דאין טעמא היינו דתכא לקדושין, ואשו לאדנזקין
 יצירה ליצור אפשרות אין ודומלהם בקידושין כלומר, 'ועונה". כסות שאר עליו למשאין
 ובדבו היות כזו, יצירה ליצור ניתן ממוג'ות שבדיני געוד 'לחצאין", ,;קלהושין :חדשה
 קיים. תנאושבממון

 כזה  שמושג במקום גם 'ממונות, בדיני חדשים מושגים חלדשו שחז"ל גם'מצינ'ו
 : כתב א'(, ס.'ק ל"ט )סימן החדסן" "קצות התורה. מן כלל קייםלא

 שעבדן אפיייו דאוריתא, לאו ועבודא דמ"ד לענ"ד..."והנהאה
 למוכרן שיכול דאע"פ פשוט גט ס"פ התוס' וכמ"ש מהני, לאבפירוש
 בפירוש שעבדן דאפילו דקדרבין בפ"ק הריטב"א וכ"כ לשעבדן, יכללאינו
 לחצאין". הקגאה שאין לפי למכרן, שיכול ואף מהני,לא
 הקנאה :  "שענצו" בבחינ'ת שהוא "עדעבוד" מושג קיים לא .התורה 'מןכלומר,

 ,בתורה. בסיס לו .יךאין אע"פ  זה, מושג רבנן חידעוו כוק'ום דמנללחצאין.
 סיטומתא שקנין הסוברים הפוסקים ,שיטות בהסבר טמון זה ענין שלעוורשו

 ו,,נתיבות "קצדת-החושן" ]עיין ממש. בו שאין ,ובדבר 'לע'ולם כא שלא בובר גםמועיל
 סימן רע"א ובעש"ת שם, הרע'/א וגליון י,,פתחי-תשובה" א' ס"ק ר"א טלמןהמשפט"
 לאנשי השיב חובות, קניית בעניז ש"פ( סי' )חו"מ מהרעוד"ם בתשובתקל"ד[.
 : ,וז"לאגקונא,

 עתי לז יש שבממון דבר רכל מיש מתח"עי
 הברורים מהדברים באחד או שיתקיימל במהפנים
 בכל "ו נתלמוד, שתקנו בחז"ל או תוה"קכדין
 הדיןח, מן ואינם בתורה כתיבים שאינםתנאי
 האי זדבא נשאיה פפא רב אמר נשה אטהו % עמ' אמרען זהומטעם

 התגהם שדרך אמת הרבר שאם ממ"ש למ גתברר א"כ . . . קניאסיטהמהא
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 היר מדץ מחייב , . . חבריהם חומת לקמת אנחנא בעיר פעעט 2זעכ
 במשא :ין תורה דין שכפי אע"פ לקעה, זעעב לסרחנד41א
 כזה, באופן יקנית התגרים 'טגהגו כמח מקום מכל ממע, כזהממתן
 קיים".דקניין

 "יצירה בבחינת שדוא דבר ממש, בו ,שאין דבר בהקנאת אמורים כן:רשד"םדברי
  חדשים  מושגים יוצר  הסיחרים מנהג ומ"מ בהז"ל. ולא בתהרה לא מצאנוה שלאחדומה"
 שבממון,סדבר

 סיטומתא לענין כ"ו(, ס"מן חו"מ )ח"ב חיים" "דברי ,בשואת כתב בזהכ"וצא
 דבריו: האלו לע'ולם. בא שלאבדבר

  מדרכנן  ולא  מהתורה  לא  כלל קנין שאינו דבדבר ,טנא דמאי . , .,,
 מנהג מקומות בכמה בש"ס 'וכמ"ש הדין, מבטל התגרים דמטהגחמרינן
 כן, המנהג אס יאמרו לא לעולם בא שלא  ברבר ולמה . . .  הלכהמבטל
 הלכה". מבטלמגהג

 הלסה, ומבטי שבממון בדבר חדשים מהמגים  יוצר  הסוחדים  מגועכלומל,
 ה"ג הבניים דין בפסקי ועיין קנין. של מהמג ,כלל טהאין במקום גם וחרעיל הוא כןועל
 57-37. והחוקים" דלבניים הדין בתי ,;פסיקת : שליס"א כץ דב הרב של ובספרו 368עמ'

 ת;סיק בע"מ, חברה של מעמדה את הגדיר אחר בהרכב בת"א הרבני ביה"דואכן
 ; 322( עמ' ח"ו, רבגיים דין)פסקי

 דיגא מצר  לגם  ווע~נהג מאחר הרא"ש, לדעת דאף נראה"אמנם
 ומחייבת תרקף מקבלת בעיש  ייבורית  חברה .יל  התחייבות דכלהמלנותא(

 שע.בוד ביי נכסים  שעבוד יתכן  לא ודין שמצד אף לפיכך החברה, נכסיאת
 שזה העולם דדרך כיון סיטומתא, מדין ,בנידוננו יועיל זאת בכלהנוף,
 דינא מצד 'וגם המגהג מצד גם . . . התגרים ממנהג גרע 'ולאמתייב

 ההיוב". תופסדמיכותא
 קיימת בחז"ל, ולא בתורה לא בע"מ" "חברה מחטג מציני שלא אע"פובכן,
 ובין תנאי( )באמצערת יחיד ע"י בין כעשונות בדיגי הדשים מוויגים ליצ"ץתאפשרות
 מ"ב מצה; סוף חינוך" ב,;מנהת גם ]עיין דמלכותא. ודינא סיט"מתא סוין ציבירע"י

 מ"מ עבריה, לאפוה עצ13ה למכהר יכולה גדולה אשה אין הרמב"ם שלדעת ומאע"פשכתב
 ע"ש,[, יענלכוהכ מדין קנוי גופה יהלה אזי אפשר, דמלכותא כן"נאאם

 ללא נכסים כשעפרר להגדירה ניתן הרי ,בע"מ", "חבר'ה של הגדרתהלעצם
 כירון שמחה הר2 של במאמרו ועיין לעיל. הרבני ביה"ד שחהגדירה )כפי הגוףשעבוד
 שהעלינו כמו כציבור, בע"מ" "תברה להגדיר כן, במו ניתן, זו(. בהגדרה קךהאריךהנ"ל

 בארי  הר"י  השיג כציבור, בע"מ" "חברה הגודת וועל יצהיו  'הדברים.בואערת
 : תס"א עמ' יא-יג והמדינה"ב,4ותירה

 קרב ולא מאוגדת דהברה להא ציבור  רשהע בין גדול חילוק"יש
 כל מבלי לעצמה רשות היא חברה הרי המחוקק וגדהת דלפי דה, אלזה
 משפטית אישית ש,ל מלאכותית יצייה זוהי כלשונו אלא לבעליםזיקה
 משפטי גוף מצינו שלא ישיאל, בייגי אשכחן לא וה ,דהבר ; לגמרי אחרגוף כסי :בדיוק  היא ההרי מבהצ של  לבילים  קשר כל מבלי ישעסרת,הקוגה
 אם הבעלים, ש,ל ידרע יחס הט תמיד אלא הממון, ,בעל קוהוא בעליםבלי
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 יחד שכולם הציב:ור זכ'ות בתור ואם שותף, וכ'מו ממ,ש בעליםבתור
 ש'ותפות אלא בלבד, מוסמכת  רשות אינ'ו 'וצלבור . . . צלבור 'רש'ותכמע-ם
 כללי". אנשים צקגורש.ל
 נמצא ,שלא אע"פ ממונות, .בדיני חז-ש מושג ליצ'דר אפשרות ,ישנה אכןלאמור,

 ציבור של "7וותפות איגה "ציבור" חמועוג הגדרת גם כך על נוסף .ובחז",ל.בתוהה
 ב,?ם לעיל קוחובא כפי ציבור, לבין שותפות בין ברור הבדל הם ,כי 'כ,ללי",אנ'שים
 עצמה בפני ר,?ות הוא "ציבור" ציבור. קריבן לבין שותפין ,קהבן בון חמבדילהרמב"ן
 בע"מ". ב,,חביה המניות לבעלי זכויו'ת שדש כמו בה, וכויות אדם יבגישיש

 : ע"א( ו' )דף הור"ות במטכת הס'וגיא דברי 'מטים גםכך
 מולי הני במלתה, בעל"ה ש'מתו חטאת גמירי כי פפא רב"אמר

 ? הא לר"פ ייה מגא 'בציבור. מיתה ,עואין לפי בציבור, לא אבלביחלד,
 אלא ? נמי גיח,יד אפיל'ו הכי אי .ב'ניך, קהיו אבותיך תחת ,מדכתיבאילימא
 הלשכה, מתר'המת מייתי ר'המנא דאמר חודש ,ראש ,משעיר דר"פדוקיא
 חטא,ת ש"מ אלא מייתו, היכי דפיישי והנך 'מישדאל לחו מייתיוהא

 מצקבור, מילתו ,לא דלמא ר"ח שעיר דמי, 'מי קרבה. בציבור בעל'יהשמ'תו
 ישדאל לע,מך כפר דכתיב 'מהגא, דר"פ טעמא אלא ז מייתו 'ודאל הכאאבל
 אשר מ'דכ:תלב מצרים "וצאי על שתבפר וו כפרה רא,ויה 'ה', פדיתאשר
 גמי מכפרה אתיים דמכפרה מיגו איתינון, כולהו התם דמי, מיפדית.
 מהכהנים יהבים דכתיב נמי, הכי אין ? ,חיים הוו מי הכא אלאאמתים,
 ". 'ו'ג'ו' האבות וראשיוהלויים

 : ה"א( המוקדהמין פסולי מהל' )פ"א ,בהמב"ם גם נפסקה בציבור מיתה שאיןההלכה
 ואין ,בעלו;... שמתו ציבור... ,בחטאת להמ,ר יכול 'אתה,יואין

 מהים". ישיאלכל
 יטודיים גדרים נהמנה ללמוד נוכל הוריות, במסכת בסוגיא חאמור 'ות ננתחאם
 : "ציב,וף"במה'וח

 של ועשש'ך מהווה דור ש'כל משום 'מתים ציב'ור שאין הנמ' נקטהמלכתחילה
 קיימת ביתיד גם כן ש,אם משום נדחתה זו הגדרה בניך, יהיו א'בו'תיך תחת :קודמו
 מעש"ת אפווהות קואין ,כהטיום הוא מתים, ציבור שאין הג'מ' נקטה אח"כ המשכ"ות.אותה
 הביאה 'כך 'ךצל ברמהרגוש נעשה בא ודור חולך דח- כי , ת ח א ת ב ,ב יטתלק ,שלםשדור
 גם עולמם. לבלת הנפטרים ,ישגם לחודש ח'ודש שבין אע"פ שקרב, ר"ח משעלרראיה
 הח,ווהם. בתוך 'מת לא אחד אף אולי 'מציבור", מייתו לא "דלמא כי נדחתה ווהגדהה
 כבר שכ'ולם אע"פ ,מצרים, לוצאי על גם המכפרת ערופה מעגלה, גמ' הגיאהלבסוף
 שהחטאת צורך הם כפרה שמהלכ'ות אלא מ'תים, ציבור שאין 'ומכאן העולם, מןנסתלק'ו
 חייס. אנקנים על גסתכפר

 מן חלף 'הדור כש'כל גם אמורה 'מתים" ציבור ש,,אין ההלכה הגמ'למסקנת
 מתים, צלבור אין ,ומ"מ מצרים, יוצאי דור כמוהעולם

 יחקרים", ,ןלתאגדות שחוא אלא עצמו, ,בפני משפטי" "גוף אינו ווציבור נניחאם
 ? חו-ש ציבור חוא הבא הדור וואמלו מת, הזה שהציבור נאמר לא שלם דור ,במותמדוע
 מסויימים, ,באגעוים תלוי שאינו מעופטי" כ,,'וף הציבור את להגדיר עלינו כרחךעל



291

 צורך יש כפרה שמהלכות אלא לעולם. וקיים חי ציבור ,ואותו ידם, על שנוצראע"פ
 העם. בתוך כעם חיים אנישים על גם יכפרשהקהבן

 ד' )סימן אבההמ" "זרע ,בישו"ת ימבה מנחם ר' וןקגאון מצאתי העיוןאהרי
 מן אחת שותפין. יעומת "ציבור" הטה?ג בהגדרת באריכות דן כ'וו-כ"ד(אותיות
 או(, ד"ה עקב, ע"ח )דף מנחות ,במסכת התוס' מדברי היא שבדברלו הנפלאותהראיות
 : דברת 'ח2לו החמץ, על פסה לשהחטביחס

 פ'טיטא אתמיד אבל קאי, אפסח : כתבו מנחות בתוס' אולם . . .,,
 בפסחים יההחה לרבי דאף ימבואר, ע"כ. שבישראל, אחד 'משום מחייבדלא
 מ"מ  החמץ, על ציבור קרבן שהוא התמיד 'לשחוט דאסור ע"א()ס"ג
 ציביר ומקרבן סברתם 'ונראה חמץ. מה?ראל לאחד שיש ז'ה ע"י עובראמגו
 ציבור, : חדש שם דנעשה בעלים, כלל ואינו קומו ונסתלק היחיר דיןפקע
 דהציבור וכיון ציבור, תורת רק כלל עהתף תורת 'ליהיד 'ואין .לא.ותו
 חמץ". ליחיד שיש מה לן איכפת לא חגוץ, להםאין
 דבריו: ואלו כך, לא דייק הרמב"ם, מדבריאמנם,

 מן 'האתד : ה'יא( מתמורה )בפ"א ז"ל רמב"ם דכתב לכ10י . . .,,
 לו ,ו"ן ההשיל הציבור, בקרבגות בקרבן שהמיר מי או ש17מירה'יותפין

 מזה ומ,בואר עכ"ל, קודהן, התמחיה ואין לוקה זה הרי שזתפוועבהן
 מ"מ עליו, ציביר דשם אף ציביר, קרגןדבכל
 איפוא ומיקרי בו, שותפות ליחיד שישמיקרי
  יציכור". שותפוה השמיתגשני

 '4טם המחודשת ההגדרה את מבטל איע הרמג"ם מדברי ועעוק גםאולם
 שותפוג ענק גם יש ציבור ,2בכל עייה, יועסיף בא אלא לעיל, יךהיבאה נפ ,"צקבט
 שם. אברהם" ה,,זרע כדברי בארלכות יודוראה

 כן 'הנל היחיר. רין ממץ 'ופקע עצמו בפני שם היא "ציביר" יטאכן איפואנמצא
 יבחז"ל', בתורה שורש לו שאין דבר איפוא, אינה, כ,,ציבור", בע"מ" ,14בוקק וצדהתגם
 הקמתו 'ולאחר יחהים, ע"י המוקם כושפטי בוף נוצר יחד גם הדברים 'בהמני כאטירגי
 בו. שותפות "ן שליחירים מבלי שלו רגל"ו על ניצבהינו

 נרשמה ד.קריה
 הקרקע רכ"ות על החוזה ואללו 24.7.62, בתאדיך בע"מ" כ,,חבר"

 ועשנוח, הר,ב אה ולא כנתבעוע .בע'/מ" ה,,חברה את לראות שיש כך תשכ"ג, באדר'נעקטה
 מיתומים, חוב גבית של בעיה זה בנושא 'אין כן, על א"2י. באופן ,וצאצאקתםהאלמנה

 מתה. אינה ,בע"מ חברהכי
 עיהחוב והתברה הנתבעים ב"כ קול דין ,בעל הודאת שישנה נתבאר 'כבר כןכמו

 בתיק. ההומר מן עולה גס וכך נפרע,לא
 ן לבנין( )מחקלאית הקיקע יעוד י?ינוי 'ההשתדלות עבור ,לשלם יש האםה(

 'השתדלות עבור ,לטלם מנהג מצאנו לא דג2דינה. במנהג שור117 תעוך עבחרהתשלום
 ; קריה עלהע לבנות 'בכדי קרקע תיפש המנוח הרב כן, על "תי קרקע. של יעודלשקבוי
 יתשה זה במקרה תקלאית אדמה 'הצעת פרדס. בה לנטוע בכדי קרקע חיפהמ לאההש

 א, מר הייב היה התיווך .בדנן לזכות מנת על חיטים. שמחפש למי שע'וריםלהצעת

 יעהר בשינץ הטיפול לכן ל,בנין. קרקע : כוחמהן שחרא מה את יעגנוח ליש~בלדמביע
 לבנות קרקע להמציא בכדי חתיווך, 'נעשה כך לשם אלא נוספת, מלאכה אינוהקרעשע,
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 על לדבר צורר כל ההה לא מלגתחילה, בניל אדמת ממציא א. ,מר ה"ה ואילוקריה,
 זה. בשביל דמים לדרוש מטום היה ולא יעודשינוי

 : דברים ש,לסיכהמם
 ד. קרית לבגית הקרקע של יתיד למתווך נחשב א. ,מרא(
 תיווך. דמי כלל ש'ולמו לא ז'ו,,בעלסקהב(
 לפי -2ראליות ללירות לתרגם יש בדולרים, ש,נעשתה העיסקהאתג(

 דולר )1 הימים באותםהשער
__ 

 העיסקה סכום כן על ליררת(, 3
 תיווך. דמי לקב:ל א. מר זכאי זה מסכום ל"י. 1.170.000הוא

 כהמי 2% לשלם תוא הנוהג אם בר'ור לא גבוהים בסכומיםבעיסקותד(
 זמן כל לכן, הראיה. עללו מחב"רו דהנווציא בלבד, 1% אותיווך
 טך א. למר לשלם ,בע"מ" ה "קרקה חברת על אחרת, לרכחשלא

 דאז. העיסקה משווי אחד אח'וז שהוא ל"י,11.700
 לפצותם ג, הרב יורשי את ,לתבוע וכאית בע"מ" ד. "קריהחברתה(

 לתיק. המצ,ורף - הבוררים לפטק בהתאם בו, ש,חוייבוגסכום
 ריגובסקישלמה

 : כדלקמן להעלר והנגי שליט"א, דלכובסקי ה'ג'ר"ש הר,ב של בדבר'יועייגתי
 יחיד 'מתווך הלה א. שמר מ,וחלטת קביעה לידי לב'וא אפשר איך 'מבין אלניא(
 מפי אלא חיים אנו יואין שם היינו לא אגתנו הרי ,מתווך. דין ,שום לו אין ה. מרואילו
 הבוררים פס"ד מתוך יהלא ? מתווד ,היה א ל ה. ש'מר 'העדים העידו וכלוםהעדים,
 ו. דעיב העד לקמן(. שיתבאר )'וכפי א. ממר פחו'ת לא 'מתחך היה ה. שמרמשתמע
 מש,ום אלא זאת אין אך ה., למר ולא א. למר אלא מתייחס אינו אמנם לב"ה"דבמכתבו
 ש,ל ח:לקו אי או חלקו על הוכחה שום מכאן ואין א,, מר דבר על אלא להעיר נתבקששלא
 הרב בין הראשונה שהפג-טה בפיר,ח2 אמר הרי י. מר של ,לעדיותו אשי בתיווך. ה.מר

 היינו ש,~המתחיל" נניח אם וא"כ ו., והר.ב ה. ומר א'. מר ב'נוכחרת ה"תה ח. 'ומר'המנ'וח
 ו. ונ א. : אנשים שלשה הקשר את יצרו כאן "רי הצדדים, גין הקשר את שיצרמי

 אליהם, בלוו סהם 'ו, 'וחרב ה. מ,ר יאילו הקשר את שיצר הוא א. שמר ,לן ילמר'ומאן
 הצז-רים בין הק-בר את שיצר ,מי אינו עו,,המתחיל" תאמר ,ואם להיפך. הוא הדברא'ולי
 א, מר 'ולא - הרע"ון אבי היה ו. היב הרי לר'אשונה, הרעיון את שיצר מיאלא

-  א. שמר ה'וכחת כל לנ'ו אין ל,,גומר" אשר ו. הרב אלא המתחלל א. מר אין'וא"כ 
 מתווך היה ה. שמד מעותמע הבוררים ,שמפס"ד הזכרנו הכבר 'ה. ממר "ות'ר גזהטיפל
 שום לו שאין ה. מר הצהיר "3פנינו פס"ד: באוהו נא'מר 'וכך א. ממר פחותלא

 שגיהם, הושוו הרי א.", מר למתותנו ולא א"2ית לו ,לא תיווך בענתני יכו'טענות
 תיוך. ללנייני א. חמף ה.מר

 היה ה. מר עכ"פ כי יחיר, כמתווך א. מר את לראות אין הדברים:מסקגת
 מחצית 'אלא א. למר מגיע שאין כך למחווך. נחש,ב ,ו. הרב שגם ויתכן כמוההמתווך
 מהס. שליש או התיווךדמי

 אף שמע שלא הצהיר, ושתבעים יב"כ שהואלל דיכובסקי הרב שכתב מהב(
 א. למר פעם אף לילם נדר,2ה לא שהחברה טען וכן הדבו, את יזם א. שמרפעם
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 הכלל ש,הרי שילמו, שלא 'הנתבעים מצד הודאה מהווה זה דבר - שהוא כלפיצוי
 בביהור אמרו 'לא שהרי מהבן, אינו פרעתי". לא כאומר לויתי לא וטשומר "כלהוא
 טען מיכן שלאהר גם מה ראלה. אינה שכענו ולא שמעו", "שלא אמרו אלא ליתי""לא
 ההוב את פרע לא המגוח הרב 'כי כלל הוכח ש,,לא בסיכומץ בעצמו וגתבעיםב"כ
 חוב". היה קיים אכןבאם

 במ2מע הבוררים, מפס"ד וכן החבהה, בפנקסי 'נרשם לא 'ןהדבר מהעהבדהאמנם
 סי' בעוו"ע נופור,פת הלכה לנו יש סוף סוף ברם כלל. א. למר שילנשו שלאלכאורה

 .בשלשת כגון שילם, שלא לנו כשבררר ,ורק אביהם, פרע שמא ליורשים שטחנניםק"ח
 הוא הדגר אם ספק ,הבנידוננו היתומים. את מחייבים אז שם, בשו"ע האמוריםהדוכים
 שאחרי יתכן שהרי ש,ם, בוע"ע הגז' הדרכים בשלה2ת כמו עוילם ש,לא ברורכל-כך

 גנידוננו שגם נמצא לו, המגיע את ג. למר ה. מר שילם ה. מר עם המגוח הרבשנתפשר
 שאם כתב ס"ה ס"ט בסי' והרמ"א 'מאחר אולם א. מר נפרע שמא : ,ליתומים 4טהנוןיש
 ,לפשר ראוי בבידוננו א"כ היורשים, אלת להשביע נהגו נפרע שלא לדבר רגלים ,קצתה2

 הראשון. דין בפסק שכתבנו וכפיביניהם,
 ליתמי" ל,,טענינן מקום בכלל אין שבנידוננו דיכובסקי הרב שכתב 'ומהג(

 בע"מ, חברה בתור החברה על אלא יורשים בתור ה"תומים על תביעה כאן שאיןכיון
 נטען לא היתומים על חוב שטר לולצא מניותיה בעלי שמתו ובע"מ חברה דבריוולפי
 רומם דבר על חלובים בתררה מצינו לא כי נכונים, הדבריס אין אביהם, פרע שמאלהם
 על דבר: עול פיררעו החבהה, על חוב שטר יש ואם חיים, אנשים על אלא חברה,כמ'ו
 החברה,בעלי

- 
 החברה, של הנכסים מל אם כי שלהם גכסים משאר לגבות שאין ,מזה חוץ

 דינם היתומים ,הדי החברה בעלי מתו ואם - מונבל" "בערבון של פיהושךשיהו
 ליורשים, שטוענים הטענית נל להם שטוענים ופה2יטא דבר לכלכיורשים

 היתומים את לחייב באים אבו שאין אהרת טענה לטעון ה2 שפיר בנידוננואולם
 ההוזה, חתימת בזמן שמה על היו החברה מניות שרוב האלמנה, את אלא "ה74בים,בתור
 לא עצמה מצד נתבעת שהיא וכל יורשת, בתור ולא עצמה מצד נתבעת שהיאונמצא
 הראשון. בפס"ד זו טענה העלינו וכבר בעלה. פרע שמא : לה שטיעניםמצינו

 ,תשכ"ב או ת.שכ"א בשנת היתה התיווך פעולת שהרי כן, הדבר ,ןאין נראהאולם
 לטובת געשה אז, שגעשה מה שכל נמצא בעולם. קיימת ד. קריה חברת היתה לאכשעדיין

 ש'רוב חברה באיזו מ(~גדים היו כן לפני שגם גאמר )אא"כ א-2י באופן חמנוחהרב
 יסד אח"כ ואם הדיונים(, במהלך הוזכר לא זה אך ואהבוח, הרב ע"ש ה"ו 'לאהמניות
 הקרקע עי החוזה את ועשה הרבנית, אשתו ע"ש המניות רוב ומה הברה, המנוחההב
 שקיבל ה'תיווך טובת א,ת נלומר, לחביה. מתנה אח"כ נתן כאילו וה הרי החברה,ע"'ש

 תיווכו אש'ר התיווך דמי 'את מל'שלם פוטהו אינו יזה 'להברוע במתנה מטרמהמתויכ'ים
 התיווך, ,בדמי שנתחייב הוא והוא עבורו הדבר נעשה ~שתיווך פעולת בזמן שהריעבורו,
 את לה שמסר דעןנוח, מבעלה אם כי א. ממר טובה  שום קיבלה שלא הרסנית,ולא

 יורץ2י בתור היתומים את אלא לחייב יכולים אנו שאין נמצא א. צטצר חוא שקיבלהטובה
 לפשר יש משבועה שלהימנע אלא פרע, עומא להו טענינן כאמור 'ובזה 'המניח,חרב

 'וכנ"ל,ביניהם
 כאן יש פנים כל ועל יחיד, סמתווך א. מר את לראות שאין הדברים מןהעולה

 א. ,למר מגיע אחוזים שני התיווך לדמה לגבות יש ,שאם נמצא ה, מר יוהוא מ,תווךעוד
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 הרג )כדבהי אחד אהוז רק התיווד לדמי מגיע 'זו כעין שלעיסקא נאמר דאם אחד,אחוז
 גם כ'אן ש'יש ~מהעליג,ו 'ומכיון א,חוז. חצי אלא א. למר אין הרי בגימוקיו(,דלכיבסקי
 בש,ליש לחייבם יש פשרה שבתור לי צראה לכך אי גינלהם, לפשר -ש נפרע שמאטשטה
 ל"י. 3.900 סך דהיינוהאחוז,

 צימגליםט גדלי'חיים

 : דעות ברוב פסקנ'ו המצ'ורפים הנימוקים על 'ובהסתמד העיוןאחרי
 ל"י, 3.900 סך לתדבע לשלם הנתבעיםעל

 תשל"ג/205ערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדיןבבית
 קאפה יוסף ישראלי, שאול גולדשמידט, אליעזר הרבנים : הדיינים כב'בפני

 ת ר ע ר ע מה גולובנציץ( א. הרב ב"כ )ע"יא.
 :נגד

 ב י ש מהב,
 להינשא מעוכבת של ידיה ,מעשי : ן 1 ד י נה

 הפוטר בחיפה האיחרי ביה"ד של פסה"ד על אשהעיעוד
 שהואיל בטענה עוגות, שהיא מטעם ממזונות געלהאה

 ידיה מעשי לו מגיעים לא לגרשה חייב שהוא פסקוביה"ד
 ה, די י י ש ע מ ל ל ג ב ה י ת ו נ ו ז מ ז ז ק ל ן י אי

-- 
 משיב הבעל

 את לגרש לפס"ד לציית בסירובו זעומד בית שלוםשרוצה
 דינה מה -- למזוגותיה, ביחס יבמה של הדין מה --אשתו.

 ידית. ומעשי למוונותיה ביחס מגוושת ספק שהיא אשהשל
 פוטר ואינו לכונסה מסרב שהיבם ביבמה נזה הדין מה--

 ת מציי אינו שבעלה אשה של דינה מה -- גחליצה.איתה
 גגללו, להינשא מעוכבת והיא אותה לגרשלפטה"ד

 מה --
 מגורשת ואינה מגורשת של ונות המ בחיוב ההבדלהוא
 של או כונסה אינו שהיבמ יבמה של המזונות חיובלבין
 לגרשה, לפסה"ד מציית אינו שהבעלאשה

 רמת היא מה --
 אלמנה של דינה מה -- להיגשא' המעוכבת באשההמזונית

 דינה מה -- ידיה. למעשי . ניחס היתומים מנכסי ונית ז גיה
 כתוגתה קיבלה לא ועדיין מבעלה שהתגרשה אשהשל

 ידיה. ולמעשי למזונותיהביחס
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 הרובמסקנות
 מגורטת", ואיגה "מגיר~פת והיא מבעלה נגיהרשיה ספיקות  ויוי~יררואוטה1(

 שהוא ובפוסקים בגמרא מפורש דינה בגללו, להינשא מעוכבת והיאהואיל
 במזונותיה.חייב

 בחליצה אותה פוטר אינו וגם לכונסה מסרב שהיבם ביבמה, הדין,והוא2(
 במזונותיה. חייבשהוא

 נישואיה שסעכב למרות להינשא, מעוכבת באשה הוא הדין הרא"ם דעתלפי3(
 החולק בראשונים מקור שום ואין ידיה, במעשי זוכה אינו במזונותיה,חייב
 הרא"ם. כדעת להלכה איפוא לפפוק ,וישעליו,

 קנס, משום הוא להינשא במעוכבת המזונות חיוב א. : בדבר טעמיםיושני4(
 תחת היושבת באשה אלא מזונות תחת ידיה שמעשי החכמים תקנתואין
 שלא הוא לבעל ידיה מעשי תקנת ב. ; הדין מצד בהם חייב והואבעל'ה
 הזה. הטעם קיים לא בעלה תחת יושבת שאינה ובאשה איבה, עליהתהיה

 יש הדין, לפסק מציית אינו והוא אותה לגרש בי"ד בפטק חוייב שבעלהאשה
 זוכה איגו במוונותיה, חייב  שהוא ולמרות בגללו, להינשא מעוכבת של דיןלה

 ידיה. ממעשי הכנסותיה את ממזונותיה איפוא לקזז ואין ידיה,במעשי
 אבל תחתיו, ביושבת אלא אינה מזונותין, ברמת בעלה עם עולה  שאשההלכה
 בעלה, תחת יושבת יאינה להינשא מעוכבת שהיא משום מזונותיה שמקבלתאשה
 המקובלוו. הרגילה הרמה לפי מזונותיה ומקבלת עמו, עולהאינה
 היתומים, של ידיה שמעשי בגמרא מפורש דינה יתומים, מנכסי הניזוניתאלמנה
 ויטריחיה מזונותיה יעכבו שלא כדי איבה, תקנת בה שיש מש:ם גדברוהטעם

 תנאי מצד ההא במזונותיה היתומים שחיוב משום כן וכמו לבי"ד, לבוא פעםכל
 בביתי" ארמלותיך מיגר ימי כל מנכסי ומיתזגא בביתי יתבת תהא "את :כתובה
 בחייו. לה היתה מאשר יותר הרווחה לה לתת בדעתו 'היה שלא הושווהאומדן
 ומעשי במזונותיה חייב הדא כתובחא, לה נתן לא ועדיין מבעלה שנתגרשהאשה
 לה יפרע שלא כדי הוא במזונותוה אותו לחייב התקנה וכל מאחד שלו,ידיה

 מעשי תחת המזונית חיוב מספיק הדבר תיקון ולשם חלקיים בשיעוריסכתובתה
 מפסידה אינה האשה וגם הגירושין לפני שהיה כמו המצב וימשדידיה
 שמתגרשת.בזה

 המיעוטמסקנות
 בעלה, מנכסי היבמה ניזונית בעלה מות אחרי הראשונים החדשים שלשה 1(א.

 ליבם. הם ידיהימעשי
 או ליבום לדע היבם את תבעה הדבמה אם האלו, החדשים שלשתבתום2(

 שלה. הם ידיה ומעשה במזונותיה, היבם חייבלחליצה,
 : הוא שלאחריהם המזונות ובין החדשים ג' של המוונות בין 'להגדילהמבחן3(

 מתקופת הקודמ'ים המזונות של הפסק ללא המשך הם החדשים ג' שלמזונות
 ידיה "מעשה ודין עליהן, חלות הללו המזונות של ההלכות ,וכלהנישואין,

 זה. בכלל מזונות"תחת
 הנישואין מזונות חדדב 'ונפסק שהסתיים לאחר שהוא היבם, ומל המ'זונותחיוב
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 געל של המזוגות דין ,בתחום שאינו חדש חיוב בגדר הוא הריהקודם,
 מדין המזונות של ההלכה את אלו מזונות על ל,החיל אין 'ולכןלא,שתו.
 מזונות". תחת ידיה מעשה "תיקנו !הברייתא

 אף שלה, הם ידיה מעשה מגורשת", ואינה "מגורשת - מגורשת, ספק 1(ב.
 המזונות אין הרי מגורשת, ספק שהיא שמכיון למזונות, זכאית שהיא פיעל

 שמא הוא, שספק מכיון כי מבעלת, אשה מזוגות של הכללי דין מכחהללו
 שהמזונות אלא מוציאין, אין שמספק מוונות, לה אין הרי מגורשת,היא
 ידי על שנולד חדש ח"וב להינשא", "מעוכבת : אחרת חלכה מכח הםהללו
 חקוב דנ,פסק פקע הגס חתימת שבשעת פי על אף : כלימר הספק. גטמתן

 הייצו , נס ק משום מזונות, ותיקנו ו ר ז ח כך, ל,סוברים -המזונות
 חיוב מכח ,שהמז,ונות ומכיון מזונות. של חדש חיוב חל הגט מתןשעקב
 מזונות". תחת ידיה "מעשה ההל,כה בכלל הן אין הן,חדש

 לשלול ואין גזה, ,ה "ם תלויים דהפדיון, ,הפירות כמו יריה, ,ומעשההמזונות2(
 אולם ; ופריון ידיה למעשה הנגדית הזכות את פירות או במזונותמהחייב
 מחייבת הדין שורת הדין, מכח הוא שהחידב במקום רק היא זותלות

 המזונות תמורת שהם הזכ.ויות ושלילת, חיוב אחריהם יגרהו והפטדרשהחיוב
 תחתיהם. ונתקנ'ודהפדיון
 מסיבת אלא הדין מצד לא היא הזכות הפקעת או שהחיוב ,במקוםאבל
 ראוי אשמתו שעקב ומי הדין, מיגבלית לו שאין הוא קנפ של דרכו , ס נק

 שהוא זה : הדין" משורת "לפנים לקונסו גם יתכן זכו"ותיו, שיפסידלהקנס
 שהאשם כך הנגדית, בזכ.ת יזכה לא זה עם ויחד חיוב עליו יוטלהאשם
 כלל, יפסיר לא אשם והלא .ויפסיד, שייקנס לבדוהוא

 על החיוג את ולהשאיר "זכות את להפקיע יתכן שלא הפוסקים לרעתגם3(
 החיוב עצם כאשר רק הוא זה היא, קנס משום ההפקעה כאשר גםכנו,
 החיוב, של גופו אם אבל קגס, משום היא שהתפקעה אף הדין, מכתהוא

 המזונות דין מכח ,ואינ~ו נוצר, לכך ומעיקרו הוא, קנס משום ולידתו,הורתו
 : ויבברייתא התקנה בתחום ללל ואיננו במהותו, הוא אחר זה חיוב הריהכללי,

 שכנגדו. זכות כל אחריו גורר הזה הקנס חיוב אין ולכן זה. תחתזה
 מתקוסת החיוב המשך אינו תוא מגורשת, ,ואינה ,במגורשת ,במזונותהחיוב4(

 מגורשת שהיא בארוסה גם לכן כמבואר. לגמרי, חדש חיוב אלאהנישואין,
 הכללי הרין מכח המזדנות ח"וב חל טרם הגט שלפני אף מגורשת,ואינה

 חיוב חל הזה ,הגט עקב כי במזונותיה, ,הזה ,המגרש חייב גישואין,למזונות
 קנס, מכח חיוב הכללי, מהחיוב ובמהדתו בעיקרו ושונה אחר למזונות,חדש
 "מעוכבת להיות לאשה ועורם זה, גט לא - הגט מתן בגלל הבעל אתשקנסו

 מספק. להינשא, יכולה לא היא ולאחר נותקה ,כבר מבעלה כי -להינשא"
 ובתח,ומם, לאשתו הבעל של הכללי המזונות חיוב במסגרת אינו ביבם שהחדובאףג.

 לייבם" ,;סופו אשר היבמה את ורואים ה.וא, אישות סרך משום זה חיובגם
 מזונות ואין אישות, חיוב מאופיו הוא מזונ,ות חיוב כי "כאשתו". היאכאילו
 מעשה "תיקגו בו נישואין, מזונות של הכללי החיוב זה אין אבל איזידת.ללא
 מינות". תחתידיה
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 הכללי, המזונות הדין מכח הוא חיובם אשר לאשתו, הבעל במזונות :ולכןד.
 הפסק ללא יום מאותו ונמשך 'הנישואין מיךם ועומד הקיים נישואין מכחחיוב
 מזונות". תחת ידיה "מעשה : התקנה חלה הללו "מזועת על התחדשות,וללא
 ידיה מעשה הדין ממילא חל אלו, במזונות הבעל את שמחייבים בשעהולסיכך
 כבר. ואיננו העולם מן הלך הזה הדין של טעמו כאשר גםלבעל,

פסק-דין
 תמוז לחודש ד' מיום בחיפה האזורי הדין בית כב' החלטת על ערעורלפנינו

 : נאמר בו שלג/2120(, ,)תיקתשל"ג,
 שלב/2071 בתיק )11.5.72( תשל"ב באייר כ"ז מיום דיננו"בפסק

 למזונות נוסף להודש ל"י 200 סך מז~ותיה לאשה לשלם הבעל אתחייבבו
 בתם. עבורשחוייב

 האשה במדונות הבעל חייבנו לא עתה עד כי הנ"ל הדין בפסקציינו
 במז,ונדת גם הבעל להייב יש יותר, עובדת שאינה וכעת עבדה, והיאמאהר
האשה,

 מאחר אשתו, ממזונות אותו לפטור הבעל כגבקש שבפנינובעתירה
 כותב הוא זאת עם יחד מהיתה, כדי מספיק לה ויש עובדת שובוהיא

 משותפים. לחיים לחזור האשה מזמין שוב הואבעתירתו
 הטענות שמיעת ולאהר בתשל"ג, בניסן כ"ז ביום התקייםהדיון

 התשובה לאור למשכורתה, בקשר לברר התלטנו בפרטיכל,וכרשום
 נטו הכנסתה כי מתברר מורה(, א. )האשה החנוך ממשרדשנתקבלה
 עובדת, שוב שהאשה לטיעונו נוסף לעיל, כאמוד לחודש. ל"יכ-1250
 מציע בעל אם כלל בדרך אתו. שלום להיי לחזור לאשה ומצי5 חוזרהוא

 אשתו, במזונות הייב לא הוא מסרבת, והאשה בית שלום לקייםלאשהו
 כד"ת, בג"פ אשתו את לגרש חייב שהבעל שפסקנו שבפנינו במקרהאולם
 ערבדת שוב שהאשה הטע'נה רק נשארה 'זו, לטענה להתיחס כללאין

 מחיתה. כדיומשתכרת
 במקרה אולם למזונות, ביחס האשה ידי כמצשה לקזז יש כלל,בדרך

 שהיא למרות במזונות לתייבו יש אם הדיינים בין הואלה התעוררהשלנו
 שחוייב מאחר - להנשא מעוכבת  מדין היה המזונדת שחיוב גחשהרעובדוע
 )ב"מ מגורשת ואינה מגורשת וכדין - אשתו את לגרש ביה"דע"י

 )כתובות גזירות דייני שני פרק ריש הרי"ף על בהשגותיוהראב"ד
 ידהת. במעשה זוכה הבעל מגורשת ואיגה דבמגווהסת כתב י"ג(פ'

 זכאי הבעל אין שבכה"ג כתב ל"ד ס"ס הרא"ם בתש'ונות כיואם
 מזוגות עבור ממגו להוציא אין מוחזק, והבעל מאחר אולם ידיה,במעקאה
 מחייתונ כדי משתכרת כשאיאאשתו

 גם וראה ע"ב, י"ב דף מציעא בבא מקובצת בשיטה בזהרפיין
 זה. בנידון הרבה שדנו ואילך 44 עמוד ג' כרך רבניים דיןבפסקי
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 : קובעים והננו הבעל לדרישת להיענות דעות ברוב הוחל,טלכן
 "ו'תר ניתן לא אשתו, במזונות הבעל והמחייב הנ"ל דיננופסק
 לפועל. בהוצאתו להמשיך ואין לפועל,להוצאה

 לצדדים". להעביר יש זו החלטההעתק
 הבעל סירוב בש,ל ל'תינשא מעוכבת האשה שבהיות נטען, ובע"פ בכ,תבבערעור

 יחייבו לש לאשתו-המערערת, ג"פ לתת חוייב שלפיו ביה"ד ש,ל פס"ד אתרלמלא
 לעבוד התחילה שהאשה נטען, כן מחייתה. כדי ומרויחה עובדת שהאשה למרותבמזונות,

 למתילתה. ממפיקים אינם ביה"ד, ע"י בשעתו לה שנקבעו שהמזונות מפנירק
 עפ"י לתיק שצורפו בכתב, בטענותיו ג"פ, למתן בסירהבו לעמוד הממשיךהמשיב,

 התלטת את לאשר ומבקש בית, בקלום שרוצה בטענתו ממש,יך לפנינו, בהופיעובסשתו
 הערעור. נשוא'תביה"ד

 שבעוד ובפנינו, האזורי ביה"ד בפני .וטיעוניו הבעל מהופעות קשותהתרשמנו
 טיפול לקבל וממאן אישות לחיי האוי הוא אין בוה"ד, ,בתיק שנמצאות הע'דויותשלפי
 העובדא את באכזריות בנצלו שנים, מספר זה האשה את מעגן שהומלץ, כפירפואי

 כפיה אמיעי צקיטת על החליט לא עדיין ג"פ, לתת שחייב שהתליט למרותשביה"ד
 נשואת ביה"ד שהחלטת לומר, צריך שאין דבר פסה"ד. אחרי למלא לסרב ומכה2יךלזה,

 ומעודדת עליו מקילה המזונות, פס"ד של לפועל ההוצאה גם עוכבה לפיוהערעור,
 בסירוב.ו. להחזיקאותו

 שביה"ד מה על מסתמכת דעות, ,בר'וב שניתנה הערעיר, נשואת האמורה,ההחלסה
 מחלוקת מחמתו, מלהינשא מעוכבת האשה היות ב'גלל הן שהמזעות זה, בנידוןרואה

 אין מוחזק שהבעל שכיון פסק וכן, והואיל ידיה. במעשי זכות לבעל יש אםהפוסקים,
 מספק. מזונות 'ממגולהוציא

 זה. כגון בניהון 'מזונות לאשה לעכב יסוד שאין למסקנא והגענו בדברים,עיינו
 במקורם. הדגרים ונראה נא נטורה זו, הלכה בירורלשם

 זו הרי כתובתה, לה נתן ולא שגרשה אשתו "מציאת : י"ב דף ג"'מבמתני'
 זירא דא"ר מגורשת ואינה במגורשת ,בגמרא, לה ואוקישלה",

 דבעל"
 במזונותיה. הייב

 - לבעלה אשה מציאת רבנן אמור מאי ,לטעמא עצמה ש,ל דמציאתה מתני'ואשמעינן
 ואיבה". איבה לה אית הכא איבה, לה תיהוי דלא הלכיכי

 דמעוכבת משום ,הוא במזונותיה דחייב "הא : ע"ב( צ"ז לכתובותופירש"י
 להינשא".בש,בילו

 שניזונת חלה, או 'וברח לחלוץ או לייבם לדין שתבעתו ביבם הרמב"ם פוסקרכה"ג
 פוסרה אינו אם לדין, ש,תבעתו דכל "משום בטמו ק"ס( סי' )א"ע הב"י ,וכ' יבם.משל
 פוטרה אינו אם לדין, שתבעתו דכל "משום בטעמו ק"ס( סי' )א"ע הב"י ,וכ' יבם.מש,ל

 דצודובר שאין בכה"ג לומר אין שהרי קנס, מטעם רק ודאי הוא ביבם זהותיוב
 שאינה כיון כנמוע כאילו תכמים שהתשיבו ,חליצה, של אפשרות על גם אלא ייבוםעל

 מלהינשא. מעוכבת הוא ידו שעל הוא קנס מסעם חהאי אלא לייבום, 'כללעומדת
 תייב אין כ"ד( פ"ד )שם, והרא"ש עמד( ד"ה ע"ב, מ"א )יבמות התוס'לדעת

 בכה"ג שמע'עבת מצד הוא זו לדעה שגם ,נראה אך לייבם. כשנתרצה אלאבמזונות
 תקנו כנסה, ש'לא הכמים "שקנסוהו קנס מחמת שהוא ש,נראה שם כתבו שהרימלהינשא
 מצד הוא ג"כ שלדעתם הרי שלו". ידיה מעשה "שאין ממה זאת להוכיחומזונות".
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 יפטרנה. או שיכנסנה עליו ללחוץ בכדי קנסוהו, כל ועל מלהינשא, ידו עלשמעוכבת
 שסוברים מפני פשוט, נראה לייבם, כשנתרצה אלא חייבוהו ולא הרמב"ם עם שבחלקוומה
 הוא לא בו, שהאגידות נמצא אחיו, נשואי ע"י ממילא לו עעפלה כיון לקונסו,שאין
 לקונסו, ויש מחמתו, הענבה לראות יש לייבם שהסכים לאחר רק וע"כ לה'שגרם

 ג"כ הוא קנס, מטעם הוא בכה"ג החיוב אם והרא"ש התוס' בעלי של ספיקםואף
 הזיקה עיקר כל סוף שסוף כיון לקובסו, מקום אין לייבם בשנתרצה גם דשמא זהמטעם
 שנחשבת מפני אלא קנם, מסעם זה שאין יתכן, ע"כ דאעור אחיו, מכח אלא עליו באהלא

 כבר. כנסה כאילו לו,כנשואה
 ידיה  מעשה אין "דהא קנס מטעם הוא שהחלוב שמסתבר והרא"ש חתוס'והוכיחו

 כמו שלו, ידיה מעשה היו אז כי כנסה, כאילו שזה מפני זה היה ש,אללו והיינושלו",
 המזונווק כנגד ידיה מעקוה תקגו לא וע"כ קנס, מטעם רק הוא אע"כ דעלמא,בנל1אה
 ידיה מעשה שאם )בפרט, בתמורה משהו לו שיתנו  שייך לא עליו, קנס שואשכיון

 קנס(, שום עליו שאין נמצא למוונותיה,מספיקים

 מצד כנ"ל, ג"כ הוא שחיובו מגורשת, ואינה שבמגורשת בפשיטות, מ"תיוצא
 לזכותו מקום אין קנס, משום הוא ודאי לזה, הגורם הוא והוא מלהקנשא, ידו עלשמעוכבת
 שהיא. כל בתמורה לזכותו מקום אין קבם שהוא ,כיון כי ידלה, במעשה למזונותבתמורה

 במציאתה זוכה הבעל אין אמאי טעמא למיהב הנ"ל דב"מ בסוגיא דאיצטריךוהא

 אין זה טעם בלי גם קנס, מטעם שהוא מאחר ולכאורה ואיבה", איבה לה אית "הכא-
 שמצד לומר מקום היה מגורשת, בסמק שהמדובר דכיון מ,טום הוא בתמורה,לזכותו
 ממילא קיימים, עדיין ההדדיים החיובים וטאז אשתו, היא ,והרי נתגרשה, לא שמאהספק
 מוהזק כדין המציאה, כנגד מכתובתה( )או ממוונותיה לעכב שיוכל לומר מקוםהיה

 מציאתה תקנת שייכת ל'א כה"ג כל מ"מ נתגרשה, לא עדיין אם שגם אמרו, ולזהמטפק.
 זה, טעם שייך לא וכאן איבה, משום אלא ,תיקנו דלא כיוןשלו,

 שלו, ידיה מעשה אין משלו דניזרנת אע"ג לי, נראה ,יוכן : הרא"ש שם כתבעוד
 שאינה ומן וכל איבה, משום שלו ידיה מעשה שקהא רבנן ותקוו עיקר מזונידקי"ל
 לאיבה". לחהם אין תחתיויושבת

 קנס. מצד הוא שהחירב שנראה קודם שכ' מה לפי מוסבים דבריו שאיןפשוט,
 הנימוק שאם הרי, שלו, ידיה מעשה שאין מזה קנס מטעם שההא הוכיח כן לפנישהרי
 שכתב מה לפי לומר, שבא אלא שלו, מיה מעשה אין למה הוא פשוט קנס, מצדהוא
 הכוהנה שאין .לק;, בנשעבדא לא ידיה, מעשה מובום אי בגמרא מ"ש לפרש שאפשרשם
 במזונותיך, ידיך מעשה צאי לה שאמר לחשהם צריך שאין מפני אלא ידיה, מעהטה לושאין
 ומ"מ כן, כהממע הגמרא לשון שאין שכ' ')אלא בבי"ד במזונותיה נתתייב שלא עודכל
 קנס, משום החדוב שאין נאמר אם שאף הוסיף, לזו; מוחלט(, באופן זה פירווע גדחהלא
 תחתיו שאיגה כה"ג כל כי וזה, ידיה, מעשה עליה לו שאין הוא בגמרא הפירושג"כ
 כנסה, כאילו שזה מישום הוא במזוגות, שחיובו נפרש אם גם ממילא כלל. איבה חששאין
 שלו. יויה מעשה איןמ"מ

 לא מהא דאי : עליו העיר הללו הרא"ש דברי שהגיא ק"ס( )סי' ירסף"ב,,בית
 שלהם. ידיה 'ומעשה יתומום מש,ל שניזונת תוכית דעלמא אלמנה שהריאירישו,

 ומ"מ תחתיו, יושבת איגה שהרי איבה, חשש שאין בגוונא שגם דחזינןהיינו,
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 משום( ד"ה ע"א, מ"ז )דף הת,וס' שהרי תמוהים דבריו לכאורה של'הם. ידיהמעשה
 לבי"ד". שעה כל יטריחוה "שלא איבה, משופ חתקנה שייך ,באלמגה שגםכתבו

 לבי"ד, יטריחוה ש,לא עצמו זה שמטעם לומר יוסף" "בית כוונת שאיןוודאי
 לסלק שבידו שכל מבואר, החילוק כי שלו, ידיה מע'שה שיהיו ביבמה גם לתקןיש

 ולא איבה. גזה שייכת לא לזה, הגורם הוא ת,חתיו יושבת :ךאינה זה שהריהעיכוב,
 באלמנה. הדברכן

 איכא באלמגה שגם הג"ל התום' דברי כי יוסף", "בית בכוונת יותר נראהע"כ
 דמעשה )איבה בין לפ"ז מחלקים שהתוס' מומכמים, אינם לכאורה איבה, משוםהטעם
 . . ' ודלתומים דידה "ובקטטה דקטטה איבה הוי דבמציאה דמציאה, איבה לביןידיה
 זה חעהב שייך 1"כ במזונותיה, שיטרידוה הוא ידיה דמעשה איבה ואילו חיישינן".לא
 יתומים. של הוו דאלמנה ידמה מעשה ,ומשו"כ יתומים, לגביגם

 שהקשו מציאתה( ד"ה ע"א, ס"ו )דף להלן התוס' שיטת נראה כן לאאולם
 לאחר הים ממדינת בעלה שבא באשה עוונים טעמים שני רבה האשה בפ' דגקטינןבהא

 הו"ל מזונות תחת מציאתה "ואי לו שי"כים ומציאתה ידיה מעשה שאין לאחרשנשאת
 מזונות תחת "דמציאתה באזסוגיא שם שהוכיהו מה לפי וזה טעמא". חד פתרוייהולכהנקט
 "דמציאה היכיחו שם דמסוגיא היא שהק,ושיא יהושע" ב,,פני עיי"ש ידיה". מעשהכמו

 דמזונות". איבה ע"כ והיינו הוא, טעמא חדא משום גמיוהעדפה
 ברא"ש  שהובאה הרמ"ה דעת 'הוא שכן ,האשה( מציאת )ר"פ יהושע" "פניועיי

 לה "תיהוי ניזונת גאי'נה אבל בנידובת, דוקא היינו לבעלה דמציאתה דהא שכ'שם
 ווהחיוב ג"כ שכ' ע"א י"ב דף לב"מ מקובצת" ב,,שיטה ריטב"א ועי' ואיבה".איבה

 ואיני ניזונת איני באומרת שגם הרא"ש עליו והש,יג הימנו. כשניזונת רק הואבמציאתה
 יהושע" "פגי ,וכ' לבעלה". ומציאתה לאיבה תיישינן קעבדה דברשות "נלוןעושה,
 מזונותיה, שיצכב הי"נו ידיה, במעשה כמו היא האיבה חשש שבמציאה הרמ"הדדע'ת
 ~צמה. משל כשניזונת שייך אינווזה

 דמציאה דאיבה הנ"ל ע"א מ"ז דף בהתוס' דס"ל לומר דיש כתב הרא",עובדעת
 משל בניזוגת גם שייך זה ע"כ דקטטה". איבה כהצום אלא דמזוגות איבה משום"לאו
 להפלאה אחרון" ב,,קונטרס )וכ"ה ד'. אות הרא"ש על נתנאל" "קרבן העלה וכןעצמה,
 דאיבה סוגר הרא"ש וגם די"ל שם כתב תו עיי"ש(. פ"ד סי' מאיר" ,ו,,בית פ"ד,סי'

 דהאשה "דמהי הרמ"ה על הקשה ,המ"מ ידיה. מעשה וכמו דמזוגות איבה הואדמציאה
 הרשות ועושה, נידונת ולההות בה 'החזור אם אפ"ה עושה, ואיני ניזונת איני לומריכולה
 לאיבה". חיישיגן עבדה, קא דברשות דכיון כתב, יפה וא"כ פוסקים, ככאה כשיטתגידה,

 באלמנה, חזינו הוי דלפ"ז 'הרא"ש, על בהשג'תו -וסף" "בית כוונת נראה,ועפי'"ז
 ידיה מעשה ואעפ"כ לעצמה. מציאתה דמשו"כ בהו, שייכא לא דאיבה דהטעםדאעפ"י

 חייבת שניזונת היכא ,וכל בתקנתם, פלהג לא יריה, מעשה דלענין הרי לתומים,של
 כוי ביבם גם אפ"ל דע"כ אינו, התקנה טעס טדעיקר אעפ"י ידיה,במעשה

 לה כתב קוהכעל דעלמא אלמנה "דשאני הרא"ש דברי שתירץ בדרישהוציי"ש
 מעשה ש,בחייו הואיל ולכן קיים, עדיין הבעל גאילו והוי וכו' בביתי יתבת ,תהאאת
 ליורשים", הם מיתתו לאחר גם איבה, משום ,שלוידיה

 דמז~ות איבה שטעם הנ"ל, ע"א מ"ז בדף התדס' שהעלו כפי שלא ג"כ, הםדבריו
 עדיין הבעל "כאילו זה הרי שאצלם משום אלא עלה אתי ולא היתומים, אצל גםשייך
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 יתומים בין שמחלק אלא איבה, משום חתקנה טעם שייך לא שלגביהם אעפ"יקיים",
 שהיובו ביבם כן ולא אביהם. חיוב של במתכונת הוא חיובם שהמשך בהם לומרדשייך
 משום התקנה טעם שייך לא דידיה דלגבי כיון ידיה, במעשה לו אין ע"כ עצמי,הוא
 "אלמנתו ע"א( מ"ג דף )לעיל בגמרא דאמרינן ממה לדבריו סימונין לתת השאיבה.
 כ~פרנסתה, לבד ידיה מקהצה )שתרויח בהרוחה" ליה גיחא בתו בהרווחה, ליה ניחאלא

 שרוצה אדם של דעתו לסוף ירדו כתובה, בתנאי מזונות בתקנתם עוחכמים דהיינורש"י(.
 מעווה את ע"ז נוסף יה להרויח ברצונו הזה לא אבל מנכסיו, ניזונת אלמנתושתהא
 יתומים, של ידיה שמעשה כנגדם תקנו מ"מ מזונות, לה כשתקנו ע"כ דאשרידיוה
 בתר ידיה מעשה לענין אזלינן דלעולם לפ"ז ויוצא לגביהם. אין איבה שטעםאעפ"י
 חכמים שתקנו אעפ"י ידיה, במעטזה לו אין דאיבה טעמא דליכא היכא וכל דאיבה,טעמא
 דעתו לסוף שירדו מפני הוא החיוג עיקר שכל שאני, שבאלמנה אלא במזונות.לחייבו
 ידיה מעשה יהיו זה שכנגד אלא בדעתו, היה לא אבל מנכסיו, ניזונת שתהאשרוצה
 דאמדו מצד ולא חכמים תקנת מצד הוא במזונות שחיובו כיון ביבם, וע"כ היתומים,של

 את.חכמים
 שם שייכת דלא כיון ידיה, במעש'ה לו אין ע"כ היבם, רצון

 איבד~
 ומינה,

 מי בכל וכן בגללו, להינשא שמעוכבת מצד דחיובו מגורשת ואינה במגורשתדגם
 מעשה דאין חכמים, מתקנת במזונותיה דחייב לגרעוה, ומסרב לגרש דין פי עלשחייב
 תחתיו יושבת שאינה זמן וכל , . , עיקר מזוני ,לדקי"ל יבם לגבי הרא"ש כדכתב שלו,ידיה
 לאיבה". לחהטאין

 מאיר" ו,,בית בהפלאה וכן יהושע" ב,,8ני גפשיטות שנוקט שמה אגיד,והאמת
 איבה מצד שהוא הרמ"ה ושיטת דמציאתה, איבה בביאור בתוס' הן שלסות ששתיכנ"ל

 היא, אחת התוס' שיטת לענ"ד הרא"ש, שיטת גם לזה והטה ידיה, במעשה כמודמזצות
 איתא דאם מיושב, לא אכתי הרמ"ה דשיסת דבריו, עפ"י הרא"ש להסביר ניתן לאדכן
 שלגבייהו מצד דאיבה. טעמא בהו דליכא אע"ג היתומים של הם ידיה  דמעשהדהא
 מציאתה אין למה דא"כ מובן, אינו ובמתכונתו, אביהם אצל שהיה החיוב נכהטךכאילו
 חיישינן לא דלגבייהו משום שהוא בגמרא אמרינן ניזדגת אלמנה ר"פ ובגמרא שלהם,נמי

 מצד שלהם זה הרי ואעפי"כ איבה חשש אין ידיה בכדעו~ה גם הא בכך, דמהלאיבה,
 מציאתה לענין נמי הול"ל טעמא מהאי א"כ האב, לגבי שהיה במתכונת החיובהמשך
 ממש. שזה שבש'ניהם האיבה שטעם מאחר בינהתם, להפריד יתכן ואיך שלהם.שהיא
 התום' דכתבו להא ס"ל דלא נימא אי האשה מציאת דפ' התוס' על שקשה הדיןוהוא
 האשה. מציאת ר"פ הגמרא מסוגית מ"ז בדף התום' על קשה מאידך ע"א. מ"זבדף

 ניזונת, ולהיות בה לחזור שיכולה מצד שזה הרא"ש שיטת לפרש נראה לאכן
 ניז'ונת א"ני באומרת ליה פסיקא לא עצמו דהרא"ט חדא, איבה. חעוש עדיין ישדע"'כ
 דאמרינן דהא ,ותו י'(. )סי' בפ"ד בדבריו כמבואר בה, לחזור מצית אי עושועואיני
 יום, כל של היה ומעשה טזונות שתקנת כהנום הוא הרי טועה, בכל בה לחזורדיכולה
 דבאומרת נימא מה משום א"כ לחבירו, אחד יום שייך ולא עצמה, בפני תקנההם.
 כשחוזרת אז הרי בוע הדרה דמצית משום שלו מציאתה מ"מ  1ושה ,ואינל ניזונתאיני

 מציאתה עם יחד ידהת 'ומעשה הבעל, מצד מזונות - ההדדיים החלובים שני גםחוזרימ
 ומאי ניזונוע היתה לא שבהם הימים אותם של במציאתה לזכותו לנו ומה שעהעומאותה

 דשה ידיה מעשה  שלגבי  דבטם  הימים,  אותם של ידיה ממצשה  ימים  אותם של  מציאתהש'נא
 מציאתדנ לגבי לומר לגו יש סמו"כ ניזונת, היתה לא הימים שבאותם כיון איבה, שייכתלא



302

 הוא דמציאה איבה דאמנם אחד, בקנה עולים ס"ז ודדף מ"ז דדף חת'וס'וביאור
 אינה זו כי היתומים, לגבי והן הבעל לגבי הן מזונותיה, יעכבו שעי"ז החשש 'מצדלא
 מזונותיה, יעכב האיבה שמצד חייוע"נן לא זה ובגלל קבועה, גלתי מקרית הרווחהאלא
 חשש דהן חוא דאז כשגיזונת, אלא שייכת האיבה אין המציאה, לגבי גם עכ"פאולם
 לאיבה גם מקום אין כלל ניזונת בשאיגה אבל המזונות. שיעכבו מבלי ע'כ"פ,קטטה
 דכ"ון האשה, מציא'ת ר"פ ,גת,וס' שהקשו וזהו כלום. לוולהם לוקחת שאינה כיוןדקסטה,
 שלו, דמציאתה לתקן שייך לא דמשוהה נ"זופת, שאינה בזה כרוך מציאתה על הדיוןדגם
 מעשה לענין ממפיק טעם זה וע"כ עליו, שאטורה וו באשה שייך לא איבה, לסעםוכן
 'מציאתה. לגבי והן ידקה מעשה לגבי הן שילכים נאחד הטעמים ,שני א"כידיה,

 עושה ואיני ניזונת איני באומרת שגם הרמ"ה, על ההא"ש השגת ,מבוארתוכן
 עצמו מעל שהוריד הוא הבעל שלא כיון משלו, ניזונת שאינה אעפ"י לאיבה לחשחעיש
 כאיל'ו זה שהרי קטטה, השש יש התקנה, על ,שויתרה היא ביזמתה אלא חמזוגותחיוב

 הא כנ"ל היי מזונותיה, שיעכב חש,ש כאן שייך שלא ואעפ"י אותה. לווןממשיך
 קטטה, לידי אתה יבא שמ"מ אלא מזונותיה, שיעכב חשש, מחמת לא הוא שלודמציאתה

 השש גם שוב וכל, מכל מזובות חדהב גנעליו שנפקע דכל ס"ל, אולי)והרמ"ה
 ובבא(. בזה משלו כלום לוקחת שא'ינה כיון שייכא, לא דקטטהאיגה

 אין מלהינשא ידו על שמעוכבת מצד הוא במזונות כשהחיוב הדברים,מסקנת
 אין יבזה קגם, משום הוא החמוב ,שבכה,ע מכדון א', : טעמים ,משני וזה שלו, ידקהמעשה
 חשש שיש במקום אלא שלו א'ינם ידיה שמעשה ,וב', שהיא. בתמורה אותו לזכותמקום
 ואלמנה לאיבדנ מקום אין ממנו, היא והסיבה תחתיו, יושבת שאינה כה"ג וכלאיבה,
 חעוש הב ידיה מעשה שלגבי מפגי או הוא, מציאתה, ולא יתו'מים של ידיהשמעעוה
 אדם, של רצונו חכמים שאמדו מה פי על היתה  שהתקגה מפני או באל,מנה, גםאיבה
 במעשה זגה היבם אין אלה מטעמים שבחילו. מתכונת באותה ניזונת שתהאשרוצה
 הדין ,והוא מגור'שת,, ואינה במ'גורשת גם קיימים אל'ה וטעמים וברח, בדין גשעמדידיה
 מלהינשא, ידו על שמעוכבת מגרשה, ואינו לגרש שחייבבמי

 הרא"ם לשו"ת הערעור גש,וא בפס"ד שמובא ,שמה ל'מ'דיס, נמצאנו האמו'רמכל
 דחד ידיה, מעשי נמי הדין 'והוא שלה, "מציאתה מגורש,ת ואינה שבמגורשת ל"דסי

 שבנידין. והראשוגים הגמרא מסוג"ות בהכרח ויוצא'ת מוסכמת, דעה היא הוא"טעמא
 : 'וז"ל שכ' הרמ"ך בשם ע"ב י"ב לב"מ מק'וגצת" ב,,שיטה)חנ"ע

 שלה, היא הרי מגורשת ואיבה מגורש,ת שהיא אשתו"מציאת
 של ממון תנאי בכל שתייב הדין והוא במזונותיה' חייב הואואעפי"כ
 מטפק". - ידו ש,תחת מה מכל יורשה מתה ואםכתוכה.

 בקבורתה, שתייב לומר מוכרח מספק", 'יהו ותח'ת ממה ש,,יורשה ממש"כוהגה
 קבורתה לגבי ואילו נתגרש,ה, לא עדיין ,שמא ממפק בלרושתה שיחזיק להמר יתכן לאשהרי
 בכלל שהוא משום הוא בקבורתה שהתיוב או נתגרשה. כן שמא מספק עצמו לפטוריבא

 במה רק הקבורה, חיוב נגד שתקנו בירושה ווכה אינו ומ"מ 'כתובה", של ממון"תנאי
 של ממון תגאי בכל הגעל ש,חידב ומכאן, נתגרשה. לא שמא הספק מצדשמוחזק,
 ממשיכה כאילו חכמים אותה שעשו פירושו אין להינשא מחמתו שמעוכבת מצדכתובה,
 כן בקבורתה קוחייב שכשם הול"ל שא"כ האשה, של 'החלובים לגבי גם אשהו,להיות
 לזכותו שאין ידיה מעשה שלגבי המכאן, כנ"ל, אע"כ מוחזק. שאינו במה גם אותהיויש
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 דאין כיון לעכב, יכול אינו הכתובה או המזונות דהיינו שמוחזק מה לגבי ואפילומספק,
 דמציאחצב דומיא איבה, הששכאן

 אשתו עדיין ודאי מגורשת שאינה כיון לומר "ואפשר בא"ד: עוד שסומש"כ
 היבות(. " בערך חסר שכאן מקובצת"  ב,,שיטה שם )וצויין 'ממציאתה" חוץ דבר לכלהיא
 הם זה שמשום איש, אשת בתזקת להעמידה יש מגורשת בספק שמא שגסתפק,הוא

 רש"י על הקשה בזה וכיוצא קיימים, ההדדיים החיובים ש,כל נראה וה ולשיהחיובים.
 הדין דהוא נאמר שחסרות שבמלים ומסתבר, עיי"ש. ע",ב צ"ז לכתובות  הפלאהבס'

 מציאתה, נמו שלה  הם מ"מ קיימיס, ההדדיים שהחיובים אעפ"י שלוה יריהלמישה
 וצע"ק(. איבה, חשש בכה"ג שייך דלאכיון

 שדעת 55( עמ' ג' )כרך רבניים דין בפסקי מהאמור מציינים ה'נ"ל דבפסה"דאלא
 שהבעל שכיון מסיקים 'ועפי"ז שלו, ידיה מעשה מגורשת .ואינה במגורשתהראב"ד
 מחיתה. כדי מרולחה שהאשה בכה"ג מזונות, ממנו להוציא איןמותזק

 ג', כרך רבניים דין מפסקי ובהסברו, הראב"ד משם שנאמר מה את בזהונביא
 ,;ובהשגות : שם וז"ל בזה. להעיר לנו שיש מה ונעיר תערעור, נשוא בפטה"דשהוזכר
  הבעל זוכה מגורשת דבספק כתב גזיהות דייני שני פ' בכתובות הרי"ף עלהראב"ד
 דכל משום היא, בזה הראב"ד של שטעמו ונראה וכו'. וכו' מזונות תחת ידיע;בכחצשה
 לה מגיע  שהיה כפי למזונות, הקודמת בזכותה אותה השאירו כתו,בתה, לה סילקשלא
 הטעם ואותו הגירה2ין, לפני כמו ידיה במעשה הביגל זוכה ,ולהכי בעלה, ש'גירשהלפני
 חיוב עליו שהוטי וברח בדין שעמד ליבם דומה ואינו מגורשת. ואינה במגורשת גםהוא

 שמעוכבת ומישים קנס, משום כן לפני לה שהיה למזונות לזכותה 'כהמשך לא חד"ם,בוזונות
 ידיה' במעשה שיזכה ביבם תקנו לא 'ולהכי ומעגנה, ידועל

 מגורשת הבמפק "כתב הראב"ד שכאילו שנאמר שמה לציין יש יאשיתוחנה,
 נסבים שדבייו הראב"ד, אמרם לא אלו דברים מזונות", תחת ידי במעשה הבעלזוכה
 ממש, במגורשת שהמדובר ע"א, י"ב דף דב"מ הכה2נה שפי' מה כפי "ירהולמיעל
 לענין היקש  דרך  צל הג"ל בפס"ד נלמדים אלא ואינם כתובתה, לה סילק שלאאלא

 להלן, שנראה כפי אולם דילן. בגמרא מת5רשת שהמשנה כפי מגורשת, ואינהמגהרשת
 כלל. זה על מזה ללמודאין

 אוחזין שנים ובפ' . . . מערבא דבני "ושמעתא : שם הראב"ד לשון הוא כךהנה
  כתובתה, לה נתן שלא אעפ"י שגירשה אשתו מציאת דקתני מתני' להא מייתיבטלית
 עד לזונה חייב כתובה לה נתל ולא אשתו את שגירש אדם אמרת, הדא לעצמה.מציאתה
 שלא זמן כל אלמא כתובה, לה נתן שלא אעפ"י מדקתני כלומר, משלם.שיפרע'נה

 תחת ידיה מעשי - ניהו ומאי עילויה. זכיה ליה ואית ביה שייכא סתובתה ל'הנתן
 אעפ"י מאי כלל, בהדיא שייכא לא דאי שלה, מציאתה ואפ"המוובותיה
 כת1בתה". נתןשלא

 ממש, גמגורש,ת המשנה שמעמיד הירושלמי לפי שדיוקו רואים אנומדבריו,
 אינו 'זה דיוק מזונותיה, תחת שלו ידיה מעשה שבכה"ג כתובתה, סילק לא ש,עדייןאלא
 פ"י שמח"  "אור  לועי'  ידיה מעשה דין ולא מציאה, דין אלא  הווכר לא שבמשנהממה
 כלל, דיוק אינו באמת זה כי וקצ"ע(.  כך.  גראה לא מהראב"ד אך "י"ט,. א"2ותמה'
 דיוקו אלא ידיה. מעשה ע'נין להז'כיר לה היה לא א"כ מציאה, בעמני  דצה המש,2השהרי
 לאשה( רק )ולא לבעל השאירה "דיין כתובתה סילק שלא שהעובדא שנראה ממההוא
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 גתן שלא אעפ"י מאי כלל, בהדיה שייכא לא "דאי שכ' כמו האשה, קניני עלזכויות
 גמורה, מגורשת שהיא מאחר כי בהם, שזוכה ידיה למעשה הכוונה ובע"ככתובתה".

 בשלה, לזכותו סיבה שום בו אין עדיין במזונות, מחייבים דמומו"כ כתובתה סילק דלאהא
 אכן ידיה, במעשה דהיינו - בשלה איתו מזכה אכן המזונות חיוב של העובדאאע"כ
 כן ויא מוחלט. באופן במגורשת שהמדובר מפרש שהירושלמי מה לפי רק הוא זהדיוק
 "אעפ"י במקונה האמור מתפרש שלפ"'ז מגורשת, ואינה במגורשת שהמדובד הבבל'ילפי
 שהיא - כלומר כתובה, לגתינת ויה רא ינה שא אעפ"י - כתובתה" לה נתןשלא
 אין לפ"ז א"כ שם. מקובצת" ב,,שיטה והרא"ש שלנו בתוס' כדפי' מגורש'ת, ספקרק
 לפי הראב"ד שדייק כפי שהן, זכויות  באשה לבעל נשארו שבכה"ג מהמשגה דיוקשום
 מציאתה, רק ידיה מעשה הזכירה לא שהמשנה )וממה המשנה, של הירושלמיפירוש
 הדר"נן א"נ מציאה(. בענין אמורים המשנה דיני כל שעיקר כיון דלוק, שום אין כנ"להרי
 וכמ"ש מגורשת בספק זכויות לבעל אין איבה, משום היא שהתקגה שכל הסבראליסוד
 הוא". טעמא "דחד -הרא"ם

 שכשם מגורשת, ספק של לנידון ללמוד אין הירושלמי של ההלכהומגוף
 בספק כן כמו שלו, ידיה מעשה ומ"מ הירושלמי לפי דניזונת הכתובה תשלוםשבמעוכבת
 של בדינו החיוב של דהטעם שלו. ידיה מעשה יה-ו דג"כ דהבבלי, אליבא -מגורשת
 זה. על מזה ללמוד ואין מגורשת, דספק בהא החיוב מטעם אחר, הואהירושלמי
 שם ב"מ ברא"ש מגיא הכתובה סילק בשלא דהירושלמי אליבא דחייב,דהא

 עד במזונותיה דחיוב מערבא דבני "דטעמא כלרוש,למי(, להלכה גם שפוסק ל'ע,)אות
 בבת יפה בעין כתובתה לה שיפרעו האשה, כח ליפות כדי כתובתה, 'כל להשיפרע
 פרוטה לה שיתנו עד במזונות שיתחייב חכמים תקנו יד, על יד על לה יתנו ולאאחת,

 חובות". בעלי מכל יותר לזונה חייב אמאי דאל"כאחרוגה'
 תשאר  שלא כדי חובות, בעלי מכל יותר  האשה ,כח דיפו דהא הסבר להוסיףונראה

 ואילו למזונותיה. הכל ותוציא יד על יד על הכתובה לה כשיסלק גלרושיה, עם כלבחוסר
 להתפרגס עותוכל פירות עושים גנכסים הכתובה להשקיע תוכל אחת בפת הכלכשתקבל
 שהותה כדרך במ'וונותיה, בטוחה שתהא בתקנה דייגו ש'כן, וכיון קיימת. ,והקרןמהפירות,
 ניזונת לאלמנה בדומה זה .והרי ידיה במעשה שזוכה דהיינו תחתיו, בעודהמקבלת

 הרווחה, לה לתת צורך אין כי יתומים, של ידיוה שמעשה כתוב'תה, גפרעת לא עודכל
 בהעום ,והוא להינשא, מחמתו שמעוכבת מצד הוא עוחיובו מגורשת, גספק משא"כוכנ"ל,
 כשם איבה, מצד שהם ידיה במעשה לזכותו אין וכן תמורה, לו לתת אין ע"כקנס.
 טעמא. מהאי במציאתה זרכה-שאינו

 חולק שהירושלמי נראה כי לבבלי. מהירושלמי זה לענין ללמוד שאין עודוי"ל
 ע"ב(, נ"ח )כתובות הונא כרב וכדגקטינן איבה, משום ידיה דמעשה בטעם הבבליעל

 ')רפי"א אמרו בירושלמי .ואללו עושה. ואיני ניזונת איני ,שתאמר אשה יכולה ו'הדמשום
 )וב,,קרבן לה" שומעיז אין למזונותי ידי מעשה יצאו שאמרה איש, "אשת :דכתובות(
 מעשה תחת מזונות תקגו וחכמים ידיה, למעשה לו היא משועבדת דקסבר : שםהעדה"
 וממילא איבוק משום שניהם הם לבעל יד"ה ומעשה מצהאתה הבבלי שלפי בעודידהה(.
 הוא", טעמא "דחד שלה ידיה מעשה גם איבה, חשש שייך דלא שלה, שמציאתהבגוונא
 מפורשת הירושלמי דעת היתה אילו אפילו ע"כ אלה. שני ביז קשר אין הירושלמילפי

 כתה ללמוד אין אז גם וכג"ל(, כן, הדבר שאין )מה שלו ידקה מעשה מגורשתשבספק
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 איננו וזה איבה, חשש שיש בגוונא רק לבעל ידיה שמעשה הבבלי, כפי דנקסינןלהלכה
 מגורשת.בספק

 האוקימתא ולפי דהבבלי, אליבא מחלוקת לראות יסוד, שום שאין מהנ"לויוצא
 חולק אינו הראב"ד וגם מגורשת, בספק שהמדובר דב"מ, המשנה בפירוששבבבלי
 מהרא"ם, וכנ"ל עצמה, של ידמה כחצשה דהבבלי אליבא מגורשת,שבספק

 ביה"ד, פסק למלא מסרב והוא לגרשה, חיוב הבעל על שנקבע בנידוננו,ולפ"ז
 ידיה מעשה ואין במזונותיה, חייב הוא מחמתו, להינשא מעוכבת .בגדר האשהשהרי
 . לו.שייכים

 "בעלייתו של הדין אין שבכה"ג נראה כי אם להייבו, שיש ,המדונות לגובהואשר
 אולם לחייבו. באים אנו יחד, שגרים ואשה בעל בתור חיובו מצד לא ,שהרי בעל"של
 המקובלת, הרגילה הרמה עם להתחשב יש מיוחדת חכמים תק'נת מכוח שהוא זה בחיובגם

 )יו"ד לו" יחסר אשר מהסורו "די כנאמר הרגלו, לפי הוא החיוב ,בצדקה, שגםכדרך
 ר"נ(,סה

 לפועל להוצאה העיכוב את לבסל יש היום, עד לשעבר למזונות ביחסע"כ
 מאז שנצטבר הסכום את תגבה והאשה הערעור, נשואת ביה"ד החלטת ע"ישנקבע
 ובאשר תשל"ב, באייר כ"ז מיום פסה"ד כפי לחודש ל"י 200 של חשבון עפ"יהעיכוב
 לחודש' ל"י מאות שש בסך הבעל את לחירב יש להבא,למזונות

 ישראלישאול
 אני נוספים הלכתיים ומנמוקים שליט"א ישראלי הגר"ש שכתב במהעיינתי

 למסקנא,מסכים
 קאפחיופף

 לו, להצטרף או'כל ול'א אעשה ומה שליט"א, ישראלי הגר"ש כב' בדבריעיינתי
 שלפנלנו, הזה בענין הצער ,הוא ורב הכאב שגדולאף

 את לה להישאיר זה עם ויהד מבעלה, לאשה מזונות להוציא דרך כל לדעתיאין
 מבעלה. ניזונית שהיא התקופה באותה שהרויחה ידיה ממעשה מקבלת קוהיאההכנסה
 וכהמשך ואילך(, 353 עמוד ה' כרך בפד"ר )פורסם כה/34, בערעוד הדין פסקעיין

 כאן. נוסיף ההוא הדין בפסקלאמור
 : נפסק א' סעיף ק"ס סימן העזר אבןבשולחן-ערוך

 ליבם", ידיה ומעשה בעלה משל ניזונת הראשונים חדשים ג'"יבמה
 ייבם, ולא הראשונים, החדשים ג' לאחר לדין תבעתו לענין בשולחן-ער'וך,ולהלן

 : שם ד' בסעיף ידקה, מעשה בדבר 'נפסק, במזונותיה, אז חייבשהיבם
 ניזונית". היא אפילו לעולם שלה ידיה"מעשה

 ותמה בפסקיו, והרא"ש התוספות בשם זו הלכה המביא שם יוסף" ב,,ביתועיין
"בית-יוסף":

 כתב זה, סימן בריש שכתבתי שבתשובה, הרא"ש, על לתמוה"ויש
 ז,יאבי לומד יש ושמא יבם, של ידיה מעשה ניזהנת, קוהיא חדקביםשבג'
 וברח", בדין עמד מדין חדשיםג'

 שלאחריהם, המזונות ובין החדשים ג' של המזונות בין מה הזאת, התימאעל
 . י ג א ש מדוע להסביר מבלי "דשאני", בקצוה "בית-יוסף" משיב ידיה, מעשהלענין
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 : "בית-דהסף" 'ת'מיה,ת את המייש,ג שם בדריש'הועיין

 כתב שהבעל דעלמא אל'מנה ד,באני מידי, קשה דלא בראה"ולי
 ידיה מעשה שגהייו ה,ואיל ,ולכן קיים, עדיין הבעל כאילו והוה . . ,לה
 מ'לזונה הפסיקו שלא הואיל ליורשים, ,הם מיתתו לאחר גם איבה, משוםשלו
 דאיבה. טעם מכת היה והעיקר דאביהם, 'כתובה 'תנ'אי מכח אחת שע'האפילו
 תבעתו שלא זמן כל חדשים, שלשה לאחר מיד מלזונ'ה שפם'ק יבם גביאבל
 שלו". ידיה מעשה אין לכן דאיבה, הטעם שייך לא והשתא כנ"ל,לדין,

 הוא שלאחריהם, המזונות 'ובין תדשים ג' ש,ל המזונות בין להבדיל המבחןכלומר,
 הפסק ללא הק'ודמים, המזו'נות של הכח2ך עההם 'מ,כיון החדש,ים, ג' של שהמזונותבזה,
 המ,זונות בגדר והם ,ואשה, בעל שבין המזונות דין במסגרת נכללים הם לאל'ו, אלובין

 ז'ה, בכלל מזונ'ות 'תחת ידיה מעשה 'ורין אלו, מז,ונות ש,ל ההלכות כל עליהם וחליםהללו,
 כבר. איננו איבה, - יד"ה מעשה של הדין טעם כאש,ראף

 חיוב והסתיים שנפסק לאחר בא שהוא ביבם, לדין תבעה של המזונות חיובאבל
 בעל שגין המזונות דין בתחום שאיננו חוש תיוב בגדר הוא הרי הקודם,המזונות
 התקנה מכח מזונרת, תחת ידיה, מע'שה דין א'ת א,לו בוזונות על להחיל ואיןואשתו,

 ידיה מעשה "תיקנו ואשה: בעל במזינות ע"ב( ונ"ח ע"ג מ"ז )כתובותש,בברייתא
 שלה. ידיה מעשה לכן כאן, אינו איבה" "מ'שום - לתקנה שהטעם ,ומכיון מדונות".תחת
 א'. ס"ק ,שם, ובט"ז וב,,בית-שמואל" שם בב"חועיין

 בבבא- כמבואר גמזונותיה, חייב שהוא מגורשת, ואינה במגורש,ת גם הואוכך
 מעשה ל"ד, בסימן א' חלק בתו2ובותיו מזרחי, אליהו רבינו ולשיטת ע"ב, י"במציעא
 המזונות אין הרי מגורשת, ספק שהיא מכיון 'כי מבעלה. שניזונית פי על אף שלה,ידיה
 מזונות לה אין הרי מגורשת, היא שמא הספק לצד כי מבעלה, אשה מזונו'ת דין מכתהללו
 מעוכבת, דין אחרת, ,הלכה מכח הם הללו שהמזונות אלא אשתו. לא כבר היא כיאלו,

 שבברייתא התקנה במסגרת כלל ואינם זה,, גט-מפק ידי ע'ל שנולד חדש חיובלהנשא,
 וולהוציא מזרחי. אלההו רבינו לדעת שלה ידיה גדעובה ולכן מזונות", 'תח'ת ידיה"מעשה
 אין כי יכול, הבעל אין אשתו, עדיין היא אולי הכללי, ,הדין מכח ידיה מעשהממנה

 הכללי. הדין מכח מספק מז,ונות ממגו להוציא יכולה לא ש,היא כמו מספק,מוציאין
 ואינה במגורשת הדן ע"ב, ד' דף ששרן, יעקב לרבינו "בגי-יעקג" בם,פרועיין
 זוכה הוא אם - במזונותקה חייב הבעל ע"ב, י"ג בבבא-מ'ציעא כמבואר אשר,מגורשת
 בפר'ק,ונה. 'חייב שהוא אחר'י נכסיה פירות אוכל הו'א ואם מזונותיה, תחת ידיהבמעשה
 ובפירותיה, ידיה ב,מעשה זוכה הוא שאין ראיות ששו'1 'הר"י מביא שם הדיוןובמהלך
 : מקשה הוא זהולפי

 ראיה מייתי דמאי ז"ל, הרי"ף על קשה האלה הדברים פי,)ועל
 לידה, גיטא דמטי עד בפרקונה זכי מדלא לקיש כריש לן קיימאדלא
 הכי ואפילו בפרקונה דחייב מגורשת בספק הכא דהא תברא, מצדהוהרי
 פירות, אביללא

 דרבנן אלא אכיל, הוי מדינא נמי דהכא ליה דסבירא לומרוצריך
 פירות. יאכל ולא בפרקונה חייב דיהא דתקון מספק, וגירשה כה2וםקנסוהו
 לאו חתימה משעת פירות דמ,פסיר לקיש לריש ליה דסבירא במאיאבל
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 הייב שיהא דין איגו הוא, דמדינא וכיון טיינא. אלא הוא קנסמטעם
 פירות". יאכל 'ולאבפרקונה

 מגורשת ואינה במגורשת הבעל את קנסו למה בהסבירו שם, לעיל בדברלוועיין
 : לגרשה עיניו בנתן מאשריותר

 בספק לאשתו גט זורק אחד כל יהא שלא כדי . . . הוא קנס"דהכא
 . " . . . לגרשה עיניו שנתן מהיכא טפי וגרע מליינשא.ומעכבא

 גט לה יתן לגרשה, בעי אי . . . כהוגן שלא עשה דהוא,;מכיון
 מעוכבת בהבבילו והשתא אצלו, ותישאר כלל ליגר,2ה לא לא, ואיבמוחלט,
 קרחת ונמצא בודאי, ביה אגידא לא הראשון בבעלה ואפילו ,לור,לינשא
 . " , . . קנסוהו ומכאן,מכאן

 והפירות, ,והפדיון הידים, ומעשה שהמזוגות פי על אף כי הוא, הדבריםוהסבר
 במקום כלומר , ן י ד ה מכח דנים שאנו במקום היא ,ו 'תל'ות ,בזה, זה הםתלויים
 שהחיוב מחייבת הדין שורת הרי הדין, פי על הוא ופדלון במזונות והפטורשהחיוב
 ונתקנו והפדיון המזךנות תמורת שהם הזכויות ושלילת חיוב אחריהם יגררווהפטור
תחתיהם.

 , ס נ ק מסיבת אלא הדין, מצד לא היא הזכות הפקעת או שהחיוב ,במקוםאבל

 שעקב ומי הדין, כללי בתחום לצמצמו ואין הדין מיגבלות לו עואין הוא קנס שלדרכו
 משורת "לפגים לקונסו גם יתכן בהפסזקק, או זכות בחיוב להקנס הוא ראוי בדבראשמתו
 שכנגד, בזכות יזכה לא זה עם ויחד היוב עליו שיוטל שייקנס, הוא פערש אשר זה :הדין"
 כך הזאת. הזכות תמורת שהוא מהחיוב ייפטר לא זה עם 'ויחד זכותו שיפסידחוא

 כלל. יפסיר לא הוא אשם הלא שכנגד והצד שיפסיד, הוא לבדו הואשהאמ2ם
 הוא ימודה קנס, מכח שהדא ובין הדין מכח הוא החיוב כאשר בין ווהבדלה

 לאחר היבמה במזינות היבם חיוב לענין עמד, ד"ה ע"ב, מ"א ביבמות התוספותבדברי
 : התוספות ,וכתבו חדשים.ג'

 תיקנו כנסה, שלא חכמים שקנסוהו קנס, דמחמת נראה,;וקצת
 שלו". ידקת מעעוה אין דהא מזונות,לה

 בפסקיו הרא"ש כתב וכן עמד, ד"ה ע"ב, ק,ז בכתדבות בתוספות מבהארוכן
 : ל,4ונו !וזה כ"ה, סימן החולץ בפרקביבמות

 קיה  מעשה אין דהא מזינות, לה דתקינו הוא קנס דמחמת"ונראה
 אלא לשהויי, ליה איבעי דלא קנסוהו . . . משלו שניזונית פי על אףשלו,
 , " . . . לאלתר לייבם ליהדהוי

 במזונות מהחייב לשלול היה יתכן לא הדין, מכח המזונות חיוב היה לוא :כלומר
 למעקהת זכאי במזונות החייב שאין ,ומזה המזונות. תחת קזהם ידים למעשה הזכותאת
 לקניס הוא יתכן ובקנס קגס, סשום הוא כאן המזונות שחיוב ראיה הניזונית, שלידיה
 זה. חיוב של תמורתו לחייב תושנק לא וגם חיוב יוטל שגםכך,

 שביבם פי על אף כי הנ"ל. הדין בפסק המדבאת הרשב"א שיטת מוסברת ,זהולפי
 האשה זכות שהפסד היא דעתו במורדת בזה, זה הם תלויים והפירות שהפדיון היאדעתו
 זכות הפסד הרשב"א לדוגת במורדת, כי לפירות, הבעל הפסד אחריו גורר אינולפדיון,
 מפסיד הבעל אין לכן קנס, כה2ום הכתובה, תנאי זכודות כל כהפסד הוא, לפדיון,האשה
 מפדיון הפטור ביבם אבל מירדדנ מתמת לאשה שקנסו הקנס עקב שכנגד, זכויותיואת
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 לפירות. הנגדית הזכות שלילית הזה הפטור אחריו גורר לכן הדין, מ'כחהוא'
 הרא"ש, סובר חדז?ים ג' לאחר ביבם הרא"ש. שיטת ביאור טעונה כן שאםאלא

 .הנגדית הזכות את אחדיו גורר ,קנס, משום שהוא חמ'זונות חיוב שאין לעיל,כמובא
 והזכויות שהחיובים ה'נ"ל, הדין בפסק כמובא היא, הרא"ש דעת ובמורדת ידים.למעשה
 זה. אחרי זה נגרריםהנגויות

 לפי : הנ"ל הדין בפסק הלבגו בה הדרך היא, האחת בדבר. ביאוד דרכיושתי
 שלענין אלא בעלמא, קנס וה אין שבמודדת הרא"ו, בשלטת הרלב"ת שלהסברו
 בהכרח הרי אי,נות, ובאין מביניהם". האיש,ות "נעקרה כאילו ר.ואים והחובותהזכויות
 שם. כמבואר יחדיו, לחלוטין נפקעים שניהם של והחיובים הזכולות שכלהוא

 דין בפסק דנים אנו בה הבעיה 'לפתרון 'הדרך וזו הרא"ש, בשיטת השניההדרך
 והזכות. החיוב של ועיקרו במהותו הוא ההבדל כי : היא שלפנינו, לשאלה ביחסזה
 "תיקנו מ"ז דף בכתובות שבברייתא התקנה במסגרת הדין, מכח הוא החיוב עצם אםכי

 ולהשאיר הזכות את להפקיע יתכן שלא היא הרא"ש דעת ", 'וכו' ידיה מעש,י תחתמזונותיה
 הורתו החיוב, של גופו אם אבל קנס. משום היא ההפקעה כאשר גם כנו, על החיובאת

 חמיב הרי הכללי, המזונות דין מכח ואיננו נוצר, ל'כך ומעיקרו הוא, קנס משוםולידתו,
 לשם קנס שהוא החיוב אין לכן זה, תחת זה ,שבברייתא, התקנה בתחום כלל אינוזה
 תחתיו, זכות כל אחריו גוררקנס

 : לשונו וזה הרא"ש, בשם ע"ב צ"ז כתובות ב,,שיטה-מקרבצת"ועיין

 הארוסין... מן ז"ל: פירש"י מגורשת. ואינה מגודשת"לאתויי
 גרה?ה, כשאינה אפילו הא האירוסין, מן לפרש מצי ,היכי מקשיםויש

 ואינה מגורשת דהויא דכיוז קשה, דלא ל'י ונרא'ה 'מזוגי. לה איןארוסה
 מן בין חילוק ואין לעלמא, לאינסובי מציא ולא ביה ואגידאמגורשת
 נישאו". ולא זמן כהגיעו הוי הנישואין, מן ביןהאירוסין

 מתקיפת החלוב המשך אינו מגררש'ת ואיגה במגורשת למזונות החיוב :כלומר
 חהוב חל טדם הזה הגט שלפני אף בארוסה גם ולכן לגמרי, חדש חיהב אלאהגישואין,
 שונה למזונות חדש חיוב הזה הגט עקב עכשיו חל למזונות, חכללי הדין מכחהמזינות
 גט לא - הגט בגלל הבעל את שקנטו קנס והוא הכללי, מהחיוב וגמהותובעיקרו
 ד"ה בתוטפות ועיין אלה. הרא"ש בדברי הדן רס"ג דף ב,גתיבות-משפט" ,ועיין לה.שנתן
 ג', סעיף נ"ו ,סימן העזר לאבן איגד עקיבא רבי בהנהות ועיין ע"א. ג"ח ביבמותדהני

 התשובה. בסוף וחידחן, דרוש א' חלק שבסוף בכתבים ווייל, מאיד לר'ובתשובתו
 עיניו שבנתן דרשב"ם אליבא הרמב"ן דעת על המקשה שם, "בני-יעקב"ועיין

 : מזונות לה איןלגרשה
 לה זרק דהיינו מגהרשת, ואיגה מגורשת לה משכח'ת היכי כן"דאם

 שגתן משעה והרי - במזונותיה, שחייב לה, קרוב ספק לו קרוב ספקגט
 מזונרת". הפסידה לגרשתעיניו
 לשונו: וזה הנ"ל, הרא"ש דברי סי על קושיתו "בני-יעקב"ומיישב

 דאף . . . לגדז?ה ע"ניו דגתן מהיכא טפי תרע . . . הוא קנס"דהכא
 ותיקנו חזדו מספק, דגידו?ה כיון מיניה, חיוב פקע חתימה דנהנעת גבעל

 במזתותיה", שיתחייב קנסמו?ום
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 עקב חל הדין, מכח המזונות חיוב פקע הגט חתימת שבשעת פי על אף :כלומר
 קנס". משום ו ג ק י ת 1 1 ר ז ח ,, אשר חיוב למזונות, חדש חיוב הגט של הזאתהנהיגה

 אחרי ביבם המזונות חיוב של גדרו את מסביר שם, בפסקיו ,הרא"שאמנם
 : חד,סיםג'

 במורנותיה". וחייב כאשתו היא הרי לייבם דסופו דכיון . . .,,
 הוא זה שחיוב הרא"ש כווגת אין אישות. חיוב בגדר הוא זה חיוב שגםמשמע

 התקנות לפי הגישואין חיובי במסגרת לאעותו בעל מזונות של החיוב אותובמהותו
 ללא מזונות ואין אישות, חיוב מאופיו הוא מז~ות וחיוב שהואיל אלאשבברייתא.

 חדשה, תקנה מכח חדש, חיוב ,שהם אף האלו, המזונות את גם הרא"ש מגדיראהבות,
 כאילו לייבם" ש,,סופו היבמה את ורואים הם, אישות סרך משום הם גם ,כי קנס,משום
 בחידושי ועיין הברייתא. מדין מזונות של הכללי החיוב זה איז אבל "כאש~תו",היא

 עמד. ד"ה ע"ב, מ"א ביבמות והריטב"א והרשב"אהרמנ"ן
 על החולק הרשב"א, תלמיד בשם שם צ"ז דף כתובות מקובצת" ב,,שיטהועיין

 בארוסה. ולא מגורשת ואינה במגורשת במזונותיה חייב בנשואה דדוקא וסובר רש"ישיטת
 ע"א, נ"ז כתובות ובריסב"א ,הרמ"ך, בשם ע"ב י"ב בבא-מציעא מקובצת" ב,,שיטהועיין

 על הראב"ד בהשגות ועיין הרא"ה. בשם ע"ב ק"ז דף כתובות מקובצת"וב,,שיטה
 ועיין הנ"ל מזרחי אליהו יבינו ובתשיבת גזירות, דייני שני פרק בריש כתובותהרי"ף

 י"ט. הלכה י' פרק אישות הלכותב,,אור-שמח"
 "מוריה" תורני בירחון מאמרינו וראה הנ"ל. בערעור הדין בפסק היטבועיין

 בהרחבה נידון שם ואילך. כ"ז עמוד תשל"ו, וחשון ואילך, ק"י עמוד תשל"ה,אב
 הללו. הבעיותמכלול

 בעל של מזונות שהם דנן ומבנידון במזונות כי היא, הדברים, מכל העולההמסקנא
 הנ"יואין, מיום ועומד הקיים חיוב הכללי, המזונות דין מכח הוא חיובם אשרלאשתו,
 : התקנה חלה הללו המזונדת על התחדהטות, וללא הפסק ללא היום, ועד מאזונמשד
 ממילא חל אלו, במזדנות הבעל את שמחייבים בשעה ולכן מזונות". תחת ידיה"בוצשה
 כבר. ואיננו העולם מן הלך זה דין של טעמו כאשר גם לבעלה, ידיה מעשההדין

 גולדשמידפאליעזר

 : ופוסקים הערעור, את לקבל דעות ברוב מחליטים אנולפיכך
 שש סך מהיום, החל למזונותיה, א. למערערת לשלם ב. המשיבעלא.

 לחודהם. ל"ימאות
 באייר כ"ז מיום למזונות הדין פסק של לפועל ההוצאה עיכוב)א(ב.

 בטל. -תשל"ב
 'תשל"ה, באייר כ"ז מיום הנ"ל הדין 5סק פי על המזונות חובאת)ב(

 ישלם היום, ועד הדין פסק של גיצועו עיכוב מאזשהצטבר
 ל"י מאות שלש של חד,עיים בתעולומים למערערתהמשיכ
 סעיף לפי לשלם שעליו החדשיים למזונית בנוסף וזהלחודש.

 זה. דין בפסקא'
 להוצאות. צו איןג.
 תשל"ז, באייר ח' ביוםניתן
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 לו/290 לה/218,ערעורים

 ירושלים הגדול הרבני הדיןבבית

 אליהו מרדכי קאפח, לוסף גולדשמידט, חלישו:ר  הרבנים  הריינים: כב'בפני

 : עניןב
 ת ר ע ר ע מה חובב(( וי. פוזננסקי י. עו"ד ב"כ )ע"יא.

 :נגד
 ב י ש מה אלינון( א. עו"ד ב"כ )ע"יב.

 לגיר,ושין חכרדכים בענינים ביה"ד שיפוט : ן 1 ד יה'ג

 בעניני לדון יחובות האזורי ביה"ד החלמת על  אטהערעור
 -- לכך. סמכות  לביה"ר שאין בטענה בעלה, לבט שבינהיכוש

 היא והביעהו הואיל לכך סמכדת  לביה"ד שיש  הבעלתשובת
 לגירושין. חילופית לתביעה בכרוך שיפוט -- גירושין,בעניני

 למצוה לתביעה גט, להביעה,לחיוב לגט, לכפיה לתביעה ברוך--
 בני של מגורים דירת -- בהסנמה. לגירושין להביעהלגרש,
 לגירושין בתביעה היעיל הבייור -- וחפציה. רהיטיההזוג
 הכרוכים כאשר כרוו -- לה. הכריכות התביעות עםיחד

 והיפוכו. דברהם

מסקנוה
 לג-וטהן כשרה תגיעה בית, לשלום לתביעה חילופית שדיא לגיריט"ן תביעהגםא.

 גירושין תביעת שי דרכה כי : נה הכרוך לכל הדין לבית שיפוט ,ומקנההיא
 לשלום. מקדימים לגיהושין, המלחמה למערכות היציאה שטרם ,חיא, כךלעולם

 אף אלא לגט, לכוף תגיעה דוקא לאו הדא כריכה, לענין לגירושין, תביעה1('ב.
 חוא, כך לגרש, שמצוה לקבוע תביעה וגם גט לה"וגתביעה

 ,ולפי הואיל כי יה, לענין הטו לגירושין ו2גיעה לג"ר'חעין, מוסכמת בקשהגם2(
 נתקיים אם אלא הצדד"ם ת מ כ ס " ג אף גט מסדל הדין נית ,;איןהתקנה
 פניה הרי לגירהויז", פסק*דין וניתן רגיל ,גמ,שפט כמודי,ון
 היא. לגירושין יעה תב הזוג, בני שני ידי על אף לזאת, הדיןלבית

 הכרוכים מהדברים עלמא לכולי ,הם והמציה, ההיטיה הזוג בני של המגוריםדירתג.
 במפורש, נכרך לא אם גםלגירושין,

 צורך ואין גיר,חץין", עת י ב ת ל הכהוך ענין "בכל הדא הייחודי השיפוט1(ד.
 לגלרושיו. לפסק-דיז כרוךשיהא

 בתגיעה שהויון חוא גה, 'הכרוך וגכל גירושין בתגיעת יעיל לבירורהדרך2(
 הגירור יידחה ושלא בבד, בד ויתברר יתקיים הכרוכות ובתביעותלג"רושין
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 המשפט זמן קיצור מלבד כי לגירושין, הדין פסק לאחרי עד הכרוכיםבענינים
 מבהינת הט, יהד ודבוקים אהוזים רבים במקרים הרי יהדיו, הדיון ידיעל

 להפרידם, שאין כך לזה, זה הכרוכים הדבריםהדין,
 בכל לפסוק הדין בית חייב גט, למתן התביעה נדחית הדיון, אחרי א'םגם3(

 למניו, הדיון נסב עליהם לגירושין, הכרוכיםהענינים
 גם אלא אחה. בבת באים לזה זה הכהוכים כאשר דוקא לאו הוא " ך 1 ר כ,,ה.

 כגון , 1 כ 1 פ י ה 1 דבר בבחינת לזה, זה הם מנוגדים האלו הדבריםכאשר
 אז גם גירושין, 4ך מזונות או : זה או זה בדרך היא והתביעה ימזונות,גירושין
 ככר - והיפוכם ניגודם בגלל דוקא ,וזאת לוה. זה הנוגדים הם כרוכיםבבחינת
 כרוכים. ירדו הכריתות וספרהמזונות

החלטה
 בית של אחת, למעעאה שהן החלטות, שתי על אחד, שהם ערע'ורים, שני הםאלו

 לב/250. בתיק ברחובות, האזוריהדין
 להם בחיפה, ברבנות תש"י בשנת לזה 'זו נישאו ואשה, בעל הם הדיןבעלי
 כיום שהן תאומות, קטנות בנות ושתי מבוגרים, כבר עוהם בנים שנימנישואההם

 עשר.כבבות
 נגד האזורי הדין בבית המשיב ידי על ומהוגשה בתביעה זה, דין ,שלתהילתו

 : דורש הוא בההמערערת,
 כל להחזיר וכן הילדים, עם יחד בעלה, לבית לחזור"לחייבה

 כלפי חדבותיה כל למלא לתייבה וכן מהדירה, שנסלה וההפציםהההיטים
 בית מתבקש כן לעש,ות 'תסרב הנתבעת ואם קהודאין, נשין כהלכותבעלה,
 עם יהד פיטורין, גט לקבל לחייבה וכן כמורדת הנתבעת על להכריזהדין
 בע'נינים ולהחליט לדון הדין בית כב' מת'בקש לגירושין זותביעה
 לגירושין",הכרוכים

 דירה : בתביעתו הכר,וכים הרכוש דברי את התובע מפרט התביעה כתבבהמשך
 שבמדובר, הרכהם של עיקרו לפנינו הצדדים שני הצהרת לפי ועוד. מכונית, בה,ואשר
 הרהיטים ,ונן 'הבית את המערערת עזיבת עד הצדדים גרו בה ג,, בעיוך ה1ירההיא

 יחדיו, מגוריהם בעת זו בדירה שהיו ביתותפצי
 תבהנה המערערת ידי על לפניו הוגעוה האזורי, הדין בית לפני הדיוניםבמהלך

 את התוכעת, של בפירוטה הכולל, המשלב, של הרכוש מחצית על לבעלות המעדב,נגד
 ועוד. הנ"ל המכונית הנ"ל,הדיהה

 על עיקול צווי האזורי הדין בית ידי על ניתנו הצדדים שני שללבקשותיהם
 הנ"ל. והמכתית הדירה כולל.הרגוש,

 את ,לבטל המערערת ביקשה ,תשל"ה בניסן ד' ביום האזורי הדין בית.בישיבת
 זו תביעה לתבוע האזורי, הדין בית ,לפני כהה בא לדברי כווגה, מתוך לרכוש,תביעתה
 סמכות הדין לבית אין הזה הב"טול אהרי כי טען המערערת כח ובא 1;פשפט. ,ביתלפני
 על 'ניתנה תשל"ה בניסן ז' וביום התביעה, לביסול התנגד המשיב הרכהן, בעניגי.לדין
 : לאמור החלטה, האזורי הדין ביתידי
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 ענין את כרך והבעל מאחר ההביעה, לביטול הבקשה את"דוחים
 מבלי וזאת לגירושיה ולחילופין ,בית לשלום תביעתו עם הרכושחלוקת

 האשה, ידי על שהוגש,ה התביעה על האשה כח בא לטענותלהתייחס
 הדין".לבית

 וביום הרכוש,. בעגיני הדיון את לדחות המערע'רת ב"כ ביקש הנ"ל ההחלטהעקב
 : זו בקשה בענין הצדדים ש,מיעת לאחר הדין, ,בית מחליט תש,ל"ה, בתמוזי"ד

 יתחיל הדין ובית 'הדיון, ,לדחיית האשה ב"כ ,בקשת את"דוחים
 %כוש". בקשר מבעל הוכחות בשמיעתהיום

 לדון שלא הצדדים, סתסכמת הדין, בית החליט זו, בישיבה נוסף דיוןלאחר
 ההחלטה. על לערער .למערערת לאפשר כדי הרכוש, בעגין ישיבהבאו'תה

 לא תשל,ה. בתמוז י"ד ,מיום ההחלטה על ערעור לפנינו, הגיש המערערתב"כ
 עליה עיער ,לא תשל"ה, בגיסן ז' ,מיום ההחלסה את המערערת ב"כ השמיט מוועגדע
 הוה. והערעור בכתב הזכלרה לאוגם

 החלטה אלא אינה תשל"ה, גתמוז י"ד מיום האמ,ורה ההחלטה פן ספק הסירלמען
 נ"תנה ערעור, עליה אין תש"ך, הדיון בתקנות קכ"א סעיף לפי אשר הדדון, ,מהלךבדבר
 : כדלהלן מחלטה, תומל"ה באב י' ביום זה דין בית יהיעל

 )בתיק תשל"ה בתמוז י"ד מיום ברחובות האזורי הדין בלת"החלטת
 סמכות, בענין 'כהחלטה .לראותה יש הרכוש, בענין הדיון בדבר850/לב(
 טמכות". בדבר אחרת החלטה ככל לערעיר נתונה היאולכן
 כי : בניסן ז' מיום ההחלטה כלולה ,בתמוז י"ד מיום ההחלט'ה של בתוכה :כלימר

 הרכוש. בע'גין לדון המוסמך הוא הדיןבית
 לידי 'הצדדים את להביא נטינו בערעור. כחם ובאי הצדדים טענות אתשמענו

 בערעור, 'הדין פסק 'מתן את זה בגלל דחינו מרכוש, בעניני פשרה בדרך לגירושיןהסכם
 הצלחנו. לאאולם

 ,שחוגשה לזו ,זהה תביעה המחוזי המשפט בית לפני המערערת הגישה לביניביני
 תביעתה ינסבה עליה הרכוש אותו על לבעלות שהיא האזורי, והדין בית לפגי ידהעל
 החלטה, המחוזי המשפט במת ידי על ניתנה תשל"ו בחשזן ל' וביום האזורי. הדין ביתלסני
 : המש,פט בית מקבלבה

 בית לפני בדיון הזו הבקשה ענין 'נמצא פיה על ב. של טענתו"את
 בית אלו בענינים ידון כן ועל לגירושין התביעה במסגרת הרבניהדין
 הרגני".הדין

 העליון הפמטפט בךת ,לפני ערעור המערערת הגישה 'המשפט בית ש,ל זו החלטהע,ל
 לדחות ליאות ראה תשל"ו, ,בתמוז א' מיום בהחלטה מעליון, המש,פט בית 866/75(. א.)ע.
 שדעגערערת בערעור הדין פסק מתן לאחר עד שלפביו, בערעדר פסק-דינו מתןאת

 בית התלטת געקבות ביקשה, המערערת הגדול. הרבני הדין בבית המשיב נגדהגישה
 'בתמוז י"ד מיום ההחלמה על שלה הקודם הערעור כתב את לתקן ,העליון,המשפט
 הזא'ת הבקקיה העתק תשל"ה. בניסן ז' מ"ום ההחלטה על ערעור גם בו ולהכלילתשל"ה,
 שתי את בראותו הגדול הדין בית וו. לבקשה התנגדות בכתב מגהן והוא למשיב,הועבר

 המערערת ,לבקשת געתר הסמכות, בדבר הקביעה, הוא שענינן ממש, כאחתההחלטות
 לאחד. היו והם לראשון, האחרון הערעור אתוצלרף
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 ואת המערערת ב"כ טענות את וקרא:ו שמענו תשל"ז בחשון ט' מיוםבישיגה
 המשיב. שלטענותיו

 העניפה שגפסיקה מבעיות לכל זה בגידון להכנס עליגו אין כי גיכחנו העיון,אחרי
 משפטן כמו רבה בבקיאות לפכינו הגיש ועששיג אשר העליון, המשפט בבית וובבעיא
 וליישר בהרים לסתת למילתא, מילתא לדמות ומקיף, רב בירור מצריך שהיה דברמנוסה,
 גזה, צורך רואים אנו אין שלפנינו בנידון התכרעה לענין כיהרורים,

 : נאמר בקציהובפשטות
 שהתביעה פי על ואף המשיב. של הגירושין תביעת ועומדת תלו"ה הצדדים גיןא.
 דרכה כי הוא וידוע גלוי הרי בית, לשלום לתב"4ה היא "חילופית" כאילולגירושין

 מקדימים לגירושין, המלחמה למערכות היציאה שטרם 'היא, 'כך לעולס גירושין תביעתשל
 הגירושין. תביעת של בכוחה ולפגום לגרוע ב,,לחילופין" ואין לשלום.בפתיחה

 היא כאשר רק אלא זה, לתואר ראויה אינה גירושין" ש,,תביעת אלא כן, לאואם
 גט, יתבע אשה, או געל שכאשר כך לידי הדבר יגיע 8~רי לשלום, פתיחה בלימוחלטת,
 יוכרח לא למען לכך, זכאי שהוא כפי אחד, במקום יתבררו זו תגיעה עגיני שכלויבקש
 נל עם חלילה, וחוזר הדין לבית הכהספט ומבית המופט לבית הדין ,מגית רגליולכתת

 להיות אלא בריהה כל זה לתובע לו תהיה לא אלו, לגלגולים הכרוכותההרפתקאות
 אך לרצוגו, בניגוד ולדרועו, לשלום, חתרהורים ית גחובו להטמין בתביעתו, ה ג כ אל

 שתביעה למקרה גם וחושש:י מחט. של כחורו גם ולוא לשלום, פתח ללא גירושין,ורק
 - ואמת שלום דברי ללא 'זו, כגוןלגירושין

 ל א ל ון
 ש,מ"
 שיקויים זה ,לידי תביא ,

 לשלום, מוצא ללא במוחלט לגירושין : לשמה" גא לשכאה שלא ,:שמתוך הזה בתוגעבו
 שבית אחרי המשיב, 'בתביעת בדיון האזורי הדין בית של הראשונה בישיבהב.

 היא, מי על ההוכחה חובת : לפגיו שעמדה הראשונה חהבעיא הצדדים, את שמעהדין
 :החליט

 מכך וכתוצאה בעלה לבית לחזהר האשה את לחייב יכולים אנו"אין
 שמצג בעדות הוכיח לא עוד כל מורדת, גהכרזת לדון מסרבת היאאם

 'זאת". מאפשרבריאותו
 לא ועד לעולם שכאילו פיה על ולגחש זו בהחלטה להתלות רצה המערערתב"כ

 לדיון מקום אין כי טוען, הוא ולכן, כמורדת. זו אשה על האזורי אדין גיתינריז
 הרכוש.בעניני

 ההוכחה חובת לענין כאמור אלא איגה זו החלטה ממש. כל בה אין זוטענה
 אם ואדרבה, הראיות. הבאת אחרי ש"היה מה על עתידות הגדת כל בה ואיןבלבד,
 הרי בית, ישלום התגיעה כדחיית זו החלטה ונראה נלך 'המערערת כח בא ש,לבדרכו
 לגירושין התביעה אז וגשארה הזאת התביעה של גוריה את לשלילה מראש חורצתהיא

 וקיימת כלל, חילופית עוד היא אין וממילא לדון. הדין בית שימשיד חוא סה ורקבלבד,
 שלפ:ינו התביעה כי הוא, למותר שהדבר אלא .לגד. לגירושין "טהוהה" תביעה ורקאך
 התביעה כאשר וגם אף למהדרין, לגירושין כשרה תב"צה היא וטצנותיה, נסיבוהיהלפי

 הדין, בית ידי על להלוטין בוטלה טרםלשלום-בית
 לאו זה, יענין היא, לג"רושין, הדין בבית תביעיה כי לציין, עלינו 'וכאזג.

 שמצוה לקבוע תבישה 'וגם היא, כך גט לחיוב תביעה אף אלא לגט, לכוף תביעהדוקא
 'הוא. כךלגרש,
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 ,לפסק-דין הזוג בני שני ידי על המוגשת מוסכמת בקשה אפילו אלא עוד,ולא
 : נאמר בה תש"ך, הדיון בתקנות קל"ט תקנה ראה י;וא, בכלללגירושיז,

 'נתקיים אם אלא הצדדים בהסכמת אף גט מסדר הדין בית"אין
 לגירושין". דין פסק וניתן רגיל במיופט כמודהון

 במשפט כגוו ן 1 י ד אחרי ורק אך אלא במוסכם, אף גירושין, אין התקנה לפיואם
 אחד ידי על אם לזאת, הדין לבית פניה כל אם לגיי'וש'ין, ן י ד - ק 'ס פ 'ואחרי ל י ג'ר

 היא. לגירושין ביע'ה ת הרי שביהם, ידי על או הווגמבני
 היבני. הדין בית לפני היא ועומדת תלויה דגן בנידון הגירושיז ת יע תבד.
 לגירושין", בפסק-דין הכרוך ענין "בכל נאמר לא תשי"ג רבביים דין בתי בחוק 3בסעיף
 קיימת., לגיר'ושין התביעה עוד כל ולכן, הגירושין". ת ע י ב ת ב חכרוך ענין "בכלאלא
 . ,היא, 'ועומדת קיימת שהכרלכה חולקאין

 של המגורים דירת בעיקרו הדין, ,בעלי שני ,לדברי הוא, הנידון :שוא הרכושה.
 מהדברים הוא יחפציה, מגורים דירת ענין הזאת. "דירה וחפצי רהיטי לכן הזוג,בני
 'נכרך, היה ,לא אם גם הכר'יתות, ספר עם כרוכים" "ירדו מתחילתם עלמא לכוליאש,ף
 'התגיעה. בכתב מפורשות גכרך כאשר שכןומכל

 גירושין בתביעת יעיל לבירור הדרך כי הנסיוז, 'מתוך לו;עיר', עלינו וכאןל.
 יתקיים הכרוכות בתביעות והויון לגירושין בתבועה שהדיו7 הוא לתביעה, הכרוךובכל

 הדין פסק 'מתן לאחר עד הכרוכים בענינים הבהרור יידהה ושלא בבד, בדויתברר
 אחוזים רבים במקרים הרי יחדיו, יהדיון ידי על המשפט זמן קיצור מלבד כילגירוש,ין.
  ,להפרידם. שאין כך לזה, זה יהכרוכים הדברים ,הם, יחדודבוקים

 אם פשרה, בדרך ניתנים לגירושין הדין מפסקי שרבים הוא כידוע ועוד,ואת
 פשרה, בדרך הדין בית בפסקידיז ואם הדין, בית בסלוע עצמם הצדדים ידי טלהנעשית

 צריכים גופם, הגירושין בענין לפסיקה ומגיע גב"רור, עוסק הדין בית כאשר הרי כן,ואם
 של כוחו גופם, הגייושין בענין בפוסקו ואז הכרוכימ. העני:ים גם לפניו ברוריםלהילות
 לזץות הדין לפי הצריכה פשרה, נדרך חכרוכים, בענלנים גם ~חד לפסוק יפה, הדיןבית

 לגירישין הכרוכים בעבינים יפסוק הדין שבית הדעת על יעלה וכי לדין.קרובה
 בארובה.כסומא

 הכרוך ובכל הגירושין בתביעת הבירור ימוצה כאשר כי ולומר, להוסיף'ועלינו
 התובע תביעת לדחיית הוא הפסק-דין אם גם הרי פסק-דין, במתן הסיום שעת ,ותגיעלה,

 שנידונו הע:ינים בכל לפסוק ,תפקידו מלמלא להמנע הדין לבית לו חלילהלגירושין,
 בר-סמנות בית-דין ידי על נעשה הללו, בענינים השיפוט כאשד כי לה. ובכרוךבתביעה
 בדין. זכה לא ~~התובע זה עקב ,הדין ,בית מידי נומטת הזאת הסמכות אין וכדין,כדת
 התביעה הגשת שהוא הדין, תחילת לפי נק,בית לשפוט, בית-דין ש,ל שסמכותו הואכלל
 לדון, הדיז בית הוא מוסמך לסופו, סמוך ועד המשפט מהלך ובכל מתהילתו ואםלפניו,
 הסוף עד הדין את ולסיים מלאכתו את ,לגמור הוא וחייב שמוסמך הוא, 'וודאיוואי
 גכלל.ועד

 הכרוכים, בענינים הפסק-דין אין אז גם לגירושין, חיוב הדין בפסק אין כאשרוגם
 הוא מעשי ענין הרי גט, וחייב התביעה נידחית אם אף כי למעשה". 'ולא "להלכהבגדר

 הדברים בכל בעתיד וחובותיהם ז'כולותיהם הם מה לדעת הזוג, בני הדין לבעליסתחלט,
 יחדיו להמשיד הוא הזה העתיד אם ,בין הבדל ואין המשפט. בדיוני שהיוהסרוכים
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 או ; הדין גית בהשפעת או 0השפעתו הדין, פסק אחרי כן יחליטו אםלשלום-בית,
 לכך. חוייבו שלא אף ,כזאת למסקנא יגיעו אם גירושין, הוא שלהםשהעתיד
 עמיתך' תשפוט ,בצדק : שנאמר , ק ד צ ט פ ש מ השופט לששוט עשה "מצותז.

 לשק -- דבר". בכל דעט חלי שמ השויית ח המשפט צדק זט אי--
  הדט בעלי :מ2שני הוא, וטבמשפט הצדק א/ הלכה כ"א פרק סנהדרק בהלכותהרמב"ם
 ווה, אחד, דין לבעל שהוא ,בכל גריעות וללא יתרון ללא הדין, בית לפני הםשווים
 גופו. הדין פסק בגתינת שכן ו'מכל ובניהולם, בסדרקהם הדיון, בהליכי דג,ר, לבכ
 לטובת הוא הפסק כאשר רק פסק-דין, וינתן, לתת, בית-דין 'כח אם הוא, יסודי שויוןאי

 הדין בית שעל זה, ועקב כאשר, פסק-דין, ינתן ולא ייפקע הזה והכח אחדבעל-דין
 שכנגדו. הדין בעל ,של לטובתולפסוק

 בטיע'ון ובהרפתקאותיו, במשפט השקיעו הדין בעלי אשר הרב הע'מל הואואיה
 של העבודה היא ואיה וכו'. משמע, תרתי - הבדבוים בזמן ובצער, בסורחובראיות,

 זה בגלל רק ולתוהו, לטמיון ילך והכל יהא, בכדי קמהכל והיתנן ודייניו. הדיןבית
 השני, הצד של לטובתו ולא האחד, הצד שו לטובתו כך, ולא כך היא זה ,בדיןשההכרעה
 הדין פסק כאשר כחל, ללא אבסורד לכדי להדחף אגו עלולים נחשוב, אחרתואם

 ללא שיפוט בסמכות - לגירושין פסק-דין עם ביהד הראשונה בערכאה יינתןבכרוך
 המחייב בחלקו הזה הדין פסק בערעור יבוטל ובאם ; המהדרין מן למהדרין גםפקפוק
 נופל הכרוך, בכל השגי, בחלקו הדין פסק כי עח- נגיד עקביות, עקב אז, גםגירושין,
 בערעור. אושר הדין בפסק ה"ה שהחלק אףמאיליו,

 עוד אזכרנו עקבנו, על הכרוך זה ב,,כרוך" דברי ומדיח.
 במאמר כי אם -

 ,בהגבלה, ולפרשה פשוסה מידי להוציא אין , " ך 1 ר כ ,, 'הזאת המלה את :המוסגר
 יחדיו, כצמד אחת בבת באים לזה זה הכרוכים 'הדברים כאשר ורק אך הואש,)כרוך"

 לכהעל: והיפוכו. דבר בבחינת והם לזה, זה הם מנוגדים האלו הדברים כאשרולא
 גיר.ה2ין", .לתביעת 'תכרוך "ענין במשפט "כרוך" הלשון בפירוש היא דה2אלהכאשר
 נסיבותיו, לפי אשר, במקרה וכגון מזונות, לענין גירושין עניז ביל ביהס הואוהנידון
 זה: 1 א זה : 'בדרך הוא והדיון אחת, בכפיפה לדור יכולים הללו הדברים שניאין
 הבטלים מזונות, ווא גט או ; גט ולא קיומם, ומפני הנ"2ואין בתקופת שהם מזונות,או
 לזה זות הנוגדים גם אלא "כרוך", 'המלה פירוש הוא כך לא הנישואין, ביטולעקב

 דבר של הגיונו לפי מעשה, מטעמי הן וזה ניגודם, בגלל דוקא וזאת לזה. זה הםכרוכים
 ; משפט מערכות בשתי זו, את זו סותרות גם ולפעמים כפל, התדיינויות מניעת :"הכרוך"

 "כרוך". המלה של הלשוו פירוש לפי להלכה,והן
 : מ' עקב פרשת דברים בספריראה

 השמים. מן ם י כ 1 ר כ ירדו ומקל ככר : אומר יוחאי בן שמעון"רבי
 ככר הרי התורה את תעשו אם : לישראל הוא ברוך הקדהם להםאמר

 ירדו וסייף ספר א'ומר א'ליעזר רבי בו, ללקות מקל הרי לאו ואםלאכול,
 בזה, הכתובה התוףה את עשיתם אם : ל'הם אמר השמים. מן ם י 'וכ רכ

 בו". לוקים אתם הרי לאו ואם מזה. ניצוליםאתם
 חהיפוכו, דבר והם והסייף, הספר והמקל הככר זה את זה הם נוגדים : לפנינוהרי

 לוה, זה הם כרוכים 'כך וכהטום ,כן פי עלואף
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 יש: כחתות ספר אם : כרוכים ידו וספר ככר נאמד: אנווכר
 ולפיכך ולכן "1, מזתות ככר איה כריתות ספר ואם איה לאכול מזונותנכר
 לוה. זה הכריתות וספר המזונות ככר הםכרוכים

 גולד,טמידנ1אליעזר

 : מחליטים אלולפ"כך
 ז' מלום ברחובות האזורי הדין בית החלטות על הערעור אתדוחיםא.

 הייחודי וטהוטיפוט וקובעים תוטל"ה, בתמוז י"ד ומיום תוטל"הבניסן
 הרבגק הדין בית לפני הוא הצדדים ,טל הרכוחטבעגיני

 להוצאות. צואיןב.

 תזטל"ה בחוטון ט"ז ביוםגיתגה

 355/ל"ז מס'חיק

 אשקלוה-אשדוד  לבפת  האדורי  הרבבי  הריןבבית

- 'יל'וז של'מה הרבנים : ה,דיינים כב'בפני  טופיק משה ריזי, חיים אב"ד, 

 : עניןב
 א. : ת ש ק ב מה

 נ :המשיב

 קיתק מחר :הנידון

 קידש כאילו שהמשיב הקידושין את שיבטלו צעירהעתירת
 בעלמא, שחוק לשם מחברתה שלקח בטבעתאותה

- '  
 מה

 אומרים הם אם פסולים עדים בפני קידושין שלדינם
 הדק מה -- קרוב, העדים משני אחד אם הדין מה --אמת,

 ם להשי אדם נאמן אימתי -- פסול, העדים משני אחד נמצאב
 בספק הדין מה -- לעדות, צמו ע ת א ל ו ס פ ל ו ע ש ר ו מ צע

 מחזקה. ממון הוצאת ולגגי איש אשת איסור לגביספיקא

 ם י נאמנ הזוג בגי והאם שחוק של בקידושין הדין מה--
 מה -- מאחרים' שלקח בטבעת במקדש הדין מה -- כך,על

 ראיה. עדי ולא ידיעה עדי בפני בקידושיןהדין
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 המיעוטמסקנות
 משום חלים הקידושין אין אמת, שעדותם אף פסולים עדים בפני אשההמקדשא.

 כשרים. עדים נפני אלא תופסין הקידישיןשאין
 נתערערה אם אבל רשע, עצמו להשים נאמן אדם שאין היא שההלכה פי עלאףב.

 נאמן. ריעותא, איזה בו שיש או לדבריו הוכחה שיש כגון כשרותוחזקת
 רבים פוסקים סוברים כך, על המעיד אחד עד גם ויש דשע עצמו שמשיםמיג.

 עצמו. לפסולשנאמן
 לעדות. פסול עדים עליו שאין פי על אף כוה~ע שהוחזק שמי אומריםישד.
 דפסול ארץ בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו שמי דיעות גםישנםה.

 דמקדש דכל משום קידושין, אינן בפניו הקידושין זאת בכל - מדרבנןלעדות
 הלכה שאין פי על ואף מיניה. לקידושין רבנן .ואפקעינהו מקדש דרבנןאדעתא
 ספיקות. לשאר להיתר כסניף אותם לצרף ישכמותם

 בלא אבל ספיקא, בספק מתייים אם איש אשת איסור בהוחזק הפוסקיסחלוקיםו.
 שמוציאים מודים הכל וכן ספיקא, בספק שמתירים מודים הכל האיסור,הוחזק
 ספיקות. בשלושה המוחזק מידממון

 הלכה שספק ספיקא, משק משום למת'יר שונות דעות שמצרפים הפוסקיםסובריםז.
 האחר. מתיר אינו האחד שמתיר שמטעם פי על אף כזה, הלכה וססקכזה

 אחד כשעד ואף לקידושין, חוששים שאין הפוסקים רוב סוברים אחד בעדהמקדשח.
 לקידושין. שחוששים פוסקים ויש הים. למדינת ,והלכו שנים בפני שקידשמעיד

 מידים 'והמתקדשת והמקדש קרוב מהם אחד ונמצא עדים שני בפניהמקדשט.
 אחד, בעד המקדש כדין לקידושיהן שחווישים סוברים יש קידושין,שנעשו
 לא השני כשהעד אף פסול, מהעדים אחד נמצא אם אולם כך. על חולקיםויש
 הקידושין. חלים דלא העדות כל שנפסלה מודים הכל בפסלותו,ידע

 כוונתם היתה שלא לטעון נאמנים אינם הם עדים, שני בפני שנתקדשו יחשהאישי.
 נאמנים. אם הפוסקים חולקים אחד עד בפני נתקדשו אם אבל לשחוק.אלא

 לי" מקודשת את "הרי לה שאמר אף שחוק, לשם בערמה אשה המקדש1(יא.
 גט. צריכים שאינה פוסקים יש שתקה,דהיא

 בלי דהיינו, המקובלת, בדרך לא שמקדש מי שבזמננו הפוסקים סובריםוכן2(
 לשם כיוונו שלא לומר באמנים ברכה, ובלי כתובה 'ובלי עשרה בליחופה

 לשחוק. אלאקידושין
 יש קידושין, לשם כיוונו שלא והאשה האיש לגבי דמוכח אומדנא יש אם 1(יב.

 לקידושין. לחשוש שאין,לומר
 זכויות מהשלטונות לקבל כדי רק שנעשו פיקטיביים שנישואיןומכאן2(

 אלה. לנישואין לחשוש אין רב בפני נערכו אם אףמסויימות,
 פי על אף גרועה, בלשון אם כי לי", מקודשת את ,4~הי בנוסח ,לא אשההמקדשיג.

 היא שהכוונה שהבינה מודה היא שאם הפוסקים סוברים קידושין,שמשמעותה
 מקודשת. אינה הבינה, שלא אדמרת היא ואם מקודשת, היא קידושיןלשם
 עודף כסף אלא אחרת מתנה או טבעת לה נתן שלא גרועה בנתינה הדי,ןדהוא
 לה,שהגיע
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 שלוקח להם אמר ולא לו, 'להקנותה כיוונו לא, והם מאחרים טבעת הליקח 1(יד.
 חלים. אינם הקידושין אשה, בה, וק'ידט אשה, בה לקדש כדיאותה

 הקידושין, חלים ממנה, התיאשו ההם הטבעת את מהם לגזול כיוון אםאבל2(
 רשות. ושינוי בלאוש הטבעת את קנתה שהאש"מפני

 ראיה עדי ולא בלבד ידישה עדי הקידושין על .שנם שאם הפוסקים חולקיםטו,
 על טודים והמתקדשת כשהמקדש אמורים דברים במה הקידושין. חליםאם

 הקידושין, חלים שלא סוברים הכל מודים, כשאינם אבלהקידושין,

 סק-דיןפ
 ד., ומר ג. מר העדים ושני ,והמתקדשת המקדש ,כולם, מדברי המסתכמותהעובדות

 לילה במשמרת עבדו אחרית בחורות שתי ועוד שארבעתם חולק, עליהן ,ש,איןכעובדות
 חצות לאחר ההפסקה בשעת האוכל לשולחן 'מסביב יחד בו2בתם הששה וכלבמפעל,
 והמתקד,?ת המקדהט גין נישואין על ולא ,כלל:י, נישואיל .נושא על ביניהם ש,ותחולילה
 שהענין יהרעים זא,ת רק הדבר, היה בחודש "ום באיוה בדיוק זוכרים העדים איןכלל.
 נשאל הראשון העד ג, מר מדוייק. תאריך זוכרים ואיגם בערך חודז?ים כשלושה לפניהיה

 'והית:ול שהוק בדרך להם .ומשהדגים אשתו, את קירש הוא איך ההב.ורה לבנילהסביר
 משה כדת זו בסבעת לי מקודלמת את הרי לה: ואמר אשתו באצבע טבעת ,שםכי

 בימי שעבדה בי"ס תלמידת העובךות, אחת 'מאצבע הטבעת את ב. מר לקחוישראל,
 שלא ובעיקר ממנה, לוקחה הוא מה לשם לה לומר מבלי ,לילה, במשמרת עמהםהחופש
 באצבעה הטבעת את הכניס כלל, א. הגב' את בה לקדש כדי ממנה שלוקחה להאמר
 ". וכו' לי מקודשת את "הרי : לה ואמר וושל

 ואומרים עונים כולם הנ"ל ד. ומר ג. מר העדים שני וכן והמתקדשתחמקדש
 עדות בגביית בפרוטוקול כרשום מוסיפים והעדים ,וליצנות. לשחוק בכודנה היהשהכל
 וליצנות. שחוק בדרך א. הגב' את לקדש הולך המקדש ב. ש'מר מתחילה ידעו שהםמפיהם,

 שהוא עליו מעיד הוא גם ב. ומר שבת, מהלל שהוא עצמו על מעיד ג. מרהעד
 שב, מחלל הוא אכל כי דברלו, ולחיזוק בשבת. ונוסע סיגריות מעשן שבת,מתלל
 מעשן שהוא בו היודעים ,מגור"ה,ם לומקום ו. ומר ה. מר : מתבויו שנים שמות העדמזכיר
 בפרהסיא. חבריו כל בין ו'מפורסם הידוע וכדבר בשבת ונוסעסיגריות

 שלא עשרה ובלי גרכה של כוס בלי כתובה, בלי חופה, בלי נערכוהקידושין
 ישראל. קהלות בכלכמקובל

 בימהם שנק,בע כפי עמו להתחתן ועומדת לאחר היא כ:ו2ודכת שהמ'תקד,?תועוד
 עמה. ולא אחרת עם להתחתן עומד בפרוטוקול כרשום הוא גם וכן למים, 'כחודשבעוד

 העיבדות. הןאלו
 : דיעות ברוב ביה"ד פוסק עיוןלאחר

 ב. מר מאת להומרא נט לקבל א. הגב'על
 להצריכה אין לחומרא ואפילו קידושין, כאן אין המיעוט:לדוגת

 בחינם. לכהן לאוסרה שלא גטלקבל

 המיערט רעתנימרקי
 מהם שאחד בעדים שנתקדשה משום הן לחומר'א, אפי' גט להצריכה איןלענ"ד
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 : כולם ,טלדברי בעיקר חהן שלו, שאינו בטבעת שקידשה משום הל עבירה, מחמתפסול
 משלוש אחד בכל ודי היו, וליצ'נות שהוק קידושי העדים, הוני והמתקדשתהמקו"ט
 דין לית דירן, בנידון כמו יחד שלישתם בהצטרף גם מה גט, בלא להתירה אלוריעותות
 : וכדלקמן לחומרא אפי' גט להצריכה שאין דייןולית

 הנה פסול. מהם שאחד עדים בשני שנתקדשה הראשון: בהיתר 'ואתהיל1.
 הוכחה דכשיש : שכתב מלמד הר"מ בשם נתב ס"ג אות ל"ד סי' חו"מ הגדולה"ב,,כנסת
 כללים אלף מערכת חמד" ב,,שדי ועי"ע ע"ש, רשע עצמו משים  שאדם אומרים הםלדבריו
 50 ובי!מ' תשכ"ג( בנו-ברק הסומר, בית )הוצאת 302 עמ' קכ"ג אות השדה"ב,,פאת
 בכללי מלאכי" "יד הרב ,בשם שהביא רשע, עצמו משים אדם אין בערד קס"טאות
 דאיכא היכא  הכי אמרי12 דלא ג' סי' צבי" "חכם הרב בשם שכתב צ"ה אותדינים

 ח"א חמד" ב,,שדי הבריו הביא כ"ג, סי' החובל פרק שלמה" של ג,,ים הוא וכןריעותא,
 תקג"א, עמ' א' כרך הלמודית באנציקלופדיה דבריו על וציין א' טור 303עמ'

 שכל זה בעד דידן בנידון ,וא"כ ע"ש, רשע עצמו להשים ,נאמן הזק'תודכשנתערערה
 עצמו שהוא ועוד שבת, שמחלל עליו מעיד המקדש שהוא ב. דמר ביונ איתנהוהריעותות

 ששנים בשבת, ינוסע סיגריות מעשן שהוא לדבריו, כהוכחה מביא גם אלא אומר רקלא
  שמעשן בעירו ומפורסם הידוע כדבר יודעים מגוריהם, ומקום שמותהתם את ומזכירמחבריו,
 אמיתות לענייז_בירור רק ומענ"הם בשמותיהם הזבירם לא ודאי והא הוא, בשבתונומע
 לביה"ד העדים הזמנת ע"י בקלות לבירור ניתן שהדבר זה בכגון משקר, שאיבודבריו
 וכן הסתייגות ובלי רתיעה בלי זאת שאומר זה, מבירור לו איכפת לא גם והעדל"עיד,
 ,בחטאו "איש שטען, וכפי כלל מזה נרתע ואינו הוא שבת שמהלל עצמו ע'לשהותם
 ודאי זה עד בפרוטוקול, וכרשום בעניינרו" להתערב אדם לשום ואין בתורה כתוביומת

 לאגלויי דעבידא דבמילתא רשע, עצמו משים אמהינן ובדידיה כשרותו, חזקתנתערערה
 אינשי. בה משקרילא

 קע"ט אות יוסף" ה,,בית על בהגהות מ"ב סי' אבהע"ז הגדולה" ב,,כנסת'ועי"ע
 בהוחזק י"ב סי' בתשו' איסרלן הר"מ ושכ"כ יד כתב בתשו' אלבילא מהר"מ משםשכתב
 מעיד אינו שהוא אע"פ אותו, פוסלין חזקתו שמפני עדות, לקבלת צורד שאיןלרקוע
 הוא שר,טע עליו מעידין עדים שאין לומר צריך כרהך על ו,,הוהזק", כלל, עצמועל

 ברש"י )כמ"ש רשע, שהוא בעלמא חזקה אלא עדות", לקבלת צורך "שאיןמדכתב
 אע"ג הכא ד"ה ע"ב, דקל"ד בב"ב וברשב"ם לן, דמוחזק ד"ה ע"ב, דס"דקידהסין
 שרשע הוהזק לא שעדיין אע"פ וידן ובנלךון עדים"(, בלי בעלמא "חזקה - לןדטוהזק
 בעדים עצמו את ומחזיק עצמו על מעיד קוהוא כוון מ"מהוא,

 שמח~
 ועד הוא, שבת

 כנ"ל לו איכפת ולא שבת מחל'ל ש'הוא בפר'וטוקו'ל עצמו על שחותם וכן מעידו,אתד
 "ט זה מטעם שגם במשנה ולא במקרא לא שאינו ערטילאה גברא ההא גם שהעדוכן

4 'כדלקמן,לפומלו  ועדותו בשבת, הנוסע סיגריות מעשן הוא כי בפיו שהאמת משוכנע אני 
 דעד כלון קידושין אינן הקידושין אבל הם, אמת דברי שנתקדשה האשה ועל עצמועל
 איברו לא דאמרינן הוא דבממון היא, הפתוב  דגזירת דכשקר משום ולאו הוא,פסול
 בעדים נתקדשה אם שנתקדשה, אמת שהדבר אע"פ בקידהמין אבל לשקרי, אלאסהדי
 הביא ד', הדר כ"ד בית ז"ל הרד"ך וכמ"ש ,מודים עהטניהם אע"פ הוא כלום לאופסולים
 עדות בפסולי ידענו "דאפי' : כ"ח אות מ"ב ס" בהגה"ט אבהע"ז הגדולה" ב,,כנסתדביע
 עדיף לא האמור, ,כל בצירוף דידן דנידון בעד ע"כ ,הנה קידושין", אינן סהטקרידלא
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 דידה. פנתה בחזקת האשה להעמיד כדי רש'עותו על עדות לקבל צריך שאיןמהוחזק
 ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו הארץ, עמי בכלל כזה דעד ועוד זאת2.
 עהות כה' הרמב"ם כמ"ש הישרים בדרכי שהולך שיוחזק עד פטול ש,חזקתו ארץ,בדרך
 מכל עדות שיקבלו סהדותא מקבלי טועים "ובזה : ,עכתב שמ בהרדב"ז ועי' ה"ג.מי"א
 ודאי והא הן כשרים בחזקת ישראל כל לומר וסומכים עליו שישאל'ו מבלי לפגיהםה,בא
 כשרים בחזקת אינס אבל עבירות, עוברים שאינם כשרים בחזקת י,וראל דכל דאע"גליתא,

 שתהיה טרם הארץ עם עדות שיקבל מי "וכל : שכתב ה"ד שם ברמב"ם ,ועחלהעיד".
 ישראל שן ממונן מאבד שהרי הדין את ללתן ועתיד הדיוט זה הרי וכו' 'זו חזקהלו
 ולאסור פנויה מחזקת להוציאה אשה בעדות ,עדותם לקבל שאין מכ"ש רשעים",ע"פ
 רשעים, בעדות ישראלבת

 לשון ההה דאפ" "ותו : ווארשא( )הוצאת שי"ב סי' ח"א בתשו' הרדב"ז כתבוכן
 בדרך ולא בטה~נה ולא במקרא לא שאינם לעדות, פסולים הריהם כתיקונוהקידושין

 טרם הארץ עם עדות שיקבל מי וכל עדות: מה' פי"א ז"ל הרמב"ם לשון וזהארץ,
 לענין ,;וכ"ש ; וכתב שמ בתשו' הרדב"ז וסיים ", וכו' הדיוט ה"ז וכו' חזקה לושיהיה

 בקידושין וכמ"ש מדרבנן אלא לעדות פסול הארץ עם דאין דאע"ג 'וצ"לקידושין",
 ס"ל קידושין דלעגין י"ל למ'מ מדרבגן, ,והיינו לעדות, ופסול יוחנן א"ר ע"ב( מ')דף

 דרבנן אדעתא דמקדש דכל קידושין, הקידושין אין דרבגן עדות בפסולי דאףלהרדב"ז
 "שמקצת : תליאביב( - ספריתי )הוצאת ר"ל סי' ח"ב הרשב"א בתשו' .וכמ"שמקדש,
 אם והמוכסין ,הרועין כגון מדרבנן דפסילי הני 'כל בתשובותיהם כתבו ז"להגאונים
 דכל גט, הימנו צדיכה ואינה כלל קידושין תפסי לא מודים, שגיהם אפ" בפניהםקידש
 תשב"ץ גתשו' הוא וכן מיגיה", לקידושין רבנן ואפקיעינהו מקדש דרבנן אדעתאדמקדזמ
 כל ע"ב( מ' ,)דף בקידושין 'ממ"ש הארץ עם שהוא משום משרת אותו לפסל ו' ,סי'ח"ג
 פוסקים אנו אין דלהלכה ואע"פ ע"ש. לעדות, ופסול ר"י ,ואמר וכו' במקראשאינו

 גט גלא להתירה אין דרבנן קידושין דבפיסול הרשב"א שהביא הגאהגים וכמקצתכהרדב"ז
 דבריהם, על לסמוך לנו דיש ודאי מיהת להיתר 'כסניף ס"ה, מ"ב סי' באהע"זכמ"ש
 איסורא באיתחזק דאפי' ספיקי, ספק כמה דידן בנידון הכא איכא להלן, שיבוארוכפי
 דגרי "דגראין : ,ועכ"פ( )בד"ה קנ"ו סי' חאהע"ז תני"גא ב"הודה" "נודע כת:ב אישדאשת
 שהוא לומר רוצה אינו דמחמיר. ט"ו ס"ק שם והט"ז בטעמן. ד'מתיר ק"י בסי'הש"ך
 חומרא והוא לשלושה, ספיקות שני בין לחלק חכמים רצו שלא סעמו אבל תורה,דין

 בספק נשתמשו הם( ספרדים והמתקדשת )המקדש הספרדים מחכמי הרבה והרידרבנן,
 שמעתתא", ב,,ועב הוא וכן ספיקות". בשני אפי' ,והתירו איש אש,ת בספק אפי'ספיקא

 וע"ש איסדרא. באיתחזק אפה מהגי ספיקי 'תלתא דאיכא דהיכא פכ"א א'שמעתתא
 מיד ממונא מפקינן לכו"ע ספיקי דבתלתא שכתב ל"ג סי' בט"ג .המהריב"לש,הביא
 איסור בחזקת ולאו דהיתרא פנויה חזקת לה יש דלאשה דידן בנידון שכן ומכלהמוחזק,
 הפוסקים רוב "דדעת : שכתב ג' כלל סוף מקוואות הלכות המלך" ב,,שער ועי"ע ;קיימא
 אסיפת חמד" ב,,שרי ואמנם כנודע". ספיקא בספק מקלינן איש אשת באיסור אפ"ז"ל
 באיהחזק שם המדובר אבל בזה, הפוסקים מחלוקת הביא ו' אות ל' סימן גט מערכתדיגים

 עצמם הקידושין דעל דהיתרא, פנויה ב:חזקת שהאשה דידן בנידון כן ולאאיסורא,
 להחמיר דאין דיין ולית דין לית דהיתרא, שלה פנויה אחזקת אוקמה לומר דיש דנים,אנו
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 וכפי דידן בנידון הכא דאיכא ספיקי בתלתא מכ"ש ספיקי בתרי אפי' גםולהצריכה
 להלן,שיבואר
 עליו מעיד הוא גם והמקדש עצמו על מעיד שדמנד דידן דבנידון ועוד, זאת3.
 נסכא גבי הבתים חזקת בפ' במרדכי הראב"ן לדעת בשבת, ונוסע סיגריותשמעשן
 חו"מ תשובה" "פתור ועי' ונאמן. רשע עצמו משים אדם אמרי:ן תקכ"ח, סי' אבאדרבי
 דעת שכן נ"ז אות שם בדגה"ט הגדולה" ל,,כנסת ציין ווום עליו שציין מ' ס"ק ל"דס"

 מודה דאם הראב"ן כדעת ס"ל דכולהו צדק" ו,,משפטי מהרשד"מ מהרי"ק,הרשב"א,
 כרך חמד" וב,,שדי כ"ו ס"ק פ"ז סי' בתומים ועי' ; ע"ש אחד בעד נפסל העדלדברי

 דין ובפסקי תשכ"ג( בני-ברק הסופר, בית )הוצאת 90 עמ' שנ"ה כלל אלף מערכתא'
 עכ"פ לדעזעלם שאין וד"י ואולם בזה החולקים דעת שהזכירו 117 עמ' ה' כרךרבניים
 נפסל אחד עד 7דברי מודה שכשהוא ודעימיה כראב"ן דס"ל הפוטקים גדולימדעת

 גם דידן דגנה-ון אומר אני דבענ"ד אלא מיהת. להיתר כסניף עבירה מחמת פיובהחהשת
 דטעמם העד, עדות עם פיו בהודאת דנפסל כאן מודים ודעימיה, הראב"ן עלהחולקים

 מועילה אינה העד לדברי דהודאתו משום שם, חמד" ה,,שדי כדכתב הוא, החולקיסשל
 חד אוקי ד14מרינן פסון ואחד כשר אחד עדים כשני והו"ל עצמו אצל קרוב קבאדםכיון
 דנידון בעד להאמר ניתנו לא אלה ודברים דטיה, כשרות אחזקת גברא ,ואוקי הדלגבי
 שגיים שמות מזכיר וגם מסייעו, אחד ועד הוא שבת שמחלל עצמו על שאומרדידן,

 וכדבר בשבת ונוסע סגריות מעשן שהוא היחרפים מגוריהם ומקום בשמותיהםמחבריו
 העד לקואול כדי הדיינים לאולם שנית הזה העד כשהזכנס ועוד זאת ומפויטם,הידהצ
 מחלל שהוא יודע ואם מכירו. הוא אם והמתקדץ2ת( המקדי2 קירושי על )שהעידהשני
 "אני : לשעיור זענה התקצף במפעל, עמו יחד כעובד רק ומכירו יודע שאינו וענהשבת
 ותתם החתום", על באתי "וע"ז בשבת", ונוסע מעשן קואני ואומר אמרתיבעיסי
 עדים להביא לכם למה וכאומר ה'שני, העד חבירו עם יחד הפרוטוקול על אלהבדברים

 וכמפורש 7'דונתו, צורך בו שאין כדבר בזה דעהיווער הבירור על לו וחרה ? כךעל
 חתימתו ע"י הן לדעתי, גתערערה כשרותו חזקת כזה עד כן על אשר ;בפרחיוקול
 לו, איכפת ולא הוא שבת דמחלל הסתייגות שמץ ובלי רתיעה בלי בעזותבפרוטוקול

 כהוכחה ירצו, אם מפיהם לברר יוכל שביה"ד ומענם עדים שמות שמזכיר קה"זוהן
 עד חד לגבי כחד עליו העד ועדות עצמו על עדותו הויא לא הרא, שבת שמחלללדבריו
 מפיו רק דלא ועוד חזקתיה, דאיתרע אחזקתיה, גברא ואוקי חד לגבי חד חוקישנאמר
 ואע"ש שהזכיר, מחבריו שניים מפני גם אלא עצמו אצל הוא קרוב שתאמר עד חייםאנז

 דבדבר ניכרים אמת דברי בזה לומר יש עליו, מפיהם עדות לגבות נזקק לאשביה"ד
 נתערערה שחזקחן ודאי ועכ"פ אינשי. משקרי לא בקלות בקה"ד ע"י להתבררהעשוי
 כאן ירהו הראב"ן על החולקים גם זה בכגון הכשר, העד של אלימתא תזקה לגביבזה

 ופסול. הוא שבת דמחלל )המקדש( עמו אחד עד ועדרת עצמו .בעדותדנאמן
 משים אדם דאין בדעתם ההולקים יעמדו גוונא בכהאי דגם לומר נפשך ואם'4.
 הר"מ כדעת הלכה אס ספק, : טפיקי ספק ארבע איכא הא מ"מ וצין, בכל רשןעצמו
 אדם ~בר ורגליים הוכחה דכשיש כנ"ל ל"ד סה חו"מ הגדולה" ,~נסת שהבואמלמד
 של "ים כדברי הלכה שמא, כורתיה, קי"ל דלא לומר תימצי ואם רשע; עצמומוהם
 רשע עצמו משים אמרינן, הזקתו דנשנתערערה כנ"ל כ';ג סי החובל בפ'שלמה"
 הרדב"ז כדברי הלכה שמא כך, הלכה שאין לומר ת"מצי ואס ; עצמו את לפסולונאמו
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 כנ"ל ר"ל, סי' ח"ג בתש'ו' הרשב"א שהביא גאונים מקצת וכדעת שי"ב סי' ח"אבתשו'
 כלום לאו בפניו והקידושין לעדות פסול וכו' במשנה ולא במקרא לא שאינו הארץדעם
 דלא לומר תימצי ואם ; מיניה לקידושיז הבנן דאפקיע"נהו צריכה, אינה גט ואפי'הם
 מעיד אחד ועד פיו דבהודאת דעימיה גדולים ,ושאר הראב"ן כדעת הלכה שמא הכי,קי"ל
 זה, מתיר אינו זה שמתיר שמטעם ואע"פ רשע, עצמו לעשות נאמן דידן כנידון ,עליו
 הרשג"א, שהזכיר גאונים ומקצת אהרדב"ז פליג דהראב"ן דאפשר לומר מקוםויש

 הר"מ על דפליגי אפשר ,ושלושתם החובל, בפ' שלמה" של "ים על דפליגי אפשרושניהם
 בפלוגתא מס"ס במציאות ס"ס ושאגי הס"ס, להה אזל וא"כ הגדולה" "כנסת שהביאמלמד

 מ"ה סי' הראנ"ח בתשו' מצאתי הגה כנ"ל, זה מתיר אינו זה דמתיר דמטעםדרבוותא,
 הראשונים בהטיטות ספיקא ספק שצירף ממזרות בגידון תש"כ( ירושלים )הו?את רל"חעמ'

 ז"ל מהרי"ק שכ"כ שכתב ע"ש 'זה התיר לא זה שהתיר שמטעם אע"פ הוולדלהתיר
 מצרפינן האחר, מתיר אלנו האתד שמתיר שמטעם הגם מתירים פוסקים שני"דכקויש
 תשומה" "פתחי דבריו הביא קכ"ח סי' רעק"א ב'תובו' ועי' להיתר". ,שניחםדברי

 ספיקא בספק ,להתיר הנ"ל מ"ה סה הראנ"ח תשו' שהזכיר ל"ז ס"ק ד' סי'אבהע"ז
 בחזקת דהאשה ועוד כנ"ל, ספיקי .כמה דאיכא באתרין ואוקי מדבריהם, ודוקדדינא.
 בפשיטות. ספיקי טפק הני מכח גט בלי דמותרת היאפנויה

 חנסיעות סיגריות בעהטון שבת שחילול שבזה"ז אומר בענ"ד אני מזהוחוץ
 שהוא היום עצסן על האומר יתום, דור, בימינו נפרץ חזון נעשה ולבידורלטיול
 הטתייגווע כל ובלי איכפתיות בלא זאת אומר והוא בשבא ונוסע סיגריותמעשן
 דאין זה בכלל הוא ואיז ההש, בשבה ,ונוסע מעשן כי אמת שאומר מש,וכנעהנני
 למ"ש דומה וה"ז ,בזה, רשע עצמו את הוא רואה דאינו רשע, עצמו משיםאדם
 שוויא דגבי ב', ס"ק פ' ס" החושן" ב,,קצות דבריו הביא יעקב" ,4;ש2בתשף
 חתיכה אנפשיה שוויא ביה שייך לא אסור שהוא ידע לא אם דאיסורא, חתיכהאנפשיה
 הרבני מביה"ד 157 עמ' ג' כרך בפסד"ר אבל עליו, חלק אמנם החושן" ו,,קצותדאיסורא
 שזינתה אהבתו שראה אמר שהבעל הערעור בגידון יעקב" "השב תשו' על הטתמךהגדול
 אותה שאסר ידע לא שהבעל שמסתבר "אלא . . . בשם זר גבר עם מיני במגעשבאה
 אליו תחזור שאשתו דורש שהבעל וטען הוטיף כי שזינתה שראה שאמר במהעליו
 עליו נאסיה שהיא יודע שאיגו מאחר זע"כ אותה א"ב שהשמפמ
 כמש"כ דאיסורא חתיכה אנפשיה שוויא לימו שייךלא

 יש זובה ו"י כי לתעח נג חתי אמר שאימ מתק מני יעקב",ה"שב
 אסור וצהוא עדע וטאעו כל דאיסורא, חתיכה אגפש"ה דבשויא "נהטאים: ביןלחלק
 שהדבר יודע עבירה שעושה עצמו על במעיד במטא"כ בשבילו, בעלניו היתר הדברהרי
 הל' ברמב"ם ועי ההא, מלך דגזירת נאמן דאינו י"ל בוה לו, א"כפת דלא אלאאסור

 "שמא : רשע עצמו משים אדם אין חטעם מה להסב"ר שניסה שאחר פי"ח, בסוףסגהדרין
 מלך גזירת דבר של "וכללו : וכתב סיים וכו' למות" המחכים היא נפש מרי העמליןמן

 זכמו עצמו, פי על ילקה מלקוה חיוב מלתה, בהיוג תינח שכתב, הטעם דלפיהיא",
 שהיא מודה אני חה כל "ועם : וסיים טעם ליתן ניסה הוא וגם שם בהרדב"זשהקשה
 ביה"ד דאין בזה"ז שא"כ תיקשי, הטעמים ד~ל להרהר" ואין עולם של מלכוגזירת
 ונמצא בעבירה, עצמו את לפסול נאמן אדם יהא עבייות, עוברי מלקין ~ולאממיתין
 היא, מלך דגזדרת צ"ל דע"כ אלא בזה"ז, בטל רשע עצמו. משים אדם דאין זה דיןשכל
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 זה טעם דלפי ולומר זו בהלכה חידושים לחדש שנהכל עד דבר של טעמו יודעים אנוואיז
 אמת הוא שהטעם רקיע ומאן ספין דמאן זו, בהלכה וכך כך לפסוק לנו יש והוטעם

 פשוט. וזה זו, בהלכה עולס של מלכו נתכווין ולזהלאמיתה
 בשם שכתב מלמד להר"מ דמצינו דכיון לומר, בענ"ד אני רוצה זה כל דעםאלא

 של ל,,ים וכן כנ"ל רשע עצמו להשים אדם גאמן לדבריו הוכחה דכשיש אומריםיש
 להשים דנאמן אמרינן בזה גם תזקתו דכשנתערערה כנ"ל כ"ג סי' החובל בפ'שלב2ה"
 חזון יהוא לרבים כהיתר נעשו בשבת ונסיעות סיגריות שעישון בזה"ז א"כ רשע,עצמו
 שמעה2ן הסתייגות ובלי איכפתיות בלי עצמו על שאומר אדם כל יתום, דור ביבינונפרץ
 דתקת כי להאמינו, לנו יש בימינו, בהן דשים בעוה"ר שרבים עבירות בשבת,ונוסע

 בעדות הוא שמשקר לומר עצמגו את נרמה שאיך ,נתערערה, אלו בעבירותכשרותו
 הער, דיבר אמת שדבר דמוכח גדולה אומדנא מכח דעתנו, לפי ואנו עצמו עלעצסן
 להאמינו לנו דיש ולאוסרה, פנויה מחזקת אשה להוציא הבאים קידושין בעדי גםמה
 שאכן האשה על והן מחמתוק נפסל שהוא עבירה עיעשה עצמו על הן קומעיד מהבכל

 בקידה2י הוא פסול עבירה מחמת פסול דעד היא מלך דגזירת אלא כד"ת, בפניונתקדשה
 דלשו עדות בפיסולי ידענו דאפי' ד' חדר כ"ד בית הרד"ך וכמ"ש משקר, שאינו אע"פאשה

 כנ"ל. קיהושין אינןמשקרי,
 הנמצאים בספרים ראיה זו לסברה מצאתי שלא ולפי מסברא, אזמר אניכ"ז

 שיוכל זה מי היא מלך דגזירת דכיון לדינא בזה דעתי על סומך איני כן על ידי,תחת
 יוצא שההיתר לזה צריכים אנו אין דידן דבנידון אלא סברא, מכח מדעתו דיןלחדש
 מלוה הלי למלך" ,;משנה ,ועי' להלן, שיתבארו אחרים ומטעמים כנ"ל תריצי טעמימדגי
 חאו"ח תניינא ביהודה" וב,,נחרע שם( הגדולה" "סנסת בעל וכתב )בד"ה ה"ו פ"דולוה
 עצמו משים אדם אין ערך 90 ע% א' כרך חמד" וב,,שדי שכתבתי( ומה )ד"ה ס"אסי
 משים רשע מעשה שעשה אומדנא דכשיש המל"מ( ומ"ש וד"ה וכן )ד"ה דש"ן אותרעוע
 מדמין שאנו מפני וכי : י"ל וע"ז שוות, האומדנות כל שאין דפשוט אלא ע"ש, רשעעצמו
 לא אם מלך, גזירת שהוא בדבר גם מה ? וניסמוך ניקום אשינךי ואנן ? מעשהנעשה
 שלא זה בענין גרידא, הסברא על ואילו בזה ההלכה ממקוויה ברוהה ראיהשנמצא
 בענין זו סברא העליתי ולא וכנ"ל, בעלבחש סברות על לסמוך שאיז חהאי טעמונתפרש

 עי"כ ולהביא בעניין להתיישב יהרהרו אולי ממותני עבה שקטנם שהגדולים כדי רקזה
 אומדנא דיש כאלה עדים בעדות לצערנו הנלכדות ישראל מבצות לרבות וארוכהמזור
 שכרי. זה והיה אומרים, קוהם כפי עבירה מחמת הם עדות דפסוליגדולה

 לקידושין, לחוש "2 אכתי מהכא, יהפסול העד דל : לומר יש זה כל דאחר אלא5.
 כמ"ש אחד, בעד כקיד~2ה דהוי קרוב מהם אחד ונמצא עדים בשני כקידה2הדהו"ל
 אחד בעד בקידעו הסמ"ג כדעת מחמירין דלה2 בדגהה, ס"ב מ"כ סי' באהע"ז ז"להרמ"א
 לדעת דגם חדא, : ליתא .ודאי הא אבל לדעתם, לחוש יש בזו גם שם, הרמ"אשהבהא

 שניהם יהמתקדשת המקדש דידן ובנידון העד, לדברי מודים ב,יניהם דווקאהמחמירין,
 עצם במכחישין דווקא "ולאו היו, וליצנות שחוק בדרך שאומרים בקידושין, מודיםאינם

 שטוענים אל" קיבלתי אומרת  והש נתתי אומר עא אפי' אלא להד"מ שאומריםהקידושין
 מודה אינו נמי זו בטענה ודיתול, לשחוק או להשטות אלא לקידושין, נתכוונושלא

 שמשטה טוענת באשה ע' ס" ח"א התשב"ץ מתשו' שם מ"ב בסי' הב"ח כמ"שמיקרי",
 ובס"ק ד' בס"ק שמואל" ו,,בית מחוקק" ד,,חלקת אמת חהן הזכירה; בב"י ומרןהיתה,
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 בטענת נאמנים אינם עדים בשני בנתקדשה דכשם דדילמא כהב"ח, ס"ל לא שםו'
 הפוסקים דרב מ"מ בדברלהם. עי' דברים אינם שבלב דדברים אחד, בעד גם כןהשטאה,
 ס"ק שם הפוסקים" ב,,אוצר עליהם ציין יותר המאוחרים והפוסקלם ואחרוניםראשונים

 ראשונים מהפוסקים עשרות והלאה, ח' ומאות נ"א סי' ת"ג מהרש"מ מתשו' 'ז' אותכ"ב
 חתשב"ץ כדעת אחד עד נגד השסאה טענת דמהני ס"ל דהכי בנין ורוב .מגין רובואחרונים
 ריעותות כמה איכא הכי דבלאו דידן בבידון גם מה לענ"ד, להורות לנו ראוי ,וכןוהב"ח,

בקידושין.
 ס"ק שם ,הוטב" "באר כמ"ש קרוב מנמצא גרע פסול אחד עד דבגמצא ,ועודזא'ת

 אפי' פסול, אחד ונמצא שניים לפני קידש "שאם : ל"ז סי' מפדואה מהר"מ מתשו'ח'
 מפדואה מהר"מ בת,12' מפורש והטעם עדות", עדותו אין בפסלותו הכשר העד ידעלא
 בר דלאו הפסול טהבא"כ הוא, עדות ,ובר לבדו .להעיד כשר מהם אחד כל דקרובים :שם
 העד דידן ובנידון ע"ש, העדות כל בטלה פסול מה,ם אחד בהימצא לכן כלל, הואעדות
 ש'ם הפוסקים" "אוצר' ועי' ,בטילה. עמו הכשר עדות גם ,ולכן עבירה מחמת הואפטול
 פסול או קר,וב סהם אחד דנמצא שניים לפ'ני בקידש' הפוס' להקת שהליא כ"הס"ק
 אחד. בעד בקידז? המחמירין לדעת אפי' כלל לקידושין חר2שיןדאין

 כלום לא'ו בהכחשה אחד דעד דהא הנ"ל ל"ז סי' מ'פדואה מהר"מ בתשו'ועי'
 אישית מהל' פ"ט ברמב"ם וכ"ה אותו, מכחישה דבר בעלת שהיא כשהאשה גםהוא,
 מותרת", ה"ז נתקדשתי לא אומרת והיא זו היא מקודשת אחד עד "אמר : ,ל"אהלכה
 מכחישה כשהאשה דגם ט"ו סל ח"א מהרי"ט בתש,ו' וכ"ה ר"י סי' הדשן" ב,,תרומתוכ"כ
 שניהם דידן הבנידון שם, אישות הל' המלך" "שער 'ועי' הוא, כלום ולא מהני העדאת

 גם צריכים אנו שאין אלא הקידושין, היו 'וותיתול דלשחוק שאומרים העד אתמכחישין
 הוו דלא כנ"ל רליצנות לשחוק היו ,שהקדושין אומרים שניהם העדים שגי גם כילזה,

 להלן, השלישי בהיתר שיבואר וכפיקידושין,
 שלו. שאינה בטבעת שקידשה הש'ני, ההיתרב(

 מבנות מאחת הטבעת את המקדה? כשלקח העדות, בגביית גפייטוקולכרש'ום
 כדי הטבעת את ממנה שלוקת לה אמר לא האוכל, שולחן על יחד שהסיבוהחבורה
 לא שאם המתקדשת, את בה לקדש שיועיל ,גאופן לו שנתנה שנאמר עד בה,לקדש
 להחזיר, מנת על מתנה בלשון אותה לו נותנת הריהי שאלה בלשון לו ליתנה,לועיל
 'וכן קידושין, מס' בריעו ז"ל הרא"ש וכמ"ש ךמ"ה, יחזיר עצמה אותה יחזירנה ,לאואם
 דאחרים בבזל קידשה דהו"ל ממנה היא ,שנתייאשה ש'נאמר עד בה ,וקידש ממגה גזלהלא
 יחרעים כולם העוים וכז עצמו שהוא כיון דידן דבגידון מקודשת, ה"ז ביאוש  קגאהדאם

 נלקחה כן מנת שעל אומר הוי החבורה, לבידוח .וליצנות  שחוק בדרך לקדשה היהשהולך
 מנת על והתברות החברים לשעשוע אשה מקדשין היאך להדגים לשעתה, מבעליההסבעת
 שיועיל באופן למקדץ? להקנאתה לא העניינים בטבע מקום ואין מכן, לאחר מידלהחזירה
 הוא כלום דלאו שלו שאינה בטבעת שקידשה ייצא וא"כ לגזילתה, ולא בה ,לקדש

 ה"ז ביאהן דבר אותו שקנה וגודע ,וכו' בגזל אשה "המקדהמ כ"ח סי' ברישוכמפורש
 מקודשת". אלגה לאו האטמקחהשת
 והית1ל. שח1ק בדרך שקידשה השלישי ההיתרג(

 לשחוק בכוונה היה קוהכל בפרוטוקול כרשום אומרים שניהם והמתקדשתהמקדש
 ב. שמר מתחילה ידעו שהם בפרוטוקול מפיהם כרש,ום מוסיפים העדים ושניוליצנרת,
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 בענ"ד להתיר העליתי וכבר וליצנות. שחוק בדרך א. הגב' את לקדז2 הולדהמקדש
 הנימוקים. הם ואלו דידן. לנידון דומהבעגין

 שכת,בו ויש )מד"ה ד' אות י"א ס"ק ס"א מ"ב סי' אבהע"ז הפוסקים באוצרפי'
 בלי היו שהקידה2ין זה מטעם "להתיר : שכתבו הפוסקים דברי שהביא והלאה(ומשם
 מאחר כי חלים, אינם שהקידושין חשבו שלכן אמרו כשלא גם וכדו' חופה בלי אוקהל
 לחופה, כניסתה בעת אם כי אשה שום לקדש בזמנינו אלו במדינות עתה נהוג זהשאין
 שלא סהדי ואנן וכו' ובדיחותא שחוק דרך שהכל ופשוט מפורסם כזו, נכבדים בתוכ"ש
 כלל". קירושין של מיחוש, בית כאן ואין שחוק דרך אם כי הכלהיה

 )להגרי"מ משה" וב,,באר כ"ה סי' "מילואים" הבספרו כ"ד סי' אבן" ב,,מילואיוכ"ה
 : ג' היתר סוף י"ג סי' פיינשטיין( )להגר"א אליהו" וב,,הליכות כ"ב סו"סירושלמסקי(

 קידושין". לשם כיונו . שלא לומר נאמנים ברכה ובלי חופה בלי לקד,2 הדרך שאין"דכיון
 שכתב כ"ה עמ' עולם" ב,,חרות העלר קלמן הרב מתשו' שם הפוסקים" "אוצר הביאוכן

 וכו' ושמחה ברכה ובלי כתובה ובלי עשרה ובלי חופה בלי שהיה "לצדף :בנידונו
 סי' כה2ולם" "בית מתשו' שם הביא וכתובה, ברכה בלי שהיתה אלא חופה כשהיתה%ן
 קידושין שהץ בגוונא היינו אומדנות, בתר הולכין דאין הרמ"א שכתב דאף ב', אותנה

 בלי וגם שיכור באיש להתלוצץ לחופה שנכנסה ידעו שהגל דידן בנידון אבלגמורים,
 כן שהיה מעידים ואנו . . . לשחוק דכוו:תם טובא דמוכח אומדנא הוי כתובה, ובליברסה
 בעלמא".לשחוק

 בר גתן הרב תשו' הראשונים, מתשו' בסמוך שם הפוסקים" ב,,אוצר הביאוכן
 קוחוק דדך שניתנו קידושין "דכל : שכתב י"ג עמ' ב' סר פדובינצא חכמי בתשובותמשה
 קיבלה אפי' בכך, מקודז2ת להיות סבוהה איגה שהאשה מפני קידיטין, אינן ראשוקלות
 מעשה ובא שחוק, דרך בעורמה שניתנו קידה2ין על ז"ל הראב"ד וכ"כ ה2תקה,הדגר
 לי". מקודץ2ת את הרי לה שאמד אע"פ גט, בלא האשה והתירלפניו

 ד' אות ק"ז סי' )מליבאוויטש( צדק" מה,צמח עוהביא שם ב' באות עודועיין
 שגם והשניה במטבע, וקידץ2ה זו בטבעת שאמר גדועה דכשהאמירה "הראשונה, :שסתב
 בעלמא לעוחוק שכיוון טוען דאם לומר ה2 לה, שהגיע עודף כסף לה שנתן גדועההנתעה
 לשוגות גבי קידושין ריש ז"ל הרשב"א בחידו' מצינו בזה וכיוצא הקידח2ין, את זהמבטל
 קיבלה קידושין  ולשם דידעה אמרה דאי לה, ידעי לא נשים דסתם דק קידושיןדהוו

 דכשהאמירה אלמא וכו', מקודשת אינה הבינה ולא ידעה שלא אומרת ואםמקודשת,
 אינם מודה וכשאינה קידושין לעשותם תוכל הודאתה דע"י בה הענין תלויגרועה
 טוען היה דאם לומר 'תימצי אם אפי' לכן גרועים, והנתינה האמירה והכא כלל,קידה2ין
 לומר יש בעלמא לשחוק שכיוון שטוען עבשיו מ"מ קידח2ין, הוי לקידושיןשבתכוון
 שבנירונו ההיתר טעמי על צדק" "צמח כתב ה' באות ושם 'כלל". מקודשתדאינה
 היתה שלא טפי עוד דגרע דידן לנידון ומינה להקל". מספיק עצמו בפני אחד"דכל
 נתכווגו דלץמחוק אומרים לבדם כשהם דגם שלו שאינה גטבעת שקידשה כללנתיבח
 כנ"ל. והיתול לשחוק היה ש,הכל אומרים שניהם העדים שגם מכ"ש קידושין, הוודלא

 סי' אבהע"ז תשובה" ב,,פתחי הובא ג"ט, סי דיש בקהודה" "נודע בתשו'ועו'
 נאמן אחד עד והא לקידושין, כיוונה שלא לה נאמין לא "דלמה : שכתב ג' ס"קמ"ב

 לא והכא איסודא, דאיתהזק היכא אם כי בידו שיהא בעינן ולא בשלו אפי'באיסורין
 והאריך ", וכו' עומדת פבויה בחזקת ואשה דנין, אגו הקידה2ין תחילת דעלא"תחזק



326

 ובין המקדש בין חזקה, נגד שאינו בדבר ינאמנות שלענין מזה לנו "יצא : ומסייםבזה,
 באיטורין נאמן אחד דעד הש"ס סוגיית לסתור אפשר דאי וכו' ואפי' נאמנים,המתקדשת

 עדי שני גם כי שלהם, לנאמנות צריכים אנו דאין הכא מכ"ש איתחזק", דלאהיכא
 והיתול לשחוק היה שהכל 'מתחילה שידעו הדא, כן אומרים שהם שכפי מעידיםהקידושין

 מיחוש. בית כאן ,ואיןכנ"ל
 גאגין( שמ"ח הר' ובתקךובת )בד"ה ל' ס"ק שם תפוסקים" ב,,אוצר עודועיין

 ממש הנתינה ראו לא שהעדים בנידוגם להתיר תפסו ככולם רובם דהפוסקיםשכתב:
 .,גור שבתשוגת נתקדהעה, שלא אומרת ,כשהאשה הביא, ח' באות ,ושם הרמ"א,כדברי
 בלא ידיעה דעדי וס"ל הרשב"א על המרדכי פליג לא כאן "דעד : כתב כ"ט סי'אריה"
 הוו לא במכחשת, אבל קידושין, לשם שקיבלה מודה בהיא רק מהני,ראילה

  ו' סה אוירבך( ),להגר"י חיים" "דברי דגם שס עוד והביא מחלוקת". מצינו לאובזה קידו'2יי
 גם מודים באינם ,אבל מודים, חהמתקדשת, המקד,ם בשניהם, מיירי "דהמרדכיכתב

 מרגליות( )להגרי"מ הרא"מ מתשו' חביא ט' באות שם וכן מהני". דלא מודההמרדכי
 ראייה בלי לבד ידהנה דעדי במרדכי המובא הרא"מ אמר לא כאן דעד ס"ט סי'ח"ג
 דבעלמא אפי' שחוק דרך שהיה הכא אבל לקידחסין, שנתרצו דירוע היכא רקמהני,
 כאן מ"מ שבלב, דברים דהוי משום שחוק דרך שהיה שאומרים מח ע"פ להתיר מדגילא
 מבורך דאס בנידוני ונ"ו ונ"ה סי' מהדו"ת רעק"א יכ"כ שנתקדשה. מוכיח דבר כלאין

 ש,הביא עוד וע"ש הנתינה". על כלל ידיעה מיקרי לא לשחוק, דהוי דמוכחבאומדנא
 על לסמוך בנידונם כ"ד סי' ח"א "אחיעזר" ומתשו' קע"א ס" מאהבה"מ,,תשובה
 מיימונרות שבתשו' ברוך בן למהר"מ גם לקדש, דעתו היתה שלא דמלוכחהאומדגא

 דהיכא דבר של כללו נתכווז. דלשחוק א'ומדנא מהני לא בעלנוא דס"ל נשים סדרטוף
 העדים, שהעידו כפי הקידושין היו החבורה לשעשוע וליצנות דלשתוק דידן כמדוןדידוע
 ,ובר'ור. פשוט 'וזה לחומרא, אפי' גט להצריך שיחוש מי אין אומדגא, מחמת רקולא

 גם כוללת שהאימדגא "במקום באומדנא, דגם ח' אות י"א ס"ק שם הביאוכן
 האומדנא על לסמוך שלא החמיר לא מהר"מ גם י"ל קידושין, לשם כיוון שלא האישאת
 במקום אבל וכו', בקידושין רצה שלא אומדנא ש,ום היתה לא המקדש דעל בנידונו אםכי

  הביא ומזה לחחם", שאין לומר יש לקידושין, כיוון שלא האיש, א'ת גם כוללתשהאומדנא
 במקום לגור ותוכל נשואים אותם ירשמו ק~הועלטונות כדי רק היו  כש,הקידושיןשם

 חו"ק וסלדרו עמו, לנסוע ותוכל לישראל כנלסה רשיוז לקבל כדי יכן דע~קדש,מגורי
 ע"ש וכו', הנ"ל המטרה בשביל רק לקידושין כיוונו שלא אומרים  ושניהם רבבפני
 לקהרושין, גוונה כאז היה שלא סהדי אנן הדיעות דלכל מסתברא דא "דבכגון :שהסיק
 ומוחלט". ברור דבר בכלל ,ונכנס אומדנא מכלל יוצא זהודבר

 ומוחלט ברור כדבר היה הקידושין שמעשה באתרין, ,ונוקי נידון האמורמכל
  והמתקדשן והמקרש הידים  ברברי מתחילה ולשעשוע  לבידוח  וליצנות שחוקל,טם
 הזצתרים שני בהצטדף דכ"ש .ומכ"ש לבדו זה מטעם כלל לקידושין מיחוש בית  כאןאין

 שלו שאינה גטבעת שקההשה וכן עבירה מחמת פסול הקירושין מעדי דאחדהראשונים
 להצריגה בזה תשמחמיר לחומרא, אפי' גט להצריכה שאין וברור פשוט דבר דידן,כבנידון

 דלשחוק העדים שני וכן אומרים ששגלהם מא"ר כי בחינם, לעגנה עשוי  לחומראגט
 לא כאומר ה"ז שלו, שאינה ובטבעת פ~ל בעד שקידשה וכן הקירושין היוי*צמת
 ניחא לא דאמר הגט על לכופו אפשר שאי קידץ?תגי לא אומרת היא גם והיאקידשתיך
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 בחינם, לכהונה שפוסלה וכן ע"א(, ס"ה )דף בקידהסין כמ"ש בקריבה, דאיתסרלי
 יום צ"א להמתין וצריכה טעם בלי לחומרא, גט גצריכבה האם משודכת שהיא גםוכן

 בינתיים כסף, גרצי שתרצנו עד לה יתנכו בכלל ואם תקבלנו מתי יהרע ומי הגס,לאחר
 שלא ועוד לה, יחכה זמן כמה עד יודע אינו גם כי לחכות ירשה שלא משודכהיעובנה
 גם אלא לחומרא, אפי' גס להצריכה שאין רק לא לדעתי זה סכל גרושונ באשהירצה
 והי"מ. כנ"ל בחינם גט להצריכהאסור

 אב"ד - ילוזושלםה

4_
 תשל"ז/137ערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדיןבבית
 יוסף עובדיה הרב לישראל הראשי הרב הראשל"צ כ"ג : הדיינים כביבפני

 נשיא, -
 גולדןטמידט אליעזר זולטי, בצלאלהרבנים

 : עניןג
 ת ד ע ר ע מהא.

 :נגד
 ב י ש מהב,

 קידושין בירור : ן 1 ד י נה

 הרבני ביה"ד של הנ"ל פסה"ד על הצעירה שלערעור
 לקבל אותה המחייב דעות ברוב אשקלון לנפתהאיזורי

 הט לא דבריהם שלפי למרות אותה שקידש מהמשיבגט
 היו דושין שהקי ר מ א ל ם י ב מ א נ י ת מ -- שחוק. ם ש ל א לא

 שהמקדש בחפץ הקידושין שיחולו יתגן האם -- שחוק.לשם
 הקידושין עדי את ייחדו לא אם הדין מה -- מאחרים.לקח

 ם י " ז ב ל ש ם נ די ה מ -י ם. י ש נ או ם י ל ו ס פ ם ש ו א צ מ נו
 בדיני ובעדים קידושין בעדי הדיי מה -- עדות.לגבי

 וחקירה. דרישה לגביממונות

מסקנות
 פי על אף לק מקוה1ת את הרי לה ואמר אשה של חיקה לתוך כסף א"1זרקא.
 אלא מתחילה כיוונה שלא האמרה הכסף חת להשייך גגדיה את נישרהשתאקוה.

 חומרא ומשום דברים אינם שבלב דברים כי מקודשת, היא ,את בכללשחוק,
 אם וצלם מוכחת. שהיא פי על אף אומדנא אחר גזה הולכים איז אישדאה9ת
 מקודשת. אינה שדיק לשם שזח טודה "מקדשגם
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 מקודשת. אינה שחוק לשם נעשו שהקידושין לדגר רגליים יש שאם סובריםישב,
 בו לקדש כדי שלוקחו ל'ו ואומר מחבירו חפץ שלוקח במי הפוסקיםחולקיםג.

 לה, בחפץ מתקרשת האשה אםאשה,,

 סהברים עדות, פפולי גם מעמד באותו וגמצאו לקידושיז, עדים ייחרו לאאםד.
  גם וה דין חל ממויייים, פוסקים 'ולרברי חלים,  ה.קירושיו שאין רביםפוסקים

 נשים. שם נוכחות היואם
 לערות.  ה,בזויים פסולים חכמ"ם 'מדברי1(ה,

 אין חכמים מדגרי הססולים עדים בפני שגע'רכו שקירושין  אומריםוישב(
 קידושין. לעדי בזויים לפסול מקום יש זה ולפי חלים,הקידושין

 מי אומריםישו.
 דין מקבל נאמן, שאינו פי על אף כרשע עצמו את שמשים.

 בזויים,של
 בזה שיש משום וחקירה דרישה צריכים קידושין שעדי רביס פו'סקיםסובריםז,

 אין הקידושין תאריד על להעיד יודעים אינם  'אם  זו, ש'יטה ולפ נפשות,דיני
 עדותם.לקבל

 וחקיהה,  ררישה צריכים איגם שעדים ממונות בדיני שאף רבים פוסקיםסדבריםח.
 וצהיא משום בטילה, עדותם וחקירות ב"רישות יודעים אנו אין אומרים חםאם

 להזימה. יכול אתה שאיעדות

פסק-דין
 )תיק אשקלון בנפת האזורי הדין בית ידי על שניתן דין ססק על ערעורזהו
 מאת לחומרא גט לקבל "א. המערערת על כי דעות, ברוב הדין, בית פוסק בו355/לז(,

 גט". לקבל  להצריכה אין  לחומרא  ואפילו קידושין, כאן "אין המיעוט לדעתב.".

 'דברי הדין, ,בית בריש,ומי 'ע:עיון הערעור שמיעתאחרי
  דברי  הנ"ל,  המערערת'

  האזורי, הרין בית  לפני שהעדו העדים ודבר ולפנ"נו, 'האזורי הוין בית לפני הנ"ל,,המשיב
 זה, ערע'ור לתיק המצורפים בהלכ,ה הני:מוקים סמךועל
 ' רפרסקים: קובעיםאנו

 לתו~רא. אפילו גט צריכה ואינה להינשא, מותרת א. חמעוערת,
 תשל"ז. באייר ט' ביוםניתן

נימדקים
 לחומרא. גט המערערת את שהצריכו אשדוד בבלה"ד הרוב החלטת על ערעורזהו

 כלל. ,גט צריכה המערערת איז המיעוטלדעת
 המערערת שאין בקביעתו  המיצוט שצדק  לגו  נראה שבתיק בחומר העיוןאחר

 דלהלן: ומטעמים כלל, גטצריכה
 וכמ"ש בעלמא, לשחוק שנתכוונה לומר גאמגת המתקדשת שאין נכוןאמנס

 .החוכחות אומדנות אחר קידוו2ין בענין הול'כים "ואין : א'( סעיף מ"ב )סי'הרמ"א
 קידושין וזרק קדהעני, תחלה אמרה אם ולכן קידושין, לן2ום נתכוונה שלאהטוכיחות

 .להשליך  דבור כדי  בתוך בגדיה וניעהה לי, , מקודש,ת את הרי לה ואמר חיקה,לתוך
 מקודהות". הויא אפ"ה בעלמא .לשחוק רק  אלא  מ'תחלה כיונה שלא  ,ואומרתהקיךושיו,
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 הטצם, מבואר תתקצ"ג( סי' פראג )דפוס מהר"ם בתשובת הרמ"א דבריובמקור
 אלא נתבוונה שלא סהדי אנן לומר שיש ואע"פ דברים, איגם שבלב שדבדיםמשום
 ~דמדן על לסמוך אין איש דאשת חומרא כהךום קידושין גבי מ"מ בעלמא,לשהוק
 ע"כ. לדג ניהא דהו בכל איתתא לומר שיש כיוון דמ~ח,הדעת

 וזללו הקהרחצין מעשה עוכל אומרים והעדים המקזה2 גם הרי דידן בנידוןאולם
 מהר"ר איטליא רבני מגדולי לאחד בתש,ובה כתב וכבר בעליוא, לשהוק אלא היולא

 אומר המקדש גם שאם קידושין, מערכת יצחק" "פחד בס' דבריו הובאו יצחק,יהודה
 דהו בכל דאיתתא הג"ל הטעם ביה שייך דלא נאמן, שפיר בעלכמש, לשהוקשנהכוון
 במיגו כיוונתי, לשחוק לומר הבחור שנאמן כ"ה( )סי' דבש" "צוף בשו"ת וכ"כ לה.ניחא
 רגליים שיש וכל כתובה, ליכא באירוסין דהא לו, ולא חוטא אדם ואין לגרה2ה,שיכול
 שלא לדבר רגליים שיש בההאי וכאן ע"ש. כלל, מקודשת א"נה שחוק דרך עתיה~בר
 הג', הטעם בד"ה ס"ד( )סי' מלובלין מהר"ם בשו"ת וכמ"ש גמוריס, לקידושיןנתכוונו
 ובברכוהע בהופה אלא אשה שום לקד,2 שלא אלו במדינות עתה שנוהגיםשמכיוון
 מיהוש בית כאן ואין בעלמא, ובדיחותא שחוק דרך נעשה הדבר דידן שבנידוןברור

 ע"ד( מ"ז דף י"ג )סה פיינשטיין אליהו" ,ן:ליכות בשו"ת וכ"כ ע"ש. כלל,לקירושיו
 בשו"ת קלצקין הנר"א יכ"כ ע"ש. מ"ג(, סי' )חאה"ע רפפורט הכהן הגר"ח כיו"בושכ"כ
 אהרונים. ועוד כ"ד(, )ס" אבן""מלואי

 תשל"ז, אדר י' )ביום ביה"ד בפגי המקדש הבהור בדברי מבואר הנה להנ"ל,נוסף
 לה אמר ולא אחרת, מבחורה שאולה ד~תה בה שקידש שהטבעת 54(, עמודפרוטוקול
 יכו 58(, עמוד )שם, בעדותה המבקשת אמרה וכן בה, לקד,ן כדי הסבעת לושתשאיל
 47(. עמהר )בפ"כ ה מר מהעדים אחד-העיד

 ע"ב( ו' )קידושין ובמאירי כ'(, סי' דקקרושין )פ"ק בהרא"ש מבואריהרי
 וכ"כ מקודשת, אינה אשה בו לקדש שרוצה הוזיעו ולא מתבירו שאול בהפץשהפקדש
 דברי מטין שכן מ"ח( )ס" אלשקר מהר"ם בשו"ת וכתב ק"ע(. )סי' הריב"שבשו"ת
 ספה זו הרי בזה שבכיוצא שכתב י"ס( סעיף כ"ח )ס" הש"ע למרן ואף ע"ש.הרמב"ם,
 קאהיא כיון להקל, אחר ספק לזה להצטרף וראוי קידושין, ספק מידי יצאנו לאמקודשוק
 ששואל ,בהודיעו שאפ" כתב רע"ג( )סי' ה"ד הרשב"א ובשו"ת עומדת. פנויהבחזקת
 לבוב )דפום מהר"ם בשו"ת הר"ש בתשובת וכ"כ מקודשת, אינה אשה בו לקדשע"מ
 כד' בזה סתם הש"ע שמרן שאע"פ קל"ו( )סה נזר" ,אבני בשו"ת וכתב תק"ד(.סי'

 דבהי מרן דואה היה שאילו גרור מקודשת, לקדץ2 ע"מ ששואל הודיעו שאםהרא"ש
 דידן. גגירון וכ"ש סקודשת, ספק אלא אינה ולכן בפשיסוהה כן פוסק היה לאהרשג"א,
 גוונא האי בכי ושמא סקודשת, אינה שאולה בטבעת המקדש שמא ספיקא, ספק הו"לועכ"פ

 "אבני כשו"ת כתג בזה וכיוצא מקודץ2ת. אינה בעלמא לשהוק שנעשו לדברשרגליים
 ס"ד(. אות קי"ט סי' ,)האה"צנור"

 אנשים  שני הץ ושם לקהץשין, עדים יהתדו לא .הדעות לכל הרי הג"ל לכלנוסף
 פסול, מהם אהד נמצא ווש"ל גשים, שלש ועוד ביה"ד( בפני ),ש,העידו ד. ומר ג.מר

 קיאינה עחששקוה ס4ל סק"י( ל"ו )סף שהתוסים ואע"פ כולה. בטלה מקצתה שבטלהועדות
 בשו*ה וכ"כ בטלה. עדותן פסול או קרוב מהם א' גמצא ,בה אבורינן לא כלל, עיות..בת
 מוכה ע"א( )כייב לר"ה בחי' אבן" וע,טורי מדברי אדלם "'ג(, ס"ס )חחו"מ אריה""שפ
  במישור ,הוכיח ובן  בטלה. עדותן פסול או קרוב מהן א' נמצא אמרי' נמי דבאשהלהדהא
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 אשר" "שער ,בשו"ת העלה וכן ז'. ,ענף ל"ה )סי' ח"א יצחק" ב,,נחל אלחנןהגר?י,צ
 בשו"ת ג"כ העלה וכן כ"ד(. ),סי' יעקב" "אביר בשו"ת פסק ושכן ל"א(. סי')חאה"ש
 ומבואר להלכה. נכונים אינם התומים שדברי וכתב מ"ג(, סי' )חאה"ע יעקב""ברית
 אלא תלוי הדבר שאין שבקידושין הרא"ה, ר.בו בשם ע"ב( י"ח )גיטין הריטב"אבחי'
 הכשרים שעדות ,כלום, הקידושין איז פסול או קרוב שם ש,היה, זמן כל העדים,בהאית
 ומ"מ דמי. דין בבית להעיד כולם שבאו כמי בראייה היה עדותם שעיקר שכיוןבטלה,
 שהרא"ה -סק"ו( ל"ו )סי' חו"מ ה'שלחן" ב,,ערך .וע' לחומרא. גט להצריכה דמי,שפיר
 ל"ומרא, גט להצריכה המפרשים לשאר חשש, שהריטב"א, אלא בוה, להקל מעשהעשה
 . להקל. הנ"ל ספיקא לספק מצטרף שפיר רלפ"זע"ש

, 

 הנם הנה בתיק, שנראה מה לפי ד., ,ומר ג. מר הקידושיז 'עדי הרי הנ"למלגד
 כך, על היודעים חברים לו ושיש בשב.ת, , ונוטע בשבת סיגריות 'מעשן ,אמנםשהוא ביה"י בפני הודה ג. מר והעד שבת, מחללי שהם עליהם טוענת וה~ערערת פרחי,ארחי
 שלא 'ואעיפ עמוד'49(. בפ"כ )ראה ג. מר תעד על המקדש אמר וכן ו, ומר ה. מרוהם:

 הגאין כ' הרי 'רשע, עצמו משים אדם אין וקי"ל לפוסלון 'ב"ד בפגי עליד עדות'נתקגלה
 מ"מ עצמו, ע"פ נפסל העד שאין שאף מ"ג(, )סה ח"א, נפש" "משיבת בשו"תמפלאצק

 בעדותו שאיז ופשוט ובש"ע, ברמב"ם כמבואר לעדות, שפסולים הבוויים מכלל ,נפיקלא
 ובש"ע ה"ה( עדות מה' )פי"א הרמב"ם שבדעת ,ובאמת בעלה. על אשה לאסורממש
 הרי"ף לדזצת ורק "מדבריהם". לעדות פסולים שהבזויים 'מבואר סי"ח( ל"ד ,סי')הו"מ
 קידושין. לעדות הבזויים לפסול מקום יש קידושין, לעדות פסולים מדבריהם עדותשפסול4
 כספק דינם מדברההם, עדות שפסולי ק'( )טי' רעק"א, בשו"ת מאיר,' ה,,בית לפמ"שומ"מ
 פשוט לשקו הם חשודים אם הרי, פנויה, מחזקת אשה להוציא יכשרו יבמה תורה,פסולי

 שחמסן י"א( ס"ק ל"ד )סי' התומים מדברי לס.ברתו 'וסיוע התורה. מן לעדותשפסולים
 התורה. מן פסול ספק להיות וחזר לגמרי, כשרותו איתרע מדרבנן, ,לעדותשפסול
 תאומים לאברהם" "חסד בשו"ת גכ"כ ק"ח(. )סי' ח"ג משה" "פגי בשו"ת מצאושכן
 'לאצטרופי חזי וממילא מ"א(, )ם" ח"א בתשו' המהרי"ט כתב 'ושכן ס'(. סי' חיו"ד)קמא,

 , , 'הנ~ל,למם'קות
, . 

 ועוד,,,
 'יו~

 עדי בעדות וחקירה דרישה וחסהה הואיל דידן בנידון להקל לדון
 הקידושין, של התאריך את זוכר לא "א'ני : אמר 48( עמוד, )בפ"כ ד. מר והעדהקידושין,

 ואמשיב רהמערערת התאריך, ציין לא ג. מר העד גם .חדהטים". ,שלשה לפגי היהזה
 מהרי"ט ,בשו"ת רע' חדשים. שבע'ה לפגי הקה שזה האזורי 'ביה"ד בפני אזאמרו

 נפשות, דיני בהם ש"ם' כיון וחקירה דרישה בעינן קידושין ש'בעדי שכ' ל"ח( ס")חאה"ע
 הרמב"ן. בדעת ד'( סי' לאה"ע )בתשובה הב"י מרן וכ"כ לזה. .יודה ,.הרמב"ן'?שאף
 ועוד מספיקא, נפקא לא חולקים שיש ,השע"פ והמרדכי. והגמ"י הממ"ג דעתושכן

 אם וחקירה, דרישה צריך שאין ממונות בדיני "שאפי' ל"ג( )ס"ס חו"מ בש"ךשמבואר
 אתה שאי עדות דהו"ל בטלה, עדותן וחקירות בדרישות יודעים אנו אין העדים.אמרו
 ,ובהביב" "שואל ,העלה וכן ק"ג(, סי' )בחאה"ע סופר" "חתם הסכים ולזה להזימם",יכול

 גהבו"ת וע' הש"ךי על שחילק ע"ב( )סי' ב"ההרה" כ,,נודע ודלא רע"ח(, )ס" ח"א,תללתאה
 נוסף לספק ואת סברא לצרף יש עועכ"פ ע"ד( ס"ט )דף ח"ב , אבולעפייא ,יצחק""פני

 'בשו"ת גאגין שמ"ח הג"ר וכ"כ להיתרא. ספיקא ספק ע"פ גט בלא המקודובת-ולהתיר
 האחר'ונים מ"ש דידן בנידון לצרף יש גם אחרונים, הרבה עוד וכ"כ ג'(. )סי' יוסף""ויווב
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 אפקעינהו לאו ואם החופה, בשעת אלא קידוש'ין לעשות שלא ההסכמה את לסניףלצרף
 ג(. )סי' ח"ג הארץ" "לעדה ובשו"ת ב'( ,)סי' ח"א הארץ" "פרי בשו('ת ע' מגיה'לקידויטין
 "פני ובשו"ת ק"ס(. )סי' ח"א מהרש"ם ובשו"ת ו'(. )סי' אברהם" "ויקדאובשו"ת
 ועוד. ל"א(, )סי קובו אשר" "עוער ובשו"ת י"ג(. )סה ח"א אבולעפייאיצחק"

 המערערת שאין האזורי בבהה"ד המיעוט .בעל סברת עם שהצדק נראההלפיכך
 גט להצריך שכתבו האזורי בגיה"ד הרוב כדעת 'ושלא לחומרא, אפי' כלל גטצריכה
 לא וכן בהלכה, גימוק שום לדבריהם להביא מבלי5חשד4
 מביאה כזאת שחומרא ק"ש )י' חץ המב"ס בשךת כ ועריעשה,
 ע"כ ישראל, בבגות להתעלל לפושעים יד לתת קולאלידי
 וכף גס להצחכה ד חמחמ דעא, לפש האעג להתי ש"ט 'טכל כ"י( )ס" מהרש"לגעח"ת
 אחרונים. וערד ק"וג )סי' בנימין" "מ,טאת וכ"כ וכף, הכהונה מן 'טפןסלהמפני

 נשיא - יוסףעובדיה

 תשל"ז/85ערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדיןבבית
 אליהו )2רדכי קאפח, יוסף ישראלי, שאול הרבנים הדיינים: כב'.בפני

 :בענין
 ת ר ע ר ע מה קולר( הרב סו"ר ב"כ )ע"יא.
נגד:

המוטיב הוסטן( עו"ד ב"כ )ע"יב.

 הגיררשין עם הנכסים חלוקת : ידוןהנ

 שום שאין ת"א האזורי ביה"ד של פס"ד על אשהערעיר
 ושמכיר מיד להתגרש ועליהם בעלה לבין בינה לשלוםסינוי
 שמו על העבירה שהאשה הדירה מחצית על הבעלבזכות

 התחייב הבעל האשה, דברי שלפי למרות נישיאיהם,לחחי
 שמו על הרשום הבית מחצית את לכך כהמורה להלהעגיר

 ת ר ו שכתמ המשיב הבעל טענת -- ותו. ב יי ח ת ה ם יי ק א לו
 במתגות "דין מה -- מגיריהם. דירת אה ריהט דירתהמחצית
  הריו  ומה הגישואין או האירוסין בעת לבעלה נותנה.שאש".
 לאשתו, חייב שהבעל המדור מחובת הוא הדירה ריהוש"אם -- גירושין. 'יל נמקרה הנישואין לחהר שנתגהבמ"גות

 והאשה. הבעל ע"ש הרשו~ה בדירה סזחזק נקרא 6יי-
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 ת ו ג ק סמ
 הגההג שהוא כ"ון הנישואין, עם או האירוסין עמ לבעל נותנת שהאשה מתנות 1(א.

 להחזיר5 חייב ואינו מוחלט, באיפז שלו הן זו, בשעה סתנות למתןהמקובל
 ידידוה, תוד לרע"ו ג'ותו שהאחד מתנות, כדין ודינם כך. אחר בערשה אמגם
 חוזרות. המתנגת אין ידיהותם, נפסקה אםשגם

 מחג בזה שאין הנישואין, זמן תוך לבעלה נותנת שהאשה מתנותאולם2(
 לחעת שימשיכו כו דעת על אלא לו יהגתם שלא הווש הדעת אומדןמקובל,
 ממנו. שתצא מנת על ,ולאיחד

  האישות שקשרי כל אלא בפועל, הגט בביצוע קשור איגו כנ"ל הפתנותהחירת3(
 גם ויה 12היא, סיבה אתו בשל מתעכב וגט ביצוע אם גם נותקו,שביניהם

 הבעל. תביעת עפ"י זה אם שכו וכל הא,שה, מרידת בגלל באים הגירושיןאם
למעמדם. המתאימ" בדרגה הדירה ,ריהוט גם כולל לאשתו, מדור במתן הבעי חתב 1(ב,

 כמתן יהיחשב יכול איני המקדתף, דיורם למקום הכניס שהבעלריהוט2(
 אתה. יחד דירה באותה דר ההש כשגם נפרט,;תמורה",

 המיעוטמסקנות
 התביעה את להפסיק יכול הריבע ואין המוף, עד לבררה צרוכים שהוגשה,תביעהא.

 השני. לצד נזק מית יצא שלא ביה"ד עיני ראות לפי או השני, הצד בהסכמתאלא
 בלעדי לוףעיש תכשיט יץא המתנה אס הבדל יש  לאשה .הגעל שצותןבמתבותב.

 יה ,נתן שלא לטעון הבעל שיכול 5ונמים והצ כקרקע, אחר מסיג מתנה אולשפשה,
 שתתגרש. דעת עלמתנ'ה

 יממכר: מקח שי עיסקות לעשות, אפשרות, יש ואקמה בעל ,ביןגסג.

 הובעה חיא חמויה ל'ה שיתן ע"מ בעלה שם על רכוש וורשמה 'הטוענ'תאושהד.
 תמורתה, לה שנתן טוען והוא תמורה,ממנו

 .הר-

 ויש וממכר, מקה של שאלה זו
 קבלתי ולא שמכרתי *ו מכרת, לא אימר 'והלה לך מכרתי שטוען מי של דיולה

 הרא.ה. עלץ מחבירו שהמוציא וכו'דמים,
 מתבירז והמוציא במחצית מחזיק נקרא אחו כל הצזידים שני ע"ש שרשומהדירהה.

 הראיה.על"ו

פסק-דין ~.
 תשל"ז כסלו כ"א מיום אביב לתל 'האזורי ביה"ד כב' של דין פסק על עהעורזהו
 : כדלהלן נפסק בו  9ד105/לד, 11235/לג, :היקים

 שלאור מודה האקוה ואף לגירהצין, פביהם הצדדים  שגי שלדעת אחרי"א.
 להסריח באפשרותת אין שגים, ה:משך המוחלט והפירוך המסיבתן . ,.

 נראה שלא גיה"ד, דעת לכן להתגרש, מוכנה היא תם שישליםבעלז
 יבשרט דיהף, ללא מיד לההגדש הצדדים ועל ביניהם, לשלום סיכויכל

 טיפלו לא וגם מטרידו, אינו זה שזבר אף ילדים. הוליד טרםשהבעל
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 דע'ת בכ"ז בנים, בת אה2ה ישא לא 'הגירושין אחרי שגם ויתכןבזה
 כד"ת. ולהתגרש כהלכתה מצוה לקיים שעלעביה"ד

 אם ואפילו האשה ע"ש רק הרשומים בע"מ ג. החבהה למניותאשרב.
 אבל אלו, ממניות חלק ברכישת השקעותיו על הבעל טענותנקבל
 בעלות על הזכות לה מקנה האשה, ע"ש רק שר,2ם הדברעצם

 האלו.המנתת
 האשה ע"ש רק הנישואק בעת רשום שהיה המגורים לדירתבקשרג.

 הוכחה לא הבעל, ע"ש הדירה מחצית העבירה שנים מספרוכעבור
 שמוע על גם ביתו רי~מום כתמורה לה הבטיח הבעל שכאילוטשבתה

 על "תמורה" לאשה נתן שכאילו טענתו לביה"ד נראית שלאאף
 רק פה2לו רכוש אחד שלכל שזוג בזה הגיון, ואין בדירתה, חלקקבלת
  וענוכל ברורה הוכחה אין בכ"ז שני, לצד רכושו יעביר אחדצד

 חלקו ברכישה לאשה ראשונה זכות אבל בדירה, הבעל חלקלהפקיע
 לקנות ל'בעל הזכות יהבעל, של החלק תקנה לא האשה השם הבעלשל
 בכסף בשוה יתחלקו והצדדים תימכר שהדירה או האקוה,חלק

 מהמכירונשיתקבל
 לצורך כפנויה הדירה היחשב זןצמ, ,2ל חלקו '2יקנה צדכלד.

 בדרכים הצוזים ב"כ ע"י ייקבע והמחי לשלם, 'ןעלע המחירחשבון
 כזה. במקרההמקובלות

 שהתקבל בתמוחה שותפת היא שכאילו האקמה טענת נופלת זהלאורה.
 וע~כונית דהיינו הבעל, שם על רק רשום שההה הבית.ממכירת
 הבעל ע"ש הרשומה המכונית לכן האלו, מהכספים בחלקשנרכשה
 הבעל. בבעלות,תישאר

 הבעל שלדברי בזמן גדול. בטענותיהם "הפער" הבית, לרהיטיאשרו.
 כבר היה הנישואין בזמן האשה ולדברי בזוע כספים הרבה השקיעהוא
 לקמן, האמור בדיון בזה ביה"ד ידון הריהוט, של העיקרי ההלקקיים
 י'.בסעיף

 המשותף מהחשבון רבים נספים הבעל משיכת על האשה לסענתואשרז.
 מכספים הם שגמשכו הכספים רוב ,לעיל, כבר שצויין שכפי הריבבנק,

 נכבדים, סכומים מהם משך שהבעל אחרי גם הצדדים, ע"ישהוכנסו
 על ואף המשותף לחשבון כספים עיר האשה יהכניסה זהולמרות
 זה היה שהוא הבעל טוען בזוג לטענתה מקום שיש הבעלכה2יכות
 בהחזרהם הבעל לחייב יכול בקה"ד אין לכן לבנק, הכספיםשהכניס
 לה, שייכים היו הדין שלפי או לאקאה, שייכיס שהיו הוכחה כלמבלי
 ההוא. בזמן אשתו זן היה אם לבעל ששייכים ידיה מעשי היוולא

 שגם הרי מהגיוג שנעלמו זר למטבע בקשר האקוה לטענתואשרח,
 וכל מכל מכחיש והבעל לקחם, שהבעל ברי טענת טענה לאלדבריה
 שיכול דבר כל או בהחזרתם,  הבעל לחייב אין לזה, קף2ר 'לושיש
 הכל, כופר כשהוא הנתבעלחייב

 לאשה לשלם עליו לזה נוסף כתזבתה, את לאעאת לשלם חייבהבעלט.
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 שלו, הבלת על המשכנתא לפדיוו לבעל נתנה שהאשה הכספיםאת
 מה ברור לא ולביה"ד ל"י, מאות וארבע אלפיים של בסכוםושהיה
 הסכום של אחוז היה ומה המזבכנתא, פדיון בזמן הבית של שיוויהיה
 העשרים מתוך השווי אחוז את להחויר הבעל ועל הבית, בשיוויהנ"ל
 מו"מ לסהל הצדדים ועל הזאת. הדירה ממכירת שקיבל אלףוחמש
 שעל הסכום על בלה"ד יחליט בזה, ,הסכם לידי יבואו לא ואםבזה,
 לאשה, לתתהבעל

 שעה )7ד,1.3( תשל"ז אדר י"א שלישי ביום לדיון 'תאריךקובעיםי.
 .. כתובתה, להביא האשה ועל10,30

 לדין. כהזמנה להם, ישמש וזה הצדדים לב"כ זה פס"ד להעביריא,
 הדין, בפסק מפורטת הערעור נשוא הדין פסק ,להוצאת עד העניניםהשתלשלות
 ביה"ד שלדעת שמאחר ב"ה"ד קביעת על הן נטען האשה ב"כ ע"י שהוגשבערעור

 מפסה"ד(, א' )סעיף דיחוי" ללא מיד להתגרש הצדדים "על לש,ל'ום, סלכף כל נראהלא
 על הבעל זכות הוכרה לפיו המגורים, לדירת בקשר פסה"ד של וד' ג' לסעיף באשרוהן

 נשמעו כן כמו הנישיאין. לאחר שנלהם שם על האשה ידי ,על שהועברה הדירהמחגית
 . להלן. שמובא כפי הדין, פסק של זע--ט' לסעימם באשרטענות

.
 : כדלהלן היא דעתנו שבתיקים ובחומר הצדדים בטענות ,העיוןאחר
 לשלום סיכוי כל נראה שאין בדבד, שדן ב"ה"ד כב' דעת בשיקול גתערב לאא,

 זו למסקנא הגיעה בית לשלום תביעה בשעתה ש,הגישה למרות האשה, ושאףבית
 שהיא בה נאמר שלא האחרוגה זו תגיעה היא, מצדה גירהשין תביעת אח"כבהגישה
 האשה או,,גס תשל"ה, ניסן ב' מיום בפרטיכל כרשום כ:וחה, בא דברי ,וכןלחילופין,
 כן ועל הנ"ל, גיה"ד כמסקנת בעליל מוכיחים אכן להתגרזמ, שצריכים להביןהשכילה
 מחדש, לעורר האשה ב"כ ויניקה ,בית, לש,לום התביעה את ראה ,שלא ביה"ד גב'צודק
 ע"ב(, ע"ט )ב"ק מטרחינן" לא בכדי דינא בי "אטרוחי בבחינת שהיא כיון לדיוןכראויה

 מתביעת שחוזרת יהדיונים בחמשך במפורש. 'הצהירו וב"כ שהאוזה מאחרברם
 הצדדים "שעל פמה"ד של ,א' ב'סעיף שנאמר למה מקום שיש רואים אנו איןהגירוו~ין,
 אולם יתגרשו, שהצדדים אמנם הוא ראוי הנידרן, תנאי לפי דיחוי", ללא מידלהתגיש

 ג"פ. לקבל האשה לחייבאין
 לה נתן "שכאילו הבעל טענת נראית שלא קובע בלה"ד ג'. ,לסעיף ואשרב.
 קגו, דבריו שלפי הריהוט שמיי זו, בדעה אנו ואף בדירתה", חלק קבלת עלהמוהה
 שנוי כשלעצמו שהוא דבר בזה, טענתו נכונה גם שאם תמורה, שום בו לראותאין

 מקום מכל בדבר, ידון . ביה"ד ו'( )סעיף בפסה"ד שנקבע וכפי הצדדים, ביןבמחלוקת
 הועברה לא הרלהוט על הבעלות ואף האשה, של מש"מושה פחות לא הבעל בשימושהיה

 והריהוט ,האשה, בכהןור ח"ב הבעל, והרי כתמורה, זאת לראות יתכן איך א"כלאשה,
 הנישואין לפני קאתיתה הדירה העגרת את איפוא 'לראות יש הדיור. מתנאי חלקהוא
 האשה, טענת את נקבל לא אם גם האשה, מצד כמתנה ,4גיהם, שם על - האשהשל
 גשעת שלו שהלתה הדירה את מצדו יעביר שהבעל מפורש מדובר ומהיה הוכחה,שלא

 אתר לבעל נותגת שהאשה מתנה ודין בוצע, שלא מה שניהם, שם על היא אףהנישואין,
 למיפק. בזגת על נתנה לא כי לאקוה, להחזלרה עליו להוחיאוע בא 'כשהואהניעוואין,
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 היטב" ב,,באר דבריו והובאו ברוך" ,14קור בס' שכ' ממה ברור יוצא זהדבר
 כדין ,האשה שנתנה המתנות דין עלי מאיס שטוענת במורדת שגם י'( )סעיף ע"זלם"
 )וסברתו ברמ"א(. ס"ב, ט"ז שבסי' הי"א )לדעת 'תפסה תפסה שאם ברזל, צאןנכסי

 בתנאי מעיקרא ניתנו שהללו ברזל, צאן ל'נכסי דומה זה אין שלכאורה אעפ"ינראית,
 שהביא הי"א )לדוגת בזה שנפסק  זה שהרי לה. להחזירם חייב יגרשנה שאםמפורש
 שענין מפני הוא מידה, מוציאים ואק תפסה, - קיימים בלאותיה תפטה שאםהרמ"א(

 דלא ובעיא בגמרא, במחלוקת הוא הקיימים, בלאותיה הפסידה לא .או הפסידה אםזה,
 הבעל מיד גם ומוציאים ,הקיימים בלאותה; הפסידה שלא דאמר מאן גם והריאיפשטא,
 זו ~עה לומר הלה כן שאם ויוזמתו, מרצונו מגרשה כאילו שרואים מפני איגוהמוחזק,
 הוא הססידה שלא עיקר כל ע"כ אלא ברזל. הצאן מנכסי שכילה טה גם להחזירשעליו
 היא שהמרירה ואעפ"י למיפק, אדעתא לו הכניסה שלא ה 'ת ע ד ל ן נ י ד מ א שמפ:י
 ואנו הבעל, שכילה במה כן שאין מה מנכסיה. קיים שעדיין למה באשר רק וזהמצדה.
 ברצונו, שלא ממנו ותצא שתמרוד דעת שעל הפוכה, סברא קיימת ממנו, להוציאבאים
 התחייב,לא

 ש;אומדנא, מנוח אלא עלה, אתינן המפורשים התנאים מכוח שלא שכן,וכיון
 שנתגה מתנות כלפי גם שפיר קיימת הרי זו אומדנא לו, הכניסה לא למיפק מנתשעל
 שסק ע"כ למיפק, מנת על נתנתם שלא הנישואין, במשד וונאי כל ללא לבעלהאשה
 ברזל(. צאן שבנכסי הקיימים בלאות כדין הוא אלה מתנות שדין ברוד""מקור

 בגמרא, הוכרע שלא ספק הדבר נשאר שביה המורדת, כשהיא זה שכל מינה,ודון
 הבעל. מידי מוציאים אין אבל תפסה, תפסה אם רק וע"כ ברזל, צאן לנכסי באקידגם
 נשוט בזה לתביעתו, להיענות מספקת טיבה ואין הגירושין, תובע שהבעל בגידוןאבל
 למ"ש בדוכשן זה והרי לו, נתנה לא למיפק מנת על כי להחזיר, עליו שבידו מהשגם

 לההזיר. עליה הבעל לה שנתן סזמתנות שכלבמורדת
 שהאשה המתנות עחין מבואר במאירי אך ברוך". ב,,מקור האמור לפי זהוכל

 "קהאם דמורדת בסוגיא בדבריו מבואר שכן עלי. דמאיס במוררת גם לה להחזירםנותנת
 כן" דעת על לו נתנה שלא במתנה, לו שנתנה מה לה מחזיר וכן תפסה. בלאותקהתפטה
 אחר לו  שנתגה במתנות עדיף האשה כוח שרואה הרי המו"ל(. והערת בדבריו)עיי"ש
 א"כ הבעל, בידי  שהם אעפ"י  לה,  להחוירם  שהדין  ברול,  צאן גכסי  מאשרהגישואין

 ויוזמתו. ומרצונו הבעל במרידת ממנו כשיוצאת וק"ו, שכןמכל
 בדומה בפועל, הג"פ במתן תלוי אינו בכה"ג, לאשי; המתנות שהחזרתונראה

 שהטעם הגט, מתן את מעכב הבעל אם גם מחזירתם, שאינה בלאותיה, שתפסהלמה
 וכש"כ בפועל. קיימים אינם האישות ,שקשרי במצב קיים נתנוע לא למיפק מנתשעל
 דמתיבתא דינא נידון ק"ח סי' ח"א יעקב" "שבות )ועי' הבעל מצד היא שהמרידהבנידון
 נתגרשה(.  לאכשעוד

 ס" מזרחי מהר"א בתשו' כי דכו"ע. אליבא מוסכמת דעה זו אין שלכאורהאלא
 צ"ט סי' תשובה" ב,,פתהי וצוטטה קמ"א, סי' א, )אה"ע סופר" ב,;התם שהובאהט"ז

 בלי לדעתו מגרשה אם "אפי' לבעל קרוביה או האשה שנתנה מתנות בענין כתבסק"ז(
 אפ"ה קמיה למיקם  רעתו מסתמא  לאיה  רגרתן בק"ו לה ומייתי שלו, הכל עליושסרחה
 שלו", הם דודאי הוא דעתלה אקרובי דמשום לזזתן שנתנום מתנות מכש"כ במתנה,זכתה
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 'הגאונים שכ' טעם מאותו הוא פשוט כי לק"ו צריך היה "ולא סוער" "חתם בזהוהעיר
 דכוותיה, וה"נ לעולם אוהבו שיהיה שקיל ערבא דרחים, למאן מועה דיהיב מאןדחטו
 שלו". הכל למחר ,ומגרש היום נהבאאפי'

 במתנות שם אמורים ,הדגרים כי ממאירי, שכ' למה טתירה מוה שאין נראהאך
 שמסיק סופר" "חתם ש,ל דבריו סובבים גם ובוה והנישואין, האירוטין בזמן לבעלשניתגו
 : ,הג"ל פיעל

 בימים שלובשו ,לבן חלוק תן ח ה ל ליתן עונוהגים מה דעתי"לכן
 כשנערש להחז*ר צריך ,שאינו יו"ט, של טלית וגם קיטע"ל שקוראיםגוראים
 דאיכא דחתנא, במתנות בנידון, מירחי מהר"א של דבריו הם שכןאשתו,

 ר ש פ א י א ד מנהגא מעתם נמי אי דעתא, איקרובי משוםלמיתלינהו
 חיתונה יתבטל מידי ליה יהינ לא אי מתנותבלא
 תזקנה". גמר חיתח חיבת דמשום סהדק ואנן י. ר מ גל

 ביא אפשר "ואי אמוחס הדברים החיתון זטבומן ות במת יירק ביורהרי
 במשך לבעלה האשה יטעתנת 2מה לא אבל סהדיק "אא יש ובזהמתטת",
 דאט ד-זו, חצי לד ענתנה ד-ן בניון כמו בפרט טעי, הני זן"ך דלאהנישמין
 יוערשנה בו הלתה ולהית מגוריו, ררת חצי לבעלה זטתתו אשה עףם לך שאץמהדי

 הערת גם דתתי"טנ נראה )כזה ,לרחונ ישלענה או דירתה דמי לו לשלםותצטרך
 הוא פריכא יהנ"ל "הק"ו תק"ה מצד דאי זמם כ' וכן ,לק"ה צריך ה" זטלא סופר""חתם
 לרצונה", זטלא מוציאה שהואכית

 שמוציאה כיון ממש, ק"ו בזה לדון אין דודאי מזרחי, המהר"א בכוונת י"לאכן
 יגרש:ה, לא ירצה לא שאם חלוי, בידו תדבר ועכ"פ לרצונה,שלא

 לתת העולם מנהג שאז החלתון שעת על בק"ו ,וללמוד להשוות שכוונתואלא
 ללמוד ,אפשר עכ"פ דא בכגון לג'מרי", חיתוגה יתבטל מידי ליה "היב לא ו,,אימתנות
 להחזיר. שלא דעת על ניתן שודאיבק"ו

 'סובבים דבריו ש,הרי הנ"ל, ברוך" ב,,מקור מש"כ לזה לתאם קשה אכתיאכן
 השידוכים. בזמן גתנה שהאשה מה על הםגם

 האשה. אבי רק מתנות, תתן שהאשה רגילות שאין במקום שם המדהבר,ואולי
 תש,ובה" "פתחי לא ואף היטב" "באר לא בז'ה העיר ולא סתומים שהוברים)וצע"ק

 אתר(.על
 ממש"כ נסתרים הם אין וכאמור לפנינו. גמפורשים גרורים המאירי דבריעכ"פ

 וכפי החיתון, ,בשעת שנותגים מת:ות על רק מתיחסים דבריו כי מזרחי,המהר"א
 אין )וק"ו הנישואין, אחר רב זמז לגעל נותנת שהאשה לכאו ענין ואינו המקובל.המנהג
 ברצונה(, תלולה בג"פ ,ממנו יציאתה אין שכן כג"ל,כאן

 'הבעל, שם על מגוריהם של הדירה חצי את העבירה שהאימה שלנו, נידון כןואם
 מתנה שדין וכנ"ל, בנידונו, שכ' ממה וק"ו במאירי, עפמש"כ בו לדון ,הש סופר","חתם - יליו ובהסתמך מזרחי המהר"א שהעלה למה ענין איגו הג"טואיז, אחר רבזמן
 ש,יוציאנה. כן דעת על לו נתנה שלא לאשה, להחזירהזו

 הג"ת על שהיה המשכנתא לפדיון גסף סכום שנתנה האשה לטענת אשרג.
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 הבית את מכר זה ובמקום שמה, על חציו שיעביר מנת על מדובר 'היה ש1לדבריהשלו,
 במכתית. בשותפות לזכותה יש ע"כ ואשר מכונית, הכסף מן בחלקוקנה

 המכונית וקניית הבית מכירת ואילו הדכחה, לא שלו לבית באשר טענתהעצם
 מהמכונית. בהלק לזכותה יסוד שום איפוא אין בהסכמתה. שלא 'האשה, טעגת לפי גםהיו
 השיכשש את נראה אם ואף ברשות, שלא הפדיון בכסף שהשתמש כדבריה יהא גםולו

 הגזילונ כשעת אלא משלם הגזלן אין כגזל, זהבכסף
 )סעיף בפסה"ד ביה"ד כב' ש,זיכח; ,כפי הדירה בפדיון החלק על לדון מקום)היה

 הבעל(. מצד ע"ז ערעור' בא שלא מאחר זו, לסיגיא ניכנם לא אולםט'(
 לפי בבית שהיה בדולרים כסף סכום העלם על בטענה ממש רואים אנו איןכן
 שעיקר משום וגם בפסה"ד, שנתפרש מהנימוק הבעל, ידי על ודאי היה וזה האשה,טע:ת
 ניסן א' מיום )פרטיכל דוקא, הבעל ידי על בי"ד בפני עלה הכסף העלמות עלהטענה
 וכו' מהביה4 הוציאה והיא דולר אלפים עשרת היה בבית : הבעל ב"כ : ב'( 151'תשל"ה
 לקה, שהוא נראה נעלם, וזה דולר, 2750 על ומודה הדולרים, סכום את מכחישההאשה
 17היא צר האשה, דברי המשך הוא .האחרונות מלים אם ברור )לא לקחתי". לא"אני

 הבעל(.תשובת
 כתב"שה זאת להעלות האקוה דעת על עלה לא שאז נראה הללו הדבריםמנוסת

 נגדה, כתביעה יהדולרים ענין את לראשונה שהזכיר הוא הבעל אדרבא הבעל,נגד
 כהתגו'ננות. דבריה אמרהוהאשה

 והכספים ו:מניות על הבעלות בענין ביה"ד כב' שפסק במה גם להתערב נוכללא
 הראיה, עליו מחבירו המוציא ספק מדין שפסקושבבנק,

 : פוסקים אנו הנ"ל כלעפ~י
 א' וסעיף הסכמה, לידי יבואו א"כ אלא ג"פ, לקבל הייבת האשהאיןא.

 בטל. הערעור נשוא פסה"דשל
 להחזיר הבעל ועל הערעור, נשוא מפסה"ד ח" ג' סעיפים מתבטליםכןב.

 שנר,2ם האק(ה דירת חצי ורישום בדירתה, לו שנתגה ההלק אתלאשה
 וזכאית רשאית והאשה בטל, הבעל שם על האחוזה ספריבמשרד
 בלבד. שמה על הדירה כל רישוםלהחזיר

 וקיימים, שרירים הדין שבפסק הסעיפיםשארג.

 קאפחיוטף *שראלישאול

 הראשון בדיון 11235/לג. לגירושין תביעה תיק הבעל סתח תשל"גבש,נת
 וסירבה בית, שלום דרשו; והאשה גט, הבעל תבע תשל"ד תשרי כ"ו ביוםשועזקיים
 תשל"ד טבת בכ"ז תשל"ד, טבת כ"ט ,ליום הדיון המשך ונקבע לגירושין,להסכים
 ביום ולבסוף התיקים בשני רבים דיונים היו 3138/לד. בית לש.לום תיק האשהפתחה

 : כדל"לן ביה"ד פסק תשל"ד אייד8'
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 .ובתביעת לגירחבין הבעל בתביעת הצדדים דברי שמיעת"אחרי
 : ביה"ד מחליט הדיון ואחרי בית לשלוםהאשה-

 כל הבעל מצד נשמעו ולא ג"פ מבעלה לקבל מסרבת והאשהמאחרא.
 ברצונה שלא ג"פ ממנו לקבל האשה לחייב כדי בהם שהםטענות
 התביעה, דוחיםלכן

 להיענות הבעל שעל בהה"ד דעת בית, לש,לום 'האשה לתביעתאשרב.
 ליום בנידון הדיון וקובעים בלת לשלום נסיון ולעשות ,האש,הלבקשת
 9.30". שעה )9.7,74( תשל"ד תמוז י"טשלישי

 לבוא סירב חוא אח"כ שהתקיימו הדיוגים ובשני בלת, ,לשלום ,לגסיון סירבהבעל
 מוכירה היא ובו ,לגירושין, תיק האשה פתחה תשל"ד, תמוז כ"ה ביום אח"כלהסדר,
 שהתקיים הראשון ובדיון זו, 'תביעה אגב הרכרש, את וכרכה בית, לשלום מסרבשהבעל
 בית" לשלום קודם תביעות שגי ל:ו יש "למעשה האשה ב"כ הודיע תשל"ה, חשון ז'ביום
 במהלך בית". לשלום אתייחס תחילה אחרון, לאחרון ראש,ון לראש,ון להתייחס יוצה"אני
 וב"כ המורד, הוא והבעל בית לשלום מקום ,שיש יפסוק שביה"ד האשה ב"כ עמדהדיון
 לגירושין תביעה רק ויש 'כגה, אלנה ,בית לשלום שהתביעה יפטוק ש,ביה"ד ביקשהבעל
 : כדלהלן תשל"ה חשוז "א ביום פסק האזורי ביה"ד האשה.מצד

 להשליס רק הוא האשה של רצונה שכל האשה ב"כ ,הצהרת"ש,לאור
 הגירושין תגיעה וכל כמורד, הבעל על יכריז שגיה"ד ותובעת 'הבעלעם
 בשני ביה"ד ידון לכן ביניהם, שלום להשכין יצליח לא ביה"ד אם רקהוא

 לדיון תאריך לקבוע המזכירות ועל אחד כתיק .ודינם בכה2ולבהתיקים
 לגירושין". או בית לשלום האשהבתביעת

 טענה ושם הרכוון, חלוקת בענין שיפסקו אחר למקום הבעל פנה שבנתייםיצויין
 השופט החליט ואמנם הרכחן. תביעת בו וסרוך בביה"ד לגירושין תיק שישהאשה
 הדיונים כדי תוך 'האזורי, ביה"ד כבוד לפני רכוש לחלוקת הבעל תביעת אתלהעביר
 הצעת עקב וזאת בית, שלום עניז רק שיבררו ורצתה ,הגירושין תיק לביטול האשהפנתה
 רכוש בעניני לפסוק הסמכדת את וית:ו לגירושין הצדדים ,שגי שיסכלמו האזוריבלה"ד
 בחזרה יפנה הוא הגירושין תיק את לסגור רוצה האשה שאם הודיע הבעל כ"כלביה"ד,
 : כדלהלן תשל"ו טבת י"ח ביום פסק ביה"ד הרכוש. בענין המשפטלבית

 לשל'ב והגיע ארוכים בדיונים ,ההמיד שביה"ד לעיל האמור כל לאור"א.
 ההבחה מתוך תיק לסגור ידרוש שצד יתכן לא דין, פ'סק ל'פנישל

 בשעתו בתוקף שעמד כמו סגור יהיה שהתיק טוב כעת,שלנוחיותו
 אחרי בית שלום .תיק עם ישולב 'האשה של הגירושין שתיקבדוקא,
 לגירושין. הבעל תביעת את דחהשביה"ד

 )15.1,76( ונשל"ו שבט י"ג ליום שנקבע הדיון את לקיים מחליטביה"דב.
 למתן תאריך יקבע וביה"ד הצדדים סיכומי ישמע וגיה"ד 11שעה
 התיקים. בנלפס"ד

 הוצאות הצדדים לאחד שיגרמו בעיות ולעורר ולחזור ,לבוא כיום מקום איןוע"כ
 והתוצאות ואהוצאות משפט לבית דין מבית וריצה ממושכים ודיונים מיותרותכספיות
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 האשה בתביעת והדיון והגירושין, תיק לסגירת הבקשה חת לדחות -יש ולכן ישורם. .סי
 זו ,לגירושין, האשה תסרב פס"ד מתן אחרי ואם לגירושין. ולחללדפין בית לזסלוםהוא.
 זה ולעומת בענין. ולפסוק חובתו למלא לביה"ד להפריע יכולה אונה : אך ,זכותה,היא
 לגירושין, מוכנה פעם היתה שהיא מפני רק להתגרש חייבת שהיא לפסוק מקוסאין

 גירושין. ולא בית שלום רק רוצה שהיא למסקנה יהגיעה ואח"כ ביהע לשלוםכחלופין
 לדעח 'זכאי ודמבעל אחרת, פטק שפעם ובפרט בגט לחייבה עילה שום מצא לאוביה"ד
 ולא בגירושין, אותה יחייבו או יסכלמו הם אם דינו ומה עתה, דינו מה הרכושבענין
 שיחכה או עומד, הוא היכן לדעת מיותרות ולהוצאות מחודש לדיון פעם' כליצסרך
 ועיין הרכוש, בענין ידון שביה"ד בקשה תגיש היא שתרצה מתי האשה שללחסדה
 שם תשובה" ו,,פתחי כ"ד סעיף פ"ז ובסי' כ"ד, ס" חו"מ ברמ"א המובאברשב"ץ
 השווה הדבר סותרים. יהיו שלא הסעיפים ון:י אח2 להסביר שם יוסף" ב,,ברכיובאורך
 שלא ביה"ד צדק וע"כ 'התביעות כל לברר חייבים .לשני, היזק ויש נכסיה, 'זיליהשאם
 לשלום מקום שאין שהחליט ומה כחילופית, התביעה את וראה יגירושין תיק אתסגר
 להתגרש. לחייבה מקום ואין לנו גראה אינו לגירושין, מקוס וישבית,

 הזולת, ע"ש הרשום רכהם על עינו שם אחד וכל רכוש, לצדדים הרכוש,בעצין
 שמו, על שרשמה הדירה מחצית הבעל לה שיחזיר גם שיפסקו ומבקשת מוסיפה .והאו~ה
 יעומתה וכו'. מלאכה, בבית לה שיש בממות היחידים יהבעלים היא האשה כיולקבוע
 פסק ההדדיות ובתביעות מחציתו, ולסחות שמו על יהא שכשה שעל שהרכוש הבצלתבע
 שפסק מה עליו, ערער ולא פסה"ד את קיבל הבעל ואילו מערערת, האשה וע"זביה"ד
 מה היא לברר שנשאר ומה פסק. כדין הוא שלו 'האדם ע"ש שר,םום טה שכלביה"ד
 הסכימה. לא יגרשנה שהוא דעת ועל הבעל ע"ש הדירה חצי שרשמה האשהשטוענת
 במתנה מדובר שם צ"ט, לסי' ולא ע"ז לסי לא דומה הע':ין שאין נראה נבדוקאם

 שניתן תכשיט דאינו חפץ או קרקע 'הם או תכשיט סמו לשימוש הם אם במתנרתאו
 חפץ מוכר אדם אם אבל אחרים, חילוקים בזה ודנו למיפק, אדעתא כתבו וע"זבמתנה
 הרי ותכשיט, חפץ בין חילוק או מחלוקת תהא בזה האם שונאו, צ'היה ואח"כיחבירו
 הרי דידן ובנידון שימכרה. אנסוהו ההתמורה זוזי תמורה, שקיבל שבמכר יודוכולם
 שמה על שלו הדירה חצי את לרשום' חייב היה  ע~הבעל וטועגת, וחוזרת טוענתהא,סה
 מחצית ירשום שהוא כדי שמו ען דירתה מחצית תרשום היא ביניהם, תנאי היהכי

 מכירה היתה שכאן טוען שהבעל אלא כמכר. שדינם חילופין כלומר שמה עלדירתו
 ריהוט תמורה לה בתן והוא שמו על הדיחה את רשמה היא אחרת, בצורהוחליפין
 מכירה כאן שהיתה מודים שכולם ש,ביניהם השווה הצד ותיקונים. שיפוצים וכןבדיהה
 קבלה אם שביניהם והמחלוקת כתבינן. לא למיפק אדעתא דין כאן אין וע"כ מתנה,ולא

 פסק ובקה"ד הקניה. עצם עי ולא חתמורה על מחלוקת היא אחרת, תמוחה או זותטורה
 את לדחות שיש נראה ע"כ שפסק. מה הוכחות( מביא אינו צד )כשכל עיניו ראותלפי

 לפם"ד. ט' בסעיף;  כאמור וירון  ימשיך  וביה"רהערעור

 מכרת ואומר חבירו על שטען "הרי ה"ה: טכירה מהלכות פ"כ ברמב"םועיין
 שנתן ואמר הלוקח שטען או דמים, לי בתת ולא 'מכרתי או מכרתי, לא אומר ואתלי,
 לך, ההרעתיו לו אומר והמוכר זה, מום ראיתי ולא משכתי או משך, לא ועדייןדמים
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 כלל, תנאי שם היה לא אימר והאחד ביניגו, ההה תנאי וכך כך סהם ,אחד שאומראו
 גשבע ראיה שם היהה לא הראיה, עליו מחבירו המוציא בהם וכיוצא הטענות אלובכל
 פשוט זה שדק ה"ה ע"ז וכתב ס"ד רכ"א סי' חו"מ בזבו"ע גם נפסקה זו חתלכה ".וכו'

 ד'. ס"ק ,שס להגאון ועיין הרא"ה עליו מחבלרושהמוציא
 גם שפטוד ל"ט( )שבועות בוטעורים לו ,והודה חיטים ,לטענו דומה זהואין
 טרעגת והיא ודיהוט שיפוצים 'תמורה נתן שהוא טוען שהבעל איירי כאן כימשעורים,
 אומרת אלא שלה הוא שהר"הוט מפורוות מכחשת חהיא בדירתו, חלקו היתהשהתמ'ורה
 הבעל וגם ברשותה, נמצא לדעתה וזה ,שלו, להודאה וא"צ שלה, נולו שהריהוטמפורשות

 חיטין לטענו דומה זה ואין נתן שכבר אלא חייב י~הוא בשעורים מודה שהוא טועןאינו
 נ:מפרשים שם ועיין סי'/ב פ"ח סי' הש"ך, שנתן לטעמים דומה ולא בשעורים לווהודה
 שלי אומרה היא דהרן בנידון הכל ולדביי ח', וס"ק ,ז' ס"ק שם החושן" "קצותועיין
 והיא בכה טוענת היא לרשותה, הזה החפץ הגיע כיצד חלוקים אלא ששלה, מודהוהוא
 ברש,ותו 'נשארת בדירה וחלקו ובהיות הראיה. עליו מחבירו שהמוציא הדיו וחזרבכה
 ולא שבועה עסק כאן ואין ראהוט, נתן הוא חלקו שתמורת מודה הוא וא"כ זה,מדין
 י' ובסעיף ו' בסעיף כנפסק הריהוט בענין הבירור את לדחות יש וע"כ .והוכחה,בירור
 : וכדלהלן זה בנידון פסה"ד את לקיים יש לפיכךמפס"ד.

 גט. לקבל חייבת אינה האשהא,
 כך. תישאר הצדדים, שני ע"ש הרשוכשה הדירהב.
 לבטלם. ש"ס יו"ד וסעיף ף לסעיף פרט בתוקפם, פסה"ד סעיפי שארג.

 אליהומרדפי

 לעיל. כאמור הרוב כדעת איפוא, פוסקים,אנו
 להוצאות: צואין

 'תשל"ח, חשון י"ד ביוםניתן
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 5450/ל"ג מס'תיק

 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבבית

 טנא ש. הרבנים : הדיעים כב'בשי
- 

 שמעון בן נ, הורביץ, א. אב"ד,

 ; עניןב

 שוב( עו"ד ב"כ )ע"י א. :הת1בעים

 :נגד
 ארלי( שמעח עחד ב"כ )ע"י ב. חבהה :הנהבעת

 השחו4ם אחד בחתימת חחה :הניד1ן

 על הדירה את שיעבירו מסחימה מחברה דירה קונהתביעת
 שביניהם בחוזה לכך שהתחייבו הזמן שעבר מא"ר בטאבושמו

 תשובת -- הדרושים. העיפוצים כל את בדירהושיגצעו
 בתאריך בטאבו העברה המחייב בחוזה סעיף שעלהנתבעים
 החברה תקנות ולפי החברה של מהשותפים אחת חתמהמסחים
 לא שחתמה שוו  וגם  החברה, את מחייבת אינה אחתחתימה
  לחייב אין  לשיפוציס, ובאשר הוה, הסעיף הוכן אתהביגח
 הוברר לא וגם שנים, כמה בה גר כבר הדירה שגעל לאחרחוגי
 שחתמה שזו התובע מצד אחד עד הבאת -- בכך. צורךשיש
 חתמה ושהיא מחייבת, וחתימתה לבדה לחתום מוסמכתהיא
 יו טענת -- ממושך. ומחן משא לאחר והסכמה הכרההוד

 ושלא לבדה לחתום מוסמנת היתה שלא אחד עד בסיועשחתמה
 המיוהד מצבה משום עליו שחתמה ה2"ל הסעיף לתוכן לגשסה

 אות"ב
 שעה.

 ת פ משות סחורה למכור יכול אחד שותף האם --
 -- כדין. לא בזה כשגהג דינו ומה השני השוהף ידיעהבלי
 שחתם הדברים חוכן את הבין שלא לסעון אדם יכולהחם

 אחד עד האם -- הוליש. נאמנות על סומכיס מתי --עלי"ם.
 -- אותה. לטעון יודע התובע שאין טענה על ובועהמחייב
 ממוה גופה שאין תביעה על שבועה לחייב יתכןהאם

מסקנות
 וצקעלג בץך עש1 זןת על עפףף בשק לפטל  חאי  שיי  %1 1(ג

 חבירו. דעת טלי למסור שותף כל רשחי הסחורה מכר זמן הציע קתשםונען
 שהקדים כגון המקובלת בדרך שלא עצמו דעת על בעסק פעל החמי4אם2(

 לשלם צריך אם "פוסקים חיקים המכירה עונת שהגיעה לפגילמפור
 ההשסד.את
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 'ואפילו בטל. המכר חבירו מרעת של,א מ'וכר אחר שותף שאם סדבריםוהם3(
 כהודאה. שתיק'ה בזה אומרים לא שתק השניהשותף

 שחתם הדברים תוכן את הביז שלא בחתימתו שמודה לאחר לטעון יכול ארםאיןב,
 לקרוא, לודע שאיגנו אףעליהם

 טוען והבעל לאשתו הגט 'את מסר והשליש שליש ביד ' גט שהפקיד בעל1(ג,
  אשתו, את בו לגרש לו שאמר לאמר השליש נאמן לפקרון, רק לושממר
 כרצונו, בו שיעשה ע"מ 'בתחילה הגט את לו מסר שהבעל אומרים שאנומשום

 פקידו הוא השליש אם אבל סתם, בשליש אלא ,אינו זה שרין יתכןאולס2(
 עצמו רעת על לעשות לו מכוון עליו שממונה ,המפקיר שאין לומריש

 המפורשות. להוראותיו כפוף'והפקיר
 התובע שאין בתליעה להכחישו שבועה מחיוב אחד ער אם הפוסקיםחלוקיםד.

 אותה, לטעוןדורע
 ברישום ,ואין ממון ג,ופה שאין אף בטאבו ניידי רלא ר'מוש לרישוםתביעהה,

 מררבנן קנין רין בזה ויש הואיל שבועה, עליה לחייב יש .בל'בד, פעולהאלא
 . סיטומתא.מטעם

פסק-דין
 למשתכנימ ד. המנוח הרב ידי על נוטדה זו קריה - ג. בקריה דירה רכשהתובע

 התובעים בין הסכם נערך תשכ"ה אב מנחם ט"ו ביום - ומצוות תוהה דתשומרי
 : גאמר ז' ובסעיף הנתבעתלבין

 נפרדת בעלות כיחידת הקוגה . שמ על הדירה את יעביר"המוכר
 רישום מיום ... משכנתא חוב, מכל חפשית משותפים בתים חוקלפי

 התאריך לדירה: הקונה כניסת מיום או המוכר שם על השטח שלהבעלות
 שבת אלול חדזן מראש יאוחר לא אך אלה, תאריכים שני שביןהמאוחר
 . דלהלן". ד לסעיף כפוף זה וכלתשכ"ז

 מערכה מורדת הדירה שמו, על הדירה המוכר העביר לא היום עד כי טועןהתובע
 העברה מיד לבצע המוכר שעל דין פסק להוציא מבקש ,לכן בטאבו, רשומהכשאינה
 , ביניהם. שנחתם להסכם בהתאםבטאבו

 ובשטח .בדירה,' הדרושים התיקונים כל את ,לבצע הנתבעת לחייב מבקשכן
 למטרת אשריקה ,להברת מהמגרשים חלק מכרה הנתבעת כי טוען כז לדירה.שמסביב
 שומרי שאינם למוטתכנים הדירות את למכור מנועה איגה אפריקה וחברה שיכדגים,הקמת
 הדתי ובאופיה ג. .בקר"ה במותכנימ קשות תפגע זאת ושכנות ומצוות, תורהשומרי
 .. אפריקוג חברת עם החוזה את לבטל ,ה'נתבעת של לצורת ,כן על מבקש, הקריה,של

 הואיל ב., חברה מחייב איגו ,התובע שבידי החוזה כי משיב הנתבעתב"כ
 חתימות בשתי צורך יום ב. ,חברה של התקגות ולפי ה,, הרבנית ידי על רק חתוםוהחוזה

 שיש החחה את לראות אין ,לכן מהכלל, יוצא ללא חוזה כל על הנהלה חברי שניש,ל
 המחייב 7 סעיף עליו, חתמה הל:כן החודה' של תוכנו את הבינה לא ה. הרבנית 'תוקף,לו
 של אחריס בחוזים קיים לא ,תשכ"ז. מאלול יאוחר. לא הדירה את להע,ב"ר החברהאת

 שלא ה. הרבגית על לחץ מתיך 7 הסעיף הוכנס התובע של זה בחוזה ורק_הטהמתכנים,
 מצהיר ארליך עו"ד הנתבעת ב"כ הםעיף, של תוכנו אתידעה

- 
 מכחיש אינו והתובע
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 בחוזה להכניס וביקש הדירה לרכישת בקשר למשרדו התובע הופיע בזמנו יי -זאוג
 עואינו במפור,ם לו אמר ארליך ועו"ד 'הדלרה, להעברת המועד את הקובע הסעיףאת

 ולכן החוזים, בשאר שאין דבר להוסיף מעונין שהתובע הסעיף את להוסיףמסכים
 מכירת לעצם מתכחשים שאינם אמנם ,ואם הדבר, לסידור אחר לפקיד המבקשפנה

 המועד הגבלת על שמסכימים זו מהסכמה לראות אין ,ואופן פנים בשום אךהדירח,
 הרוכשים, שם על בטאבו הדירות כל בהעברת כעת שמטפלים מצהיר הדיחח,להעברה

 אחרים. בגודמים קשור והדבר הואיל התאריך, את בדיוק לקבוע איןאך
 אין התביעה כי הנתבעת ב"כ טוען בדירה,. התיקונים ביצוע על לתביעהאשר

 בדירה, תיקונים לבקש כעת יבואו בדירה, מגודים שנים שמונה שאחרי מגוחך יסוד,לה
 בתיקונים. צודך שיש כלל הוכחולא

 הואיל הקריה, של הדתי באופיה , שיפגעו חשש קיים לא אפריקה, לחברתואשר
 כלל 'נזו לתובעים נגרם לא דת. שומרי למשתכנים הדירות את למכור שעליחםחההעגה
 נזיקין. תביעת לחבועואין

 הדירה למכידת החוזה בהכנת בזמנו טיפל שלדבריו 1. ממר עדות שמעביה"ד
 הרבנית כי להעיד יודע הוא המשתכנים. שאר עם החוזים בעריכת טיפל וכן א.,למר
 ובהסכמתם בהסכם להוסיף דרש שהקונה המיוחד הסעיף על ידעו ארליך ועו"דה,

 למכירת לבדה החוזה על לחתום מופמכת היתה ה, והרבנית בהסכם, הסעיףהוכגס
 לבדו חותם ד. המנוח הרב היה בראשונה שניה, חתימה להוסיף שיצטרכו מבליהדירה
 ללא והסכמים חוזים על תחתום שהרבנית - הוחלט חלה וכשקרב שנ'ה, חתימה%א
 7 הסעיף להוסיף חוסכם מלוחדות נסיבות עקב ההטהלא. מחברי שניה ,חתימהצורך
 על בטאבו הדירות את להעביר סיכויים היו הזמן באותו כי החוזים בשאר קייםשלח
 הסעיף על וידעה החוזה את ה. לרבנית שהגיש מעיד בענין. שטיפל לוין בשם אחדידי.

 להו0יף הסכימו ולבסוף ממושך ומתן משא היה פתאומי, באופן נעקוה לא הדברהנוסף,
 הקונה, של כבקשתו 7הסעיף

 החוזה את 1. מר לה הגיש לדבריה הנוסף, הסעיף על שידעה מכחישה ה.הרבנית
 ארליך קךעו"ד המקובל הנוהג על הסתמכה היא תוכנו את הביםה ולא עליושתחתום
 הרג שחתמו אחרי חתימה זכות דק לה שהיתה ,טוענת הדירות, למכירת החוזים אתמכין
 הדסה בביה"ח ידו על מיתה והיא אנהס חולה ד, הרב היה התקופה באותה ז,, והרבד,
 חותמת. עוהיא מה על ידעהולא

 כי מעיד, ב', חברה של חשבון רואה בתפקיד המשמש ח. מר ביה"ד לפניהגפיע
 החברה, את לחייב כדי חותמת והטבעת חתימות בשתי צורך יש ב. חבהה תקנותלפי
 לא אך ,שיקים, להסבת לחתום מוסמכת הרבגית גם לבד, לחתום מוסמך היה ז"הרב
 עברו עליה החליטה החברה שהנהלת החלטות חוזים, על לבדה לחתום זכות לההיתה
 האישור, את דורשים היו ומוסדות הבנקים לאשר, צריך הקה חתימה זכויות על ידהעל
 אחת. בחתימה חוזה לראות פעם נוכח אם זוכראיגו

 לתיק. וצורפו בכתב סיכומים הגישו הצדדים'ב"כ
 והרבנית הקונה ידי על וחתום שנערך החוזה אם עיקרית והיא הראשוגההבעיה.
 חתימה רק יש ואם חתימות בשתי צורך יש התקנות ולפי הואיל ב. חברה אתמחייבת
 את הביבה שלא ה. ההבנית טוענת כן ב. חברה את מחייבת אינה ההנהלה מצדאחת
 החתימה גם ולכן זה, בחואה שהוסיפו 7 והסעיף את לידיעתה הביאו ולא ההוזהתוכן
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 דוי ערש על שוכב. היה ד. שהרב המיוחדות הנסיבות ועקב במטקל, בעלת אינהשלה
 כפי הענינים את ולנהל להתרכז יכולה היתה ולא החולים בבית ידו על היתהוחרבנית
 כל על מדוקדקת בבחינה החוזה ,לבחון ומבלי לב תייומת בלי החוזה על ,וחתמההצה-ך,
 שבדבר. האחריות את ידעה לא הריאסעי8יו,

 וךיקים על חותמת הרבנית היתה הזמן באותו שהרי סבירה אינה זו טענה כיהאם
 יכולה היתה שלא כזה במצב היתה ואם היחידה, בחתימתה נעשו בבנקיםוה5עולות
 ",הנ'הלה חברי היו לא בודאי הרי הדברים, את לבחון מנלי וחתמה הענין תוכןלהבחין
 ל'הם צפוי היה חתימתה ידי ,על הרי ני היחידה בחתימתה שיקים משיכת לידהמוסרים
 במצוקה נתונה שהימה להבין וניתן למטבע צזידים שגי יש ואמנם טוחלט,כשלון
 גמסר מה משום הדבר תמוה כאמור אך המנוח, הרב של והמסוכן הקשה מצבונוכח
 לבחון יש ולכן החברה, את תחילג ,שיקים על היחידה קוחתימתה אחראי כה דברלה
 משענת לה אין זו שטענה למטקגה נגיע ואם  ההלכה, מבחעה זו לטענה המשקלמה

 בחתימתה תוקף לו יש אם הח'וזה, ש,ל המשקל מה הבעיה את לפתור עלינו הריבהלכה,
 צורך שוש החברה לתקנות ב,:יגוד חתום זה וחרזה הואיל .הרננלת, שלהיחידה
 התימות.געותי

 התנגדות הגיע איליך עו"ד הרי כן על יתר התברה, את מחייבת איגה יחידהחחדבוה כי הקזגה כלפי אחראית אינה ב. שחברה זו לשאלה היא ההעוובהלכאורה
 המתיחס זה לטעיף מסכימים שאינם לקונה במפורש 'וגחמר בחוזה 7 סעיףלהבגסת
 7, סעיף כולל החוזה ,בקיום ב. 'חברה את לחייב אין לכן קבוע, במועד הדיראלהעברת

 והדירה החוזה, על חתמה שהרבנית לאחר המכירה לעצם התנגדות הביעו אמנם,שלאואם
 לחתימה הסכימו ההנהלה חברי ש'כל לראות ,לכאורה ויעו לחוזה, בהתאם לקונהנמסרה
 סעיפי כל על החלטית הסכמה מהווה אינה זו שהסכמה נוטה הדעת אך 'הרבגית,שתתמה
 על לחתום וסירבו האמור הסעיף הכנסת על התנגדות הביעו בזמנו הרי כיההסכם,
 אינה זו שתיקה אך בשתיקה, עברו מכן לאחר כי ואם הקונה, להם שהגישההמכס
 על חתומים לא והם הואיל בחוזה, ש'כתוב מה כל על מלאה כהטכמה לשמשיכולה
 את נוחן רצה היוצר, ביד כחומר בבחינת היא מכן ש,לאחר 'ההסכמה הריההסכם,
 אחד תלק על היתה הסכמתו לטעון יכול רצה, לא ההסכם, סעיפי כל עלהסכמתו
 אינו המנירה ולעצם ,והואיל התנגדותי, את כבר הבעתי השני חלק על ואילומההסכם,
 בטאבו, ,להעגרה שנקבע המועד לגבי אך הקונה, לרשות יהדירה את ,העמיד ,לכןמהנגד,
 הביע וכבר הואיל הוכחה, מהווה אלנה מכן שלאחר חתשתיקה עליו, הסכים לא פעםאף

 הלכה ה' פרק שותפין הלכות למלך" "משנה עיי' עליו, מסכים ,שאינו מראשהתנגדות
 כהסכמה. מהווה שתיקה אם הפוסקים בין פלוגתא עוהביאא',

 של האחריות. מדת כשה לברר יש אולם כשלעצמה, ב. חגרה לגבי אכיר זה כלאך
 את לקיים האחריות גל עליה מוטלת האם ההסכם, על יחידה חתמה ,שהיאהרבנית
 ה י ל ע יהטיל יש, הרי החוזוע על שחתמה היחידה ההיא ,הואיל סעיפיו, כל עלההסכם
 להתייחם אין סוף סוף כי הקונה, כלפי האהראית ווךא עוהת'חייבה ,מה כל עללקיים
 אלא ונלל, כ% תופס אינו החו"ה על  שהחתיכשק שלה ,שאינו נכס שמכרה כאילואליה
 שטז.אדירות למכקרה להציע זכות בעלת היא וגם החוזה, על חתימה זכות בעלת היאהרי

  שחתימתה יתכן לכן ב., חברה מצד התנגדות אין 'המכירה עצם ועל זו, למטרהשהוקמו
 עליה ומוטלת כחוזה והתחייבה עליה שקבלה מה כל לקיים איתה ,מחייב החוזהעל
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 סעיפיו, כל על יבוצע שהחוזה לדאוגהחובה
 הדיון. סובבות עליהן הבעיות לגבי קובעת היא מה המלכה מקורות לצייןויש

 : חהלכה נפסקה י"ד סעיף קע"ו סי' חו"מבשו"ע
 אותם למכור הידוע הזמן עד פירות לישן שבא השותפין מן"אחד

 מהן אחד כל יכול המכר, זמן משהגיע אבל עללו, מעכב חברו ,איןפלרות,
 חלקו". לחברו לשלם וחייב פשיעה הוי זמ':ה, קודם מכרה אם אבל . . ,למכור

 זוהלכה
 קובע'~

 המקובלת, בדרך לש,נ*הם המשותף בהכוש לפעול חייב שותף כי
 משותפת סחורה שמכר כגון המקובלת, מהמסגרת וחרג לנוהג ,בניגוד דבר עשהואם

 1"טאת זה שותף על הרי לשותפות, ,נזק נגרם כך ידי ועל המכייה מועד אתוהקדים
 ההפסדים. גרימת על השני לשותף לשלם וחייב המכירה, מועד הקדמת ידי עלבהפסד

 נברר מכן ולאחר ההפסד, גרימת על חייב ששותף ההלכה בבירור כאןנתעכב
 אחד. שותף ידי על ,למכירה תוקף ישאם

 "ה חיוב אם הפסד, גרימת על לשותף והתשלום החיוב כשתות להבהיר ישואכן
 הרי שותף, אינו הוא אס ובין שותף הוא אם בין אדם כל של הניזק מזיק מדינייסודו
 שותפות דיני מצד נובע התשלום שחיוב או לשני, שגורם בהפסדים לשאת חייבהוא

 השני כלפי וחייב השותפות של באחריות נושא שותף שכל שביניהם הדדייםוחיובים
 ונטק מזיק מאשר יותר בחובו טומן שותף של זוה וחיוב ידו, על שנגרם הפסדכל

 שותפים.שאינם
 : ז' ס"ק הנ"ל החושן" ,"צותועיי'

 מפירוש ר"י דיקדק שכן כתב בב"י פשישה, הוי זמנה קודם"מכר"
 אה מוכרים פרקים בשלשה ל"א הגט כל פרק רהע"י מדברי והיינורש"י

 מדעת שלא למכור יכול האחד שאין רש"י ופ" לשותפי למאי . . .התבואה
 ונתויקר מכר ואם לימלך, צריך אין הללו, בפרקים אבל לפרקי, חוץחברו
 פשיעה, הוי זמן דקודם דיקדק ומזה . . . כלום עליו אין זמן לאחרהשער
 כל וכן הגזילה כהטעת משלמין 'חגזלנין דכל קיימל"1 'הא באהותמהני
 כשעת דמשלם בידים מהיזק גרע ולא הפשיעה, כשעת משלמיןהשומרין
 . . . ממון תביעת עליו יש הזמן דקודם קאמר לא רש"י דגם ואפשרהזיקו,
 משלם כה"ג דכל לטעמיה דרש"י נראה ויותר תרעומת, עליו ישאלא

 חביתא דתבריה שקולאי הני צ"ט בהשואל דאמרינן דלקמיהכיוקרא
 לקה מהדרי יומא בשאר . . . בחמשא מזדבני דשוקא ביומאדחמרא
 הרא"ש אבל . . . שוה הף חמשא ווחקא בתמא גבאי הף אי . , .חמשא
 אלא משלם לא יומי בשאר דאי וזשוק, בתם דתברא דמ"רי כתב%1ם

ארבעה".
 על גזק שנגרם שני כלפי אחד שותף של החיוב החושן" "קצות של פירושולפי

 של הסכמתו מבלי אחד שותף ידי על המיועד הזמן לפני סחורה מכירת כגון-דו
 בתיק מדיני הוא החיוב אלא שותפים, חיובי מדיני מיוחד אופי זה לחיוב איןהשני,
 בשעה הערך כפי רק משלם אינו ולכן נזק, גרימת געד חייבה שהתור"וגיוק

 : לא ס"ק הנ"ל ס" "נתיבות" ועיי' וההשסד. הנזקש,נעשא
 א"צ הא מזיק, אלא יהא לא קשה לכאוהה . . . לחברו לשלם"חייב

:
 דגאן ונראה ד"ש, בסי כמבואר , . . הנזק בשעת ששוה כפי רק לשלם ,
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 ש"ו, במימן כמבואר שישבח מה אף לש,לם חייב קבלן דהא גרע,בקבלן
 הת'נה, שלא ואף במיטבא, אשלם אעביד ולא אוביר כאם דהוי מטעםרהוא

 בצולשפט". אפרוותא כדאזיל דמשלם ע"ג בב"מ'כדמוכח
 מהתחייבות נובע ההפסד, את לשותף לשלם החיוג הנתיבות, של פירושולפי
 כלפי שותף של החיוב אבל מזיק, דיני מצד לשלם חיוב שאין אף השותפין שלהדדית
 ייגרם אם בהפסד לשאת עליהם שקבלו כאילו אלא מזלק מדין ,שונה אופי בעל 'הואהשני
 משלם. שותף שאינו מזיק מאשר יותר לשלם וגם מהם אחד ידיעל

 ממה והעיר זה בענין הדיבור את שהרחיב ל"ב שאלה א' חלק במהרש,"ךועיין
 כיוקרא ליה מחייבינן לא שתיה, או ותברא דחמרא חביתא דגזל "מאן : רבאשאמר

 בהסברת ועיי"ש לגזלן, שותף בין לחלק ויצא דשקולאי, .מההיא העיר ,וכןדלקמיה",
הדברים,

 כלל מהרא"ש שהוכיח המחבר מבן בהגה"ה נ"ב סי' חו"מ שלמה" "ביתועיי'
 החושן". ,;קצות כדעת הגזלה כשעת השותף דמשלם ד' סי'פ"ח

 הוא הרא"ש של הנידון כי שותפין, לבין ,הרא"ש של הנושא בין לחלק ישאכן
 לשמעון, :וכן ,והפסד בריווה חלק לראובן ויהיה חטה לקנות לשמעון כסף נתןשראובן
 חל בעלייתו, ושם חטה שמעון קנה ואכן דעתו, בלא החיטה ימכור שלא ראובןוהתנה
 יאובן דעת בלא שמעון ומכר תחטה, את למכור צורך ההיה החטה ,ולקתהקלקול
 לשלם לך יש, רשותי בלא החטה מכרת כאשר ראובן ואמר בזול, שעה גאותהוהיתה
 החטה ימכור וילא שצדהו ראובן דברי על עבר ששמעון הרא"ש הש,יב כך על 'הקרן,כל
 'כשעת ומז2לם גזלן עללו ונעשה ברשות שלא בממונו יד שש,לח ,ונמצא שיודיענו,עד

 נתחייב שגזלה דמשע'ה מש,לם, אינו כן אחר שגתייקרה נמה אל ,העולס, מןהוצאתו
 החטה,בדמי

 ראובן בעבור קגה ש,שמעון אלא החטה, באותה שותפין היו שלא היאהמשמעות
 עבר שמעון שאם היא"ש סוכר ,ולכן ברווחים, ,ולהתחלק בסחורה לטפל ,ה-ה ש,מעוןועל
 .בממון יד ששלח כמו דלנו זאת כל עם לטובה, היתה שכוונתו אף ראובן ש,ל דעתועל

 הרי 'וכאמור סחווה, בכל ממונית זכות ,לו שיש, ממוכר בשותף הדגר שונה אךחבירה
 ידי על הפסד שייגרם מה כל את לשלם הדדית התחייבות יש כאילו ה,,גתיבות"מסביר
 וסביר בעתיד, לקבל אפשר עוהיה היוקר במחיר הפסד כל לשלם חייב ,לכן מהם,אחד

 העיסקא. בכל שוים שותפין שגקהם כשהם רק היא 'הדדיתשהתחילבות
 שותפין: בע'נין שדן ז' סי פ"ט כלל הרא"ש בש,ו"ת עיי'אכן

 גבייתו, זמן והגיע אחד שטר להם שהיה שותפין שני"ששאלת
 לזמן לכ'ותי זה תוב יזקוף אל בידו הש,ותפות ששטר לחברו האחדואמר
 הבאה השנה עד החוב וזקף דבריו על ועבר מעותי, צריך א'גי כיאחר
 מדעתו שלא שזקפת כיוי מעותיו לו תן הדיינים לו ואמרו וכו' לדיןותבעו
 ונסתפקת מעותיו, בעד לו וישומו שימא לי יש אבל . , . מעות לי איןואמר
 מהוגן שלא עשה וכי לספיקוג מקום ידעתי לא השומא, ממנו יקבלואם
 או נושלמין )נזקין( אבות כז" כל דק"מ"ל חברו ,שביד מה מהגוזליותר
 הוא". מיטב מילי דכל מעות, לפרוע אותם מחייבין ואין מיטב אוכסף
 שמזכותו פסק ולכן כמזיק, או כגזלן דינו ששותף ללמוד, יש הרא"שמדברי

 שהתשל'ומין הנתיבות כשיטת הנחה מתוך גצא אם נוטה הדעת כי כסף, ,בשוהלשלם
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 כלל הפסד ייגרם שלא חהדדית מיוחדת התחייבות מסעם הוא השני כלפי חייבשהשותף
 לתבוע יכול היה אם במזומן מעות לו שיוולם לתבוע השותף של מזכותו הריוכלל,
 גזלן, כדין התשלום לגבי שדינו החלטי כדבר פוסק הרא"ש ולכ"ז בעין, מעותמהכותי

 מהכותי, להוציא יכול שהיה המידה באותה להיות צריך התשלומים של מידה הקנההרי
 שגדם לשותף לחייבו יש ה,,נתיבות" לפי הרי מזומן, כסף נוהכותי לקבל יכול היהואם
 שותף ידי על הפסד שגרימת כאמור סובר שהרא"ש מזה מוכח מזומן, כסף שישלםנזק
 מוולם לכן מיוחדת, התחייבות זאת ואין כולה התורה בכל וגיוק מזיק כמו דינואחד
 גזלן.כדין

 ללא אחד שותף ידי על שנעשתה המכירה של הבעקה לגבי מגיעים אנווכאן
 תוקף בעלת אינה אחד שותף ידי על מכירה אם היא, והשאלה חשני, השותף שלידיעה
 השגי שהשותף עוד כל ולכן שלו, שאינו דבר שמכד כאילו שמכד זה שותף שלודינו
 כיוון לומר צד שיש או וכלל, כלל תוקף לה אין המכירה על הסכמתו את נתןלא

 נגרמו שאם אלא תוקף, למכירה לה יש לכן לשניהם, השייך בדבד נעשתהשהמכירה
 עצמו דעת על שמכר השותף זה על ההפסדים, כל חלים זו, מכירה ידי עלהפסדים
 אלו. להפסדים גרם אשד שהואכיוון

 חהפסדים על קבלן כדיז שבממלם הנתיבות של מסקנתו שלפי נוטה, הדעתלכאורה
 שהשותף לומר גם סביד השותפות, מדיגי הדדית התחייבות מעין היא וזאתשנגדמו
 הצפוי הפסד בכל ישא שמכר זה שותף שהרי כיוון ידיעתו, ללא ימכור אם מקפידאינו
 הדבד שהדי המכידה על הסכמתו את יתן שבודאי להניח יש ולכן המכידה, ידיעל

 או היוקד לזמן ומחכים זו סחורה למכירת הזמן הגיע לא שעדיין אלא למכ"דה,עומד
 יתכן הרי הפסדים, לו ייגדם לא אם אבל 'המכידה, את מעכבים אחדות נסיבותעקב
 של לפידושו אבל וע,נתיבמנ", לדעת זה כל אך השותף, שע~מה מה לו איכפתשלא
 לו:ניח יש ולכן הפסד, לו שייגרם הדבר עלול הדי גזלן, כדין שמשלם החושן""קצות
 תוקף, בעלת המכידה אין ידיעתו, ללא נעשתה המכירהשאם

 : זה בענין שהביא י"ט ס"ק פ"ו סי שמואל" וב,,בית העזד באבןעיר
 בלי סחורה אחד ומכד אחת בסחודה שותפים שני ב"ח"וכתב

 רק למכור, דדכו הוא הואיל הסחורה להחזיר הלוקח צדיך אין חברוידיעת
 כמו הזמן קודם כשמכדו לו שהפסיד מה לחבדו לשלם חייב השותףזה

 קע"ז". סי' בחו"משכתוב
 ואת בכל המכירה זמן שהגיע בטרם אף מוכר אחד כששותף היא הב"חדעת

 זו. מכידה ידי על טונגרם בהפסד לשאת שעליו אלא תוקף, בעלתהיא
 : ב' ס"ק הג"ל סי' מאיד" "ביתועיי'

 קהא ושלא הזמן קודם במכד קיים המכד שיהא זה חידחם"הנה
 אלא קפ"ב, בחו"מ כדאיתא בטל דהמקח משלחו דעת על שעבדכשליח
 חייב, הזמן קודם מכרה שאם קע"ו בחו"מ דאה:א ממה למדושהב"ח

 הואיל מעכב 'השותף ואין למוכד להחזיד חייב אינו שהלוקח גדאהא'/כ
 אסהמר שאי למקום שמכר דאיידי לדחות יש והראקה , , . למכור בכךשדדכו

 בין לחלק דיש כתב י"ח ס"ק ע"ז סי' בחו"מ הש"ך אף אמנםלמיהדד,.
 ובשותפין בטל, המקח שהוא בכל אפילו שטעה דכששליח לשותף,שליח
 ולא אחרים לגבי לתיקון בין התנה כאילו דהף שדדתיך לתקוני שייךלא
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 אין דאל"כ משליח, עדיף שותף מה מפני מסביר הרי חבירו, שותףלגבי
 ", ,, העעי, שיתרצה עד שותף עם עסק לו שיהיהמי
 קודם מגר שאם הרמ"א 'טפסק וכמו ק"ם, שהמקח היא מאיר" "בית שלמסקנתו

 אטץ שהלוקח מכאן נראה בהפסה לשאת וטמכר וה על זה ממגירה הפסד וצפףהומן
 המקח, אתמחהר

 : בעמן ומדן י"ב ס" חף'מ צדק" "אבני בעת"תשי"
 הקונטראקט על חתום היה ולא בשותפות יער קגו ושמעח"ראובן

 ומכר ראובן יקדם החורה בימות הוא העצים של המבירה וזמן ראובן,רק
 , , , זו במכירה רוצה שאינו לצתח השני השותף ועמד , , , בקיץ העציםכל

 הג"ש ראה ולא , , , לשליח דומה דשותפק לומר שרצה מעלתו עלואהפלא
 הוא הואיל להחזי, הלוקח א"צ חברו יחעת בלא זזמכר ש'מותףזטכתב
 שהטסיד", מה לשלם ח"ב רק , , , למכירדרכו
 'ןותף ידי על שנעוטתה אף תוקף לה יש המכירה כי צדק" "אבני שלמסקנתו

 זו, למכירה המרעד הגעת ולפניאחד
 : זה מעין בענין שדן כ"ח סי ה' ,חלק במהרש,"םועיי'

 ומכר אחד שותף וקדם לאחרים, למכור עצים שקנו שותפים"שני
 . . , המכירה על צווח להשותף וכשנודע המכירה זמן קודם ביחד העציםכל

 הדין דידן דבנידון נראה לדינא אמנם . , . שמואל" "בית דברי הביאורי"מ
 בין כהתנה הו"ל זמנו קודם שמכר אף דנראה חדא המעכב, השותףעם

 הסחורה, למכירת השותפות באופני בי:יהם מדובר הוה כשלא היינולתיקון
 א"כ לאחרים, למכור בפירוש בשותפות הקנוי שהיה דידן בנידוןאבל
 השני השותף אין אם ולכו"ע ביחל, הכל למכור אדעתא כלל נשתתפולא

 . , . ,המקח ,לבטל יוכלמסכים,
 בדין פ"ט סה ח"א אהרן" מטה "פרח בשו"ת מבואר האועוד

 עצמו את חלק ושמעון ' . , ויהודה לוי עם שותפין ש'היו ושמעון'ראובן
 אחד חכם ורצה ושתק, בעיר היה וראובן מהשותפות, ראובן וחלקבחלקו
 דירד כיון דהתם , , , לדחות הוא וכתב במתא', ,ואיתא בדין ל,ירדלדמותו
 שגזרו גחה נל עליו קיבל ודאי לטעון, בא ולא בעיר והיה לדיןש,ותפו
 שלא ואף לסתור, 'שותפו יכול בעצמו שותפו שעשה מה אבל , , ,הדיינים
 כהסכם הוי מדשתק וא"ל אח"כ, לסתור יכול גכך, מה חלוקה, בשעתמיחה

 במהריב"ל וכ"ה שתיקה בזה מהני דלא הסמ"ע כתב כבר האלמעשיו,
 השתדל אם רק זה למעשיו, הסכמה דמהני הא ועוד , , , ל"ט סי'ה"א

 כל אב,ל . , . וקבל סבלר הרי להפסד אח"כ שבא אע"פ השותפותלטובת
 , " , , , למעש'יו שה,סכים ששתק בזה א'מרינן לא , , . לחלוק באש'השותף

 ידי על שנעשתה המכירה 'כי הב"ח שהביא הב"ש' לדעת נ'וטת המהרש"םגם
 כשהיא בטילה שהמכירה והן הענין, בנסיבות תלוי שזה אלא בטילה, אינה אחד,שות,ף
 השותפות, ,לתגאי בניגודנעשתה

 אשר לשזתף שנוגע מה רק זה קיימת, ש'המכיהה שהבהרנו מה הדבר ב'רוראכןי
 אף השני, לשותף ביחס אבל לביטול, ניתן לא בינמהם שנעשה מה 'וכל ללוקח,מ'כר
 קואין כיון דבר, שום ממנו לתבוע יכול איגו הלוקח אך המכירה, את לבטל יכולשאינו
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 למוכר, ביחס תביעות שהן אטו ללוקח שיש ואף לו, שמכר הוא ולא אתו קשר עעםלו
 יכול הרי 'השני משותף ואילו כמוכר, אותו מכיר אשו השותף לזה רק לבא עליוהרי

 אלא הלוקח, את הכרתי לא ומעולם מכרתי לא אני כי את, דידי דברים בעל לאולטעון
 נעש'תה לא מצדו אבל השותף, חבירו ידי על שנעשתה בעיסקא למחות יכולשאיצו

 הלוקח. לגבי שדיא כלהתחייבות
 בסעיפי שנאמר מה על אחראית שאינה לטעון ג. חברה של מזכותה בנידוננוולכן

 לא החברה שמנהלי מאחר ערך, כנטול מכר החוזה את לראות יש יהחברה ולגביהחודה,
 שהרי המכירה עצם לגבי שלילי יחס גילו לא שבזמנו אמנם ואם החוזה, עלחתומים
 שום ללא לקונה נמסרה שהדירה החברה מנהלי כל ,מעיני נעלם לא זה שדברברור
 כל לגבי השלכות לו אין 'המכירה, עצם לגבי שגילו היחס אך מצדם. שליליתתגובה
 סעיפי כל על ואחריות התחייבות עליו קבל אשר מצד אותם שיכירו המכירהתנאי
 כהסכפה מהווה אינה השתיקה כי והריב"ל הסמ"9 בשם  לעיל הבאנו וכברהחו"ה,
 ומה שותפין, מהלכות ה' פרק למלך" "משנה ועי" המכירה. ותנאי דומכירה עלמלאה
 הקובע סעיף גאמר בו אשר חוזה על חותמים שאקגם מראש לקונה גילו שבנידוננוגם

 בטאבו. הדירה להעברת מסוייםמועד
 על חתמה היא אשר ה. הרבנית לגבי אבל ג., חברה לגבי אמור זה כלאך
 סעיפי כל לקיים .ועליה המכיחה תנאי כל על כאחראית לכאורה ,לראותה ישהחהה
 היחידי האחראי הוא הרי עצמו, דעת על שמכר שותף כי שהבהרנו וכמוהחוזה,
 הלוקח.לגבי

 1. מר הרי כי העיסקא מכל הצנה את לנער יכולה ג. חברה אם לבחון, ישאכן
 חוזה בהכנת גם טיפל אשר והוא הדירות, למכירת ההוזים בהבנת מטפל בזמנו היהאשר
 לחתום מוסמכת הרבנית היתה התקופה באותה כי בפנינו העיד ההא שלפגינו, שבנידוןזה
. כשנים. דיגו הרי בשבועה, הוכחש לא שהעד עוד יכל הדירות, למכירת חוזיםעל

 סעיפי כל לידיעתה הביאו ולא התוזה תוכן הבינה שלא טוענת, הרבנית כי ואם
 כך שהרי וו, טענה לקבל אין זאת ומלבד 1., מר ידי על מוכחשת זו טענה אךהחוזה,
 : ס"ח וסי' ג' סעיף מ"ה סי' חו"מ בשו"ענפסק

 עדים ויש לקרות, יודע שאינו ברור והדבר . . . בחת"י"הודאה
 בו", שכתוב מה בכל הוא מתחייב מ"מ קראו, שלא עדשחתם

 : בונמק החוא ע"ז טי' לרמב"ן המיוחסות הרשב"א בתשף מקור'ה זוהלכה
 נאמנותו על הסומך שכל הסופר, על וסמך לקרותו חשש שלא"כיון

 שהאמין מי שיאמר מה בכל להתחייב בדעתו גומר הוא הלא אחרים,של
 לפקדון, אומר בעל אמרו, מזו וגדולה דשליש, טעמא והיינו עצמועל

 הגט, שהשליש בשעה שיודע דכיון וטעמא נאמן, לגירושין אומרושליש
 ונתנו לשמה וכתבו בדעתו גמר הוא אף לאשה, לתת יכולשהשליש.

לגרהסין".
 חתמה עליו ההוזה תוכן הבעה שלא הרבנית טענת נקבל אם גם זו, הלכהלאור

 הגיש ו. שמר כיון אך בטאבו, הדירה להעברת המועד את חקיבע הסעיף על ידעה.ולא
 עצם הרי הדירות, למכירת חוזים בהכנת טיפל אשר והוא עליו והתפה החוזה אתלה

 בחוזה. שכתוב מה כל על כהסככעה כמחההחתימה
 יזי על ו. מר של עדותו את להכחיש יסכימו ג. חברה מנהלי אם אף כן עליתר
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 ידי על שהוגש כפי החוזה על בעצמה שחתמה הרבנית של ההתחייבות לגבי אך,עבועה,
 שנעשה כל ועל שכתוב מה כל על מלאה הסכמה מהווה חתימתה והרי וכאמור ,ו.מר
 וגנאחר לחתום, לרבנית הגיש אשר והוא השטר את הכין שהוא כיוון ו,, מר ידיעל

 .לה עועיש זה על שהסתמסה בודאי הרי החוזה, תוכן את הגינה שלא מצהירהשהיא
 כאילו הוא הדין אך חותמת, ע~היא מה על ידעה שלא ואף התוכן את לה והכיןלחתום

 הרמב"ן בדברי המשמעות כך והרי ו., ,מר של ידו על שנעשה מה כל לקייםש'התחייבה
 כהבעת נחשב דה הרי שחותם, מה על להבין מבלי השטר על חותם שאם לעילשהבאנו
 כי ,וכל'ל, כלל הדבר על חשב לא בעצמו שהוא ואף השטר, את לו שהכין לזההסכמה
 לגל מתחייב הוא מ"מ הבין, שלא שאף מוכיח שהרמג"ן ההוכחה קשה לכאורההרי
 אומר והשליח לפקדון אומר הבעל שאם ,שאמרו ממה זאת והוכיח בונטר, שכתובמה

 לכאורה אך השטר, שכותב זה, על סומך השטר, בכתיבת גם לכן נאמן, השלישלגירושין
 שכך מאמינים אנחנו לפקדון, אומר כשהשליח הרי ,כי ההלכות, שתי בין להבדיליש
 לא ארלי וכלל, כלל יודע  שאינו דבר על כשחתם אבל , . . . שאמר מה וידע הבעלאמר

 אמנם שיתכן מפוהם הרמב"ן כי לומר ובהכרה ידיעה, ללא כזאת התחייבותמועילה
 מסכים שהבעל הנחה מתוך יוצאים אנו זאת כל שעם אלא ,לפקדון, בזמ'נו אמרשהבעל
 מה לכל מראש הסכמתו מביע הוא הרי ,לגירושין, הש,ליח יאמר מכן לאחר שאםמראש
 גומר הוא הרי כרצונו, לעשות ובידו הגט את ,מחזיק שהשליח כיון השליח,שיאמר
 יוצאים אגו כך על שידע מבלי דבר על כשחותם כן כמו השליח. כדברי לעשותבדעתו
 חותם. היה לא אחרת כי שכתוב, מה כל על דעת סמיכות לו שיש הנחהמתוך

 : ס"ד גיטין הרא"ש בתוס'רעי"

 נתרצה בידו ומסר שהאמינו וכיון ,למחילה, דאיתיהיב ממון"שאני
 בידו אין דאיסורא, גמילתא אבל פהבקר, הוא ואפילו ממוגו למחולעליו

 הוא כן דעת דעל . . . נאמן שליש נמי, דבגט אמר חסדא ורבלהאמינו,
 משקר". שהוא אע"פ לגרושין יאמר אם ,לגרושיז שיהא לוגתן

 זאת בכל לו, שנאמר ממה ההיפך ואומר משקר השליש אם אף זה, הסברלאור
 וכאמור כרצונו שיעשה הדבר לו נמסר כן מנת דעל נאמן שהשליש, חסדא הבסובר
 מזה ההיפך אומר 'הוא אם אף השליש, אמירת על שסומך מראש, לכך הסכיםהבעל
 השל'ישות. מס*רת בעתטעאמ'ר

 העד, את 'ולהכחיש להישבע יכול'ה אינה שהרבגית זו בהנחה אנו צודקיםואם
 ללא שמכר שותף כדין השותפות את ,ומחייבת קיימת נשארה היחידה ש,לה החתימההרי
 תוקף. בעלת היא שה'מכירה חגירודעת

 להבדיל יש הדברים, לעומק לב ובשים ברור דבר כעל כך על נחלי6 טרםאכן
 את ש,תדע מבלי חתמה שהרבנמת זו הנחה מתוך נצא אמנם אם אף 'כי הנידוגים,בין
 התנאים לגבי גאמר זה כל אך שכתוב, מה כל על ו. מר על וסמכה הדבריםתוכן

 חתומה שהרבנית היחיחה החתימה לגבי אך מהחוזת, ומשתקפים במפורשהכתובים
 אחת שחתימה כאילו מסקנה נסיק אנו שמזה חתמו, לא ההנהלה חברי יתר ואילועליו,

 הנשתה מוגהלה חברי ליתר התייחסה לא שהיבנית שנאמר או ג., חברה אתמחייבת
 חברי יתר את גם החוזה על יחתים 1. שמר בידעה הרבנית חתמה שאמנם מאדיתכן הרי כי וכלל, כלל משקף החוזה אין זה דבר לרצונם, בנינוד עצמה דעת על שעש,תהמה

 אך הראשונה, עליו שתחתום החוזה את לה הגיש אמנם הוא .ומקובל. כרגילההנהלה
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 ההנהלה, חברי כל את שיחתים למקובל בתתאם שיתנהג 1. מר על שסמכה מאדסביר
 החוזה הרי וכאמור החחה, על ויחידה ,לבדה לחתום מוסמכת היתה לא לדבריה הריכי
 לא הה~הלה חברי שיתר 'למרות היחידה המוכרת להיות רוצה  שהיא כ% משקףאינו

 רכ"צת על הרבנית עם ומתן משא ניהל לא התובע והרי שבחואז. לתנאיםהסכימו
 לסדר לו הבטיח אשר והוא 1. מר עם ומתן משא ניהל אלא  הרכישה, ותנאיהדירה
 יכולים אנו ולכן החוזה, על מחתימתה רק לנו ידועה הרבנית של וההסכמה הדברים,את

 איז בחוזה מפורש שאינו מה אך בחוזה, מפורש הכתובים הדברים רק אלקתלייהס
 ו. מר של עדותו את ולהכחיש להישבע יכולה היא גם ולכן וכלל, כלללייחס

 והבהרנו נאמן ששליש ההלכה שכל יתכן כי זה, בענין גקודה עוד להוסיףיש
 שעולה כפי לעשות יכול השליש והוא הדבר את בידו שמסר שכיון הוא שהטעםלעיל,
 מה כל על מראש הסכמתו את הביע שכאילו הנחה מתוך יהצאים אנו ,לכן רוחו,על

 למלא ועללו למרותו נתון הפקיד ואשר פקיד מחזיק כעיאחד הדבר שונה אךשיעשה,
 דברים לעשות לו. ואסור מעבידו של רצוגו את ולמלא ובדייקנות בנאמנות תפקהיואת
 כמעילה לראות יש מעבידו, של לדעתו בניגוד שהיא כל ססייה כי רוחו על שיעלהכפי

 מרותו תחת לעמיר העובד את מחייבים למעבידו העובד בין היחסים הרי ניבתפקירו,
 מסמך או חוזה הסכם יכין חברה של במשרד פקיר שאם להניח אין לכן וצ"עביר,של
 ואמנם להחתימו ההנהלה מחברי לאחד או ההגהלה לחברי החוזה את ויגיש שהואכל

 ולפי החגרה של לתקנות בהתאם הוא החוזה תוכן אם שיבדקו מבלי המסמכים עלחתמו
 המסמכים, את שהכין הפקיד מצד סטימה שהיתה מתברר כך האחר התנהלה חברי שלרוחם
 הסכימו בודאי שחם הדברים תוכן על ויעברו שיבדקו מבלי ותחמו 'הואיל בזה נאמרהאם
 שנכתבו דברים על וחתמו הואיל הקובעת היא הפקיד של הרעתו שנאמר, מה כלעל
 וכלל, כלל הדעת על מתקבל אינו וה דבר אותם. שיבדקו מבלי שלהם עובר ידיעל

 את ממלא שבודאי שלו העובד על סומך שהמעביד נוטה הדעת כזה במקרהאדרבה
 גם הרי כי המעביד, של לרצונו בניגוד דבר יעש4" ולא ונאמנות במסירותתפקידו
 לעשות לא תפקידו במילוי יבגהר שלא שביניהס היהסים שמירת על מעוניןתעובד
 הה%ה נאמהה לא כזה בנירון כי נראה לכן מעבידו, קול לרצהנו בניגוד קוהםדברים
 בשטר. שכתוב מה כל על ומתחייב לחתימה השטר את לו שהנין זה על סומךשהחדתם

 לא אם אף מחייבת שהחתימה ההלכה את בנידוננו להחיל אין 'האמור,לאור
 1. מר על שסמכה היא הסבירות אלא בפנינו, שטוענת כפי התוכן את הרבנית'הביגה
 אין ולכן יוךהיא, כל סטייה ללא תהנהלה להחלטת בהתאם החוזה את ,הכיןשבודאי
 ו. מר העד את ולהכחיש להישבע הזכות את ממנהלשלול

 תוכן את הבינה שלא סבירה לא היא הרבגית של זו שטענה צויין כבראכן
 מהחוזה, שמשתקף מה ויהרע ידו חתימת את מכבד אהראי שאדם להניח וישהדברים,

 חתמת אלא לבדוע לחותמת כמוכרת להיות תתכוונה שלא לומר מקום יש נגאידךאך
 לתשות בהתאם חהנהלה חברי יתר עליו להחתים החהה את יגיש ו, שמר מהשבהמתוך

 ולכן מהחוזה, משתקף אינו היחידה והחותסת המוכרת ,צהיא כאמור זה ודברחמברה,
 ולהישבע החברה את מחייב אינו החחה על היחידה שחתימהה לטעון הזכית להגם

 העד. אתלהכח"א
 מן היא העד שמהייב השבועה בנידוננו אם בהלנה, נקודה עוד להבהיר"ן
  שחתימתה כזאת החלטה היתה שאכן לטעון יודע אינו התובע תרי כי מדרבנן, אוהתוחה
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 יש ,כוה ובנידון הזה הדבר את גילה העד ורק ג,, חברה א'ת מחייבת הרבנית שלהיחידה
 העיד אהמר העד אלא הטענה,, את להעלות יודע אינו ,כשהתובע הפוסקים ביןפלוגתא
 ויש אחד, עד כדין התורה מן שבועה מחייב העד האם הטע:ה, או הת'ביעה אתגילה

 של שבכחו ש דין הבעל ש,ל התבישה עם בצירוף השבועה את מחייב העד אםפלוגתא
 ע?ים בשני .וכמו הסענה, את לטעון יודע אינו דין כשבעל גם שבועה ,לחייבהעד

 הם העדים אך יו חילב שפלוני יודע איגו שהתובע אף  לעוני תייב שפלוניהמעידים
 התובע, טעגת מבלי אחד עד פי על שבועה לחייב מקום יש כן כמוהמחייבים,

 , : יהלכה נפסקה כ"ג ,סעיף ע"ה סה חו"מבשו"ע

 מגה, מקילי שנטלתי לי אמר פל'וני כגון העד, פי על ספק"טענו
 ברי". טענו היה כאילו דאורייתא שבועה משביעו העד, והביא כופרוהוא

 פ': ס"ק בש"ךועיה
 הראשוניט הצסקים רוב הסכמת כן דאורייתא שבועה"משביעו

 תרומה גידולי כבעל ודלא בישראל רווחת הלכה ,וכן עיקר וכןוהאחרוגים
 סהצבועה". דפטהי כרבוותא לי קים לומר יכול דהמוחזקשכתב

 ההודה מן שטעה מחייב העד אם הפוסקים, בין פלוגתא קיימת הנ"ללאור
 דברי על רק מבוססת התג"צה ,וכל מהנתבע לתבוע יודע אינו דבר כשהבעלבמקהה
 ההלכה, את יהכריע לא תרומה", "גידולי והבעל לו, חייב שעלוני לתובל שגילההעד
 לי. קים לטעון הגתבע שיכולודעתו

 הראעוונים: גדולי בין הפלוגתא את שהביא ע"ה סי' כאן בטורועיי'
 עסף רבי פלוגתא איכא בהא . . . העד פי על בספק טענו"ואם

 כתב וכל ברי, בטענת אלא נשבעין אין העד פי שעל כתבמיגאט
 . " . . . אפריםהר"ד

 למסקנה: והגיע הפלוגתא את שהביא יוסף" ב,,ביתועיי'
 אחוג לדעה מסכימים חהרא"ש והרמב"ם שהרי"ף כיון הלסה"ולענין

 נקטינן". הכי כוותייהו, סברי נמי והר"ןוהרמב"ן
 שבועה שמחייבים הפוסקים כאותם ההלכה את להכריע יש הב"י מרןודעת
 ממון. לו חייב  שהנתבע לטעון יודע אינו התובע אם גםדאורייתא
 הפוסקים של הפלוגתא את שהביא ונטען טוען ,מהל' פ"ג משנה" "מגידועיי'
 :ימסיים

 רבינו". בדברי "ת גתבאר,;ולא
 הלכה ציין מונה" "כסף הרמב"ם,אך דעת מבואר ,לא ,כהענה" "מגידלדעת

 המחייבים. לדעת שנוטה גזילא מהל'ברמב"ם
 זה, בעגין הדברים את שהרחיג ע"ה בם" יצחק" ,גחלועיי'
 שבושה מחייב העד הפוסקים כל לדעת שבגידובנו יתכן כי להיסיףונראה
 חייב שפלובי יחרצ אינו שהתובע היא, הראשוגים בין שהפלוגתא נוטה ,והדעתדאורייתא,

 ולכן לו, חייב שפלוני הדבר את ,לו גילה אשר הוא והעד וכלל כלל תובע ,ואינולו
 בעצמו דין שהבעל מאחר משקל בעל.ת אינה העד של עדותו כי הראשונים אלוסוברים
 בתוקפו, הנו שהחוזה טוען הרי דין שהבעל בגידונגו הדבר שונה אך לתכוע, יודעאדנו

 הוסיף והעד 4, חברה את מחייבת וחתימתה לבדה עליו לחתום 'מוסמכת היתהוהרבנית
 את ומחייבת לחוזה תוקף נותנת הרבגית של שחתימתה 'כזאת החלטה קיימתש58נם



ש

 התובע של בתביעתו תומך והעד זהים העד ודברי התובע שדברי איפוא יוצא ג.הברה
 דאורייתוו שבועה מחייב העד הפוסקים כל שלדעת נראה ולכן תוקף, בעל הנושהחוזה
 התובע. מצד התביעה חסרהולא

 את לסתור אותו יהביאה שהנתבעת ח. מר של עדותו  שמעגו שאמנם לצייןיש
 עדותו את סותרת אשר משקל כבעלת עדותו את רואה לא ביה"ד, אך ו., מר שלעדותו
 ידועה לא וגם זוכר, שאינו ח. מר השיב לענין הנוגעות השאלות רוב על כי ו., מרשל
 אלא לבדה, לחתום מוסמכת שהרבנית כזאת החלסה גתקבלה שלא ברורה ידיעהלו

 הובאה לא כזו והחלטה והואיל לידיעתו, להביא צריכים החלטה שכל הואילשמעיד
 השאר בתוך אך ההנהלה, ,מצד כזאת החלטה היתה שלא הוכחה מהוחה זה הריבפניו,
 בניגוד דברים שנעשו הדבר פירוש לו, ידוע שלא היתה ותשובתו דברים כמה עלנשאל
 בהצלהם, מטעמים ההנהלה חברי ידי על נתקבלה זו החלטה שגם 'ויתכן המקובל,לנוהג
 רשמית, כהחלסה אותה, ולרשום ח. מר של לידיעתו אותה להביא לנכון מצאו לאאך

 ומהוך משקל בעלת בעדות צורך יש ו. מר של עדותו את ולדשכחיש לסתור כדיעכ"פ
 כבעלת ח, מר של עדותו את רואים אנו ואין העדות, את סותרת אשר ברורהידיעה
 ו. מר של עדותו את ולהכחיש לסתור .בכוחה אשרפהסקל

 שבועה להייכ ודינה הוכחשה, לא ו. מר של עדותו כי למסק'נה, להגיע ישלכן
 אחד. עד שבועתכדין

 יש אשר ממונית תביעה היא הדיון סובב עליה זו תביעה אם להמהיר ישאכן
 מן השבועה כללי לפי הרי כי התורה, מן שבועה לחייב כדי הדרושים דע~גאים כלגה

 תנאי לבחון ויש ממון, גופן שאין השטרות ועל הקרקעות על נשבעין איןהתורה,
 שאין תביעה שהיא או ממוי, כגופה שנחשבת ממונא תביעה היא אם בג?דוננוהתביצה
 לכאורה והרי ממון, גופן שאין שטרות על נשגעים שאין שטר כמו ודינה ממוןגופה
 יש אמנם לתש,לומין, יניתנה ממש ממון בחובה טומנת שאינה התביעה את ,לראותיש
 כערכה בטאבו רהסומה אשר דירה של ערסה הרי לא כי ממונית השלכה יתביעהלה
 רישום לו שיהיה מעונין דירה קונה שכל הדבר וידוע בטאבו, רשומה שאינה דירהשל

 וערכו לקנות מסתייג גטאבו הר"סום את לו יעבלר שהמוכר בטוח אינו ואםבטאבו,
 כשאנו אך ממונית, השלכה לו יש בטאבו הרייוום שעצם ברור לגן יורד, הרכוששל
 תובע אלא ממונית, הגדרה הקונה של זו לתביעה אין ,הרי הקהנה, של התביעה עלדנים
 גדול. ערך לו שיה"ה שלו הרכוש את מבטיח הוא ידה על אשר פעולה עשייתממגו
 חלה עליה .ולא ממון גופה שאין דינה כזו, שתבהנה נוטה הדעת לכאורה כןעל

 דאהרייתא.שבועה
 זכות בחובה טומנ'ת אמנם 'התביעה שעצם הגחה מתוך נצא אם להוסוףיש
 את מערערת אשר נוספת בבעיה 'גתקלים אנו הרי ממון, כגופה דיגה אין אךממונית

 מסויימת, תקופה תוך בטאבו ההעברה את לעשותההתחיי2ות
 כיווי

 לא היא שזאת
 .חעקנין הקונה ,לטובת המוכר מצד פעולה לעשיית התחייגות אלא ממוניתהתחייבות,

 דברים. כקגין דיגו כזאת חתחייבותלגבי
 353. עמרר ז' בכרך שנדפס דיז בפסק זו מעין בשאלה נגענו כבראכן
 אשר סיכומתא כדין תוזה לעריכת להתייחס  שיש כיון 'זו בבעיה 'המסקנהאך
 גם קהנה שסיטומתא שהוכיח ק' סי' חו"מ יעקב" "בריה ,ועיה דבריס, לקנין גםמועיל
 אותם רואים וקניות מכירות העיסקות שכל בזמננו ובמיוחד ממש, בו שאיובדבר
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 מחייב וזאת הצדדים, ידי על וחתום בכתב חוזה שערוך לאחר רק וגמורותנמושלמות
 בכתב. החוזה נערך שעליו הדבר את דלקיים ההתחילבות את למלאאותם

 גמשכה הצדדים בין ההתדיינות כי לציין לחובה מוצא ביה"ד הדין פסקבשולי
 ביה"ד נגד בוטה התובע הקה פעם ולא דיננו, בבית רגילה בלתי ,ובצורה רבזמז

 יהשגי נה2צד לתובע רב סבל ש'נגרם הרגש,נו כי כלפיו סבלנות גילינו אךסמדקרות,
 כי הרגיש ,לא ,קוחתובע מאד לנו צר זאת לעומת אולם הענין, את לסחובמעוגין
 אמנם ואם בעצמם, הצדדים מצד אלא ביה"ד מצד במאומה 'נגרמה לא בדיוניםהסחבת
 בתיק ,והמעיין נגרע. ,לא התובע של חלקו גם אך הגתבעת תרמה לסחבת הגדול התלקכי

 רב ומן משלהם, ונימוקים מטעמים וב"כ התדבע בגלל 'הדיון נדחה ,פעם ש,לאיראה,
 ההריע שבקת"ד לאחר ורק התביעה את הזניחו והתובעים תנועה, ללא לדנח התיקהיה

 'תא'ריך בקש,ו אז ורק ל'סגירה, התיק יובא הדיון לחידוש בקשה תוגש לא שאםלתובע
 הדיון.לתידוש

 את הולם שאיבו יחס ביה"ד כלפי שגילה התובע על מתפלא ב"ה"דלכן
 ביה"ד.כב'

 : החלטנו האמור כללאור
 שהחוזה נימוק מתוד המכר בחוזה מכירה איגה בע"מ ג, ,שחברה מאחרא(

 ומכח החבחה לתקנות בהתאם  הבה,לה חברי ,ש,ני ידי על חתוםלא
 עדותו את שמע שביה"ד לאחר אולם הנתבעת. את לחייב אין 'זוטענה
 של יחירה חתימה כי ג. חברת הנהלת ידי על שהוחלט ו, מרשל

 ולהכתיש להישבע ג. חברה הסהלת על לכן החבר'ה, את תחייבהרבנית
 'העד. דבריאת

 על לבדה לחתים מוסמכת היתה שלא להיש,בע הרבנית אתמחילביםב(
 החברה. את המחייבת יחידה כחותמתהחוזה

 חברי שאר' כי לידיעתה הובא של'א בשבו'עתה תכלול ,היא ,כןוכמוג(
 'כווגה לה היתה לא וכי שבחוזה המיוחד ל'סעיף מתנגריםההנהלה
 ההנהלה חברי שיתר למרות שבו הסעיפים כל על הת'וזה עללחתום
 דעות(. ברוב הנו זוה )סעיף סעיפיו כ'ל על' לתוזה כאמ'ור'מתנגדים

 במקום לבקר מוכן יהיה ביה"ד ה,תובע, כדרישת בדירה לתיקוניםאש'רד(
 לחוזה, בהתאם הדרושים התיקונים נעשו לא אמנם אםולבדוק

 לדבריהם גם כי הנתבעת לב תשומת את להסב לחובה מוצאביה"דה(
 את מחייב איגו בטאבו הדירה העברת לתאריך המתייחסשהסעיף
 הדירה, שנמכרה מאז רבות שנים עברו שכבר מאתר אךהחברוע
 ל"עברת הדרושים הצעדים געשו שלא ג. חברה מצד הוגן לא זההרי

 לקונה עוול גרימת משום בה יש מצדה שהייה וכל בטאבוהדירה
יהדירונ

 תשל"ז, בסיון כ"א היוםניתן
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 264/תשלזערעור

 ירושלים הגדול הרבני הדיןבבית

 אלההו מרדמי קאפח, יוסף "שרא'ל'י, שאול הרבנים הדימנים: כב'גפני

המערערת גוליבנציץ( הרב טו"ר ב"כ )ע"יא.
גגד:

המשיב, רגירר( עו"ד ב"'כ )ע"יב
 הבעל קחובות עם דייר :הניד'ון

 שפטר חיפה האוורי היגגי ביה"ד של מסה"ד על אשהירעוי
 בגלל הדירה את עזבה שהיא משום ממזונותיה הגעלאה

  וגיסתה, חמותה עם יחד לגויהתגגוו""
  הגעל  תיובת .-

 וגיסתה, חמותה עם יחד לגור הסכימה האשה הגישואיןשנשעת
 טענת -- מיוחדת. דירה בשבילה לשכור אמצעים לוושאין
 לתמיד. ולא גלגד, אחת שגה אתן יחו לגור והסכימההאשה

 ת הייב לה, מציקים בעלה שקרובי שטוענת אשה האם--
 גשעת הסכימה כשאשה הדין מה -- טעגוהיה.להוכיח

 ספק כשגתעורר הדין מה -- בעלה. קרוגי עם לגויהנשואיה
 כשגתעורר הדין מה -. לאשתו. תייב שהבעל למדווביחס
 בהלכה ספק כשגתעדיר הזין מה -- השטר. במשמעותספק

 הפוסקים. מחליקתבגלל

מסקנות
  ותרשת מהה עם ושש"ף מעהה מהש גהם בעי שעאי אעה הג

 לה. שומעים לה מציקים שהם משום דירתם, אתייווזבו
 מחלקש ו-ב בדבריה, נצגש שיש לבי"ר גאסנראה אלא יה ,שאין סויריםיש2(

 קרובי שחף לבין טשנהץיה, להגיח חייבת עואינה ,ואחותו הבעל אסבין
 בדברהג ממש שיש ישת'מגע הלין שבית או סענהעיה, להיכיח עוצר"כההבעל

 נשים אותן עם ואפילו הבעל, קהיבי 09 להור במפור,ן החהצה חטכימה 1(ב.
 וקיגלה, סבוה שכן בטעגה, לבמ יסולה אינה שוב אותה, שונאאשסתמו

 למיש יש המכמהה, נהץנת ששי"ו הזמן משך שהסכימ" נשיה פורופלאב(
 בלבד. אהת שנה העל ומן מויך על הוהנה כאילוזאת

 בכל בנהגוהיה, חייב הבצל יה. עחיציקים בשלל בעלה ביה שקזבה1הצהג,
 שהיא.מקום

 שהמוציא ספק, ככל לדונו יוצ הפו0קים, פחלוקת בגיל בהלפה עתצתעוררספקד.
 ,ההא"ה, עליוכיובה-ו

 על השטר בעל יד הטוטר, במשמעות ספק ~ונתעורר תבייו על שטיהמוצשה.
 השטר, שבמשמעא הפתות אלא גובה ואינההתחתונה
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 המוציא בגדי חוא נגדו והטוען ,כמוחזק, דינו חבמיט תקנת מכוח הבא 1(ו,
 היאיה. עליומחביהו

 טועו והוא בנכסיה, ודבריס דין לו שאין לאשתו שכתב בעל ,הלפי2(
 של,ה גחידבים מו'הזק ,והבעל הואיל מכירה, לענין רק ה"תהשכוונתו

 מות'ה. לאחר אותה ידרש וגם פ"רותיהם או'כל הוא ,הנכסים,את מכר" לא עוד וכל הההתונה, על ידה חכמים תקנת מכה בנכסיםכלפיי

 בצער כר'וך הדיור יהיה ש'לא גם בההכו 'כולל ל'אשתו, תקיז במיור הבעלחיובז.
 לה, המציקים ,פננים בגלל,ההצקה

 למרות זו לדירה הסכימה האק~ה אם ספק או תקעה, 'הדייה את מפקגתעוריח,
 טענתו. צדק.ת לחומיה  ראוה לזזכיא הבעל עלמגהעותיה,

 סק-דיןפ
  תשל"ו אב כ"'ו כדום בחיפה הא'זורי ההבני ביה"ד כב' חחלטת על ערעור,לפנ"נו

 : נאמר גה 4155/לז()תיק
 הוצש עוביה'"ד אח'ר'י : מח,ליט הצווים גמו"מ עיין שבלה"ד,~שחרי

 דירה *2כור הגעל את ביה"ך חיקב לא בה תשל"ו אדר' י"ח ביוםחחלטה
 ואחר'י .חמתה,  פם  לגור עצבי; 9ל  קחגלה שהאשה העובוה לאור'בגפרך,
 והלות מיוחד, באופן לה מציקים  ,בעלה ואחות שהמתה חהכ"חה לששהאי1ה
 בעלה, בית את ען'בהוה'אשה

 ע סי' באה"ע כננבואר לאה2'ה, מוו'3ות פוסק אינו ג"ה"ד לכןאי
 מביאה אם יק מזונות לה אין ,בעלה, 'בית את שעזבה דאש" דבסעי'
 ל'א ,סוו וראיה מזונותיה, הפסידה לא אז שם לגור "כולה שאינהראיה
 האש,ה.הגיאה

  לן'הדיס". וו  מהחלטה 'העתקלויצביר
 בתיק חנ"ל, ביומ'ד של קררמת התלטה על  ,בה,  כאמור מסתננת, ווהחלמה

 : נאסר בה תשל"ז אדר י"ח מיום1631/לז
  דשולטה לידי בא ביה"ד הצדדים, בטענות ייין 12בוה"ך"לאחר

 את לחייב שנשסהי הטהעונים 'לאור לפי-למעה בקת"ד בהץ איןסדלהלן:
 עצמו על קיבלה שהאשה העדבדה לאדר חאת בנפרד, דירה לי2כורהבעל
 הוכורת לאהךה שבאם מציין ביה"ד זאת סל עם חמותה, בביתלגור

 לאור וידון טאור ביה"ד ביותר, חריגה הנה כלפ" החמותקאהתנהגות
 סזו.עתירה

 עצמה על והאשה קיבלה מפק כל שללא בהה"ד, להחלטתוגיכעק
 על שקיבלה מה אך ושמותה. עם משותפיס מחיים הנוגעות הטגרשוחבל

 תשובה" 'ב,לפתחי הובא "בית-מאיר", ו2ן?ת וכפי הרג"ל, הסיכון הבועצו(ה
 הרמב"ם, מדברי ש~ייק וכפי בהיסחות, אף צורך אין זה שעל ע"ד,סימן
 ואגיש שמווה זבותה המקובל, המודוס מע:ל  הנה המגיעת גאםאמנם
  בהתאם.,בויה

 "החלטה". לצדדיםלהודיע
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 ומטענותיהם 'ב"ה',ד שבתיקי הצדדים מטענות שמשתקף כפי העהבדות, הןואלו
 :בפנינו

 כשגה אחר דהצי, ש2תיים לצי בערך כדמו"י ש3""ואו ואהמה בעל הםהצדדים
 את ,ועיבה לאחר הה וגוזונות, בית לשלום תביעה האשה הגישה מגישואקהםוחצי
 השהותו. הגצל אם עם יחד להם מ-סותפת בדירה בחור שה"ה כצורההםמקום

 את 71בהלטענתוג
 הדקא"

 כ*י ,עיטתע חמותה עם יחד במגוי"ה קשיים בגלל
 שותפות ואף 'ז'ו, גשתה עם יחד ש,טפרה( בעסק שוהמות גם לה דותהשמתברר,

 מייבית. בנלל נתפהקהזו
 בדירה יהיו שכגוריהס ה'גיש,ואין בעת ביניהם מדובר ה"ת הבשל,לסעבת

 חולנית אשה שהיא אמו את לע7וב אפהצרות לו אין הסכעמנ והאשההמשוחפת
 נפרד. מגורים מקום שכירת לו מאפשרת משכורתו אין וכןוזקגה,

 המותה עם יחד זו בדירה לגחץ הנישואין בשעת שהסכימה אמנם מודההאשה
 המגורים ע"י געיות לה יש החיים'" כל שם לגור הסכמתי "לא לדברקה אולםוגיסתה,

 להכיסיד יכלה %א רציל'ים, משפחה ,חיי של הפרטיות את חטרה והיאהמשוחמים,
 לכל ולא וצנה עול להקדפה "רק זו בדרך לגור עצמה חייבה לא ומעולם שם,לגור
הזמן".

 גמפהץש התנתה לא לדבריה שגם נראה, האשה טענת שמנוסחנציין,
 לתקופה אלא ניתנת זו גדצין הטכמה שאין להבין שניתן אלא לזמן, רק היאועהמכמתה

 הזמן'ע לכל ,יולא ,הנישואיז שלאתרקשהה
 האשה ו~תה הערעור, נשוא שהיא חחחלטה ניתנה שעליו ,הדלון קיוםבשעת

 נרסא אעו ש'זה אלא בת, להם נולדה בינתיים ואכן והריון, תקיפת ,בסוףלובריה
 שלצצהלערעור

 במה"ר בפני שהושמעו הטענות על האש'ה ב"כ חזר שלפנצו, הערעורבשמיעת
 תתיה אם וגם קטנה דירה בשגירת ומסתפקת מטכלמה עוהאשה והוסיףהאוררי,
 יחדיו, יגורו שלא רק נמדמג'והה ~תים לגק,רה שיוכיל כך אמו, ל7ירת מקוםבקהבת
 ושלוה. בשלום לחיות ש-כלו כדיצ2"ל

 בידינו: עלה אשר יזה ש,בתיק, ובחומר הצדדים גטענותעיינו
 וומותה עס משהתפים כצהאים מקום על מפווהם תנאי היה ,כש,לא לראשונה,ובוון

 : י'( סעיף ע"ד סי' )אה"ע בשו"ע 'מבה~רת זו הלכה בעלה.וא'חות
 ואחלותיך אחיך ואמך אגיך לביתי שיבוא.ו רציני אין שאמחה,)ה"א

 ל"". שתהעים .לי, ומציקיס יי שמדיעים מפני אחת בחצר עמהם שצנת.ואיני
 בהוכ'ח'ות, צורך שאין נראה ,הרמב"ם של כלשונו שהיא המחבר, של זהמלשין

 : הוסיף שם ברמ"א אולם בעלמא. בסענהודי
 וגוחמין לה מריעים שהז בדבריה ממש שיש ל'בי"ד שנראה"ודוקא

 נאמגים אשה או איש עמהם להחסוב וג'והגיז וכו/ לגעלה ב"נהקטטה
 וקטטה". הי,ינ גה'גלגל 'מי ידי על שיתבהר עד עמהםותדור

 ; שם( ת,מובה" ב"פתחי )"ו"ד מאלר" "בלת ע"זוכ'
 הסתם דמן דסיבר מק~ום ההיינו ואתותה ~נמו כ"א בוכר לא"ברמב"ם

 השונאוה וגשים מן שהן ואתוהו באמו דוקא וזה לה. שמריעין'גאמג'ת
 בהגהק  הרמ"א  שהביא והמגיד הרב ,בשיטת אזלי ,והשו"ע הטור אבלאותה.
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 אולם ואחיו. אביו אפיל,ו ולהכי ברבר"ה, ממט' שיט לבי"ד שנראהדחקא
 לסע'ון". יכולה סת'מא יאחותו אמו דעל הרמב"ם דעת לע"דמסתבר

 "אמך גם עוגקט דע~תבר ,דברי כל על וקאי הדברים ש,טתם מהדס"אאכן
 אותה, שוגאות שסתמז למרות הגש,ים 'באלו ש'גם שנוק'ט בבירוי כהממעואחיותיד"

 והקטטה". הר'יב נתגל'גל מי יוי "על בירור צ'ריד אלא וו באומדנא סגי לא כןגם
 זהו להלכה, ל'כאורה וא"כ זאת. שמיכיחה לאחר. רק בטענתה, לאוסה שומעיןואין

 תשף עפי,י שהיא הרמ"א, דעת נגד מאיר" כ,,בית לפסוק יש אם דד"בא,ספיקא
 דעת יכ"ה הטור, על משה" ב,,דרכי שציין כפי ורוחם 'בהבינו שהובאההרי"ף
 חמגיד.הר'ב

 מאיר", "נית ,וכטענת לבאורה מאד מוקשה היא ורמ"א 0ברת שעצםאלא
 וצ'יע נוטפת, בהונ'חה צורך לש, כש; לשם אוחה, 'השונאות מהנשים שהןשכיוון
 הן קואכן ראיה אין עדיין א,ותה שונאות שהן ,שסתמן שמזה בזה והניאהל'כאורה.

 גס כך חז"ל, הגדרת לפי אותה, ש,דנאות שהן כשם שהרי לקטטה, הגורמותהן
 ואף לקט'טה, הגורמת היא שמא הגורמות, ן ה ש לנו שיאמר מי כי, אם שונאתן,חיא

 על להן. שמציקה 'ההצקה מדרכי היא בחצר, אתה שיגור'ו רי?ה ש,א'גה זותבהנתה
 'גתג'לגל מי ידי "ועל הזאת הרעה מי בש,ל שיתברר נאמן בלניהם להושיב צורך יש,כן

 והקט'טה".הרמב
 מצריך שאינו בביהור 'ומשמע לה" "שומעין בסתמא שיכתב הרמב"מ בדעתאכן

  הדבר, כך אס שגם שס'ובר, ונראה 'בדעתו, מא*ר" "בית כדנק'ט נוטפים ב"רוריםש,ום
 הש בעלה  עם קטטה לירי המ:ברא  הגורם פגים טל שעול כיוון  הק"טטה,  המג'לגלתוהיא

 כפי ט.בעית, שהיא הה'דדית ששנאתן עמהם מקום בקרבת גרות אלו  נךגעיםהעובדא,
 עוש מדור לתבהצ בידה שר'שות לה, שומעין כן על ואשר לכך, גוהמת חז"'ל,שקבעו
 :בעליע לבין שבינה הבית שלום מופר גמצא שעי"'ז מאהר עמהם, אהריםיתערבו
 בייורים, נשום צורך יואין סובר כן עי ע"א(, ס"א לכתובות לצער ילא ניתנהולחיים
 ענוהן, לדצר יכולה שאינה בטע'נתהוסגי

  כההמב"ם  שנוקטיס למרוה והמחבר, שהטור מה לתבין אולילועפי"זאופש:ר
 שהבין מא,יר" כ,,בית ושלא השחיו, אביו נגד בטושנת גם שזה 'הוסלפו לה,ששומעין
 כי אותה. שונצות  שסתמן אלה  בועים  נגר כשטהצנת גדווקא  הם הרמב"םשדברי
 טעגהה כן  אם לה,  שומעין מ"מ הקטטה המגלגלת היא אם גם וו שלדעהמאתר
 אלה ,בנש,ים ש,בדזוקא הרמב"ם שלדעת וי"ל מוכרח, זה אין 'אכן גורגי. בכלטענה

 שבדרך הללו, נגד בטע'נה כשבאה כן ולא דמילתא, אורחא היא ההרדיתשש'גאתן
 קנטהנית; אשה היא הרי הקטטה, המגל'גלת היא אם א"כ לשנאה, סיבה שם איןכלל

 לז'ה(. בקשר בעלה על בסהעיא  לבא "כולהשא*נה
 ואירך לחרמ"א ס"ל לא כאן דעד הדעות. קצת להשוות נראה מקוםומכל

 הרחקת שתובעת בגווגא אלא טענתה, צדקת להוכיח 'האש" שעל זו בהעיטהדקי"מי
 אם אגל , , , ,, : שכ  ההמב"ם של ,בהשגחן בראב"ד המבואר שבזה מביתה, אלהנשיס
 מתיקהסים  ולוה ממקומן"י .בשבילה ן ת ו א ן י א י צ 1 מ ן י א בגבולן, באההיא
 ורוחס: ביבינו הרי"ף תש,ובת באה שע'ליה השא'לה הטו %ן שם, הגצקר  ההבדברי
 להוציאן הדין מן יש . . . עמה לדור רצתה ולא חמיתה עם אשה נתק'וטטה"אם
 מה חקטטה. וגורמת המגלגלת מי לברד צורך שיש, רבוותא, חני דעת שבזה לא".או



9פ

 לה יתן שתבעל דורשת אלא וא"נה מפניה, שיידחו תובעת האשה כשאין כן,שאין
 לצעוו, רצון מ,תוך רק ובאה קגטהגית, "יא זו שתבישתה לחשה? איו שבזה נפויד,מדור
 עצמה המטלטלת היא היא ואדרבא נשארות, במקחמן והן בהן, פוגעת מגא איןש;הרי
 בטשגתה לה לש,מהצ שיש מאיר", "בית לסברת מודים כו"ע בדה למקום.ממקום
 תם ,5ן שגאתן מתוך אלה נשים הן ואגורים, קום לשיניוי לתביעההשהנהים

 דיה לה וסייעין שמציקין העיבדא מקום מכל האשה, בוול גתגלגלה הקטטהאם
 אחת בכפ"פה "חד אתן לגור לה שקשה טצנתה כי נפהזי, מדור לה לתתלחילבו
 ההדזית קהטינאתן מא'חר' לסבול, ח"בת היא ואין בכנות, שנאמרה הדעת עלמתקבלת
 רבים. בחלת מיא ישן, יעאת בהעתאינמ

)ולהלן
 כספיקא זאת וגראה ז'ה, ,חללוק נקבל לא אם שגם %ע"ה, עוד ,המרי

 זו, בשיטה דקיקמי הגי ובל כההמ"א או רבוותא, וא'קרך ;כהמחבר הלכה אםידעא,
 החבונל מההזק )בגדר היא שהא~~ה המחבר, כדעת ש" ע מ 'ל לפמוק יש מקוממכל
 בהוכחות צורך מבלי שם ~ור יכיל" שאינה טענתה לקנל ויש הממעיץה, גוריןההח
 הקטטה(. אמגלבלהמי

 נשיס עם יחו לדדר מהאשה הטכמה שהיתא באופן לדון עצטנו געח"קיצהה
יאלת,  זה שאין שטועגת אלא הסכלמה, שבהעעתו מחקה החה?ה שגם דידן, כנידון 

 וכג"ל. החייס, לכלה0סמה
 : וז"ל הגרולה"( "לנסת מביל  הממ"ב  וצל דחיי" ג,דינא מש'7 לפנינובזה

 אין . , , שמה חמותה שידור קהדושין בשעה התנו דאם יודע"והוי
 אם הזה בלשון ז"ל לרי"ף ,שוואלו משאלה נלמד 4ה ודבר לה.שומעין
 'גשע'ת התגו ולא . . , עמה ליור רצהה ולא המותה עם אעוהנתק'וטטה
 עפ"י השיב ז",ל הההב לא. או להוציאן הדין מן יש ענעהן, עוידורוקידושין
 סנורה לחשר וכולה קיימצין בשעת התבו אם דאפילו אמר ולאשאלתו,
 א' פ"ג דף לאוין ח"א דחיי )ד"נא לקבל" "טולה איני ,עכשיו לקבלהייתי
 138(.  ענו וח"ד 214, עמ' ת"א הבגיים דין בפסקיוהובא

 של דינה מה לדון יש אכתי דחיי", ה,,יינא של דיוקו נקבל אם גםאכן
 דידן, כנידון מסכימה, היא ומן כמה למשך בה גאמר שלא , ת י מ ת סהססמה
 צריך שזה כאילו רק מסויים, זמן על שהוסכם טחננת חאעמה שאין נראהוטבאמהף
 "%ולם". זה שאין מאליו, מיבןלהיית

 תבירו, לזון עצמו שחיב מי לענין בזה כיוצא שמצינו ממה לדון שישונראה
 : ס"ג( ס' סי' לחו"מ בהמ"א מובאת זוהליא

 זמן כל או ,חייו, ימי כל סתם, תבקהו 5וון עליו חושמקבל,:וי"א
 לשנה, זהוביס ק' 'לו יתן או סתס, ליונו עליו קיבל ואם .ויעא פימע,יטעריך
 מבדרו", אחת בשנהנפטר
 דעה ; הלוקות דשות שתי הן שאלו ,שם, המפרשים כדנוקטים נרשפ;,,בפשסות

 נקטקנן וע"כ חזמן, משך משמעות %ל ספק שוה בוקטת הרא"ש, דעת שהיאשנךה,
 הראיוג עליו מח'בירודחמתיא

 אלא בלבד, אחת שעה לזוגו ,התהיובות אלא זה בלשח .שאין לומר גםלוהצ
 והיביס ק' יתן "או ,?אמר ממה לפחות, שגה ,לכהצך יעתו ג"לה הגהיוןשממקרה
 זמן שכל היא לשוגו משמעדת הרשב"א, דעת  שהוא ראשונה להעה וא"לולוצנה"(,
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 שוב נהעשד ואם בעניו, ע"שד ופהוא זמן לכ"2ך שת-ב מטתבר ,יאז עדצה,באותה ע'ני "יה כלסוו ש"תהי*ב זה אם וו, לדעה הבדל יש כן על ואשר צריך,שהוא
 לכל התחיובות שהש סתמא ההתחייבות, ב'שעת נצרך ה"ה יא ואם לזונו, הייבאיבו
 מח'בירו חמהביא תנזין כההא"הם, לנקוט יי ולהלכה ובש"ך(, בטמ"ע )ע'א2החיים,
 דרבחתא. פלוגתא האי מצי גם הרא"ה.עליו

 וגם סחלוקת, נאז שאין השיה שם( תונובה" ,ב,יפחהי )"ובאוג,תומים"
 אלא אראיה. ז~יו מחבירו חמוציא דאמרינן ממינית בהתהיקבות מודההרשב"א
 להחמיר, נידים סתם גקטינו דב"ת צוקה, נדרי מוין עצמו שהייב דןשתהשג'יא
 א.לא להתחייב סמהשבתו ווה ש'לא כשטוען דוקא המדובר 12אין מהתומים,]ונראה
 גרהר, שאשו הל?ון ע?ם מצד עצמו לפטור שבא אלא בזה, וכיוצא שנד, שללזמן
 לחחמיר, נדיים סהם דאמרינן גהא שהרי יה, שבלשון בפחות רק לחימבו -2 3,ןוש,על

 בבירים, גם לתקל נאמן הוא שאז הקולא, לצד בלטוונו שכיוון אשר כשאינו"מדובר
 דחמרינן הוא בוה לשונו, סת"מות מצד שדנים אלא ס"א(, ר"ח )סי' ביו"דכמבואר
 לההמיי[, נדריםספק

 השהות המותה עם לגור סתמית הסכמה שהיתה דידן בב"רון לדון עללנוומעתה
 גיצד, מצ"מצם, ,ל'ומן לפרשה גיתן או לתמיד, היא זו שהתחייבדת 'נאמר אםבעלה,
 הראיה עליו מחבורו חמוציא שמצד חבירו, את לזת עצמו דהמחייבוכהא

, 

 מפ"הךים
 וכנ"ל, בלבד אות  לן2נה א:ר אחת  לו2יה לנתבע, לקולאלשונו

 גטדור התחייבותו הבעל מקיים אם טפק, שהדבר' גוונא כהא? שכל'ונראה
 עליו כחתבקךו המרצטו 2גדר טוההא ,הוא והבעל כמיחוקת האשה את לדדן "ש לא,או

 גכמ2נה המפמור על ע"ג( פ"ג )דף כתובות במס' בגמרא דגצבואר עפ"י וזההראיה,
 ואם בחייה פירדת אוכל זה הרי בנגסיך, לי אין ודברים דין לאשתו כתב שאםשם
מתה

- 
 יר איביי אמר נפשך, סללקת מילי מכל ליה ותימא בגסרא ופריך יורטתנ

 וז"ל: ופו"2"י התחתונה. על חשטרבעל
 עצל בטוטר ששחיר,ן מה ברבר, המוחזק עי שטר המוצקח,;כל

 והוטד. שבבה2סעות לפהות אותו מורהיים סתום השטר ךחם עליו,לתבףו
 סייות לאכול : דבוים בג' או2תו נכסי על חכמים בתק:ת בא הבעלווכאן
 דק לי שכתבת שסר עליו סוויאה וזו בטל. מכחה תמכור ואםרלירש,
 לשון -"האי לסעון יכול והחו זה, ההש סללוק ולשון בנכסיד, לי איןודברים
 חשגירה, היא וזו שבדברים, מפחות אלא נסתלקתי לא אבל הוא,טילוק
 פירות", אוכל תמכור .?לא זמן כלאבל
 התהתונה: על השסר בעל יד ד"ה שם מקובצת"וב,,שיטה

 הש.טד דבעל כו2ום היינו תחתרנה, על השטר בעל דיד הא"וא"ת,
 ? מוהוקת חוקש היא אדרבא ווהכא , א י צ 1 מ ההוא

-  
 רש"י ות"רץ

 סוריה לאכול : דברים שלו2ה חכסךם לו דזיכו כיון מוחזק, מקרידהבעל
 'שטר מכ'ח 'זו זכות מירו  להוציא  באה והיג בטל, מכרה תמכור ואםולירש,
 כנ"ל". התחתונה, על וידהיה,

 בגדר זה הרי חכמים, תקנת מכוח ברור הוא שההיוב מקרה שבכלהרי
 שההיוג דידן בנ*רח דצ-איה, עליו מחבירו חמוציא בזין הוא להוציא ,ההבאמהאק,
 לאשתו, ח-ב  שהבעל מיזר זה אין לה שמצ"קין גוונא כהאי דכל ברור, הוא'במדור
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 הוי ץתור, משום בהסכמתה היה שמא ספק, מסעם אלא עצמו לפטחי ב8פל1
 פ%"י יהס0חתה לפרש יש עלמא( לכולי ה,,תומים" )ולדעת הרא"ש דעת הי"א,לזישת
 על בזה ה-לניגן בלבז: ,מצהשצמ לומן רק בהססמתה לדאחז ומגי שבלה2דגות,וצאתות
 ההלכה, מכח ד*מוהוקת נחשלבת שהיא כיון הראקה, עליו מחבירו המוציא ויןוטנעל
 הראוק במדורשחייב

 אביי ומל תקיוצו לפי הדברים כך אמנם שאם לדון, עויין יש שלכ%4יהאלא
 עלו הסילוק מלשון שבשילקים. אשי הב של תמרוץ עוד שם ה% אולם חג"ל,בגנשץא

 ד'א שם ובתוס' מיתא". לאחר ולא - בנכסייך ,בפוהותיהן, ולא - "בנכמייך-
 התחתעה. 9ל השטר בונל דיר הא ס"'ל ולא אביי, על חדלק אהוי וורב נרקס אשירנ

 גומיאה. דההש אהטי כיב לנקוט "ש הרי'וא'יכ
 אשי רב 'לדשת כפתק*ה שנראה מה לימשב יוכ' א" ,1"ב )'סי' ,חזב" נג,0ורי,ועי'

 דלא יהב" ה,טח-י צתב התחתונו. על העוטר בעל ד"ד נקטיגן והט"ס דבכלממה
 הבמים תקנת מכהת בא שהבשל גועא שבכהאי אביי של זה תידוש,ו אשי להבס"ל

 )הסניגוד הראיה. עליו מחב"רו הזמוציא המוציאה היא והאשה ד2%הו,זק "ושנחשג-
 יתכן לא כי כתבו, טרצה שתלמיד הנ"ל התוס' בדבוי שכ' חדש" ע7~בית'לו"צת

 התועזיה(, על דהממר בעל זיד דגתי בכל בסהטטות בירעו וצקוט על חולק אוויעודב-
 הסו ל וע בפ המותזק אלא אביי של 'ה; כ% לנו שאין דמיי אהטי, כהב ההלכה'ואם
 אם גם. אך הראשש עלי מחבירו המוציא בדין הוא מטצו להוצטו חןבא המוחוק,,בדין
 2ראה המשצה יאלון אשי, רב על גקוש,יא שם הגיע התוס' הנה והב", ק,ןחייגאמד
 למכור. יכהשה לנתח*לה גם אשי לרב ואילו קיים, ונתבה מכרה אם בד"שבדשרק
 ןוקא. לאו הוא המששה דלישון לדחוקוצריך

 ס" ),שם בשו"ע לפגעו הסו וכן המשגה. *צון ההצהק לחלכה גם הןאולם
 אבל מכור, מכרה אם ורק דוקא, הוא שהל,צון שמואל" "בית חוי'"צ א'(,צ"ב

 אשי קויב נדקט שנראה ג' ס"ק ש%ואל" "בית עוד )'ועי'"צ תמכוה לא לכתוילה'
 הנ"ל כהתוס' ננק,וט אם גם א"כ דברקו(. על מוסיף אלא אביי על לחיוק באלא

 המשנה לשון שלפע מפני איי .חה אשי, כהב ,להלבה גקטען לאחכגהאת--.ו;ט"ז,
 אביי על להלוק בא לא אשי ור,ב "ס"ל אהלי או "תחסי, קושית מצהץ תצ")דהדק
 כאביי, גקטינז שלהלכה ברור עכ'ש הג"ל(. שמואל" )וג;בית דבריו על להדסיףאלא
 על אף הראיה, ע*ו מחבירו המוציא בנדר הוא חכמימ ושקגת נגד לסעון שבאעעל
 בנ2מון. מוחוק .הוא שבפהצלפי

 לא אמנם ואם ביותר. הפחות לפי הסכמתה לפך,ש לנו יש דידן בנידוןא'צ
 שייך לא זה ע:ל כי בלבד, אחד הודש או אהד ל"ום היא זמהססמתה לפחןגיתן
 קוגה של זמן לכה2ך סקום ומכל ההמכבחןתנאים

 לפרש 7וניתן ודאי דטששא, סכוצבת -
 והעא בעיר ההא "סמה העיר: במסי בעול 'לשאת לצנין שמצינו וכעיןחסכמתה,
 חחץצ י"ג  קנל 4ה שע-עה% הרי ע"ב(. ז' בתרא ובבא וידש" יוב - ו חעירכאגשל
 זמן לבמה ביניהם שההמכם בווצה נתמיש שלא אף כן, ועל קבע. לדקרתגחשב

 לאחר בוה לדון ואין בלסד, שנה למשך הספמתה לפחש ממפ"ק מהיובת,הסכמתה
 ה2"ל, ע"ו בסי' המפה"צת הכללית, החשה מצד יק הסכמתה מצד וה ,ומןעעגר
 אלא הב-ת, טן חגשים של יהרמקתן. ,תיבע'ת שאי2ה גוונא בסהאי כג"ל היי'וביה
 עמה, הדין התחייבותה כפי מותי ותובעת לע'ווב, המצגההיא
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 מתקנת נפטר אם מפק שי מקרה שיבבל שהטקגו, מה שלפי עוד,ונוסיף
 הוא עמנמו ל8סור חהבא העללונה על חכמים תקנת מכוח הבא יד לא, אוהנמים
 בין לעלל ומשמור לחילוק נרד לא אם גם א-כ הראיה. שעליו למוציאשגהשב
 עויין שדיבר ונראה לעצמה, מדור שתובע'ת לבין הללו, הנשים הרחקת.שתובעת
 דעת עפ"י כההמ"א ואם הרמ,ב"ס, דעת עפ"י בשו"ע, כהמחבר אם במחלוקת,תלוי
 כחהמג"ם, להלכה מאיר" .,,בית הכרעת נקבל לא אם ואף ברי"ף, שמקורו הסגקרהרג
 כמהחקת האשה לצטוות יש חרי ספק, א,לא אינו אם יגם ; יצא לא ספק מקרי הןעכ~פ
 ה'מוצשש ביה חישינן לההניא, שבא 'כמו 'והבעל 'הכמים' תקגת מכ'ח שבאוהכיוון

 ואחותו, חמותה עם לדור האשה לחכרוח הבעל ביד אין וא"כ הרחיה, עליומחב"רו
 לרשותה ~פימוד הירב על'יו וה4 לה. ומרשות חמציר'ות הן שהן  שתוכלח צורךמבלי
 ואילך 201 עמ' ה"א רבניים", דין ,ב,,פטקי עוד )ועיין אלה. מנשים בנפרדמדור

 זה(. בע,נין המנהג ענין גוולהאויכות
 : המלתאמסקגא
 עם קחד ידור והנישואין הקמקושלז בשעת חסכימה שהאשה פי עלאף
 הסכמחה לפרשנ יש הז'מן, אירך בממורש בתפרש שלא כל ,בעלה, שח:ותחמותה
 לתגהע האשה ביד הרהמות שנה, יועברה וכל אחת. שנה שהוא ,ביותר, הפחותלזמן
 אם אף לה, ומר"עין לה שמציקין כש'טוענת בזה ל'טענתה ושימעין בגפרו,כודור
 למעלה עברה עוטבר דידן ,בנידון כן ואם הקסטה. המגלגלת היא שלא מהןחהאלגה
 גבית נחכביד גורם כממטהט גם וזה תינוק, נולד זה על )ונוסף הנשואין, מומןמשגה
 לדקוותה להעסהד חייב והבעל מתקבלת, בנפרד למדור האש,ה כהננת כהטותף(,מגהךים
 מהנדקת השושותפת הדירה את עזיבתה כן, עוו4ה הוא אין עמא וכל נפרות.דקהה
 קוהיא. מקום בכל במזוגותההוחידב

 פהסקים: אגו הנ-ל לכלבהתאם
 עם שם שיגור מנת על דירה ל'שכור חייב והבעל מתקבל,העהעורא.

 ושלחה. 'בשלום יבתםאשתו
 במזובות הייב חסעל א' במעיף ,האמור ממלא הבעל אין עודכלב.

 עם "הד שהיה הק'ודם מגורקהם מקום את עזיבתה למיותאשתו,
 בעלה. ואחותחמותה

 גובה את לקבש מנת על ,בח"פה האוורי ביה'"ד ל,כב' ,בוה מוחזרהת"קג.
 הסעל. וחשכנסות האיסה ,לצלכ" בהתאם בהם, ,%היקב ,לאו%ה,המושות

 פוסקים א% ג', גסעיף כאנהוי, חמזתלות, גובד, א'ת גיה"ד לקב"3ת עיד.
 החל 'לחוד~ע ל"י )000,נ( אלף סך המדהר, כולל 'זמניים, מזובותל'אשה
 )1.9.77'(. ך2'%ל"ע אלול י'"תמיום

 להוצאותי צואיןה.
 קאפהידסף ישראלישאול

 למסקגות,מסכים

 אליהומרדני

 כנ"י. אלפוא, פוסקיםאנו
 תשל"ז. טבת י"ח היוםניתן
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 10662/ל"ו מם'תיק

 תל-אביב-יפו האזורי הרבני הדיןבבית
 פרדס ח. רוב"נשטיין, תי ש, אב"ד, - אילו מייכי הר5נים : הדייגים כ'ב'בפני

 :בעגין
 אוירבך( א. הר'ב ב"כ )ע"י א. הבעל :התובע

 קולר( מ,שה הרג ב"כ )ע"י ב. האשה :הנתנעת

 "אשלם" בלשון גייהעין חסכם : ן 1 ד י גה

 הגירושין, ב,שעת גרושיתו עם שעוה ה5כם נגד געלתגיעת
 שאין אשלם בלשון שכתוב משום ההלכה מצו תוקף לושאין
 צמווים שהיו למוונותיה התתייבותו חלה שלא קגין; דיןבו

 שלא מאחר להצמיה התחייבותו לו שמ"לה המחיה;ליוקר
 תצעו שלא ישן חיב של ני ד מה -- שנים. מספר אותותנעה
 אלמגה, בכתובת בוה הדין מה .- רבות. שנים במשךאותו

 ביווניא. של ובהתחייבוח גרושה,בכ"ונת
-' 

 אומריס האם
 תוקף יש האם -- הההתונה. על השטי נעל יד מתילהגטענת
 בלשרן  שכתוג בשטר הדין מה -- "אתן". גלשון הכתובלשטר

 "יכגיס", "יזכה" "יטול""אשלם"
-- 

 גלשון "אזמי הויז מה
 ן וגקנ "אמכרנו" באומר הדין מה -- סווו. ובקגין"אהן"
סוור.

-' 
 בלבד, בוברים קגין יחכן האם

 צורך יש האם --
 קנין מועיל האם -- גבי"ד, שנעשה גהסכם קנין מעשהב

 הדץ מה -- אסמנתא. דין גבי"ד שנעשה במעשה ישהאם -- וכרומה. לגנות, ללכת, כגזן בלגד לפעילהגההחייבות
 כהמדרה. נחשב הגט האם -- תמורה. נגדו כשיש "אתן"בקנין

 האם צדק הן מטעם דיגורו לקיים שחייב הן האומר--
 -- קצוב. שאינו ברצר גההתיינות הדין מה -- אותו.כופין

 התייקרה אם למזונות במתחייב הויןמה

מסקגות
 מ~י על חח, ,א חהף "קית לאשח להי פמ שח גיתהיטשא.

 9י9 ויש ע" שפשה משש. ע ג יפ שש, דין %י יי זת לחחםפיד  וי תהף גתעת ווי שור עתיו עיו קע שלא כחן נעשת שעח'אקי
 קהאאו". א"כ איא ,הש5י עי תותמים עדים "צין :'גאמר

 על ת"ף % ונותן העחכם את שמאשר שבהה"ך ,החא ביה"ד את חמטשהעיקרוןב.
 ליישבו עושששר ימן מל פסה"ד של ק"ומו על לקומהי החובה גם עליופס"ד,
 אהלכה, את נוגד יהיהשלא
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 והנונבע כמתילה, זאת רואים אין בשמם, רבות ח,ובו את תבע שלא חוב ,בעלג,
 לפלם.חייב

 זה וגס אלמנה, כתובת בחיוב אלא אינו מחילה, חלה שנים בזספר שלאחרהדיןד.
 ,כשהיא מ,יום 'והטעם בעלה, בבית כשהיא ולא אבקה, בבית כשהיא בחגבלהרק
  כתובהה. על לגוהות היא בושה אותה, מכבדים וח"תומים בעלהנגית

 היא הרי הנ"דדניא וכז לעולם. כתובתה וגובה חוב כבעלת היא הרי גהושהה,
 הסתדבה,. כדין נידון ול,א ר'גילכחוב

 הגבייה אי סיבת על לחקור לביה"ד "ש לגבי"ה, המוצא ישז שט'ר נל1(ו.
 בדבר. רמאות איןאם

 על ה"ןמד בעל יד אומרים אין מח"לה, היתה אם בשטר פפקנתעורר2(
 בתוקשו. והשסרהתחתחגה

 ממ~לה זו ל,ןון אם ותנאים חרלקים יפלוני, ,4תן" בשטר לחב"רו,הסותכז.
 ההשש,%ים, שכתבו טפי ההע ,ההסעם סיצ"לה, אינה, זו שלשון היא וההל'כה לא.או
 חקגא'ה, כוובת בזה ואין גרייא הבטחהדהוי

 גשע"ל. ולא ,יאונן" כלשוו היא "אשלס" דלויון שכתבו ההאשונים מןישח,
 לאו. ש ,אחן" כדין נידון אם ,,ייסה" "יסול" בישון חהאופונים גוחלדקת,העט.

 "אתן", לשון הוא אם ,בת'גאים שכותבים "יכנ*ם" בל,צוןוכן

 צריך לעת"ד, להבירו להקנוה ההוצה אדם מהני, לא "אתן" דלשוןלהסו,בריםי.
 הגוף. שע5וד דהף מעכש"ו "אתן" בלשון או ובקגיז, התחייבות לשוןלכתוב

 מחניל. זה אם סודר, 5קנין לו 'והקנה "אתן" אמר אם הראשונים חליקים 1(יא.
 אומרים ויוצ מךגי, דלא חהמהש יש הפוסקים, כין מחיוקת ישולהלכה,
 מייו. סהשיאים אין תפס 'ואם דדינא ס8*קאדהיי

 'והטעס מועי ב,,קנין" שאתן הם%רים לועת שאף שהעל,ו מחאחרעים"ש2(
 אלא יה אין צצמו, את מחייב כא"לו חלשון את מתקן שהקנין משוםמון
 שלא בובר לא אבל וכדו', דיור אתן ,שאומר כגון ממש בו שאיןבדבר
 לעולם,.בא

 חאחביהו הפקנה מצד להקנאה דעת גמירות שתהיה היא בקמנים חכלל 1(יב.
 צדיך לא בלבד ,בויגור יצת גמירות יש אם יה ולפ" בזד. עליויסמוך
 הדשקנאה. וחלה קנין,מעשה

 מביון-הדין המבוהן מועיל, "אתן" דקנין הנ"ל הראשינים ולפי זה לאוד2(
 צריך לא הדין בבהע שנעומה דמה אתן, כקנין הוי הדין בביתחממ?ה בווטי ד,4%תז" מעים דמהני, ל'שר יש "אתן", בו שכתוב להסכם תוקף'לתת
 של תוקף לו לחת הדין מבית וכק4מבק,? קנין, הוי גיפו דוה קגיןמישה
 בלבד. הבטחה תא גמורה התחייבות זו הרי "אתן", לקגין דיןפפק

 של תוקף גיקקו שלא אף הדין בביה הסכם על שהחותם חלא עהרולא3(
 להקנאה גפרה דעת סמיכות יש 5י הקגעים מדהכי לאחו צריך לא דיןפסק
 בקנין. "אתן" של דין לזהויש
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 חתוראות, הלושית כגון ממון חיוב של מונח בו ש"צ ברגר רק מועיל "אתן"קניןיג.
 דברימ~ קגין אלא שאעו ,;לבנות" או "ללכת" כגון בריזחייבהץ לאאבל

 הוא הטעם אם הראתשונים חל,וקים מ5פיל, אינו "אחן" דקנין הסוברימ  לדעתיד.
 קגיא. דלא אסמכתא דין משום או ממש בו קחשין דבר דהוימשום

 אם אבל דאג4מכתא, ריעותא בזה הוי שס, בדרך חבירו עם מתגה שאדםדברטו.
 עעששמת גיההייו הסכם זה יולפי חסמכתא. משום גזה ליכא דין בביתנעשה
 חל אסמטתא, מ,4ום מועיל אימ "אתן" דקנין הראש5נים לדבר'י דין,בבית
 דאסמכתא. ריעותא ליכא דין שבבית מוויםהקגין

 אם אבל המייה, מקבל בשאינו אלא זה אין מהני, לא אתן דקנין להסוב'ריםאףסז.
 גווגא מושוי דכל "אתן", קגין מהציל עלמא לכולי שהיא, תמורה איז'המקבל
 גרידא. הבטחה 17א*ן

 נקבה ואם מנה, יטול זכר חלד אם לאשתו האומר בבייא ההאשוניםמח"וקתיז.
 עמועיל, שסדברים ד,ווששונימ דברי את לפרש ויש "אתן". קנין ז'ה אםמאתיים
 משדם או דברימ, וקנין ר"עוהא הוי ולא תנאי כעין דהוי משום הואשה0עם
 התחייבותו. נגד תמוהה אקה כאןערש

 הישעחייבות חלה שליחותו כעועשה מנה, לך ואהן פלוני דבר עשה לחבירו 'האומריח.
 קנין, שוסבלי

 אם הראשזנים נחלקו לו, לתת שחייב בשטד מנה לך אני חייב לחבירו האומר"ט.
 מעכשיו, ותחייבות שז'והי או הוד(4ה מעים ה,השחחעב

 מכל מיעיל, אינו "אתו" דקבין להטיבריס דאף עייעתם הפוטק'ים מגיוליישכ.
 יעשו לא ישדאל "שארית ומשום צדק" "הז מעוום דבריו לקיים צריךמקום
 אדמ בין דין זהו צדק" "הן דין אם רברבי באשלי תלוי וה אמנםעולה".
 כ8י כפייה בזה ייש לחבהיו אים שבין דין או כפ"ה, בזה אין הממ"לאלמקום
 מצוה, חוב בעל פר-צת לומדים זו דמקרא להו דסבירא מהרשחמוניםטאחשמע
 וועבחזם. ישנם וה דין מכחוהרי

 היזע,צה בארצינו הדין בבתי נהוג והכי ,האחרונים, גדולי שקבעוה פמוקההלנהכא.
 כשיטת לי קים ט'ענת לטעון יכול ואינו קצוב, שא"נו ביבר התחייבותשחלה

החמב"ם.
 שלא שהטעם קיוג, שאינו בדנר גם חל הדין בבית שנעשה גירושיןהסכםכב.

 אממיתא, דהוי 51%ם האחרונים גדולי דשת לפי היא קצוב שאעו בדבר קניןחל
 דאסמכתא, ריעהזא אין הדיו בבותוהרי

 להוסיף עליו דשביח יוקי זה אמ המו5נות, ונתייקיו חבירו במיינות המתח'-בכג
 אם הפהפקים חול'קיס שגיח, דלא ביוקר נתי"קרו אס היוקר. לפי המחנותעל

 היוקר הלק את אף מישלם פטוד להו0יף, החב שש"נו 'ולמוגרים להוסיף,8לי
 שכוח.שהוא

 (חז כה(בל ואינו רגיל כהוב היא הרי גרושהו למוונתז בעל  של ההחי-בותו.כד.

 ידוה.,משהפי
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 ולא רב ומז יעבר זמן, הגבלת בלי שחעופא עד גרהמתו את ל'זוןהתהייבכה.
 בזאת. ,ארוכה לתקופה דעתו על עלה שלא יטעון יכדל א"נונ"4אה,

 הכוונה. א"ר אלא הכתוב לשון אחי 'הולכים אין חבירו עם מתנה שאיםבתנאיכו.

 דין * ק ספ
 הקינימ. משפח" בחיי להששיך לכולים ולא ,הבנה ביגקהם יאין הואיל גירושין, הסכםל"די תש'כ"י ,בהבנ,ת הגהמ יליים להם ה"ו ולא שנה 14 נשואים שע;יו ו-ב. א.הצרדים

 ניה"ו פסקד, של תוקף יו דלתת ,ביניהם הגיר,ושין הסכם את יאשר שביה"ד ביקש'ו'כן
 הטכם מסע"פי אחד ואמנם ,מס"ד, של תוקף להסכם נתן כמו'"כ לגלהה?ין,הסכים
 שלפנ"נו. הד-ון נשוא הוא פס"י, של תוקף ש"בל 4 בסעיף המטומן זהגיר'ה?ין

 ל"י -.250 סך לאשה הבעל ישלם ,בשנית להעשאה ,~גד : נאמר זהבטעיף
 חדשים מספר במשד המהלה", "וקר לאמנוי;ס צמוד זה סכום תודש. כל ,7ולבראשון
 ואח"'כ לח,ודון, ל"י -,250 של הסך את למשיבה ר~הבקש ש"לם הגירח?ין,לאחר
 שנה, כ-12 של תקופה זה ססום ש,"לם וכך לחהרש, ל"י -.300 של טכום לש,לםחתל
 בהתאם שוטפים ותשלומים העבר, בגין הצמדה הפרשי לורוש החלה שהתובעתעד

 כיום.לאינדקס
 שנעי?ה חנ"ל ההסכם או2 לערער לב"ה"ד תעצ'ומותיו הגיש התובע ב"כוהנה

 הצידים. ביןבשקתו
 תוקף בר איבו ההסכם הלכתית שמבח"נה טהען התובע, ,?ל המקורית'בתבקעה

 כלפי מכוון טעגתו חץ 'ככ:ו"כ ; ,ל"י -.250 ש,ל לסכום מעל ההצ,מדה לש'לם עלקוואין
 ו"תור בזה "? הנתבעת של תבאתה אי וע"י הואיל לש,לם, התובע על  שאיןהיבר
 ש'ל'ש והסיק בהלכה ,דתבי"גוהיו ,טענותיו ב"סס : אור,בך א. וההב התובע 'ב"כ העבר.על

 ; ,בז'האלטהבטיבות

 ב?חס והן המק'ורי, לטכום 'ביחס הן דין עפ"י ו,מחי"ב תק'יף ההסכם איןא.
להצממה;

 ; להצבדה ביחס כלל תקיף ההטכם אין לתליפין,ב,
 סכום אותו בגין הצמדה בהפרשי התדבע את ,לחי"ב איו חילירפין, לאילופיג,

 חנתבעת. 'זאת דרו?השלא
 במאמר ל'העהך הריני ביה"ד, ,בפני שמתנהל המ,?פטי הטיעון לכל עוברוהנ'ה

 פס"ד, של תוקף ילקבלת לאישוהו ,ב"ה"ו בפני חבא גירהטין הסכם 'כל כי -מוטגר
 לאוהו עליו עהרדים יהיו שלא כדי קנין, להב'ות בדת מנוסח עויוסו לשק'ח- בהה"ועל
 על חותמים המדים "אין : היא פסיקה הלסה .והלא פעמים, הובה שקדהה כפימכי,
 ק"ט, )כתובות קרא'%;ו" שלא אע"פ חותמים הדיקנים אבל קראוהו, א"'כ אלאהשטה
 וס" ס"ב מ"ו וס" ט"ב ס"'ה וסי' ה, סעג, מ"ה סי' כנשפט חה?ן ער'וך שולהןסור
 צריכים ולפהכך מעקים, המה השטר וברי על ,;וטויי : עדים גבי ופהש"י ס"ד(קמ"ז
 שהוא הכירו חשעדים לפנינו בא יה שטר אלא מעידים, אינם ד"נים אבללקהוא,

 העיים, ע"י נזמשה שומעטר ש'טהות, בקוום ה,וא דכ"ז ברור זה אנהתתימתמק
 פמק-וין, של תוקף הדיז בית לדי על שמתן ד"דן בנידון גלר,הצין ב"סכמימקא"נ
 זה בגייון %ו ח;דיינים ששר, תורת עליו נעשה זה, דין בית ,מעעוה ידי עלהרי
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 כגון ועל שמר, דין עללו ש"? פס"ד בתורת שמאשריס מה לקרוא הצריכיםכעדים
 החב חזמן בצלמא", דיבורא בי"ד 'מעשה "יאין ינ"ב סי הריב"ש גליון לחשר יי?יה

  עמא, ש,תוא הדין לבית הפונים ש,ל סכלם להקלת קת-ש להיהת היה עהכולשעבר,
 עוד בזה חהגי"? להצדדים שיש וממונא דריא מלבד וו, מששטית ,במערסההתבג0ז
 וצשת ע"י - הקידם האשה ב"כ של ודוקא - חסמסל טשונו ~המערכה בסחבתהסאא
 חהסכם א"?י הרין שבית שלאחר היות זה, בהסכם לדון טמכות לבלה"ד שא'יןגג"צ
 בניהון, קיהשת ש'לא הצדדים שני בהטכמת אלא ,בענין לדון יכול ואינו מלאכתו אתסיים
 ב'נידון היחודית הסמכות כי פטק הרין ובית טעם, בטוב זו טענה הפריך הבעלב"כ
 תוקף שקיבל הגיהושין בהסכמ כרוך ההלכתי הטועון וכל הואיל 'בביה"י, רקההא
 הרבגי. הדין לבית בזה נתונה הלחודית שהסמכות פסק הבג"צ ואמנם דין. פסקוול

 להבהיר ההובע, ב"כ של ההלכתי בטיעח להתגדר הרין לבית מקום חנ"חווהגה
 ומיצוי, ניהור הסעונית הלכתיותנקודות

 ההסכם לשבה-ת יד לתת לא הוא ביה"ד, את חמנחה ראשוגי תנאיותנה
 וכווגת יוח על לשמוו- אלא פסק-רין, וסל תוקף קיבל .וגם בית-היין, ידי עלשאוןמר
 עאעלה הה~.תיים הטקצונים בין ההלכזנ את נוגד יהא שלא נצצחה לקיימוואשסכם
 גמשלימע, ביצענת להם ,והתשובה הואיל הסף, על לדחותם  שאפשר מהם יש הבעלב"נ
 עולש ,בנידון שהעלה הבעל ב"כ בזה שהרגיש וכנראה כמבואר, בית-הדין בהליכותאו

 כי לציק הש ההמכם, את  לשבור כמתאמץ שנראה פי על אף שלו,האלמדבטלבות
 טעות בהם גראה וגם חהלכה, במבחן עומדים אינם התהבע ב"'כ ש,ל טיעון דבריכנוה

 לפי דגדים של ,ביסודם ומיצוי ליבון ,המצריך זה בטיעון גס הב אולם 'הדעת,בעיקול
ההלכה.

 לחייב דאיי טהען התובע ב"כ הטיעון. של הרישא כלפי מהסיפאיגתתיל
 5, נסעיף ובהטברו הנתבעת, זאת ררקוה ש,לא שנים אותם בגין חהצמההבחפךשי
 אדם שאין שחזקה צשם הדריומה, בעצם ררעותא יוצר וגם מחילה, מעין בוההוסיף
 סימן תובע, אים אין עאשם מ'זה ר וי'ו,ת ח'ז,קה כך לו, יש א'ע א%תובע
 בשולהן- מפתה?ת ,מהלכה נסתרת התובע ב"'כ  ווהמציא זו חוקה הנה לג חויביסשלא
 : ס"א צ"ח סי' כהצפט חושןערוך

 שקויים, ההב שטי מוציא כשהמלוה הוא, כך ההוב גבית"סדר
 שלג ללמאח2"ם

 אש~
 אין תגעו ולא שנים כמה שהה

 מפ" תפה וש שנש כך כל ששת; כק לו, מהלשזסרים
 הח=ב אס קז מתחת יעא תומ ופטר אק ואפ"ו וכה שנתקוןיצמעגו
כודהק

 "אם : ופרש"י בהזכרה", 'ןלא גובה "בע"ח ק"ד: סכתובות הוא זא"ןומקור
 תדבע אדם אין דאם להדיא ה,רי בכך". הפ'סיד לא חובו על מלחה זלא שגים בהעשתק
 לו. חובים שלא סימן כלל אעוחוב

 כמותם, דהלכה לר:בנן כתובתן תבעה עילא  באלבצה רק קיים ,מתולת,וין
 כתובתה גובה בעלה בבית וכשהיא שנים 'כ"ה עד כתובתה גובה אביה בביתכשודא
 בבקן קוהקו ומן כל הלכך מתלה, הללו השנים כל ,היתקה "יהאיל 'ופרש"י:לצרלם,
 כתובתה, על למ,חות בח?ה היא אותה שמגבוין מפני אלא מחילה, שת"קתה איןבעלה
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 "4גהושה : איתא שם בכתובות והנה היא. מחילה שגים 'כ"'ה טה12פתקה א,ביה ' בביתאבל
 ,גרושה ,מק"ד: ק"א בס" העור אבן ,בשולחן-עדוך נפסק וכן חוב", נבעלתהריהי
 בוילה, הי  גת דהפ באלמנה וגם שנים". כ75ה שהתה אפילו מוחלת אעהלעולם
 שם עהוך בעהלחו כדאיתא ~ולם, כתיבתה גובה בידה כתובתה כששטרחרי
  שגים בפה  שאתה אסילו מוחלת אינה הנידוגיא וכן שם, בכתובות הגמרא ע"פס"א

 דנידוניא טהפנה" "מגיד דברי שהביא שמואל" "בית וש" ס"ר. שם בש,ו"עכדאיתא
 מחלה. .ולא כהובהיא

 בזה מחילה ענין כאן שי"כת לא גיוש,תו, של 'בחיוב דמזיובר בנידוננוא"'כ
 בהחוב ונכלל מהחוב חלק דזהו מחילה הוי לא ,הצמדה הפרה2י יגבי ,ואף תבעהשלא
 להלן. כמבוארעצמו,

 הוציאו שלא שטר לפסול "הר:וצה : איתא מק"ט ס"א סי' חו"מ בש'ו,עוהנה
 הדין להוציא ולדרהצ לחקיר לדיין יש, אמנם בכך. נפסל השטר אין וכו', אביובחיי

 ולפשפש ר י ק ח ל ד " 'ב ל ש י ן ש, י ר ט ש ל כ ,יוכן : שם ובהמ"אלאמתי".

 בתר 'ואף וכו' עדותו אדם דכיתב כ'. 'כתובווו לחגמרא עוצייז הגר"א ועיאחרץ".
 כי רנגארת,, כל ,ההיסף גביית אי ע"'י נראה לא, בנידוננו 'ההגה בזה, מעשני שגהששים
 הנ"ל .בהסכם זכו-ות-ה ידשה לא בי נקמקה "שטר ע"פ ג'בילתה אי ע'ל יין הבלתלשא'לת
 ; ניבית בתוס8ת ואף שילם התדבע המקורי הסכום דהרי החצמחה, להפרשי בנוגע)ויה
 הגייושין המכם בשעת הופ-שה שהיא לצייןויש

 גירווצין והסכם עו"ד, ,ב.לי ,בבקה"י
 בנ-רון, לההגיר יש עוד במקצחנו( עו'7 שה,וא בעלה, שהדה התיבע סידר הנ"'להצ'ולע
 מהילה בספק הרי התחתונה, על הישטר בעל יד דבססיקות הדין הזכיר התובעדב-כ
 ן"מ ,זאדדי השולחן" געיך ועי' ותחתוגה. על הנמחל דד השהדק

 מצד "מ"ילה" כקגת וזדא המערער, של העיעית הסענה ווי צ"לו*אד
 בשו"ע. מפורשת הלסה גוגד זה כי לבירא נשלההנהבעת

 ~ארה עחהיא התובע ב"כ של השנקה בטענה שקר'וני באופן ליון ישאמגם
 כלל נזכר לא חהסכם ובבתב הואיל התחייבות, 'כלל כאן דאין בהלכה, כהפקלבעלת

 דהוא אהפלם לאם'ון אלא התחייבות לשון נזכר לא ההסכם שגכתב ומא'חרהתחחבות,
 -צ ד,,אשלם", מסברא; כן כתב התובע ב'"כ והנה להלן, כלבואר מהני דלא ,14תן"ל?וון
 ב"ק לחגבורא אומר" "יביע בשם שציין מה גם ל'כך. אממכתא הבלא 'ולא "אתן" דיןל'ו
 דמדעתו "ישלם" לבין אחף'ים ע4י דז'ה "ישולם", לשון יין ל ד ב ה ,פכתב דברש'"י ע"'בז'

 נודים .בר"ן בזה מרגנלתא מצאתי אמנם "אתן". דין דהוא הוסחה משם אין אכתיהוי,
 ען בהן ושקוצא ם ל ש א א.ו אתן באומר אלא אסמכתא ,;דליכא : שכתב ע"בכ"ז
 ז"ל". החמב"םדצת

 דהתכוין אולי ונראה בהן. וכיועא והוסיף "אתן" בהדי "אשלם" הר"ן דכיילהרי
 ,זכר אה2תי ילדה "אם : יסם במתני ע"ב ק"מ בתרא בבא במס' הראשתיםלמת*קת
 ב,פכ"ב מיקרי מתני' אם ונחיקו ,מנה" יטול זכר יליה מאתיים, נקבה ואם מגהיטול
 גתב יו, מתלוקת הביא ומתנה מזכמ; פ"ח המגיד ובהרב בבריא, א5ילו אומרע

 כמה 'ההבקש לה, מעולהת לא דבבריא מרע בשכקב דמייו-י דמ8רשים וזאנימי'דהרמב"ם
 קחמר, "טול דהא בעלמא, דגרים קנין דדווא מהם ואהד להלן(, זה )ויבוארנימוקים
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 וכה לה, משכהת בבריא דושילו לומר עליו דנתלקו והביא "אתן". קנין דהיוכוונתו
 לעגיננו. חצריך ע"כ וכו'. דברים קנין מקרי לא "%סול"וקגיז

 לשון הוי אם "לטול" בלשין 0"ה לשיטתי' דארמב"ם אחר במקום מצלנוואגצנם
 בהבוך לתבהו "האומר ה"ח: ממכירה בפ"ב וז"ל מהני. לא ,וממילא ד6;באקנין

 ,אדייז להבא תקנה עעמממע קנה, לא וכו', אלה ,בדברים וכיוצא ותקגה חזק אוותקבה
 תתקהש מבם "אתת מצינו עוהרי תימא, דבר דזהו עליו השיג ההראב"ד לו". הוגהלא
 ל 1 ט י מציבו וכן גניבתך לי ותקנה וכו' תאגה עקוץ 'וכן מקויימים שהקודהשזיןלי,

 הם". וזקגאה לשון כלן ויקנה תחזיקתזכה

 להתומפתא שציין קג"ג סי' חו"מ ובהגר'/א שם, משבה" ו,,לחם המגיד 'הרבוע"
 דלא דס'יל דוזראשעים וע"כ "יטול", לשון דמהני להדיא דמגואר 'ה' הלכה דב"בפ"ט
 שם חו"מ בשד"ע ,והנה מרע, בומכיב דמיירי תוספתא הך לפרורו "יטול" לשוןמהני
 : שם ג' ובהלכה  הם",  מוזגה ל'שון כולם יקנה, אוי"סה אי יהזיק או נכסי, מקצת או נכפי, כל פלוני ל ו י'ט שאמר מדע "שכהב : איתאה"ג

 הדק שההא י"א מרע נהטעיב המועילים מתנה  של אלו,,'4צעווז
 מהצילים". קואינם ויעא בבר"אשמועילים

 אוש"ון" בצזה "מרח ובהעו"ת הרמב"ן בשם כהם"כ ס"ב רנ"ג סי' חו"ממצי'
 בשם בהב"כ ס"'ב רנ"ג סי' חו"מ ועיי' ב' סי' ז' קונטרם אמת" ו,,בדברי ט'שאלה
 ב' סי' ז' קעטרס אמת" ,ו,,בדברי ט' שאלה אהוון" מטה "פרח ובש,ו"תהרמב"ן
 קנין הוי אם "יטול" בלשון היא והפוטקים 'הראשתים ימחלוקת תרי בזה,מש"כ
 הנ"ל והר"ן "אשלם" ולשון ,בדין נמי יחלקו אם וצ"ע לאו, או "אתן" כדיןדגיים
 ולעיל ל"שני הני לכל דכוונתו י"ל בהן, רכיוצא ההוסיף "אתז" בהוי "אשלם"דכי"ל
 הנ"ל, הראב"ד שהז'כה* 'לשונות ,ושאר "יטול" ללעדןוכן

 קגין הוי ,:ראתננו" וש-מב"ן: בהרם משייכ הנ"ל אהרוןי' מטה ,:פר'ח  שו'יתוע"
 "יטול" במבא"כ זה, בקנין עתה מקבה ואיגו לעתיד הוא הבתיבה דפהצלדבדים,
 מקבל ויטלנו יזכה דכשירצוג אלא זה, בקנין ב~עתה הוא הנתמ:יה שפועלו,,יזכה"
 הציה ג'/כ הוא "לבנות" ובקנין דברים קנין למי' ול"ש זה, בקנין יכה לפשךהמתנה,
 חפץ ממשוד גוע דלא דברים קנין הוי לא ומש"ה לעתהי, יהיה קאהבגין אלאמעת"
 הוי לקנוח או לתת דבקנין והרמ'אז "דנהם"כ הנ"ל בשו"ת נתב ועו דסוצי".לקנותו
 הנתינוע פיצל על אלא קאי לא דקנין כ"א לעתיד לשון דהוי הטעם אין דברים,קנ~ן
 הטעם ג,אתן" משא'7 ועחמון גוף על דקאי ס"ל דחולק והרא"ש הממון, גוף על'ולא
 קנו נאתשר התי' בוה ונ"מ מהני, דלא להרמ"ה מודה הרא"ש ובזה לעתיד,דהוי
 דמהני קג"'ז בסי' הרמ"ה קאמר לא וסהב"ה מהני, לא מענשיו דאמר אע"ג לוזה,מהרו

 ע"כ. וכף" באתן דהיינו המ"'ה יסי' כההיא אלאבמעכשיו
 כך, לך אעשה עהשומר בר וכל שכ' ס"ז מי' 'משפטים טפר מי"מוני תשובת~הצי'

 דהסדין דתפס חרי ע"כ, הוא דב'ר'ים קנין להבא בילש'ון כו"כ לךואתן
 נמתני, דלא דינו .להבא דהוי לשון בכל לדידי' וא"נ דלהבא, לשון דה'וי משדם הואדאתן

 ס"ז( אות מ"א כלל גאונים ,בדברי )הובא רמ"ג ס" רשב"ש" ב,,שו"תוהבה
 גא קיא *בר אף סחף ליתן או לעשוה עליו קיבל דלשתחבש
 ד"ה ע"ג, ק"א כתוגות מרזס"י כן והיכיח הגוף הקחנבוד היוג ל,יון חחוילצה"ם
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 קכ"ג ,בס"ס עצמו מרשב"ש לוהעלר ל"א אות ס' סי' השלתן" ה,,ערך הביא וכןמאי,
 עי"ש(. 'כן משמעדלא

 לשון הוא "יכ'ניס" דהלשון כתב ג' ענף ל"ח סי' הבית" "פתחובספר
 אפשר היה ולכאודה עי"ש, דמהני דדעתו שבעה" ה,גחלת על בזה והשיג"אתן",
- לא'ו או אתן וין ,לו "ש וכדונגה "לכנלס" ";יטול", "אשולם", לשיון א'ם -לתלית  

 גרידא, הבטח'ה והוי הוא הטעס אם מהני לא ד,,אתן" בסעם הראושוניםבמח'לוקת
 בין לחלק ה-ה אפשר א"כ דברים, קנין הוי חכי ומשום ממש בו שאין ,כדברונ"דון

 מדין ר"עותא הוי דאתן משךם הוא מהגי, לא דאש,לם דס"ל לשלטתי' ח~ר"ןהלשונות'
 אכניס, אוולם, בלשונות ולהכי אומר ש'הוא לשון באלזה נ"מ אין וא"כאממכתא,
 א'טמבתא. הוי ג,יכויטול

 אשלם או דיטול להסוברים אלא הנ"ל, למחלוקת שייך דלא נראהאמנם
 זה ורק לחברו אום חהוב מועיל הגוף הטע'בוד התחילבות בלשון דריק היינו מהנילא

 דאתל ריעותא עלה הוי הגוף, ושעבוד בהתחייבות נ'כלל' ולא וכל אתן, דיןמפקהנ
 ,סק"ו: ס"'ו ס'" ח'ו"מ השו"ע ו'ז"'לכיב'ואר,

 תילב, אצלו מצ'וי שאינו או לעולם בא של'א בדבר עצמו,4ומחייב
 לו גע~הייה מילי הני לעולם בא שלא ובר מקנה אדם ואיןאע"ג
 ק"בל או ש,דה על שעבוד לו כתב וא'פילו מתנה ,בלשון או מכרבלשון
 ,בי"2וון א'בל' כלום, אינו מו2'כון ל'ו נתן ,ואפילו ,נכסיו גל ע'לאח'ריות
 ובכך בכך ל'פלוני ב י י ח ת מ שאני עדים ע,לי הוו שא,מר כגוןחלוב
 מידו". שקנו וחואחייב,

 קנין דהוי "אמכרנו" ולשון דין לג'בי מש,"כ סק"א ר"ו ס" "נתיבות"ועלין
 והביא "מעכשיו", צריד ואס מהני אם אתן בקנין הראשונים גמחלוקת ותלויאתן

 בטוף כתב אם וה"ה מעכשיו, בלא מהני ב ו י ח בלש,ון אמר דאם קהבוןמהר"א
 בביא'ור מש"כ ,גע"ע  חיוב.,  לשון כמו מהני בשטר, הקנין שחחזיר מלני' וקנינאהשטר
 ב,וו"ע דאיתא והא בזה, להלן עוד 1"בואר קצ"ה, ס" בב"י המובא ה'רשב"'אשו"ת
 חוא החיוב דשם הילבו קנין, דא"צ וכו' לך אגי חי"ב דבאומר סק"א 'מ' סי'חו"מ
 מכירה מהלגות בפי"א משנה" ,:כסף וכ"כ לו חילב שהוא בזה שמודה הו'דאה,מדין
 ,הצות וע" בא,הריתא" "וללקגינהו ע"ב ק""ט ב",ב במס' הוא הדין ומקור ט"'והלכה

 בזה. השלחן", וב,;שרוך ישראיל", ""4הנותהחושן",,
 מהני דלא "אתן" דין לשוות יש לגלדונינ,ו אם חזאת הבטלסית בנקודהיהנה

 לו ולתת ההסכם לאו2ד בביה"ד התובע בקשת של'אחר הדבר'ים מ:סק'נת הגה לאו,או
  עדיף יוגם בהבטד: "אתן" דין א,לא "אתן"  של מעמו וה לנידיון איין דין, פסק ש,לתרקף

 כדל'הלן. הרחבה ,ב"תר ואמובר בקנין,מ,%!תן"
 : "אתן" דין של סוגים ש,לשה דיש נר'אה דלהלן דברינו ים,ודות לפיההנה

 תוקף לתת "אתן" בדין יהמתחייב כשמבקש ג( בקגין. "אתן" ב( בשטר. "אתן"א(
 דלרבי ע"ב מ' ,בגיטין החכמים מאלר ר' נחלקו ,בשטר "אתן" גדין והנה פס"ד,של

 לו שמוסר !ה בשטר דמקנהו דהכוובה משסע שם )המרהב"י ,בשטר, אתן מהגימאלר
 מכירה מהלכות בפ"ד הרמב"ם שכתב כמו כחכפים יחהלנ" קנה, לא וחכ"אעכשקו(
 שיתננה מבט"ח אלא זה שאין ,ברה2"י )ומבואר סק"ד.  רמ'"ה סי' ובטשו"ע י"אהלכה
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 המציד בההב מבואר וכן קנה, יא ולפלכך עשה לא ועדיין אחר וב.שטר לאח"ז19
 שם(, ומא"רי רלטב"א שם, מכיוההל

 לאג א'ו בשטר, מאתן ועדיף מהני אם ,;בקנין" אתן בדין ואווונים 'נ'חלקויהנה
 : כ' סע" קנ"ז סי' חו"מ הסה-וו"ל

 דרך א"נ הוא, .הההאה בדרר וכר כך ליתן דמחרלב מיניה גקגו ווקא"ומיהו
 כד לתת מידו קנו אם אבל הוא, דברים קגיו ולאו להכי 'נפשי' דמשעבושעבוד
 על אלא הממון גוף על ולא החיוב על נופל קנין שאין כיון לבנות, אווכך

 יגרים, קנין הף בעלמא, ,מעשה אלא ממש בה אין והנתינה עצמה,הנתעה
 מקרי דלא הוא, דגרים קגיז לאו לתת דקניז דס"ל מרגוותא וא"כא ב", 'הדרומצי
 א"א מד'ברי ויראה לילך, או להשהתף או לחלוק מורו שקנו נ(נשי אלא דברים,קגין

 הרא"ש. דברי על שכתב מה יוסף" "בית ונה דברים". קצין הוי לא דלבנותהיא"ש
 החרללים דעת הביא לא אך ההמ"ה, ש,ל דברלו נשגו רמיא סי' בטוררהגה

 מסכת רצ2'יה עהר ועיין בוה שם חדש" ,יבית ועה קנ"ז, בסי' כמובאעליו,
 5הלן ויבהשר כ"א, כ', קנין א' מאמר העיטור ובטפר כ"ו אות ע"א ג' דף בתראבבא
 בנה"ון. שכתב מה ב' סי' י' קונטרס אמת" "יביי הצ"ע בזה.עוד

 כתב ומ"ה, סי' בעי'"צ הדעות בו שהובאו לאהר ,ישתן" בקנין להלכהוהגה
 כהחמ"ונ אתן קנין טהני דלא והיעו הראשונה כסברא דפסק המהרי"'ו בשםהרמ"א
 בזה ההמ"א על השיג י"ב אות ג"א ס" אה"ע בשוייע מחוקק" "חלקת דעתאמנם
 "אחן" דקנין כהבטע "הבמהר'" : ומוסיף כע'השגמים שם ההסמ"ע הרמ"א שדברי~צתב
 קנין דהוא אף מהני, לגת או לגו הקגין ה"ה אם וע"כ מקד, זכתה דלא רקמהני,
 לא דמהר"י וכ' הנ"ל, מחוקק" ,יחלקת על שהש,יג סק"י שמואל" "בית רצי'אתן".
 בועת דס"'ל הרמ"א ןל גם ,השיג כך ומתוך חב"ח. וכ"כ "אתן" קגין בדיןהכריצ
 ספיקא חהוי ב' אות רמ"ה ס" חו"מ תשרבה" ,;פתחי הסיק וכן כךצי. דלאהמאיי"ו
 דצצוחזק. מידי לההציא ואיןידינא,

 לתת למבט"ת בה?ס בהיפס וושן בהל' הנמצאת ,:אתן" בדין :במהלוקתהתנה
 וסממה חיובי ושאר כתובה חיוב לגבי העזר אבן כהל' ,תן ,,,אתן", בלשוןמתנה
 ולהטוברים וום, ברמ"א נ"א ס" ובאהאע רמ"יע סי' בהו"מ כמבחור הנ"ל,בליון
 דכתה לא גוולה כתיבה לה לעועות שידהכין בשעת ששהו 'הכותב כמצי, לא אתןדקנין
 על קנס 'חיב ואין קיים, המתתייב, אם יוקא הוץ החיוב נולכן הקנס, מכחאלא

 )שו'"צ התופה בשעת חדש,ים תנאים לעש,ות נהגו ולכן סק"ה[ שם ממ"ע'היורשים,
 העצי. חוט שו"ת בשם בזה כהעיע חו"מ תשובה" ,;פתחי וע"ע שם( רחו"מאה'"צ

 ח'ו',ט יוסף" ג,נית )הובא כ' סי' אדם" גיתולדות ,הרשב"א נתשחבתוהנה
 : וןשל "אתן" בקנין ששאלוהו מה עוהביא כ' טעי קצ"הסי'

 ואעשה אתן וכל וכך, כך לך אתן בו שכת'וב שטר עליו עויצא"כוי
 חיהע חההב בלשון אמר שלא אע"פ מידו שקגו וכל והשלב כלום,אעו
 מחייב וכאיל'ו הענין, ומת,קן הוא אלימתא מילתאדקנין
 הכ"ב בהש' מדאי"א ליתן, שאמי דכר באותועצמו
 וזבתים חדקת ובפרק מידה קבו קרקע של שן; תש ע"א(. פ"ג)כתובות
 ,בענין כ"ד וגפנהדר'ין *ה, זה מעיוים השותפים גבי מ"ג( בתרא)גבא
 מידה וקגי יין במר דלפני ואסיקנא מחלוקת, לך באתן אבא עלינאמן
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 אפילו דין גמר ,וקודם לך ב,;אתן" שאפילו הרי כל'ום, קנין לאתראין
 הענין ח'זק מ ין שהקג מודה בקנין בו, לחוור "כול קגין בלאל'מ"ד

 המק שאמרו מה ליתז עצמו מחיינכאילו
 מתקן דדהא.ן קצ"ה( ס" בב"י ~הדבא ס'ץ ט" ההמב"ן  בתשדבות זה כעץרע"

 דירה וכעא~קנה מהמ, קגין ע"י מ"מ מהגק ילא ושמש בו 'סאין דבר לגבי גםהענץ
 סי' הבית" "פתח ועי'  לדלרה.  מקנה קרקן של ,בגופא גם אלא מקגה לבד דלרה ,לא
 וע"ע לעולם בא שלא בדבר ולא ממש,, בו שאין בדבר יק  'מהניל  וחלש'ון דתייוןל"ח
 אלה, בעגינים באריכה מש'"כ ח" ס" אהיון"' ,מטרי ,;פרחשו,ת

 עתה, כמתחייב דהוי מהני, "אתן" דקנין דס"ל ובר'מב,"ן ברש'ב"א מבוארהרי
 זה, 'בלא הקגאה וה שאיז אע"פ באתז, דמועיל ה,,קנין" של ' 'ותקפו ממג'ולתווזהו
 ,ודברים דין באומר קנין מועיל כידו, דידה נויואה באקיה שם בכתובות מבוארוכן
 והלשון הענין דתיקון להוסיף צריך אמנם מידך. קנו קהקע ,של דמגופה גנכטים ליאין

 עצמו מהילב כאיל'ו ככמ2"כ, ממון, של בדע?חייבות אלא מועלל שאינו הישב"אש,כתב
 נוסף טעם לחלן ,וע"ע ,בזה, וכלוצא לחלוק קנין מהני לא אבל שאמרו מהליתן

בנודון,
 המגיד ,היב שכתב במה היטב מבוארת אתן קנין בדין הרשב"א שלטתוהגה

 ע"ב ק"ט בתרא בבא דמם' דבמתני' ו'. הלכה ומתנה יכיה ,מהלכות ח' ,בפרקבשמו
  הר,ב  הביא מאתיים נקבה ואם מגה יטול זכר אשתו יליה אם באומף ש,סדאיתא
 וטעם מרע, בשכיב או בבריא מיייי המתני' אם ההאש'ונים גנחלוקת הנ"לחמגיר

 הנוגעים שתים ואגקוט ריעותא, תלתא עלה חוי דבבריא ב27כ"'מ, דמייריהסוברים
 ד,,יטול" דיא דברים דקנין ב( קאמר.  תל,ד אס דהא הלא דאסמכתא א(לענ-ננו:
 ן י ג ק ב ,ו וכו' לה כהסכחת בבריא ואפה 1'ליו דגחלקו הביא: הבעיד ,והרבקאמי,
 וכך כך לך באתן דאפילו שאמרו חגדולים מן 'ו"מ דברים, קנין מקרי לאו,,יטול"

 איך לך ,:דבאתן  המגיד:  הרב  ואמי  הרקוב"א". עכ"ל ועיקר דבר,ים קנין מקרילא
 עריף דטיפי לדעהי  ואפשר  קגה  לא אתננו בש,טר יהכותב בפ"י נתבאר שהרימקגה
 כהוט'ר".קנין

  משטר, קנין עדיף רט"פי לדעתו ואפ,ור  במש"כ  המגלד  הרב לוךון צ"1והבת
 רגאתן כש(גי, דלח  כחסמים ההלכה בו2טר דב,,אתן" בזה חילוק דיש מבוצר להדיאוהרי
 דקנין דלתכן : בזה ר"ל א' ס"ק דמ"ה מי' ה'חהין" ,הצות ,והנה בוה הטפק ימהו מהניבקני
  הי"נו  דברים, ק:ין הוי  ולא מהני אתן וקניז להמוברים דאף שוים, אתן ,וקניןשסר
 בתשובות מבואר זה ויסוד הקנין, בה2עת קנה לא עויין אבל ליתנו, להתהתבדמהני
 כיון ~חובה, וכך כך ש,יוה2ה קנס בשעת לאשתו שכחב מי על קמ"ג סימהרי"ו
 כל אבל וכו' סודר, בקנין עליו שקיבל מה לקיים צריך סודר בקנין עליודקיבל
 שמואל" "בית "ת  והביא מהני(. אתן רקגין לד~מוברים )ווהו וכתה  לא נתן שלאזטן

 מתנה ליתז סודר קנין עשה "(ופי' : וז"ל ג"א( סי' וצ"ל ט"ס לווה ע"ט סי'באה"ע
 ולא מת ואם הקגין, את  לקייס הנותן את כופין אלא למקבל, וכות שום איןלפלוני,
 חולקים דיש בזה להלן מבואר וביאור'ו הנ"ל הב"ש ודברי מידו". מוצדאים איןנתן
 אינו ע"ב מ' ,בגטין בשטר אתן בדין ורבנן הבי דמתלוקת לש"ש אפשר ,וא',כעליו[
 אבל לחבא, ליון רהוא כיון מעכש,"ר קנה  לא ולרבנן מעבשיו, קגין הוי דלר,ביאלא
 כן. דעחשיש "בנייעקב" ספר בהום וכ"כ 'בשטר, כמש"כ ליתן דמחייב  חכ:מיסמורים
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 דדניא ג' בתרא בבא במס' יוסף" ,וה,%ימוקי מהרמב"ז אמנם שהעיר, מה עודועיין
 לדייך אהעא, לושאי אזבן כי ל,תברמה דאמר בהאוא ע'יר, זיה עברדה דמסנתהגמע
 אגסההו, דזחי קמא ולא קנה בחרא ועשרים, במאה יזבגה אזל במאה,מזבנינא
 לההאשציס הרי השגי, ולא קעה הראשון היה במאה, 4השגי מכרה דאילוומבואר
 קנין הוי דאל"ן; מעכשיו, דא"ל מיירי מהני, ולא דבריס קנין הוי אתן דקניןדס"ל
 בחו"מ הגר"א וכ"כ שם, ע"ז במאירי הוא וכן הרי"ף, בשם וצקמב"ן וכ"כדברים.

 יקנין דלהסובריס אלא הנ"ל, ,החה2ן" 'כ,,קצות דלא בזה, מבהחר )עכ"פ %י"ש. רמ"המר
 מבואר דבלותר ממש, קנין הוי אלא דבר של לקיומו תתחייבות רק זה אין מהני,אתן
 הגר"א , בביאירי וע"ע דמוגי. כמעכשלו אתן דקניז שג' סק"'ט ר"ג טי' חו-מבזה
 אעפ"י ד"ה ע"ב נ"ד כתובות התוס' למזם"'כ זה דמדמה כ"ב אות קנ"ז סי'חו"מ
 :דהקשו

 עהשין אעפ"' ל"טייז מאת לכלה תתן ע"כותב נהגו דעכשע"תקמא
 ההיא"ל החוב,, ליה .נכסיו משעבד הוא לו סי"2 דבשלנש פהוטה, שוהלו

 שאין אע"פ נהצתעבדים א"רים, 'וקנת הגגסים אלו נאביז אפ"ונתתייב,
 בא שלא דבר נ"צעבד אדם מקום מכל לעולם, בא שלא דבר מקנהאדם
 -צתילבד איך לה שאין אותו אלא למלקגי אנא דעתיד דכתב כיוןלעולם
 לצולם". בא קולא דבר היינו נתחיקב, זילא כלון כך אתר שיקגהנכסיו

 אמרי' והנה ועוף, קדצבהר בלא גכסים שעבוד דשייך כמתוס' גםומשמע
 קדצ0וד בלא נכסים שעבהר ול'"2 יכאן, אין משכון נאן איז מנה ע"ב 'ח'בקדושין
 חו"מ י,גתיבות" החושן" "קצות וער זה. דין בפי' ובהאשוגים שם תוס' הוי'הנוף,
 ברא"ש ועי' הענ-נים. להרחבת מקום כאן קהשין אלא הנ"ל, התוס' על כהצ"כ ס'סי'
 כהג וההא"ש . עכש"ו, לו וואק מחמת רק 'הק" וועעיס' וו ,בק'הציא 'לשון שנוייבמה
 חיה עכשיו, משהעגד ההה דאם הרי ~שתתאלמן. הק לשילם נשתעבד ולאויאיל
 לרני י"י "שאל שם התוספות וכחבו ע"ש. ל"ח טי הב"ת" גיתח ע"ז אמדמהני,
 צ"י ב"מ במס' זה כעין דמצינו דברים, קגין זה דאין לו ,ה:שיבאליהו,

 במהגה ע"א.
 גכל חששסש מידו, כשקבו ומשני בדברים, בנסני, ופריך כשואל להיות חנםשתחר
 ולכשהזיו מעתה החיב לזה גופו  שמשעגד אלא נכטים ויום לו מקנה שאין אעפ"יענין,
 הף לא דגרים דקנין געלמא, דברים קנין 'זה ואין מעתן שעבודו חל ,נכסיםלו

  שמשעבד מה אבל תלוקה, דין בה שאין הצר לחלוק מידם שקנו ג' דב"ב סופ;יאאלא
 בעלמא". דברים קגיז וה ואין משתעבד זה לדגר להתחיהבגופו

 וממילא מונכש"ו, הנוף עדצבור הרי המשהעבך, לחתן אל"הו רנך של 'בזצוויהרי
 ב'(. עגף ל"'ת מ" הבית" "8תח נועי' קצ'א; סר ,די',מ בב"י רעיין ,נבסים. וועב,רר גםחל

 גש'"צ זה בדין שמואל" ,לבית סמש"'כ דלא. דזהו 2ראה הלל'ו אליהו רביומדברי
 מהני, "אתן" קגין דאפה רמ"ה( סי' חו"מ התהצן" ב,;קצות גם )'ההרבא ג"א ס"אה"ע
 לכופו משיל דהקניז והייגו נתן, שלא זמן כל למקבל זכות שום אין מקוםמכל
 דלדבריו היי להיורשין. חעב ל"ש. וסגוילא עליה חיוב אין גתן שלא .ומן כל אבללתו
 וצמיהעבד גחתן או נש,ואל, להיות חגם שוגיי דבמתבה היוף שעבףר וה דאיןע"כ

 )4שההדס' ועוף. שעגוד דהוי הירשים על גם חל דהחיב ע'7 זה. לדיןיהתוס3.מדמין
 גם ובדרא? הבוף שעבוד בלא וגכסים ,על ,תל השעבוד הרי לו'גכסים יש.פשמש.דאם
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 הגוף. שעבוד ע'לה הוי בכה"'ג גם התוס' למסקנת וי"'ל בזה, מחוייביםהיורשים
 אלא התורה מן אינו הגוף ד,2,עבוד העל'ה, שכולן, דדה פ"ד, כתובותוג,יהפלאה"
 ולא מהלואה, דמיירי הע,בוט, יוציא גושה אתה אשר והאיש מקרא דילפי'בהלדאה
 סי' החהין" ,הצות עוד ועיין התורה מן בזה אינו הנכסים דשעבוד עצמו,,במהייב

 מכאן, לאחר הבאים בנכמים המוקי קס"ז ,בב"ב דיכיר מסוגיא זה והוכיחו סק"ה,ס'
 נכסים דהשעבוד אלא להתתיב לדידהו גם מהבי ,והרי ההקנא'ה, מהני דלא לרבנןופריך
 א'(. סי' הלואה הלכות בינה" "אמרי עוד ועיין מדרבנן. רקזהו

 או מהבי אם אתן, קנין בדין הראומדנים מחלוקת בביאור להוסיף נראהועוד
 הטעם ב"ב, רלש כמבואר דברים קנין דהוי ללכת או לבנות בקנין דהרי די"ללאו,
 משא"כ לחבהו, לבנות או ללכת מחוי"ב שאום כזה חייב 'בתורה מצינו ולאהוא

 של מחמג וקיים החהשות או בהלואות כסף חוובי מצינו הרי ממון, ש,ל'התאייבות
 ,בוין ע"ב ק"א בנתדבות כדאיתא סתם בהתה-בות אפילו או בתורה הכתובהמלוה
 "אתן" קנין מהני דלא דהסוברים הראש'דנים בזה וונחלקו בשסר, מנה לך אניחייב
 העראש,ונים לפלוני, לתת חיוב לו דאין דברים, קנין דהוי לילך, קנין כמו דזהוס"ל,
 לילך לקנין דמיא ולא מהני, ממוני מדדב דזהו כיון ס"ל, מהני "אתן" דקגיןדס"ל
 דבר באותו עצ5חו מחימב ,כאיל'ו העגין ומתקן אלקמתא מ"לתא דקנין, כתבל,פיטתי; יהרש,ג"א בשטר ,מאתן עדיף "אתן" דקגין הראו2ונים ,ש,יטת נתבארחהבהכדפי"
 בשמר" ל,,אתן דמהני "אתן" קנין בין ההבדל מבואר לא עדיין אמנם ליתן,שאומד
 .והיי בשטר, שנעשה אתן מדין סודר, ,בקנין שנעשיה אתן דין עדיף ובמה מהני,דלא
 בש."ע השלחן" "ערוך שכתב נוה פי ע'ל י"ל אמנם הם, הקגינים מדרכי שניהםהם

 לראיה היא מ"מ עתה, קגויים שאדנם אף שטר, דבטלמא הדבר בטעם סק"ב המ"הסי
 הנותן שיתבוהם כוי ,ברבים, להראות ביכלתו ,וקהא לו, לתת שהבטקתו המקגלביד

 לקנותו כען חהאי אלא בעלכחש, הבטחה על 'קנין ענין מה אבל לו, ליתן'ויוכיה
 ע"כ.עתה

 חוא, "אתן", קנין דדין צ"ל מהני לא "אתן" דקנין דס"ל להראשוגיםיהנה
 גמ י"י וזה הראשובים, כמש,',כ גרידא הבטהה דהוי מהני דלא גשסר "אתן"כדין
 אלימתא דמילתא הקנין דע"י מחגי "אתן" יקנין למ"ו במש"'כ חרשב"אמדביי, להסתיקע יש לנלהענו אמנם הקנין. ע"י חהבטהה על ראלה דהוי בקנין "אתן"בדין
 ליתן, שאהשר דגי באותו עצמ'ו מחייב כאיל'ו הענין 'ו'מתקזהיא
 וצמע ,בקגין, "אתן" דהר אלא 'בשסר ק,נין מכל עדיף גקה"ו בפני בשטר ו,,ותן"וי"ל

 להלן, דיבהאר ומטצם קנין מעשה גופא דזהו קגין, מעקוה ל"צ בביה"ד,שנעשה
 להתהייבות הוי דוחומדנא גראה "אתן", לקנין פס"י של תוקף לתת בבה"דוכקומגקש
 קס"ו, של תיקף יתן הדין שבית בלא מתקיים, הרי ד"ה גר"דא, להגטהה ולאגמוהה
 להמוברים הנ"'ל הרשב"א כלווון י"ל פסה"ד, של תוקף לתת הדין מבית עומבקשהשה
 כמתקן הוהו פס"ו של תוקף לתת שמבקש בזה אלימתא מלתא דזהו מהגי, אתןדקנין
 במבקש שבנידוננו נראה לפיכך 'ליתן, שח,ומר יבר באהתי עצמו 15חייב וכאילוהדבר
 גמורונ התהייגות נדין לכ"ע מהני פס"י של תוקףלתת

 שנעהמה בהוסר גם לפלכך הקנינים, ~רכי ל"צ בבהה"ד ש,נעשה דמהובמש"כ
 "אתן" קנין דין לו יש פס"ד( ש,ל תוקף לזה לתת מבקש באינו )א'פילו הדין ביתבפגי
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 ס"ס חו'/מ איש" "מוון בזה שיתב מה קגיגים בגדר גדול יסחי בוה להבהשיו1
 : וז"ל נ"א דףכ"ג

 בלבו שיגמור הוא הקנין דעיקר בקגינים, לך יהיה גוול"כלל
 להו שקוסו דברים ויש, על"ו, דעתו יסמוך וחביו לחברו הדבדלאקנות
 וחפוך הוסב ,ודוק מחז"ל או התורה מן המפורשים הקגעים עשי רקבלבו גוסי שאעו וה1 לחברו, להקנוה בל'בו גומר בעלמא שבדיבורלהז"ל
 כתב אלה שו'גמ"ים :וז'כדרגי גן וחמצא 'ופוסקים גהן"ס דוק בת יסולהבה

 ודוק ב"ג במס' הנדפס דוילנא לשסי"ם '2הססמתו מפינסק יא"מהגאון
 במאד". 'הס בכציס כיבדבר"ו

 נע,וציטה גם דבריו הובאו ע"ב ק"ע ב"ק ברשב"א 'מפורשש 'הדבריםואמנם
 כמות שהקנה כמו נעעוה נכסיו חמקדיש שם דאמר" דין גבי הא, ,ד"ה שםמקובצת"
 להם. זלכה ומי הקנה איך דקשה מעמקרא, ובנ'יואשתו

 האפ"לו לקנות ווכיה בהקנאה דעהו גמר הרסה, להם קהובה שדעתו דכל'וי"ל
 ע"ז במס' הפרצל את הש'וכר בריש איתא ודגותי' דאורייתא הקהש מידלהפקיע
 ע"ב י"ח בכויות תוס' וע" וכה לי' מהני ל'אוקפי', דא'ורחי' כיון המקיפו הגוניגבי
 כתב )קומ"ב( חינוך" זק,מנחת אמנם קנין, בלא ווהו נפשי' ומוצעבד דגמר בעי"זשכ'
 עי"ש ל' סי' מילהחים" ב,,אבגי נראה .וכן ומשעבד, גמר המצוה  חע"בות מחמתדזהו

 דמה"ס שכ' אליבא ד'יה ק"כ, כתובדת בחוספות כעי"ז חצ'ע בזה. הראשוגיםדנחלק'ו
 מטלטלין דאין דאע"ג 'וכ',כ בפש"ה, עמ1עבד דגמר מועטת במתנה לחגור יכולאינו
 בונלמא ג(צמיוה אפילו שארי בפששע ,ומוךעבד גמר שטר שכ' מדטהח מ"מ בש,טיגקנים
 נחותם ,בכה"ג סלטימתא, קניז מדין גם בנידוננו לדון והע וכח. שנקגים דבריםיש
 זה, מדין דמ,הני כף מתקיעת נידוגגו גרע ילא פם"ו ש,ל תאף לתת ימבקש ביה"דבפני
 לרע" כן שנהגו במקום התחילבות לגבי זה דמועיל ר"א סי' חו'"מ ברוך" ,(2מריוע"
 אותו כופין כף, בתקיעת לקשות מנהג קאשין במטום דאף קכ'"ט סי' חו"מרמ"א
 דכל בסופו רמ"ה ט" הו"מ ,זעבלחן" "ערוך וע" שבהצה(. מדין הבטתתולקיים

 הזין בבית הנעקצה הסכם לאשר הדין בתי מנהג והרי המנהג, ע"פ מתחייגהכטעתייב,
 אי"פ מהני לקנות ההגרים מנהג דאם טחהעל'ה ש"פ סי' חו"מ מהרשד"ם רצי קנין.בלא
 מהגי, לא תי"שמדין

 מדרבגן, אלא אינו סיטימתא ו"קנין דס'יל הפומקים על להעיר יש הג"לולאיר
 תשובה" ב,,פתתי אמנם להקגאצן אומדנא בזה יש דהוי ר"א ס" ה,%תיגות"כמש"כ
 )ובביאור מה"ת קגין יייוי דס"ל הפומקים וניולי )הימב"ן( מראשונים הביאשם

 סוטומתא(. תותמך, דמתרגם עוויאל בן יונתן התרנום הביא ר"א חו"מהנר"א
 תק"ג סד ח"א הדדב'"ז בשו"ת דמבחר נח חקנונים בדהכי נוסף כלל להביאו"1

 טשבידה( גדלה מהלכות ו' פהק ו"ל החמב"ם מלשון לדקיק "1 )גן  שם באה"דיו"ל
 מכירה ג'המי, דין כמו לנכסים ויורדים ,וסאיז מדהבנן דחיובם דברים סמה שסגהלאחר
 תליפין 'ומתוהת מדהבנן דהוי 0החר קנין 'ען גוהחסגה דהף למיאר אשה וסתיבתשטהות,
 : חמיק ,וג'ף, געלו אתצ עלף דכ' ילפי' קבלה שדברידחא

 לנכמ ונחשנן עליהם וכוצן הם בסהדד שינו חקגעים כל"והרי
 אלא חי", למ"מני אז'ל" כהעלא ו~ו ע"ז משצפצף פה פוצה גמצא,ולא
 דינא להו אמת קגין דל"דצי רגנן תקשו אשר הדברים כל כי הוא הדגרגדר
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 ג ה נ המ מ גרע ו'לא ,הערלם 'בני ונרתנים בושאים חה סמד דעילואררייתא,
 כל חלכך כותי,, וקיי"ל הל'כה מבשל מ'נהג רש,ב"'גדאמ'ר
 עה2ה הוא דר.בנן אדעהייהו אשה גושא או ומוכר קונה או 'ונותןהנושא
 תורה מדין ה" כאילו לנכסלו הורדימ מידו מוציאים 'ולפיכך 'ומקנה,'וסמר
 להנוהרש"ם. ק%"" סי' ש,לום" ,;מישפס וע"ע ". ,דכו'ממש
 עוד הנ'/ל, ע"י שמסתמן מה ליהוסיף, יש בקניגים, דעת בגכדרות4בעמדנו

 דמהני, להסו'ברים "אתן" קנין לבין להלכה, ,מהני דלא בשטר ,14תן" קנין ביןחילוק
 חייב בדין ע"ב ק"א גכתובות הרא"ש שהביאו כפי ההאש,ונים במחלוקת תלוידזה
 חתימת ביא  הדראה בשטר דמיירי מפרש דרש"י חיוב, יוהנן דלר' בשטר, מנה לךאני
 לך חי"ב אני ירו בכתב לו בשכתב אלא בהודאה איקרי ילא מפרי2, תם ,חץבינוידו,
 מלתא אלימא סבר יוחנן ר' הייטר, בזה מנה לו להתתימב עצמו ובה2עבדמנה

 להלן עוד וכ' עדי, א'תם ו'אמר עדים בפני לו הודה 'כאילו 'ממון לו להתחייבדשטרא
 דז"ל.:הרא"ש

 נקנים מטלטלין אין הא זה., ,בשמר ,מתהייב היאך לתמוה,יאיז
 שהרי גפשי', ומשע'בד גמר דחיובא בלישנא למכתב ,וטרח דחואילבועטר,
 שטרי )הייבו בסמוך כדאמרי' שגקנים דברים "ש בעיל,מא באמירהאפילו
 ,מתוך וה"נ שם( נתגאל" "קרובן באמירה, הנקנים היברים הן דתןפמיקתא
 מטלטלין והוקא ן%קני, גמר בשטר ל1 ליתןשטרח
 וכן בשטר מהגי וחוב שעבוד אבל בפה2מכה, אלא נקנים אינןהמיוחוים

 בזה שכתבו מה הנ"ל גתובות תוטפות הצ"ע אלפס". רבופי'
 מועיל דלא הרא""ם קושית מטעם הוא, כר"ת מפרש דלא ישל רש"י בדעת'והגה

 דוכתא בכל סיבי מחחר קנין דהרי מהני, שפיר סודר קנין אמנם שטר, קגיןכה"ג
 חגוף, בהידב ולחייבו האדם את לשעבד "אתן" קנין פה"ט מחניל וה"נ במטלטלין,ראף
 בי"ו דנגעשה אף בנידוננו לדון יש זה פי' דלפי ]אלא גמורה. התחיובותשדין
 "אתן" קנין דין לוה לשוות "2 אם הנ"ל לסברא צ"ע מ"מ לעיל, כממהאר קנין,א"צ

 ס"ל דהיא עצמו הרא"ש בש'יטת להעלר והן ,בשטר[. ולא טודר בקנין אלא מהגידל*
 וצייך רמ"ה סי' בתו"מ בוומו הר"י שהביא כמו "אתן" קנין מהני דלאכהרמ'ץ;
 ד~זחי"בות דין בזה דהמ בש'טר מנה לך אני חיוב לדין "אתן" קנין בין להרא"שלהלק
 בזה מ"מ גקהטך, א'תן לדין בק'נין "אתן" דין ומדמו לההאהגינים דאף גשדתי'והנה

 "אתן" לגון כמתקז דהוי גזה עדיף "אתן" לקנין פס"ד של תוקף לתתשמבקש
 הח21 התח"בות כעין בזה ויש בב"י, הובא הנ"ל והרמב"ן הרשב"אכלש'ון

 וושה מהני, דלא "אתן" קנין משום חסרון ליכא דבנהונע עוד י"לאמבם
 יטול זכר תלד דאם במתני ע"ב: ק"מ בב"'ב דגהששזגים ,מחלוקת לעילהבאתי
 קנין דהוי מוגי לא בבריא אבל מרע, בש'כיב מיירי אם מאתיים נקבה ואםמנה,

 פ"ו המגיד בהרב דיצותיהם ,ודוובאו .בבררא, גם דמי"רי או דאסמכתא, וח0רון,4תן",
 מחלוקת שהביא ולאחר שם, במאיר" גם מבוארים היברים והנה ומתנה, זכי'מהל'

 דלא דבריס, ק'נין דחף "אתן" קנין מדין הקה2יא לישב כתב הנ"להראשונים
 : וז"למהגי,

  שהרי כאז אין אסמכתא הין ת~, אם מבה לו  מקשה הוא"שיד"
 ונו"'. גיזום  שום כאןאין
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 ואמנם תלך אם מנה לו מקסה הוא שהרי במש"כ אלו דבריו בכוונתוצ"ב
 המזסה מדין ע"יז שם דנו דהרי ל'הע'ובד, אלא לאם לא היא 'דועשקנאה מבהשרבגסוא
 של רחמה נפטר במה המגשרני באומר ע"ב קמאא בגמרא שם מבואר וכןלעובר,
 תרתי וי"ל המבשר, בז'ה זוכה 'הרי מנה, יטול נקבה אם וכו' מנה יטול זכר אםאשתי
 גוה תנאי כעין דהוי חדא מהני, דלא "אתן" דקנין הריעותא לסלק המאיריבכונת
 תנאי דין מקור דהרי "אתן", דקנין ריעותא אין ובתנאי וכו' אשתי תלד אסשאומר
 ר"2 המב"ן ועי' "אתן", דקנין חסרון הוי ולא דמה:י ראובן ובני גד דבני בתגאיהוא
 גם לעין מש אמנם ע"א, ע'-ב ע"ז במס' הנוכר "אמכור" בדין כעי"ז שכ'ג"2
 דלא דהא 'הראשרנים כתבו דהרי "אתן" קנין סיין חסרון בוה הוי לא נוסףמטעם
 מהני, דלא להסוברים "אתן" קנין ודין גרירא הבטתה דהוי הוא, בשטר "אתן"מהני
 קנין, מעקךה ולא גרידא, הבטחה דהוי בעוטר אתן פדין הוא "אתן" קנין דז*ןע"כ

 תמח-ה שום לו אין שהנותן במתטה, אלא זה דין  דל"ש י"ל ,ולפ"ז לעיל,כמבהאר
 ולהדיא - וה~ות בדיני ובש"ע בהמב"ם מבה~ר "אתן", קנין דין והרי הבטהחו,גגד

 דדוקא בתו"ד וכ' 'הרמ"ה בשם הטור במש"כ קנ"ז מסי' שהקשה בב"ח כןמפור2
 עי"ש מתנה כשאינו משא"כ מבטלח אלא דאינו אתן מהני לא ה ג ת מ ן ת ו נב

 ~דר ו'ה דל"ש נראה זה, עגור תמורה איזה ומקבל "אתן" אומר סשהנותןמשא"כ
 נותן והמאתיים דהמנה דהיינו קאמר, תלד אם דהא דמאירי. הכוגה וזהו אתן,קנין

 אשתי תלד אם האומר בבעל רק יועיל דזה פשוט ולפ"ז הלידה. עבורכתמוהה
 דמפר~יים ראשונים דהנך י"ל ולהנ"ל כז. האומר באחר ולא המתני' לשוןכפשטות
 בכה'ע רק מהני, לא "אתן" ,בקנ,ין דוכתא בכל לסבור יכולים בבריא, מיירירמתני'
 שפיר מהני ולכן תלד דאם תמורה איזה נגד הרא "אתן" דאמיית תלד,דאם
 בלה"ג והאומדגא אומדגא, בדין יסודם הללו דינים בזה לה'וסיף ויש "אתן",דין

 מעכשיו. כדין כהקנאה אלא גרהרא הבטחה א; אין תמורהדמקבל
 כלל ל"ש דידן כבניהון גירוובין בהמכס "אתן" דדין י"ל  ראקותים להךולפ"ז

 הוא "אתן" דין דהוא " ם ל ש א ,, הבעל מש"כ דהוי הכללי "אתן" קניןלדין
 העשורת וא"כ ג"פ, לסדור בבקשה שניסח כמו לגט הדרך ל1 דאצה הגט,תיורת
 זה דאין נאע~ר אם אשתי תלד אם מדיז גהע לא ה"ו "אשלם" אמר הגסקבלת
 "אתן". דדיז ריעוהא' ראשינים להך דאין בתמורה, יהב0הה מדין אלא דתגאי,מילתא

 : שכ' כ"ב סי' המחרי"ס שו"ת את בוה להביאוהן
 שליתותו פהבעשה מנה לך ואתן פלוני דבר עעוה לחבר'ו"האהשר

 דבריו", את שמקים בשעה קניז בלאמתחייב
 ]ובזה לנידונגו, גם להסתייע יש מ"מ שליחות, ליון נתג המהרי"ט כיואם

 במילי הוא 2ךעבודו וחרי זכה, ואיך הנ"'ל, כ"ב במס' מבשהני של הנ"ל הסוגיאישב
 שניר בבומון מיכל את שקק"2 דוד גבי פ'/ב דסנהדרין הטוגיא גזה ישב וכןדעלמא,
 מדין וזהו המלך", יעשרנו יכה אשר ,;האיש שנא' גלית, את שיכה למי לתתאביה

 עי"ש[.קולעעת
 לשון אם המגיר הרב של פירושו לפי הנ"ל ,בראעודנים מחלוקת מבוארעוד

 דאשלם נדרים מהר"ן לעיל שהובא למה מקגיל וזהו לא'ו או "אתן" דין הואיטול
 חולקים ה"ג אם דהרים, קגיז הוי לא ד,,יטול" להסוברים צ'ע אך עלה, "אתן"דין
 י"ל עיתבתי מה ,ולפי הלשונהב בין לתלק דהם או כהר"ן, ודלא ,4ושלם"בדין
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 לא ת% דאם זה בדין דוקא הוא דברים, קנין .הוי לא ו,,יטול" המגיד הרבומש"כ
 "אש,לם" כדק דברים קנין הוי "יסול" בעלמא, אבל לעיל, כךפי' דברים קניןהוי

 הנ"'ל.1'כהר"ן
 בבריא דמיירי ת% דאם מתנר דמפרשי ראשונים להנך חידוש ,מבוארועהר

 דמתנר דס"ל ראשונים להנך המגיד הרג וכמש"כ דאסמכתא וחסרון דין בוהדלרכא

 דליכא הראשונים ,בשם שם לוסף" "גימוקי דכ' דאטמכתא מחסרון מרע בשכלבמיירי
 ודוקא התנאי, שיתקיים ורוצה כלל עצמו את קונס אדנו שהרי אסמכתא כהדוםבוה

 בקלום הוצה ואינו עצמו ש,קהנס בזה, הכ,יוצא זכויו'ת"ו ליבטלן א,תאי לא אםבאומיר
 ומסיק ראיבן, יבני גד בגי .סתנאי אלא אס'מכתא זו אין 'הל'כך המעשה,, ובקיים'חתנאי
 הטעם וכהה ז"ל, הרא"ה מורי דמפי הרש,ב"א מררי מפי למדתי ופרח כפתורד,;זה
 התנאי בקיום לי' נלחא דלא ואע"ג 2אתי ולא מתי אם באומר בגטין אסמכתאאין
 יתקיים שאם שלם בלב הוא ר'וצה כי סהדי אנן לרצונו, לא מגרש, האיש יאיןכיון

 ,הצכשיו ,ו"ל". ,הריטב"א  ליבום  וקהקה ולא עגובה תהא ולא מגדףשת ,שתהאהתנאי
 וע" שט' מפוהש'ים הוב:רים אמגם הרי ב"2, מס'  ע'ל  הר'"טב"'א ל'ה'רפע,תשוביגו
 שלשה בו שיש א.לא אממכתא, ,;דאין : בזה שם וז"ל בזה, דברים תוספת שםב"ב
 יתורתא מ'לתא ולמעגו למיגזם קנס דרך עצמו על מתנה שהוא וחשלישייברים,
 במתנה אין ולפיכך דוחק, שום בלא מעצמו שע'שה כל ולאפויי  לחברו לרצותכדי
 והרשב"א הר'א"ה רבותי 'מפי קבלתי ;וכן וכו' התל'מוד בכל אסמכתא צד בגטיןולא
 'וקים". יציב כל'לוה'וא

 וו"ל:  ש'מ,"ג מצוה  ב:חנ'וך  בוה מפורשים הדב'רים'וא'מנם

 האדם עהתנה שכל אסמכתא, דיגי בענין רבותי למדהני כלל,~דרד"
 נקרא זה וכך, כך בממון יענש כן יהיה לא אם כלומר קנס, דרך חביועם

 שמתכוון אדם בני כדרך כך אעשה אני אף כך תעשה אתה אםויאמר חברי עם אדם שיתגה תנאי כל אבל קניא, דלא חז"ל דאמרואסמכתא
 ורגלינו ידינ'ו נמצא איך שא"כ כלל, אסמכתא בנלל זה אין זה,בלזמון
 א"א האלו התנאים ודאי הם אם בלשין שכלם ע"ז, ,בזה ב"א תנאי כלעל'

 נאמר מה אם בלשון שכולן וקידושין, גטין בענין  הנוכ"ר ועהרבלא"ה,
 דכך זע"ז ב"א שיתנה במה אלא קכיא לא א'סמכתא נא' עולא אלאבהם
 וכו' המשכון או שלך השדה תהא פלוגי יום עד פרעתיך לא אם כגוןקגה
 אם כגון  בגי.4ם שמתנים התנאים שאר בכל לא אבל בזה, כיוצאוכל
 בזה". כיוצא וכל זוז מאתים לך אתן פ'  במקוםתלר

 ב"ב רכ~ב"ן ועי' וכו'. רבים במקומהת הגמרא בדעת נדול ענין ש'זהוהסיק
 שנתבו מה ר"ז סי' חו"מ בב"י וכן כ'לז, נדרים וברמב"ן ובסנהדרין, שם ובמאירישם
 כ"ז בנדרים הר"ן את הבאתי הפס"ד בנימיקי והנה אסמכתא. בדין הראשוניםבשם
 מחלוקת בזה דיש ונראה אסמכתא, מדין הוא דהריעותא "אתן" קנין בדין כהם"כע"ב

 בע~ש  בו שאין דבר משום הוא החסרון דלעיל הראשדנים דלשאר "אתן", דזיןבחסרון
 אלא ממון, חלוב על חל איבו דהקגין ראשונים, ועוד המגיד חהרב הריטב"א כמש"כ
 מבואר לשיטתו, המגיד הרב ,והרי הקגין, חל דלא ממש בו שאין  רבר דוהו  הנתיגהעל

 חסר'ון דהף דס"ל מהראש,ונים יש' וכנ"ל אשתי תלד אם דדוקא זכיה מהל'בפ"ח
 "אתז" קנין דבכל ומשמע מרע, בשכלב מיקרי דמתני' מפר,2י ,ולהכי אסמכתאמדין
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 מבואר הרי אסמכתא, משום ההא דהחטרון להר"ן א"כ אסמכתא. מדין החטרון הוילא
 אממכהא. כהטום ליכא גזים דלא וכל אסמכתא, בדין נכלל מה גדרים וישבהאשינים

 דליכא .רע"'כ, בבריא דכיירי דמפהשים מהיא,שונים א,ותי תלד אם בדין דוננמשתיכמו
 דאממכתא. תסרוןמה"ט

 "אתן" תעשה אם האומר שכל שכ' מהרמב"ם שהביא שם ב"ב רמב"ןוע"ע
 תנאי זהו לך נתתה שדי תעשה, אם אמר אס אבל אסמכתא, היא זו פלוני, עחההלד
 גד.בני

 רבינו כדברי הוא דברים קנין "אתן" שהאומר נכון ואינו ע"ז ההמב"ןוכ'
 כד*ן לא הוא ד,,אתן" דחסרדן ס"ל דהרמב"ן להדיא הרי וכו' בתשובההגדול

 הנ"ל. כהר"ן דלא תהאסמכתא
 דאתן שס כתב הר"ן דהנה "דאתן", חסיון יהא דלא לנ"דובנו לחכיא ישעוד

 אנן ,בב"ד יינעשה "דכל לשלטתי' לפ"ז והסיק קנלא דלא אסמכתא מדין מהנילא
 דיגא". בבי מהייך דלאסהדי

 אלא אינו ,בב"ד דקניא האסמלתא מבואר שם נדרים דבגמרא אע"פיהגה
 דכל י"א דעות ג' רמ"'ו סי' חו"מ ברמ"א מובא זה מושג בהגודת הנה חשוב,נב"ד
 כלל וביו"ת היא"ש בטם )טור חשוב ג"ד מקרי אממבתא בדיני דבקיאישלשה
 ב'אך דבעינן וי"א ב"ד( הפקר מדין דהוא כי מי אות שם ובהג'ר"א ה' ס"ע'יב
 דמהני "'ל ולפ"ז מכלרה( טי"א ,והמי,מ המרדכי בשס שם לרמ"א וכו' ש,יעייוחשוב

 ההסכם את יאובר ש,ביה"ד שביקש דגוה .ויעל 'ביה"ד בפגי שנעש,ה אתן בקניןמנידיננו
 בעלמא טילי פטימי לשם ולא. וכו' דינא בבל' מחייל דלא שכ' הר"ן לשון לההיליש

 אות שם "חסמ"% לצדד שכ' לפ"מ גאמר אם ואף ההטכם, את לאשר התובעביקש
 לא אם מעכשיו הוא קנין וסתם מעכשו, הוקא הוא בבהה"ד אתן דמהני דהאמ'

 בנידתגו גם לחדש נרא" מ"מ יהני, 'לא דבנידוננו י"'ל ואז ה""פך, מפה,בשה'תנה
 בביה"'ד בקשתו לאחר מ"מ אתן, כדין עצמו גירושין הטכם לכל לה דמשוי אףדיהגה
 של יו חדשה לההחייבות תוקף נתן הרי ההסכם, אישר הדין ו,בית ההסכם,לא,בר
 יש 'ולפ"ז כמבואר, אלה בעגינים דמתנה שלו דעת גמ"רות על מראה ואחתוגע,
 אתן, מדין יהבי דלא ההתחייבות עיקר על הטהנון לגמרילרתות

 פי"א ,נההחמ2'"ם לדימק הספהדי השלחן" "שרך ימש"'כ  הג"ל לאור לדוןמייש
 דבר ל'י תביא אם או פלוני ביום ל'ירושלים עמי תלך אם ואמר הת'נה שע'מכירה
 עוהחזיק אע"פ לו יהביא או ההום באותו עמו והלך ,בכך א'מכהנו או לך "אתן"פל'וני
 י א נ ת ב דדוקא - גזה היוצא כל וכן אסמכתא היא שזו קגה לא וסד אחרבגית
 דברים קנין והוא "אמן" קנין דהוי אע"פ דקגה משמע תגאי ובלא אממכתאהוי

 "אתן"[. 'מדין ריצוחא החה 'ולא גגידוגגו גם נשהנ? היהולפ"י
 תרעיל לא דידן ובנידוו קצוב, שאינו דבר דין גם להקיש יש דבריגו,הממוצא
 טק"ב ט' ט" החהצן" ,יקצות ,חהנה התובע. ב"כ כטענת הרמב"ם לשיטתהתחייבותו

 גרזמה 'וכן קניא. דלא אסמכתא מגדר 'הוא מהגי, דלא קצבה לו "האק דבך דזיןכתב
 דבכ'ל החושן" "קצות העלה ולפ"ז ב' הלכה מכירה מהלכ'ות פי"א למלד"מ,;מהוגה
 אסמכתא, מו~ום דליכא להקנות דבלבו דבמקום הי"גו אסמכתא, מם'ום חסרדן שאיןמקום
  כמבואה, א0מכתא מדין תסרון יליכא וידן כנידון א"יכ קצוב. שאיגו בדבר גםמועיל
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 מכירה מהי' בפי"א 'המלך" ה,שער )א'מנם קצוב שאינו דבר מדין חסרון גמיליכא
 בדבריהם. נר'גא ,בה; שדי ב''הלכה

 זו, שדה בשאמכור לחביו "האומר : כתוב סק"א ר"ו סי' חו"מ ביצ"עוהנה
 במנה,  לאהר  משרה זמן ולאחר כך, על מידו וקנה במנה משכשלו לך מכורה היאהרי
 לא וכו' מידו שקנו אעפ"י מעכשיו אמר לא דאם שם ההמ"א וכתב הראשון".קנה
 והרבה  הרגוב"ן לעיל הבאתי כבר והנה אסמכתא. דהוו ועוד דברים קנין דהויקנה

 דמי"רי הרי"ף( בשם הביא.ו )ה;המנ"ן ע"ב ע"ז ובמס' 'ב"ב מס' ברישראשונימ
 וע" הוא תגאי  על מוכר אלא הוא, דביים קנין דלאו מידו וקנו,גמעכוייו
 שם.טש"ע

 בלא בעמזמיירי דהטוגיא העלטור בעל בשם הביא ר"ו סי' חו"'מ הב"יאמנם
  דהוי  העמבובתא  חסהון  גוה אין וגס דברים קנין זה ואין 'מבהאר הנ"ל ולאור'מעכשיו,
 העיטור לבעל דס"ל ונ"ל הנ"ל. ברמ"א כמבואר טעמא, תרי מהנך זה בעניןריעותא
 בזה דליכא בקנין התחיבות וככל התהילבות דהוי דברים, דקנין ריעותא הוידלא

 הראשונים לפי ווה חסרון. בזה ליכא אסמכתא מדין וגם יברים, דקניןהחסהון
 לעיל.12הבאתי

 ביתו לשכור מלדו בקנה הרשיב"א תשו' הביא 'מחודש, 'ר"ו סי'  יוסף"  ה,יגית.והגה
 דקנין הרשב"א שלטת דהרי וצ"ע מדשי, מעכשיו בהקנה אלא דברים, קניןדהוא
 הרמ"א הביא וכן בשמו קצ"ה סי' הב"י כמש,"'כ דברימ קנין מקרי ולא מהני,"אתן"
 לעיל. כבר  חגריו  והובאו המ"ה,סי'

 האדם, של ושעבוד התחייבות דהוי ס"ל "אתן" דבאומר בזת הוא והילוקואולי
 ממויים. חפץ על אלא האדם, גוף על אינה דזאהתהייבות זונ בית בשאמכ'ורמש'א"כ
 דברים. קנין בזה והוי מה:י רלא לחרשב"א ס"לובזה

 סי' ח"א בתשב"ץ המבואר "אתן" קניז בדיז גדול יסוד בזה להביאויש
 מהני, דלא בוה, דד~לה אשתו, על אקוה ישא שלא מ'בעל דקנו דהרי' בנידוןצ"ד
  בוה: וסיים דברים קגיזדהוי

 לא ישראל עוארית ומשום צדק הן משום דבריו לקיים"דחייב
 וכו'. עולהיעשו

 : לשונם חה מצהה תוב בעל פרקצת בדין כתבו פ"ז. בכתובות ח(ר"ן רש"י'והגה
 שלך ולאו צדק שלך הן שקהא צדק הן דכתיב דבריו, ולוומת חובו לפרוע עלעשמצוה
 דהרי להברו, אדם שביז דין חלות והו צדק הן דמדין ומהר"ן מרש"י ומבוארצדק".
 דין חלות אלא זה דאין מבואר הזה מהתוב"ץ אמנם ממון. שעבוד חענובהלואה
 תוכל לא מהכשרים, להלות רצה לא דאס נתב דששרי גרההא, ואיסור למקום אדםשבין
 חחולקים כהראשונים וס"ל הג"ל, רוו"י על חולק דהתשב"ץ וי"ל בידו,למחות
 והרא"ה, הר"י הריטב"א, בעום שם כתובות מקובצת" ב,,שיטה זה ומבואר הנ"ל,רש"י

 )דברים הע'בוט את אליך יוציא  נוווה אתה אשר והאיצ מקרא ילפי' בע"חדפריעת
 ועי' בזוע ע"'ב קע"ה דף ב"ב 2מס' ברמב"ן באורך חמ' להוציאה קךעליו י'-י"א(כ"ד,
 דהביא ת"ח סי ח"ב הרדב"ז שו"ת וע"ע בנידון. מש"כ פ"ב דף עדער יושר""עדשרי
 חברה אצל  לי ,ייש ממון עניני כל כולל זה, דקרא הגזילה את דוהשיבקרא

 והסיק חולק, חגיז יעקנ לרבנו קט~ת" ב,(הלכות הנה התשב"ץ, דבריובעיקר
 דבמלוה ר"ת בשם חו"מ יוסף" ה,,בית את והביא דברים קנין הוי  ולא  התנאי,דמהני
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 ערב. מדין נכסים ח2עבוד לפר'וע, שחייב הלחת של הגוף וועבוד שעבודים, שנייש
 הוי אחרת יקח ילא התנה מהלהשה ובשעת האשה מן כלחה לי' דהיבינן גבעלהרי
 ויש קיים, תנאו דבממון ותגאי לה. גופי' דעמעבד נקרא להיות סגי שהוא, כלבקנין
 קרא הך דמוב4 שם ובראשונים מ"ט בב"מ הסוגיא לאהך התשב"ץ, בדברילדח
 הש"ס. בגליני לכך ציין וכבר עי"ש. צדק,דהן

 בשע'ת אחותו לב'ת לת,ת נדר גענין מהרנשב"ץ עוהביא נ"א סי' אה"ע ב"יועה
 קנתה ובעניה דקנהה, מוע'טת מתנה לבין קנתו, דלא מהוגה מתנה .בין וחהלקנישוהו'ין,
 אע"פ פרק כתוגות גרי"ף שהו,בא היההמלפר ווזביא קנין, בל'א מרובה כמתבהאפילו
 והנה עי"ש[, הקגינים מדיכי אוד בלא קנ'ה דעת" דגמקי דבמקום מו2"'כ ]ולע"לעי"ש
 סיין לקיים דציריך דמון"כ הנ"יל' דבריו סוחר ואין קנין מדין הם ה'ללו התשב"ץיברי
 וגו'. צדקהן

 קהובה אדם ש'ל דדעתו רבתו דבבנ'ו וכ' ברבריו דן כ"ג סי' אה"עוסמהרשד"ם
 גאשתו גגידונבו אמנם אח'ותו[ לבת לתת בנודר שם מיירי ]והתשב"ץ אתן קניןמהני
 רהצה אדם אין דאמרי' ע"ב צ"ו כתובות ועי' גרחצתו לגבי ו~ש"כ זה כלל מצינולא

 ש,,דעתו הטעם אבל גן, הדין גהחיה גבי אג2רי' אם בגכמ-א ובחלקו בב"ד, אשתושתתבתה
 גר'ושתה לגבי לא ש'כן וכל אשתו גבי ל'*ש אוצן ,ל7עון דההני קרובה" איםשל

 לומר דיכול קצ'וב, שאעו דגר מתמת ההתחייבות מהני דלא לטהגון ביתסגם
 דידן דבנירון י"ל לפלפולא הנה התח"בות, בזה כשזני דלא הרמב"ם סדעת ליקים

 סבירה, בוה* פי"א לכולך" "סמ2נה טאעביא מה לפי ,השהו ,להרמב"נג גם ההתחייבותתךע"ל
 עתו ט"ז סהלכה שם הרמב"ם של כלווונו התחייבות מועילה אינה במתנהדדוקא
 "אורים העלה וכן גמתנה". שנתנו ומצוי ידוע דבר כאן ראין היא, נה ת מכמו

 כהריטב"א דלא ודהו - עי'"2 פראג חכמי בהטכמת מעשה כך דעשה שכ'ותומים"
 שיהחה אשהו עם חפוסק גבי י"ז גהל'כה רמב"ם כעשש"כ ההיפך דהוכהח גםכתובות

 הנקנים לדביים דומה והדבר נ-נסוין בשעת שפסק ממני לוונה ת"ב בתה אתזן
 החתחייבות דמוצי י"ל ו~ך אש'תו גל2ואי ווכר בזה דאקנא מחנה, וה אין והויבאמהזצ
 בדבר דהתח-בות היעו - .הריטב"א קח2ית לישב מש"כ גינה" "אמרי רעי'שלה
 אות ס' סי העולחן" ב,.ערך הביא וכן נפשו ומשצבד גמר ונמקבל, שהיא תמור:האיזה גגי התחיטית משא"כ תמוריע קבלת בלי בהתתייבות זהו כויעיל דאיגו קצהבקואינו
 ועוד. ממדיהם"ק מקובצת" "ששה סהמהרשד"ם, חכק ךס"ל הפוסקים גדולי בשםי"ה
 כלל דמי לא הללו, בגק-חיין מעוגית זזומתחייב ג"הו27יז דבהסכם לדון חן,רלפ"ז
 על הוא ההתחייבות 27עצם דידן דבנידון לדון יש גם גפשו, ומקועבד 'וגמרלבותגזק
 הוי דלא לדון יש לבדה ההצמדה מעעם הרי ל"י 250 ע"ס הסכום והוא קצובדבר
 טעמים, מסמה קגיב אינו מייןהטרון

 סי סי' תשובה" ה,,פתחי שכר, וקבל הרוש סהבום בו "2 ,הזה הדיון כלאטנם
 שהיו הדין בתי דכל שכ' וו סה חו"מ אפרים" מה,,בית הביא ג'אות

בישראי
 יהנתשות, כהש"ך קצוב שאינו גדבר לחייב פוסקים

 בהגו, גם כך ואמנם הש"ך, את ראה לא לה קים לומר י-סול שפסק 5שוט"ו,,גט
 קנ"א דף דין פסקי באוסף כמובן קצוב שאינו בדגר לחייב בא"י הדין בתיונוהגים
 חשלחן" ,ועהוך העלה וכן ע"ש( 302 עמת- י' בכרך למובא לערעורים בבקה"דואושר
 כההמג"ם לי קים 'לימר א"י דהמאזק ד5שיטא ד'מלתא וכתב ב' אות ס'טי
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 השלחז" ,הדוך במש"כ לדון מק'ום כאן א,ין כהרמג"ם קים אמריגן דלא)ולהכובואר
 'בשם ח' אות מ"א כלל גאונים" ב,,דברי וכ"כ קצוב(, שאינו דבר בדין הר"םבשיטת
 קכ"ח, סי' יאיר" "חוותשו"ת

 ב,,בית גם להובא קי"ד סי' באה"ע הטעז ע"פ והתובע ב"'כ טענת בנוגעגם
 א'פיליו חייב שנים לחסהצ אש,תו בת לז'ון דבמתחייב בש,"ע יאיתא בהא שכ'שמואל"(
 בש'"ע המבואר' ע"פ שכיח דלא ביוקר )מוךא"כ ,דשכ*ח, ביוקר דהיינו ביוקר,המזונות
 עיקר על דח,וליק נראה מוטפס" ה,,עוער דהרי טעמים, מכמה לדחות יש רכ"ה מי'חו"מ
 בלא עצמו דחילב כיון י"ג, אות ,נ"ה כלל גאונים" ב,,דברי וכ'"כ זהב" "טורידברי
 אה"ע מאיר" "בית ועי' גכסיו, כל ל'מכור דתייב חוב ,בעל נשאר דינו תנאי,שום
 התחייבות 'בגדר חוי דיוץ ובניוון נראה ועוד הנ"ל, הט"ז על חולק ג"כ דנראהשם

 עמו, התנה בש'לא אמורים דברים "במה : ס"ג רכ'"ה סי' חו'"מ בשו"ע' דמבואר'מפורשת
 לשלם". 'חי"ב וכו', לשלם חידב יה" בקרקע שיוולד אונס שכל עמו חתנה אםאבל
 בא'ותו כוללים ואין המתנה, דעת ועאימדים ממון ,תנאי ליכל דמךין ;חהוא : בש"עוהסקק
 ג'סעת המתנה ברעת שהיו והם התנאי, היה ש,בגל'לן 'הירועים דברים אל'א ,תגאי

התנאי",
 למעל'ה הם תטושים, פ*חותים עקב המח"ר'ים תנווות חרי הדין, בעיקר אמנם.
 עורך התובע והרי ההסכם, נערך שבו ,ה~מן מתקופת לפחות הטבעית הנורמהמז

 צורת מכיר שאינו כלכלי "תם" בבחונת ואעו ממקצועו, עו"ד שהוא הגיר'ושיןהטכם
 ל'כל עצמו על וקיבל סביר הרי בהצמוה, התחייבות על חתם ואם )המד-נה(מטבע
 זחב". "טורי לנההון כלל ול"ש דש'כיח "וקרא בגדר וזהו המדד בתגודותמצב

 "טורי דגרי יסוד לפי לאלק ש'רצ'ו דור'נו ודייני מפוסקי יש הישמיעה,מפי
 הצמוד בחיד לשןן שוכיח, דלא לוקרא דזהו המחקה, יוקר למדד הצמדה ביןזהב",

 דאין לדוכמח גו(אן אמנם דשכיח. יוקרא ,בגךר דזהו העובד של משכורתולהעלאת
 יוקר דהף כהעום פטור דהוא כתב דהרי עצמו, זהב" מה,;טורי זאת פשרהלעשות
 יוקר של בסכום לפחות חייב זיהא ליה ותדפוק וכל מכל דפטור 'ומשמע שכ"ת,דלא

 היוקר כל על התחילב דחרא נתחייב, לא דלזה בזה, חייב דאינו פשוס אלאדזמכקח,
 דלא יוקר  עצמו על לקבל דידי' דעתק; סלקא דלא בכך נפטרנו ,ואם שכ"ח, דלאאף

 ששות אין בנידונעו בכד ,והכי ביותר, מלנ"מלי אף אחר תיוב קיבל לא הרישכיח,
 ואם כלל, נתתייב לא זה דעל ,העובדים, שכר של דוקר במדד ולחימבו ~אתפשהה
 מטעם התתייבותו כפי לחייבו אפשר אי ואם התתייבותו, כפי זה הרי ח-בהוא
 כלל זה דל"ש מבואר ותנכ"פ הכל. על פטור הריהו זהב", "טורי סברת עלהינחיל
 אות ס' סי' השלחן" ב,,ערך הביא וכן הכל. על חייב וממילא זהב" "טוהילנידון
 וחשהרש"ך מקדבצת" "שיטה כהמהרשד"ס, הכי דס'יל הפוסקים גדולי בשםי"ד,
 פוסקים.ושוד

 הסעיף כי זו, בהתחייבות ולאומדגא זו בהתחייבות חשוב פרט להוסיףויש
 אח"כ, מסף אלא דעהקורי ,ברומכם הקה לא המחיה" יוקר לאינדקס צמהר זה"סכום
 ה?מדה, בלי לגירושין הנתבעת הסכמת באי כגראה הצדדים, של תבות בראשיוחתומה
 בכך "בהתוהבב וז"ל הדיון להקדמת כבקשתו בגירהסין מעונין היה הריוהתובע
 לקבוע אבקש הקרובים, בימים הארץ את לצאת צריך מקצועו ל% עו"דשהבעל
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 הבעל שההחייב 'הנ"ל הנתונים דלאור וברור דחוף" באופן .הגירהטין במקוםהדיון
 דשכיח' יוקרא בגיךהוי

 כי ההצמדה, לרבות זאת בהתחייבותו הכיר בעצמו התובע כי לציין, ישעוד
 ל"י, חמיש,ים של הוס'פה ,רהייבו לחוזהע, ל"י מאות שלה1 סך הומן כל שילםהרי

 אינו ההטכם ש,לאחר בתקופה ביחוד לשי -.250 ע"ס העיקרי לסכום ביחס יהוסכום
 כמה עי"יז ונ'סתתמו גמורה כהתחייבות זו, בהצמדה ההכיו4 ה'רי 'כלל, מבוטלסכים

 זאת, התחייבותו לבטל כדימסעגותיו

 'במס' מ"ג המשביות ב'פלרהך ה'רמב"ם )כלשון נמלאה נ'קודה בזה לומר ליווה1
 גתלים 'רבים אש'ר שכי דלא יוקרא בדין חט"ז לדברי יבהקשר לנידוננ'ו, והשיכתכ'ריתות(
 המתחייב התובע של דרווחיו ךבמקום והוא הם, כן לא אשר דברים בו ותוליםבדבריו,

 ממקשהנו, עו"ד הוא דהמתחייב דלדן כבנידון - ,הטבעית הנוהמה מן למעלה ג"כהם
 חרי - לדבר ראקה  עוא"צ 'המפוהסמות מן וזהו בפעלו, מצומה טרחתו שכרוגרכת
 הינוהם הצמווה, התחייבותו ממדת פחותה לא במדה שכיח לא ג"כ הוא שלוהריווח
 מעשי, לפי לפחות נידון שמתח-ב אחד ,וכל - קחדיו תואמים ,תזהתחילבותדיזוהים
 ת ו י ח וי ר י ל ב גרההא שכלח דלא דוקרא כאן דיש רכדהמה בצורת או דהי-הפוןגגהנא 'בודחי שכוונתו שביח, דלא ביוקרא רמדבר ,הט"ז לנידון כלל גידוננו ל"שוא"כ
 היינו כאחד, הראש,ים בעוני בצמידות החבל נאחז בגידונינו וא"כ המתחייב,של

 כחמה ברור נראה אכ"פ המתחייב, התובע של הרווחים וגם שכיח רלאוךוקרא
 דידן, לנידון ל"ש הט"ז שלשחידהבו
 עלה 'ולא סבירה תקופה תוך תיגשא שהאשה לתומו חשב שהבעל ב'טעגהגם

 הטיפון וגם החחיב, להגבלת זמן קגע מדלא ממש, בה אין שנה, 12 שימשך דעתועל
 לה אין זו טענה מזוגות, פוסק בקה"ר היה לא אשתו היתה ואילו מרויחה,שהאשה
 לג'רושתו, לש'לם הבע'ל של בחתחייבות הוא המיובר כי בסברא היא ועקרהאהיזה,
 ע'ל כפיצוי אם ההתחייבות, עצמו על נטל מה סמד על הבעל בגבגי לחטטוא"צ
 לדמות ה'תהפע ב"כ של לט"שתו וה שייך יא ועכ"פ - אחרת מסיגה או הגטקגלת
 ממזונותיה, פסור הבעל ידיח מע,בה .לה דכש-1 ,געלה, תחת היהעבת לאקוה דקרןנידון
 בלי לגרחיתו לשלם התובע התחייבות והיא רהאות, שעלניו מה אלא לביה"דואין
 ידיה, .גמע-נה תלויה שאינה החחיגות ככל הרלבה שהן, כל מגבלות שום ובלי תגאיםשום

 ט"יז סעה מ"א סר מו"בו בהם"ע, חמתבר מש"'כ להבקא יש האמור לכלולתאפת
 חכתוב הלש,ון אחר הולכין אין חבהו עם 'מתנה שאדם שתנאי שאומר מי "יש :יוז"ל
 גב"י. כמובא ח"י נכ"ג ירוחם ברבנו הם הדברים מקיר הכונה", אחר אלאבו
 ב"ק במס' הגמרא היא הש"ע, לדגרי שציין המקח-ות דאהד הגר"א ביא'ורועי'
 : איתא חיםפ'

 וכש,באו מהוגנים, שאינם אדם בני עלמה וקפחו מחזירתו אינישיבא מי כל ונשבעה וקפצה לה מיצר בנה שהיה אתת גאשה,;מעונה
 לה"' להגון אלא יו נתכוונה לא אמהו ח'כמים לפניחדברים

 חל' מיימוגית הג"ה והליא הש"ע בדעת קאעאייך ס"א טי' יצחק" "נהלועי'
 איצטריך ולא דובין ולחא מגהחת לשטר וג"ק 'חהוא 'לדמות דכ' ד' ס" ונדייםשבהשות

 עמבנו ש'חשיג לאחר נגס"ו שכתב סמי ע"א( לקל"ב בג"'ב 'מגסיא בן דר'"1 ולהא ווזי,ל"
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 עלה דאתי יעא דמוכח אומדנא דמשום מתנה מתנתו שאיל בנו, בא ואה"כמת
 ליכך. כיווןולא

 "אתן" בקנין שנתחילב לא'חר פס"ד ש.ל תוקף לתת כשמבקש דידן בנידוןוה"ג
 ולא לעיל, כמבהאר דמהני גמורה להתהייבות דהתכוון דמוכה אומדנא הריבשטר
 יסההות לפי כמבואר, דאסמכתא רלעותא בזה אין וכן "אתן", לקנין כללדמל

סהראשונים.
 שגיתן הנ"ל הגירהיין הסכם את לקיים דיש ספק אין הנ"ל, המ,קור'ותלאור

 שנה, עשרה כשתים של בתקופה בחלקו הבעל גם נהג לפיו ואשר פס"ד, תוקףלו
 גמורה. כחתהידבות זה דחשב מוכחת כאומדנאוזה

 יביע לשו"ת וטזובע ב"כ שצין מה ליבי לתשומת הובא הנ"ל כל סדרילאחר
 הנ"ל .במצודתי קחוהעללתי מה דלאור אמנם הן ח', א'ות ה' סי' 'טהעפט חהטן חל'ק ה"האומך
 הבותן דבי"ד הרויל'יצ מרן כבוד שקבע ביסךד ובבדוחד דצ"ל. מסה ענינים בסמה לדוןיש
 כתב קולים"א המתבר לצען הדאוצון כב' גם אמנם הנ"'ל, המחבר כתפיטת דל'א הואדידל
 רק הפ, הזיון יידי' בנידון דהרי חצוד וכו', נוסף כיסגיף והייגו , 'ל " הג ל',ב'ד מוה,
 רק ההא הריון דיד" בנידון דהרי ועוד :וכ'ו', נוסף כמניף יהייבו ל, " נ ה ל'בדמ
 ניתן אם דה-ן בנידון פהטא"'כ קיים, דהוא החיוב עצם על ולא מזונות, הגדלתעל
 שנים י"ב שקיבלה עתה עד שגם ההתתיקבות כל בטלה הרי בשטר, "אתן" דיןלו

 לקיים דהצ ובראה ולהבא, מכאן גם חחיוב כל דיבסל ולכש,"כ דיליה, ותוספתהלכה
 גנמדוננו, ,4תן" דדין העליתי דחרי ועוד הנ"ל: אומר" ה,,יביע דברי ל'א'ור גם זהפס"ד
 הרי וג"ל הגוקחיות ולאחר הגירהסין, לוננין וכפוף צמוד ההא פס"ד של 'תוקף לושנלתן
 הא"ים. בש,טר "אתן" דין מכל עדיףזה

 אילי טררכיהיג
 בזה פוסק ב"ה"ד הכהברטטים, דעהקהץות ולאור הנ"ל בכל שו"ט לאחדוהנה

 א. חתרבע השל בתקפו, ההא בלה"ד ע"י שא'ושר חשהסכם וב'ע, ההובע טענותלדחות
 תמוו ד, מתאריך והוא ההסכם חתשת מיום ההצמדה, הפרשי ב. לגהושתולשלם
 סהמך לה עושילט לחודש ל"י מאות שלושת של סכום בנכוי )14.6.64(,תשכ"ד
 היום. עד הנ"להתקופה

 תשל"ח. טבת ח' בתאריךניתן
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 פרסומם סדר לפי הדין פסקי רשימתא.

3., המשפס הוצאות - ער/השלד/49- הגדול הרבניביה"ד

 פתק עפ"י חוב  תביעח - ער/תשלג/100- """
17.. . בעזבוןשנמצא

 אם יודע שאינו הטוען -תשלד/6686- ת"א-יצהאזורי
25.. . התמורההחזיר

תשל/6893-4- ת"א-יפוהאוורי"
-  

35. רבנות משרת ירושת

הגדול
38 . רבנות משרת  ירושת - ער/תשלב/147-144-

62,. , ניעיאין היתר -תשלג/1453- אשקלון לנפתהאזורי

תשלג/925- רחובותחאזורי
- .  

 כתובה ותוספת רכוש חלוקת
82,. גברא כוחבמחוסר

תשלה/1794- ת"א-יפו האזורי"
- 

 במחוסר גירושין חיוב
104.. , , רא ב גכוח

 במחוסר מזונות חיוב -תשלה/1794- ת"א-יפוהאזורי
108., . . גבראכוח

 לגירושין מהסכס חזרה - ער/תשלה/26-הגדול
115.. ..ולמזונות

145, . לפועל הוצאה עיכוב - השיט/314- ת"א-יפוהא~רי

הגדול""
168., . נישואין היתר - ער/תשלדן67-

 לצרפו כולל תביעת - ער/תשלג/24- """
182.. . הכללילועד

 ת"א-יפוחאזורי
93נ.. אילמת  חרואץ גזר -תשלד/1016-

 יוג לבני משותף עסק -תשלו/791- רחובותהאוורי""
209.. ..מגורשים
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219 . בגו ברפואת האב חיוב -תשלו/145- טבריה האזורי הרבגיביה"ד

 -תשלה/7121- ת"א-יפוהאזורי
 מסיבת גירושין תביעת
241 . , .' . .עקרות

-תשיח/4044/692-3- ת"א-יפוהאזורי  במורדת מזוגות פיטור 
225 . למווגוהועיקולים

249 . , גפילה במחלת גירושין -תשלו/561- רחובותהאזורי

 לאשה מזוגות תביעת - ער/תשלו/37-הגדול
261 . הילדים ממזוגותבגפרד

273 . . . . תיווך דמיתשלב/11183-- ת"א-יפוהאזורי

 , ער/תשלג/205- הגדול ",,

-  
 של ידיה מעשה

294 . . להיגשאהמעוכבת

 בעגין שיפוט - תשלו/290 ער/תשלה/218,- " ,"
 בגירושיןהכרוך

- אשקלון לגפתהאזורי
-תשלז/335  . . . קירוקדן בירור 

-הגדול
 . . . קידושין בירור - לר/תשלז/137

 עם הגכסים חלוקת - ער/תשלז/85-
 . . . .הגירושין

 . השותסים בחתימת חוזה -תשלג/5450- ת"א-יפוהאזורי

-הגדול
 . "בעל' דיור.לם'קרובות - ער/תשלז/264

-תשלו/10662- ת"א-יפוהאזורי  אשלם בלשון גירושין הסכם 
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 * הדין בפסקי שהוזכרו ,מקרוותנ

 _ מלואיםאבני
 ל

 133נ -- ט'סי'
 197 -- ט"זסי'
 375 -- ליסי'
 ע"גסי'

-- 
,231 ,222 

 נזראבני
 50 49, 47, 46, 44, 43, -- נ"ג ,אות 'טי"ב סי'ע"ו

 ניץ.--49 אות וטי"ב סי'יר,י
 329 - ס"ד אות קי"ט סי'%ה"ע
 329 - קל"ו סי'אה"ע

 צדקאבני
 שע - י"ב סי'חו"מ

 אזובאגודת
 259 - ר"בסי'

' משהאגרת

 283 282, נ- מ"ס סי' ב' חלקחו"מ

 286 - ט"ג ,סי' ג' חלקיו"י

 הפוסקיםיאוצר
 197 - ט"ז סי'אה'ץ

 י"ג חות ג"ט ס"ק י"זסי'
- 

81 
 67 - ט"ו אחע רל"ז ס"ק י"זסי'
 73 70, - י"ז אות ר"ס ס"ק י"זסי'
 71 קד, - כ' אית ר"ק ס"ק י"זסי'

 73 - נ"א אות ר"ס ס"ק י"ז סי'"
- 3'*ה אות ר'ש ס"ק י"זסי'  ,73 81 
 ב' אות דע"ד ס"ק י"זסי'

 3ד -
- ג' אות הע"ד ס"ק י"זסי'.  4ד 
 4ד - ד' אות רו"ך ק"ק י~זסי'-

 א' אות שע"ח ס"ק י"דסי'
-  

66 
..

 81 66, - ב' אות שע"ח ס"ק י"ז סי' "_

 69 - ד' אות שפ"ו ס"ק י"ןמי:_ 0ד - ג' ~ות ש"פ ס"ג י"ז סן'"
 4ד - י"ז אחת שצ"ה ס"ק י"ו ס",:'

 75 - י"ח אות שצ"ה ס"ק י"וסי'

 79 - ז' אות ת"כ ס"ק י"ז סי'אה"ע
 325 - ב' ס"ק מ"ב סי'"

 ה' ס"ק מ"בסי'
- 326 

 ט' ס"ק מ"בסי'
- 

326 
 325 - ד' אות י'ש ס"ק מ"בסי'
 325 324, - ז' אות כ"ב ס"ק מ"בסי'

 324 - כ"ה ס"ק מ"ב סי'"

) זרועאור

 211 - תרי"ח סי' יבוםהלכית
 89 - תרנ"ג סי' א'הלק

 שמחאור
 309 303, - ט' הל' י' פרק א"שהתהלכות

אחיעזר
 201 198, - כ"ו סי' ג'חלק

 מזרחיאליהו
 306 - ל"ד סי' אי חלקתשובות

 בינהאמרי
- א' טי' היהאההלסות  374 

 ברוךאמרי
 375 - ר"א סי'חו"מ

 היטבבאר
 70 - קמ"ח ס"ק י"ז סי'אה"ע

 69 - קמ'ש ס"ק י"זסי'
 8ד 75, 4ד, 65, - קנ"ב ס"ק י"זסי'
 66 - קנ"ו ס"ק י"וסי'
 335 - י' סעיף ע"זסי'
- א' סעיף צ"גסי'  238 
 90 - מ"א ס"ק קנ"דסי'

 188 - ה' סעיף צ"א סי'חו"מ

 יצחקבאר
 113 - ו' ענף ג'סי'

 161 - י' ענף י' סי'אמ"ע

 בספר הששוי, על 'מירה ומקף שאחריהמטפר



ש

 משהבאר
 325 - 'כ"בסי'

ב"ח
 202 198, 196, - הס"ה סי'יו"ד
, י" 0"אהיץ -  ,67 68 
 323 - מי,צסיייי

 "עגסי'
- 

221 
 214 211, - קי"טסי'"

, קנ"דסי' -  שש 
 307 -4 ק"ססי'

 המ"ה ס4חו"מ
- 

371 

 הגרייאביאור
 53 - ל"ח ס"ק רם"ה סי'יו"ד
 178 - א' סי'אה"ע

 י' סעיף קל"דסי'
- ,  

,126 138 
 ס'" "י סי'חו"מ

 ו' א"ק ו'
- ,9 ,13 16 

4 ט' סעיף ס"אסי'  368 
* טט סעיף ס"אסי'  369 
 76 - צ"הסי'
 369 - קנ"גסי'
 373 - כי,ב .אות קצ"יסי'
 --373 - המ"הסי'

 אפריםבית
, ס"" סי'אהין -  ,223 224 

 דודבית
 פ"ה סי'אמייו

-. 
,211 217 

 הלויבית
 ו4ב - ג' סי' ג'חלק

 הללבית
 223 - שמ"ה סי'יוייד
 158 - צ' סי'אה"ע

 יהודהבית
, י"אסי' -  ,113 114 

 יוסףבית
 191 190, 189, - רם"ד סיי ייידטור
 רס"ח סי' ""

- 
 2סג 1ש,

 330 - י' סי'אהי-ש
4 י"יסי'  ,66 ,67 69 

 נ"א סי' "'י
- 

381 
 קנ'/דסי'

- 
,86 266 

 305 308, 299, 298, - ק"ס סי' אה"עסור
4 י"ד סי'הו"מ  13 

 383 - ט"י סעיף ס"אסי' ""
4 ש"הסי'  352 

 קע"הסי' ""
- 

,360 ,371 372  
 ריץסי'

- 
380 

 161 - ר"נסה
 רג"וסי'

- 
 ") 8"נ

 ישקבבית
 110 - צ"י וף כתובוהמסכת

 מאירביה
 301 300, - פ"ד סי'אה"ע

 פ"1סי'
- 

141 
 - קי"דסי'

382 
 קג"דסי'

 ר4ב -
 30 8נ, - קע"חסי'

 שלמהבית
 346 - ב"ב סי'חו"מ

 עשיאלבית
 88 ו6, - קמץ ס"ק ייץ סייאה"ע

 קמ"ט ס=ק י"זסי'
- 

70 
 קע ס"ק יעסי'"

- 
 ש

 מ'סי'
-  

132 
 ו' ט"ק מ"בסי'

-  
,323 324 

  137 - ד' ס"ק ציצטי'
 ייע ס"ק נ"גסי'

 נ_
111 

 221 - י"גסי,4
 31כ - ל"ב ס"ק ע"יסי'
 231 - כ"ב ס"ק פ'סי
* ,כ"ו ס"ק פ'סי'  235 
 347 - י"ס ס"ק פ"וסי'
 א' ס"ק צ"בסי'

- 
361 

 - ב' ס"ק קייאסי'
223 

 217 216, - ייע פ"ק קי"ס,6"

 138 . י' ס"ק קל"דס"
 ז' ס"ק קל"יסי'

- 
126 

 100; 98, 91, 90, - ב' ס"ק קנ"דסי'
 2ש1011,

 בוצ סש - י"ט ס"ק קנ'"רטי'
 113 112, 91, - ל' ס"ק ש"ד סי'"

 אברהםבני
 ד5ב - י"ח סי'אה"ע



38

 חייםדברי
 357 6ש, - ע"ב סי' ב' חלקאה"ע
 כיץ סי'חו"מ

- 
289 

 מרבבהדגול
 ג' ס"ק רס"ח סי'יו"ד

-  
 מש

 231 - ע'ץ סי'אה"ע

 דחיידיגא
 מ"טעשין

- 
92 

 3!ן 222, - פ"אלאווין

 ממוגותדיגי
 6ע - א' סשיף י' ושער א'חלק

 הקודשדרך
 - י'-י"א סרקים ה' שמעתתא א' חלק א'ספר

287

דרישה
 306 300, - ק"ס סי'טואה"ע

 משהדרכי
 358 - י' סעיף ע"ד סי' א""עטיר

 138 - ד' סעיף קל"ד סי' ""
 127 - ו' ס"ק קל"דסי'

 91 - י' ס"ק קנ"ד סי' ""
 161 - ר"ג סי'חו"מ

 מימוניותהגהות
 136 - " אות ה' פרק שביהותהיכות

 שש 258, - ס' סי' אח"ע ב,חיק רבהון

 אליהוהליכות
 329 325, - ג' חמזר י"ג,סי'

המאירי
 224 - האשה מציאת סרק כתובותמפסת

* פוףגדרים  89 
 ע"ב י, יף,קידושין

- 
 שצ

* פ"ז יף קמא כגא"  224 
 ע"ב ק"מ דף בתרא,בב4

- 
376 

המקגה
 מ' סי'ש"א

- 
133 



א

הפלאה
 374 - פייד דףכתובות
 303 110, י- צ"ז דף'כהגכהת

 232 231, - פ' סי' כתובות חחרוןקונסרס
 קי"ד סי' כתובות אחרוןקונטרס

- ,149 151 

הרא"ה
 221 - ע"ב נ"ב דףכתובות

:.הרא"מ

 74 73, 72, - ל"ו סי'שו"ת

הרמ"ך
 ב"ז הל' כ"א פרק בואה איסורי הל'המב"ם,

- ,212213 

 הכהןושב
 פ"ז סי' שו"ת.

- 
30 

 יעקבזכרון
 . 172 - טגסיי

 214 213, 212, - כ'יף שמואלזקן

 אברהםזרע
 291 - כישי-כ,/ד אותיות ד'סיי
 102 ד9, 95, 94, 93, 92, 90, - י"אסי'

 יאירהוות
 246 - רב"אסי'

 אישחזון
 246 - ב"ג ס"ק ק"ט סי'אה"ע
 375 - כ"ב סי'חויעמ
 136 - ס,ד וף כתובותממכת
 80 - ה' אדת .כ' סי' תש"חהוצאת

 המרדכי( )על שם אנשיחידושי
 - ב' ס"ק תש"ז חלכה ג' פהק סנהדריןמסכת

,1213 

 ושלוםחיים
 ק"ט סי'אה"ע

- 
 שש

 מחוקקחלקת
 70 - מיח מעיף י"ז סי'אה"ע

 ד, ס"ק מ"בסי'
- 323 

 371 - י"ב ס"ק ג'ש סי'אה"ע
 כ"ג ס"ק ע'סי'

- 
238 

 כ"ז ס"ק פ'סי'
- 

154 
 231 - כ"ח ס"ק פ'סי'
 235 - ל"ה ס"ק פ,סי'
 ז' ס"ק צ"טסי'

- 
101 

 217 216, - "'ז סעיף קי"ט סי'"

 וולמהחמדת
 כ"ט סי'יו"ד

- 
198 

 לבחקרי
 י'ןח ט"ז, ט"י, סי',או"ח

- 
51 

 י"טסי'
- ,58 59 

 סופרחתם
 .. 42 - י"ב סי'או"ח

 61 58, 55, 47, 42, 41, 36, - ייצסי'
 158 - רכ"ם סי'יו"ד

 הנ"גסי'
- 

203 
 נ"ו סי' ב'אה"ע

- 
137 

 172 - ע' טי' ו'חלק"
 222 - )מגהה( ע"טסי
 330 - ק"גסי'

 138 - ד' סי'חוואא

 155 153, 152, - ז' סי'"
 48 - ס'שסי'"

 29 - קפ"זסי'

טור
 195 - רס"ו סי'יו"ד

 רס"חסי'
- 

,199 201 
 138 - ד' מעי' ניע סי'אה"ע

 ס"ץס"
- 

,110 113 
 237 - ע"גסי'
 ע"וסי'

- 
166 

 א' ס"ק צ"גסי'
- 

238 
 צ"טסי'

_.2 
95 

 214 - קי"טסי'
 קנ"דסי'

- 
,89 ,112 ,113 265 

 10 - י"ו סי'חו"ח
 352 - ע"הסי'

 165 - ע"טטי'"
 כ' ס"ק קנ"זסי'

- 
371 

 371 370, - י' ס"ק רם"הסי'

 אבןטורי
 ע,ש כ"ב דף השנה ראשחידושים

- 
329 



ט"ו
 ט' ס"ק רס'הת סי'י"ד

- 
199 

 361 - א' סעיף צ"ב סי'אה"ע
 382 - קי"דסי'
 ק"ססיי

- 
306 

 151 149, 148, - ס' סי'חו"מ
 24 22, 20, - עישסי'

 ע"הסי'"
- 

,27 ,28 30 
 154 153, - ע"רסי'

 אומריביע
 384 - חי אות הי סייחו'ומ

 דודידי
 217 216, 212, - ק"אסי'

 שאוליד
 שש 285, - ל"י4-נ'שמ'

 שלמה שלים
 66 - ב' סי' ט"ופרק
 245 - ע"א ע"ה דף יבמותמסכת

 יעקבישועות
 159 - נייג סי' אה"עחלק

 231 - ע"זסי'
 232 - פ'סי'
 155 - קי"ד'סי'

 ישראלישועות
 י"ד( ס"ק משפט ),בעיו י"ד סי'חו"מ

- ,9,15 16 

 הגדולהכנסת
 53 - הגב"י נ"ג סי'או"ת
 ש1 - ס'אץ אות הגב"י א' סי'אה"ע

 - קע"נ ס"ק י"זסי'
,75 ,76 ,77 98 

 - קע"ט אהן כ"ח, אות הגב"י מ"בסי'
319

 92 - מ"ג הטור הגההן קנ"דסי'
 פ"ב 14ת כ"ה סי'חו"מ

- 
223 ', 

 319 - ס"ג חוון ל"דסי'

 אליהוכסא
 אהרוו( ')קתטרס ע"ה סי'ד1'ט

- 167 

 הקדשיםכסף
 ט' סעיף ע"ה 'סי'חו"מ

- 
,28. 32 

 משנהכסף
 52 - ו הל' א' פרק מלכיםהלכות
 2נש - ג הל' י' פרק ,מלכיםד~בות
 67 - ייצ פרק גירישיןחלכות
 52 - ב' הל' י"ו פרק מקדש כליהלכות
 370 - ט"ו הל' י"א פרק מכירההלכות

לבוש
 ק"ז סי'חו"מ

- 
32 

 משנהלחם
 ט"ז הל' י"ד פרק אישותהלכות

- 
231 

 369 - ח' הל' ב' שרק מכירההלכות

מבי"ט
 - שי"ב סי'יו"ד

,55 56 
 229 - רי"ז סי' א'חלק
 331 - ק"ל סי' ג'חלק

 משנהמגיד
 230 - ו"ז אל' יי~ר פרק  אישוההיכות
 352 - ג' פרק ונטעו טועןהלכות
 312 368, - ח' פרק ומתנה יביהה~וה
 - חי הל' כ' סרק מכיהההלכות

369 

 אברהםמגן
 42 - ג"ג סי'יו"ד

 ששוןמהר"א
 95 - ג"ו ג"ה, נ"ד,תשהבות
 180 - ר3"חתשובה
  277 216, - רי"אתשהבה

 לב בןמהר"י
 נ' סי' ב' חלקתשובות

- 
33 

 73 - ב' תשובה א' כלל א'חלק
 י' ט.,, תשיבה ח' כלל ח'חלק

-. 
 5ז

 113 92, - ק"ב סי' ג'חלק
 266 - ק"א סעיף ס"גסי'
 ל"ג סעיף ס"גסי'

- 
 מ%

 הלוימהר"י
 מ"גטי'

- 
35 

 וויילמהר"י
 160 - קע'שתסי'
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 .מהרה'ט

 325 - ט"ו סי' *ה'שחלק
 247 - כיאת כ"ז,סי'
- 'ל"הסי'  330 
 מ"אסי'

- ,  

330 
 109 - קי"גסי'
 קלישסי'

- 
,76 77 

מהרי"ק
 266 - ע"בשורש
 257 - ק"השורש

 קעבימהר"י
 216 215, 214, 213, 211, - י"דסי'

מהרלב"ח
 ל"ג סי'תשובות

- 
,89 ,92 ,96 ,97 113 

 95 - פ"א סי'תשובית

 אלשקרמהר"ם
 - מ"חט,י

, 329 

 מלובליןמהר"ם
 329 - ס"יסי'

 'מפדואהמהר"ם
 324 - ל"זסי'

 מרוטנברגמהר"ם
 ש1 158, - תתקמ"בסי'

 המטה צץ ד"השויית,
- 

175 

 שיףמהר"ם
 111 110, - צ"ז דף כתובותמסכת

מהרש"א
 111 - צ"ז דף כתובותמטכת

מהרקוד"ם
 נ"ג( סו"ס אברהם )מגן פ"ה סי'יו"ד

- 
,42 53 

 381 - כ"ג סי''אהיץ
 77 - נ"וסי'
 13 - ל"ה סי'חו"מ

 29 28, - פ'סי'
 375 289, 288, - ש"פסי'
 165 - ש"צסי'

מהרש"ך
 346 - ל"ב שאלה איחלק
 220 - קט"ז סי' איחלק
- מ"'ב סי' ג'חלק  92 

מהרי"ט
 377 - כ"בסיי

 שלמה( של )יםמהרש"ל
 - כ"ג סי' ח' פרק קסא בבאמסכת

,321,322 323 
 15 11, - י"ד סי' י' פרק קמאבבא

 331 - כ"ה סי'שו"ת

מהרש"ם
 ק"מ סי' א''חלק

- 
,206 207 

 331 - ק"ס סי' א'חלק
 239 - רפ"ב סי' ג'חלק
 348 - כ"ח סי' ה'חלק

 376 - קצ"ח סי' שלום()משסט

 אפריםמחבה
 136 - ו' סי' שכיהותהיכות

 חרשמלאכת
 208 6נש, 205, 204, - קוראקול

 להועילמלמד
 199 - פ"1 סי'יו"ד

 חינוךמנחת
 שמ"ב מצוה.

- 
375 

 יצחקמגחת
 א, סי, ג'חלק

- 286 

 מפלוצק( )הגר"י בתורהמקצוע
 162 - ס' סי'חו"מ

מרדכי
 71 - צ"ב סי' בתרא האשה פרק יבמותמסכת
 גזירות 'דייני שני פרק כתובות"

- 238 
 - חקכיוח טי' הבתים חזקת גתהא בבא"

321
 חש"ז הלכה ג' פיקסנהדרין

- 12 

 בנימיןמשאת
 % - כ"וסי'



393

 דברמשיב
 114 - ע"ו סי' ד'תלק

 נפשמשיבת
 מ"ג סי' %'חלק

- 
' 330 

 למלךמשנה
 79 - י' הל' י' פרק גירושיןהלכות
 ו' הלי י' פהק ולוה מלוההיכות

- 
,100 323 

 147 - י' פרק ומתנה זכיהחלכית
 381 - י"א פרק מכירההלכות
- 'ד' חל' ז' פיק מעשרהלכות  185 
 216 - כ"ז הל' כ"א פרק ביאה אי8וריהלכות

 גאון( )ר"ש ישריםמשפטים
 112 11נ, - ל"וסי'

 שרד( )לבושי דשאנאות
  ר20 - קל"ב סי'אה"ע
 287 - א'חלק

 ביהודהגודע
, א' סי' קמאמהדהרא -  172 
4 ט"ו סי' קמאמהדורה  188 
 323 - ס"א ס" או"ח חגיגאמהדורה
 צ' סי' אה"ע חנקנאמהד'גרא

- 
14 

 קנ"ו סי' אה"ע ,תנינאמהדורה
- 

390 
 27נ - כ"ה--כ"ח סי'תו"מ

 130 - ל"ב סי' תנינאמההורה
 'ל"ו סי' חו"מ תנינאמהדורה

- 
 2!ש 281,

 127 - מ"ז סי' תניואמהדורה
 266 - פ"ט סי' 'תגינאמהדוהה
 150 - צ"ה סי' ,תנונאמהדורה

 יוסףנימוקי
 231 230, - ע"ב צ' דף כתובותמסכת

 378 - ע"ב קמיש דף בתראבבא

 )ש"ך( הכסףנקודות
 203 - ש"ה סי'יו"ד

 המשפטנתיבות
 35 - כ' סיק מיע סי'חייושים

 86 - רכ"ה דף ירומם רבינועל
 308 - רס"גרף

 ל"א ס"ק קע"1 סי'הו"מ
- 

345 
 375 - ר"אסי'
 370 - א' ס"ק ר"וסי'

סמ"ג
 212 - קכ"הלאויו

סמ"ע
 148 - ט"ו ס"ק ס' סי'טוחו"מ

 24 20, - ע"אסי'
 32 - ק"זסי'"

 275 - ה' ס"ק ק"חסי'
 48 - קכ"וסי'

 379 - מ' ס"ק המ"וס"
 153 - ב' ס"ק ע"רסי'

 החנוךספר
 ש5"גמצוה

- 
378 

ספרי
 315 - עקב פרשתדברים
 53 52, - י"זוופטים

 ביהוסףעדות
 14 - כ"כ י"ס,סי'

 קהודהעזרת

 יצחקעין
 ל"ב אות כ"ו סי' א'חלק

- 
,110 112 

 113 - ה' אות 2"ז סי' ב'חלק

 השולחוערור
 195 - מ' סעיף רס"1 סי'יו"ד
4 רכ"ט אות י"ז סי'אה"ע  66 

 67 -4 ו"ל אות י"זסי'

3 ן -
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- 27 עמ' ה'כרך -381 ב' אות ס' סי'1  95 
 117 עמ' "" 24 - א' סעיף ע"אסי'

-  
321 

 ע"הסי'
- 

,30 31 
. 

 137 - ש2 עמ' ""
 המלהסי'

- 
- 240 עמ' "'י 375  107  

- 322 עמ'ו'  289 
 214 8מ' ז'", )הספרדי(וולחן

-  
258 

 ה' סעיף ט' סן'!
- 

- 345 עמ' "" 379 שע,  14 
 353 עמ' "" 330 - ו' ס"ק ל"וסי'

-  353 
- 95 פמ" ט'" 381 - י"ד סעיף ס'סי'  107 

- 182עמ'  247 
ב
 אהרן מטהפרח 257 - י"ד סי'ש

 212 - י"ז סי' ב'חלק
 372 - ח'שאלה,חק
 ט'שאלה 328 - קידושין:ת

- 
369 

פרישהשע
 231 - ע"ז סי' אה"עטור 197 196, - ע"א צ' וף יבמחתן

 300 - האשה פרק רישיבמות
 חדשסרי 197 - ע'ש י"א וףכתובות
- קה'ט סי'אה"ע 111 - צ"ז דףכתיבות  16ג 14ג, 213, 212, 211, 

.'ק
 מגדיםפרי

 331 - י"ג סי'א'
 אש . וי-ה' ס-' ח"בשו"ח 330 - ע"ר 'ס"ט 'דף,ב'

 הביתפתח
  373 372, 370, - ג' עגף ל"חסי'ה

 330 - ק"ה סי'ב'
 קי"'ז סי',ב'

- 260 -
,

 תשובהפתחי
 ל"ז , ס"ק ד' סי'אה"ע

- 322 
 ה, ס"ק ה'סי'"שירות

- 248 
 81 - י"ג ס"ק י"יסי''י 28 = ט' סי'א'

 77 76, - ל"ג ס"ק י"זסי'
 ג, ס"ג מ"בסי'" הרגניים הדין בתי שלין

- 325 
 74 עמ'א'

-  
111 

.
 111 - ז' ס"ק ג"גסי'"

- 201 עמ'"  
 - י' סוק ע"וס"'י 161

351 
- 214 עח'"  

 ג"ד ס"ק פ"ז סי'', 359
- 

339 
- 132 130, עמ'ב'  259 

.
 95 - כ' ס"ק צ"טסי'"

 138 ןמ'"
-  

 336 335, ס"ק,ו',-ך צ"טסי'" 258
- 157עמ'  179 - ה' ס"ק קי"זסי'" 322 

- 81 18, 8פ'ג'  ט' ס"ק קל"ד סי'" 14 
- 

128 
 44עמ'

-  
 86 - י"ח ס"ק קג"ד סי'" 298 7ש,

 47עמ'
 נ_

111 
' 

 266 - י"ט ס"ק קנ"י סי'"
- 55עמ'  191 - ר"א סי'" 303 
- 89 84, 82,עמ'  א' ס"ק ר"א סי'" 107 

- 288 
* שעוון'  321 - מ' ס"ק ל"י סי'חו"מ 289 

 ג' ס"ק ס' סי'" -111 161 עמ'ו'
- 

,360 381 
 302עמ'

-4 
 23 22, 18, - די ס"ק ס"ט סי'" 381
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 ו"" סיחו"מ
.-: 30 

 276 - ה' ס"ק צ"א סי' '"

 276 - ה' ס"ק ק"חסיי

 ג' ס"ק קפ"הס"
 נ_

282 
 ו' ס"ק ר"גסי'"

- 
127 

 ב' ס"ק רם"הסי'
- 

,371 315 

 דבשצוף
 329 - כ"ה ס"שו"ת

 צדקצמח
 66 - ק"אסי',

 204 - ל"ה סי'אה"ע

 הספיקותקונטדס
 245 - ו' אות יסלל

 החושןקצות
 379 - ב' ס"ק ט'סי'
 א' ס"ק ל"טסי'

- 
288 

 322 - ב' ס"ק ש'ס"
 32 - מ' ס"ק פ"זסי'
 ח' ז', ס"ק פ"חסי'

- 
340 

 343 - ז' ס"ק קע"וטי'

 288 - א' ס"ק ר"חסי'
 288 - י"א ס"ק ר"טסי'

 ח' ט"ק ר"יסי
- 

126 
 א' ס"ק רמ"הסי'

- 
,372 373 

 160 -'159, ג' ס"ק ר"נס"

ראב"ד
 230 229, - טא הל' י"ד פרק אישותהלכדת
 ח' הל' ב' פרק מכירההלכות

- 
369 

 303 ח2, - י"ג פרק כו?ובות הרי"ףעל

ראן"ח
 - ו'טי'

,212 ,215 ,216 217 
 322 - מ"הסי'
 76 - ס"הסי'
 ע"הסי'

- 
,76 ,76 ,77 113 

 18ג - ע"וסי'

רא"ש
 .ח' אוה י"ט פרק םע~ןלמכת

-  
199 

 302 301, 300, 299, 298,. - כ"ד אה? ו' פרקיבשע'ת
 שמו רהר, - 5"ה א"ת י' פהק"

 199 - ליש שצת הדילץפרה

 שש 244, = ע"א ע"ה דף יבמותמסכת
 211 - עי,ב כ"ז דף בתדבותיי
 221 220, - י'אר אית נערהפרקיייי

 110 - ו' אות אעם"יסרק
 220 - ,המאצה מצי1חזפרק

 154 - דשושא פרק"
 376 - ע"ב ק"אוף

 350 - )ועספות( ס'י וףגיטיו

 373 - ח' דףקידושיו
 כ'דף

- 
329 

 10 - ם' יעת ג' פרקסנהדרין

 9 - מ"א שאא ג' פרק ","

 156 - ד' אהן ז' כללתשובות
 157 - ד' אות ח'כלל

 י"א אות ח'כלי
- 

156 
 ל' ט', ה',כלל

- 
78 

 132 - י'א5לי"
 191 190, - י"בכלל
 86 - א' אות ל"גכלל

 247 - ב' אהן ל"הנלל

 136 - ה' אות ל"הכלל"
 179 - מ"בכלל

 232 89, - מ"גכלל"
 277 188, 33, 32, ע2, - פ"ו כלל",.-

 ו' (עת פ"ח כללי,
- 

346 

 זי אדת פ"טכלל"
- 

346 
 ב' צות ק"גכילי'

- 
33 

 פעליםרב
 99 94, 93, - י"ב סי' אה"ע ו'חלק

רדב"ז
 14 - קע"ב סי' א'חיק
 ל 92 81, - )קי"ח( קפ"ח אלף סי' ד'חלק

 191 190, - רע"חסי'
 ג' הל' י"א פרק עדות הלכותרמב"ם,

- 
320 

 322 320, - שי"ב סי' א' חלקחשובות
 תק"ג סי' א'חלק

- 
376-375 

 %50 - ת,אה ס" ב'"לק

 מיגאשר"י
 ו"ב כ"א יף בתרא בואמסכת

- 
48 

 239 - קי"ח סי'תשובוה

ריב"ש
 152 - מ"דסי'
 קכ"זסי'

- ,  

107 
., 

 329 - ק"עסי'.
 תע"ה הכ"ג, ר3"ב,סי'

- 
13 
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 רמ"הסי'
- 

,43 44 
 95 - ש"אסי'
 216 - ש"ססי'
 73 - שע"וסי'
 154 - ת"פסי'
 תפ"דסי'

- 
163 

ריטב"א
 ע"א צ' דף יממותממכת

- 
196 

 - כיץ הל' כ"א פרק ביאה 'אשוריהלכהח
,212213 

 66 -י ייצ פרקגירושיו
 ו', ה', הל' ז' פהקמעשרוח"

-  189 
 - ,כייו כ', ט"ז, הל' ו' פרק היוקושכלי

,5152 
 0וש - א' הי' א' פרק המהקדשיןפסולי"

 276 - י"א הל' י' פרק ואבידהגזילה
 ח' חל' ב' פיקמציהה

- ,  

369 
 370 - י"א הל' ד' פהקמכיהה"

 126 - יישו הל' ה' מרקמכיהה
 340 339, - ה' הל' כ' פרקמכירה"

 126 - י"ב הי' כ"ג פרקמכיהה
 224 - ט'וו י"ד, הל' ד' פרק ומזיקתגבל"

 164 ,-,163, א' 'ה'ל' ב' פרק ולוהמלוה
 116 - ו' חל" כ"ג פרק ולוה מל,וה"

 ז' ו', פרקסנהירין
- 

9 
 178 - ה' הל' י"ז פרקסנהדריו
 322 - סיף י"ח פרקסנהורין

 315 - א' הל' כ"א פרקסנהוריןיי
 176 - י"א , הל' כ"ה פהקסנהדרין
 320 - י' ג', הל' י'א פיקעוהת

 -330 ה' חל' י"א פרק עדהע"
 52 - ו' הל' א' פרקמלכים

רמב"ן
 ו,ש 6וש, - ב' א' ,ויקרא חתורהעל

 309 - ע,וב מ"א יף יבמותמסכת
 195 - ע"א מ"ח דףיבמות
 135 134, - ג"ד דףכתובות
 318 - כ"ז דףנדרים

 379 377, - ב' דף בהראבבא'י
 - )מלחמות( , ע"ב הי דף בתראבבא

,276277 
 380 - עייב קעייה דף בתראבבא

רמ"ע
 14 - פ"ח סי'שויית

ר"ן
 חבוגה פהק ש,בתסשכת

- 54 
 213 212, 211, - ע"ב כ"ז וףכתובהת
 95 - שנהפתתה נערה סוףכתובות
 פ"ז יףכתובות

- 
380 

 ע"ב כ"ן דףנורים
- 

 378 שע,
 134 133, - נ"ב דףקידושיו

 133 132, - נ"ט דףקידגשיו"

 197 195, - ע'ש י"א וףכחןבות
4 ע"ב ב"ז דף,  212 

 9נש - ע"ג מ'שדף
 ע"ב ג"בדף

- 
,213 222 

 309 - ע"א נ"ז דף"
 230 - ע"ב צ'דף

 180 - ע"ב ל"ה דףגיטין
 378 - ע"ב ,קמ"א דף בתראבבא

,רי"ף

 134 133, - נייד דף כתוברת,מסכת

 27 - קי"ח דף קמא בבא"

ריצב"א
 - "זאת" ד'וה ע"ב 3"ב דף בתרא בסאאסכת

10 
 112 ד8, - ע"ב ס"ה וף יבמותתוספות
 - 'ו' סי' נשים ס' מיימהניותתשוגוח

,88,89 ,96 ,91 ,92 ,97 ,103 112 

רמ"א
 149 - ס' סי'שו"ת
 13 - ק"ח סי'שו"ת

רמ"ה
 1~3 - ע"א ג' דף בתרא בבאמסכת

רמג"ם
 -י_204 מ"ב פ"א תרומות המשנקדתפיהוש
 א' פהק כריתות חמשניותפירוש

- 
59 

 י"ד הל' ו' פרק חורה תלסהדהלכוח
- ,176 218 

 שאב - י' הל' די פרקאיש"ת
 לישו ה'ל' ט' פרקאישחן

- 324 
 10 - ב' הל' י' פרקאיו4"ת
 81 - י' הל' י' פרקאישות
 ט"ז הל' י"ד פרקאי"טות

- 
229 

 232 - י' הל' כ'ש פהקאיום'ות
 198 - אי-י' הל' י"ג פרק ביאהאיסורי

 198 - י"ז הל' י"ג פרק ב-אהאי~רי
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 247 - ע"א ס"א דף קידושיןקפכת
* ג' סי'תעיבה  73 

 איגר( עקיבא )רבירעק"א
 330 - ק' סי'תשהבות

רש"י
 195 - עיש מ"ח דף יבמותממכת

 267 - ע"ב פ"ט דףיבמות
 211 - ע"ב כ"ז דףכתובות
 360 - ע"ב פ"ג דףכתהבות
 פ"ז רףכהוגות

- 
380 

 6וש - ע"ב צ"ז דףכתנבות
 367 - ק"ד דףכתובהע

 189 - ל' דףגיטין"
 85נ - ע'/ב מ"ז דףגיטין

 49 - ע"א ,ו' וףקי"ושין"
 319 - עיזב סייר וףקידושין
 י26 - ע"ב מ"ו דף קמאבבא

 176 - קי"ב דף קפא בבא"
 298 - י"ב דף מציעאבבא"

 16 15, 10, 9, - ע"ב לייו דףסנהדרין
 58 - ה' דףכריתות

 שמעתתאשב
 320 - כיש סעיף א'שמשתתא
 245 - ט' ח', פרק ,ו'שמעתתא

 יעקבשבות
 114 - ק"א סי' א'חלק
* ק"ח סי' א'חלק  235 
 30 - קמ"ה סי' ב'חלק
 82 81, - ק"י סי' ג'חלק
 149 - קמ"ב סי' ג'חלק
 217 - קיייטסי'

 בנימיןשבט
 ש'סי'

- 
,257 ,258 259 

 יהושעעודה
 212 - ע"א ק"ו דף גיטיןמסכת

 חמדשדי
 55 - מ"ב מ"א, אות ז' סי' הזקהמערכת
 245 - האלף'מערכת
 קבייג סית כללים אלףמערכת

- 
319 

 319 - קט"ט אות כללים חלףמערכת
 ס!צ - י' אווע ל' סי' גטמערכת
 3!% 321, - ש2'עז .כלל אלף מערכת א'כרך

 ומשיבשואל
 28 - על"ד סי' ב' חלק קפשמההורא
 מ"א סי' גי חלק ק14חמ"חורא

- 
,31 33 

 28 - נ"ג סי' א חלק תנו2אמההורא

 81 80, - קכ"גסי'
 80 79, 65, - קכ"דסי'
 81 80, - קכ"הסי'
 81 - ק"לסי'
 288 - קל"ד'סי'
 93 - ק"1סי'

 נישו סי'חחדשהת
 נ._

,110 112 
 - י"א ס"ק ג"ה סי' תניינא,מההויא

%
 326 - ג'ד נ"ה, סי' תניעאמהדורה"

 258 - ע"י טי' תנ"נחמהוירה
 18 - ב' סעיף ס"ט סי' חו"מחידהשים
 308 - א' חלק וחידישדרוש
 162 161, - קמ"ז סי'פסקים
 132 - מ' סי' אה"עהגהוה

* ד' סעיף נ"גסי'  138 
 ג' ,סעיף נ"וסי'

- 
308 

 276 - י"א סעיף פ"ב סי'חוי,מ
 ר"אסי'

- 
191 

רשב"א
 11 10, - תתק"מ סי' אלפיים"שובהע

 ר3',ה סי'חלף
- 113 

 320 - רייי סי' ב',חלק
 230 - שצ'וו סי' ביחלק
 8וד - רע"ג סי' ד'חלק
 349 - לרמב"1( )מיוחסות ע"זסי'
 8א - עי,ב מ"א דף "ממותחיוושים

 195 - עייא ייש 'דףכתובית
 180 - ע"ב ל"ה דףגיטין
 375 - עיעכ ק' דף קמאבבא
 - קי"ב דף קמאבבא

'176 

 קמ"ה דף בתרא בבא"
- 

136 
- ,כ' סי' אדםתולדות  371 

רשביים
 191 - קכ~ג דף בתהא בבאמסכח
 319 - קל"ד דף בתראבגא"

 128 - ע"ב קל"וז דף בתראבבא

רשד"ם
 158 - ק-ד סי'יו"ד
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 50 - י"ו סי' ב'חלק
 46 45, - 'ל',ג סי' ב'חלק

 330 - רע"ה סי' א' חלקתליתאה

 - ז' סעיף קנ"ד סי'אה"ע
,90,105 ,106 ,265 266 

 305 - א' סעיף ק"ס סי'"
 29 - ב' סעיף י"ב סי'חו"'מ

- 'ה' מעיף י"דסי'  
8 

 134 - כ"אסי'"
 339 - כ"דסי'
 267 - )רמ"א( א' סעיף כ"דסי'

 330 - י"ח סןיף ל'"ךסי'

- א' סעיף מ'סי'  370 

- 'ג' 'סעיף 'מ'"הסי'"  
,94 349 

- ג' סעיף ס'סי'  ,148 359 

 48 - ס"אסי
 שש - )המ'ש( ט' טעיף ס"אסי'
 י"ג סעיף ס"אסי'

- 94 
 %13 - ט"ז סעיף ס"אסי'"

 ו' סעיף 'ס"ו0י'
- 

370 
 278 275, - )רמ"א( ה' טעיף ס"טסי'"

 20 - א' סעיף ע"אסי'

 20 - ז' סעיף ע"אסי'"
 236 - ו' סעיף ע"גסי'
 32 29, 27, - ט' סעיף ע"הסי'

 352 32, - כ"ג מעיף ע"ה סי'"

 21 - ב' סעיף פ"בסי'"
 185 32, - ה' סעיף צ"אסי'

 ט' סעיף צ"בסי'
- 

233 

 176 - ציהסי'"
 163 162, - ט"ו סעיף צ"זסי'"

 367 - א' סעיף צ"חסי'"

 164 - צ"'טסי'"
 32 - ק"זסי'

 275 - )רמ"א( א' סעיף ק"חסי'"
 26 - ה' סעיף ק"חסי'
 48 - ה' מעיף קכ"וסי'
 375 )רמ"א( קכ"טסי'
 369 - )רמ',א( ב' סעיף קנ"גסי'
 276 - י"א סעיף קנ"זסי'

 157 - ג' סעיף קע"וטי'"

 345 - י"ד סעיף קע"וסי'
 127 126, - ר"גסי'

 'שולח7

יו"ן

אה'"

 )ורמ"א(ערוך
- א' סעיף 'ר"חסי'  360 
 רל"בסי'

- 
156 

 - )המ"א( כ"ב סעיף ר,מ"הסי'
,36,41 ,47 53 

 305 - ריעסי'
 224 - ג' ב', סעיף הנ"בסי'
 224 - י"ב מעיף רנ"בסי'
 ה' סעיף ר"ססי'

- 
166 

 ,ו' סעיף רס"זטי'
-  

,195 196 

 202 - ז' סעיף רח"חסי'
 196 195, - ח' מעיף רס"חסי'

 223 - שמ"הסי'
 א' סי'ע

- 
178 

 197 - ט"זסי'
 69 66, 65, - מ"ח מעיף י"זסי'

 65 - )רמ"א( 2' מעיף י"זסי'

 325 - כ"חסי'
 329 - י"ט סעיף כ"חסי'
- א' מעיף 'מ"בסי'  328 
- ,)ר4"א( ב' 'סעיף מ"בסי'  

323 

- 'ה' סעיף מ"בסי'  
320 

 371 - ')רמ"א( נ"אסי'
 ע'סי'

- 
109 

 ז' סעיף ע'סי'
- 

,237 238 
 לורמ,א( י' סעיף ע"דסי'

- 357 

 247 - )'רמ"א( ג' סעיף ע"זסי'

 ז' סעיף ע"זסי'
- 

229 
 א, סעיף ע"טסי'

- 220 
 )רמ"א( ט"ו מעיף פ'סי'

- 
,231 235 

 234 - ה' מעיף פ"בסי'
 224 - פ"גסי'

 ח' ז', מעיף פ"הטי'
- 

95 

 347 - פ"וסי'
 339 - כ"ד מעיף פ"זסי'
 361 - א' סעיף צ"בסי'
- א' סעיף צ"גסי'  238 
 95 - )ר,מ"א( ב' סעיף צ"טסי'

 368 - ד' מעיף ק"אסי'
 86 - ב' מעיף קי"זסי'

 214 - קי"טסי'
 218 - )רמ"א( ח' סעיף קי"טסי'
 138 126, - ד' סעיף קל"דסי'

 128 - ה' סעיף קל"דסי'

 שוב - )ימ"א( א' מעיף ר"ו שי'/ן
 126 - )רמ"א( ד, מעיף ר"ט ישי,,,

 ג' סעיף ר"יסי'"ן
-  

126 

 340 - ד' סעיף רכקאסי'"

 ג' סעיף רכ"הסי'"
- 

382 
 371 - )רמ'ש!( רמ"הסי'

 379 - )רמ"א( רמ"ו סי'"

 ס'ן
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 245 - ע"א ס"ד דף יבמותמסכת 369 - ני מעיף רנ"ג סי'תו"מ
 87 - ע"ב ס"הדף"" 153 - ב' סעיף עיירסי'"

 ט' סעיף שע"הסי'
-  244 - ע"א ע"הדף"" 276 

 תכ"דסי'
- 

 196 - עייא צידף"'י אצ
 136 - ב' דף כתובותיי מקובצתשיטה 79 - ע"ב צ"רדף'"

 199 195, - ע"א 1"אוף"" 202 0)ש, - ע"ג י"א יף כתונהתמסכת
 ע'"ב פ"ג דףכתובות"

- 
- ו"טוף"" 360  245 

 211 210, - ע"ב כייזדף,י" שב - פייז דףכתובות"
 צ"ז דףכתובות

- 
 301 162, 154, - עיש מ"גדףיייי אצ 308, 111,

 ע"ב מ"ו יף קמאבבא"
- 

 %5 223, 222, 132,221, 175 - קי"ג דף קמאבבא" - עיוב מ"זדףיייי 268
 320 - ע"ב נ"בדף"" - ע"ב י"ב דף מציעאבגא"

 133 131, - נ"דדף"" 309 303, 302, 297,300,
 רס"ח סי'יו"ד 358 ע"א ס,שדף,,"ש"ך 306 אצ, - ע"כ ג"חדף""

- 
 245 - ע"א ע'דף"" 199

 360 - פ"ב פיעדף"יי 134 - כיש! סי'חו"מ
 381 - ע"ב צ"גדף"" 330 - ל"גסי'"
 374 - ע"ב קישדף"" 24 21, 20, - ע"אסי'"
 ל"ד ס"ק ע"גסי'"

- 
 55 - ק"גדף"" 236

 367 - ק"רדף"יי . 8ב - ז' ס"ק 1"הסי'
 379 - כ"ז דףנדרים" 34 - כ"ז ס"ק ע"הסי'
 205 204, - ע"ב ע"א  דף"" ד34 - י"ח ס"ק ע"זסי' 370 - פ"ב ו' יףגיטין" 352 - פ' ס"ק ע"הסי'
 132 - ע"א נ"ט וף"" 340 - י"ב ס"ק פ"חסי' 49 48, - ע"א ו' דףקיהושיןיי 234 233, - י"ט ס"ק פיוכסי'

 327 - ע"א ס"ה דף'," 32 29, - כ"ה 'ס"ק צ"אסי'"
 ח' ס"ק ק"המי' ד6ב - עייב מ"ו דף קמאבבאי, 233 - י"ך ס"ק צ"בסיי"

 פ' רף """ 276 -
- 383 

 176 175, - קי"ב דף ""י, 30 - כ"ו ס"ק רל"בסי'"
 ע"ב י'וב דף מציעאבבאי, 47 - ט"ו ס"ק רמ"הסי'"

- 
 %צ 298, 297,

- ע,ן-וף""" 50 49, - שיייב סי'יו"ד 196 - ע"ב ע"אוף",," משמואלשם 32 28, 1ש, - ע'ש נ"בדף"""  163 164 
 עיש צ"רדף""

- 
 361 - ע"ב ז,דף",," 57 56, - ו'סי' 277 276, - ע"א ה' דף בתרא בבא,, יו"טשמחת 373

 3!(3 - קל"בדף,,"" 91 - ,;תומפות"ערך 277 - ע"ב ע,דף,,,,,, הגדוליםשם טש - ע"ב ח'דף
 ע,/ב קל"חדף"""

- 
 ע"ב ק"מ דף,,,,,, בבלי( )תלמודש"ס 128

- 
  דדב - ע"ב המ"אדף,'"" 46 - ע"א כ"ח דף ברכותמסכח 368

 ע"א קמ"גדף"י," 204 203, - בי משנה א' פהק תחומווז"
- 

 ע"ב עייב דףיהביא 126
- 

 קמ"הדף""יי. 52 42,
- 

 ע"ב קמ'שדף"יי" 46 - עי,ב פ"הוף 135
- 

 16 15, 9, - ע"ב ל"א דף סנהרריןיי. 46 - עי:א טייז דףיבמות 370
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 ל"ט דף שגשותמסכת
- 

 308 - ע"א נ"ח וף יבמותמסכת 340
 שש - ע"א ס"ד דף"',

 146 -  ?"א ס"הדף"
 102 101, 91, 87,88, - עכי" ד"ה ע"ב ס"הדף
 111 - ע"ב ט, דףכתובות

 ע"ב 3אדף
- 

211 
 301 300, - ע"א מ"זדף,
 - ,;ומאי" ,ד"ה נ'דף

222. 
 373 - ,,געפ"י" ד',ה ע"ב נ"דדף,"

 288 - ע"ב ג"ו ,דף

 - ";מציאתה" י"ה ע"א ס"ו דף .""
,299,300 301 

 245 - ע"א ע'דף"
 375 - "אל"בא" י"ה ק"בדף

 307 - ע"ב ק"זוף""

 סוףנדריס"
- 

,91 99 
 224 - ,4כל" ד"ה נ"ה דףגיטין

 373 - ע"ב ח' דףקיוו,בי1

 9 - ע"א כ"ז וף קמאבבח"
 ע"ב כ"ז דף."

- 
245 

 - ,יהא" ו"ץ ע"א י' וף 'מציעאבבא
133

 - ,;פישור ד"ה ע"א י"א דף "',
185

 34 31,33, - "הלה" ד'אז צ"ז דף""
 - "חסא" ו,חה ע"ב קכ"ג דף בתרא בבאי,

185

 189 - קל"ג דף " יייי

 245 - ע"ב ג' יףסגהדריו
 9 - "ויצוא" ד"ה ע"ב ל"ח דף ""

 196 195, - ע"ב ס"ח דף"

 375 - ע"ב י"ח וף בכורות"

 טוב יוםתוספות
  71 - י' סי, בתראי גאוניתשובות

 הי"דתוספות
 ע,ש! י"א דף כהובותמסכת

- 
202 

 - ע"א נ' דףקידושין
137 

 כהניםתורת
 53 52, -  ו4מעיפהשת

 ירושלמיתלמור
 154 - הבושח פרק כתובותמסכת

 א% 230, - עשר אחדפרק

 197 - ע"ב ל"ו יף זרהעבודה
 290 - ע"א ו' דףהוריית

 58 - י"אדף
 214 212, - י"ד הל, ב' פהקשמחהת
 58 - ה' יףכריהות
 46 - ע"א ע"ג וףנלנחות
 287 - ע"ב נ"ו דףבכורות

 אשרשער
 77 - כ"ז סי'אה"ע

 המלדשער
 112 111, 88, -- ד' סעיף חחגיםחופת

 ג, כלל מקוחשותהלסות
-- 31( 

 המשפטשער
 ס' סי'חו"מ

-- 
158 

 33 23, 20, -- ח' סעיף ע"אסי'

 31 -- וי ס-ק ע"הסי'

 34 -- טי ס"קן ע"הסי'
 נ/ ס"ק ע"טסי'

-- 34 
 276 275, -. ד' ס"ק ק"חסי'

 יווסר21ערי
 245 -. ג' פהק ג'41ער
 380 -- ב' שרק ה'ופער

 200 פ19, -י ק"ט ס" י'תיק  וווםוברידי
 199 -- קיע:דק"ג סי' ב'הלק

תומים
 329 -- י"א ס"ק ל"ד סי'חו"מ

 329 -- י' ו("ק ל"וסי'
 ו' ס"ק ו""גסי'

-- 
35 

 -- ט'סי'
,152 ,153 ,155 224 

 ,33 27, -- כ"א ס"ה ע"הסי'

 321 -- כ-ו ס"ק סהשס"

 163 -- י"ג ס"ק צ'ץסי'
 ק"הכי'

- 4  
276 

תוספחז
 178 175,177, -- ,%אי" ד"ה י"ד דף קטו מופד,שמטת

 307 298,299, - "ימד" ד"ה ע"ב מ'ש דףיבו2ת

199 - יוסי" ,ירני 'ד"ה ע"ב מ"ו דף"
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 ט' הל' השרת פרק גיטיןמטכת
- 

211 
 304 303, - א' פרק מציעאכבא

 תש"ך הדיוןתקנות
 14 - ק'"תתקגה
 314 - קל"ט.תקנה
 ל"ו( דף אדמה )מזבח ירושליםתקנות

- 59 

 )תומיס( כהןתקפו
 111 - כ"הסי'

 הדשןתרומת
 קכ"ח סי'פפקים

- 
,44 46 

 139 138, - ד' סעיף קל"ד סי' העזראבן

 אצ - ר"י סי'פסקים
 160 - שכ"אשחלה

תשב"ץ
 שפ - צ"ד סי' א'חלק
 קל"א סי' ב'חלק

- 
158 

 221 - רצ"ב סי' ב'חלק
 320 - י' סי' ג'חלק

 הגאוניםתשובות
 89 85, - י"ט סי' האשוניס שלהורתם

 מימוניתתשובות
 1' סי' נשיםספר

-  
,88 91 

 ס"ז סי' משפסיםספר
- 

369 
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 הענינים תוכןג.
אגודה
 לצרכי שנוסדה אגודה למנהלי רשותאין

 184 182, התקנון מן לסטותצדקה

 שחזרו והטועגים מהאגודה שפרשוחברים
 184 182, טענתם להוכיח חייביםאליה

 שפרשה הקבוצה של אנשים לכמה עזרהמתן
 להיות חזרה שהקבוצה הוכחה בואין

 185 183, באגודהחברה

  האגודה מן תמיכה פעמים כמה שקבלועניים
 להם לתת  שימשיכו  לררוש  יכוליםאינס

,183185 

 לתת להתחייב יכולים איגם האגודהמגהלי
 שתקנון לאנשים קבע בדרךהקצבה
 במקרה רק להם לתת מרשההאגודה
 185 183, בזה מיוחד צורךשיש

 אינו לכולל השייכים ליחידים תמיכהמתן
 186 התמיכה לתבוע לכולל זכותמקנה

 לציין חייבת הכללי" "וער כמואגודה
 המאוגרים הכוללים שמות אתבטופסיה

 187 186,בה

אומדנה
 דעתו גילה המכירה ולפני נכסיוהמוכר
 לישראל לעלות שרוצה משום מוכרשהוא
 אונס מחמת לעלות יכול איננו כךואחר
 רצה לא דהכי שאדעתא אומדנה כאןיש

 131למכור

 פועלת לעלות רוצה אינו הוא אםאך
 רוצה שאיננו הקונה לטובתאומדנה

 של ברצונו תלוי יהיה המכירהשתוקף
 131המוכר

 האומדנה גירושין בהסכם שניתנההתחייבות
 הגירושיו התקיימו שלא עוד שכלהיא
 131 ההתחייבות את לבצעאיל

 זוז מאתיים אלא גובה אינההגישואין לפני ומת לארוסתו גדולה כתובהכתב
 כתובה תוספת לה שכתב היאשאומדנה

 חתנה לא אם אף לכונס", מנת עלרק
 132 , 131, במפורשזאת

 ארוסה בעודה ומתה נדוניא אביה להכתב
 היא האומדנה אם הפוסקיםמחלוקת
 להיפד או מיד הבעל שיזכה רצהשהאב

 ו;בעל את ליהנות שרצה היאשהאומדנה
 132 תהנה הבת גם כאשררק

 שזמן היא האומדנה נתובהבתוספות
 ואם הנישואין לאחר רק הואההתחייבות

 135 134, פטור כן לפני גירשה אומת

 שגתן האומדנה לאשתו בגדים שנתןבעל
 אומדנה היא בפניו שתעמוד כדי רקלה

 מיד בבגדים זוכה היא אך קנינהבהגבלת
 חייבת אינה כרחה בעל גירשה אםולכן

 135 הבגדים את לילהחזיר

 כתמורה הכסף קבלת הוא הנימוקבמכר,
 המקח לבטל אחרת אומדנה מהניולא

137

 להתגרש שרוצה משום כתובתהכשמחלה
 תתגרש אם רק שמחלה ברורה אומדנהיש

137
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 מוגבל זמל ללא התחייבות ניתנהכאשר
 לעת רק היתה המחייב שכוונתהאומדנה,
 את לבטל בכוחה יש המקבל שלהצורך

 149 עברה הצורך עת כאשרההתחייבות

 הואיל קצוב לזמן התחייב אםאך
 מחלוקת תנאי כל ללא היאוההתחייבות
 האומדנה של בכוחה יש אםהפוסקים
 151 149,לבטלה

 הבן ומת וכלתו בנו את לפרנסהתחייב
 שלא האומדנה בגלל ההתחייבותמתבטלת
 152 כזה במקרההתחייב

 ומתה לחתן שפסק, אביה או שפסקה,אשה
 152 שתהנה מנת על שפסקו היאאוסדנה

 מנכסיו וירד לחברו מתנה לתת אדםהתחייב
 שמצבו ידע שאילו אומדנה קיימתהאם
 ז מתחייב היה לא כךיהיה

,155,156 158 

 תשמישיו וכל ביתו למכור אדם מחייביםאין
 דהכי אדעתא כי בהתחייבותו לעמודכדי
 156 התחייבלא

 תלויה היא אם התחייבות מבטלתאומדנה
 157 הנותןבדעמ

 אין והמקבל הנותן בדעת תלויה היאאם
 את מבטלת בלבד הנותן מצדאומדנה

 157ההתחייבות

 המקבל ברצון גם תלויה לחתניםנדוניא
 157 לנישואין מסכים הוא דהכישאדעתא

 מנכסיו וירד לבתו נדוניא לתתהתחייב
 לעמוד כדי ביתו למכור חייב הואאין

 לן אדם שאין לכל ידוע כיבהתחייבותו
158 בתו את ומשיאבחוצות

 ושיקול ומוחלטת ודאית שאינהאומדנה
 בכוחה אין ולכאן לכאן נוטההדעת

 תנאי ללא נעשתה אשר התחייבותלבטל
 159והסתייגות

 אלא המתנה לבטל אומדנה אמרינללא
 אמרינן לא מספיקא אבל הברורהאומדנה
 160אומדנה

 חילק או הפקיר או שהקדיש מרעשכיב
 האם מחליו ועמד נכסיו כל אתלעניים
 160 159, ז שעשה המעשהמתבטל

 160 ממון חזקת יש אם מהני אומדנהספק

 כל דיהיב איניש עביד דלא היאהאומדנה
 161 לאחרינינכסיו

 ומקני גמר דילמא מסופקים אנו בהקדשאך
 161 שהוא אופןבכל

 מבטלת היא אין האומדנה בעצם הנוצרספק
 161 הקנין אוההתחייבות

 בכוונתו ספק כגון צדדי, הוא הספקכאשר
 161 המוחזק מן להוציא אין המקדיששל

 אומדנה אין הבן את לפרנס האבבהתחייבות
 יתחיל שהבל עד רק היתה וסדעתוברורה
להרויח

 שפרנסו היא האומדנה יתום שפרנס זראדם
 162 מתנה או צדקהבתורת

 הבת של בהרווחה רוצה שהאב היאאומדנה
 לפרנסם התחייבותו חלה ולכן הבןאו
 162 מרוויחים כשהםגם

 לגבי עשיר לבן עני בן בין לחלקאין
 גילה אם אלא לפרנסו האבהתחייבות

 162 עניו בגלל זאת עושה שהואדעתו

 בתר הולכין אין גמורים קידושין היוכאשר
 325אומדנה

 הלצה לשם היתה שהחופה ידעו הכלאם
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 אומדנה זה הרי כתובה ובלי ברכהבלי
 בעלמא לשחוק היה שזה 'טובאדמוכח

325

 היו דהקידושין דמוכח באומדנה מבורראם
 העדים של ידיעה כאן אין שחוק,לשם

 326 קידושין לשם נתיגהשהיתה

 התכוון לא שהאיש היא קוהאומדנהבמקום
 למעשה חשש כל אין קידושיןלשם

 326הקידושין

 אומדנות אחר קידושין בענין הולכיםאין
 328 קידושין לשם נתכוונו שלאהמוכיחות

 על לסמוך אין איש דאשת חומראמשום
 329 דמוכח הדעתאומדן

היא אומדנה לבעלה מתגות הנותבתאעאה
335 לו נתנה לא למיפק מנתשעל

 ואח"כ מת שבנו בחשבו לאחר נכסיוכתב
 384 מתנה מתנתו אין בנובא

 סמכתאא
 משום יש יטול4 "אשלם, בלשונותהאם

 ?אסמכתא
. 

370 

 ואם מנה יטול זכר אשתי תלד "אםאמר
 משום בזה יש האם מאתייס"נקבה

 378 377, 376,אסמכתא

 ממון" וכך בכך אענש כן יהיה לא "אםאמר
 378 אסמכתא זוהרי

 מאה לך אתן פלוני למקום תלך "אםאמר
 משום בזה ואין מחייב תנאי זה הריזוז"

 378אסמכתא

379 אסמכתא משום בו אין גזים דלאכל

 אין לך" נתונה שדי כך תעשה "אםאמר
 379 אסמכתאזאת
 או "אתן" לשון בו שכתוב גירושיןהסכם,

 משום בזה אין הדין בבית ואושר"אשלם"
 379אסמכתא

 מהגי לא קצבה לו שאין בדברהתחייבות
 379 אסמכתא זוכי

 הדין ביתבזיון
 דינא ציית דלא למאן מנדין דין ביתהאם
 ? זאת דורש לא השגי הדין כשבעלאף

175

 לדינא לציית אדם לכוף יכול הדין ביתהאם
 175 ? זאת יבקש הדין שבעלבלי

 תשעים ומחכים אותו מנדין בא ולא לושלחו
 176 175,יוס

176 הנידוי את קורעים לדין באאם

 כאשר דינא ציית שלא על הנידוימבטלים
 176 הדין את שיקיים אומרהוא

 מבטלים לא לדין בא שלא על הנידויאך
 176 הדין לבית שיבואעד

 בזיוו משום הוא לדינא ציית דלא עלנידוי
 176 הדין ביתכבוד

 יום תשעים עד שלושים נידוי שלההסדר
 ראיה" ואביא "אבוא כשאומר רקהוא

176

 מיד אותו מנדין דין" לבית בא "אינניאמר
176

 176 הגידוי את לו מתירין אדרכתאכתבו
 ידי על נעשית הדין פסק לקייםכפייה

 176 נירוי דרך ולא לנכסיוירידה

 כותבים הדין לבית יבוא שלאהודיע
 176 בשטר( )במלוה מידאדרכתא

 משום בזה יש בא ולא עדותו להביאהבטיח
 178 הדין ביתבזיון
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 חובגביית

 רוצה אינו והלווה הובו לגבות המלווהבא
 ממשכן דין בית שליח לו,לפרוע

 162 שלוהמטלטלין

 מקיימה אינו ואם מצוה היא חוב בעלפריעת
 162 נפשו שתצא עד אותומכין

 אצ עצמו להשכיר הלווה את כופיןאין
 162 החוב לפרוע כדי מלאכהלעשות

 אין גופו את יתפוס שהמלווה התנהאפילו
 162 בו להשתעבד או לאסרו רשאיהמלווה

 חובשין לשלם רוצה ואינו לו יש אםאך
 163אותו

 יודעים כשאינם גם שהובשין המנהגפשט
 163 לשלם מה לו ישאם

 שאין וברור הברחה על חשוד אינו אםאך
 163 לאסרו טעם איןלו

 לא אם הסוהר בבית עצמו לשיםנשבע
 163 אותו אוסרים החוב אתישלם

 החוב לשלם יכול הלווה שאין המלווהיודע
 163 לפניו לעבור לואסור

 הלוה של מצבו יודע אינו עוהמלווה זמןכל
 164 החוב תשלום לתבוע לומותר

 אותו מחייבין אין לו שאין הלווהטען
164 כך על ראיה להביא-

 הלווה את משביעין לו שיש המלווהטען
 164 כלום לושאין

 הולך כשר ואדם כעני הוחזק הלווה אםאך
 164 אותו משביעין איןבתום

 מקולקלין ודרכיו וכרמאי כאמיד הוחזקאם
 166 165, 164, מאסר ידי על אותוכופין

 יש אם ספק שיש עוד כל הלווה לאסוראין
 166 165, לשלםלו

 גטג"רושיד,

 יזמה כל נקט שלא גברא כוח מחוסרבעל
 לגירושין זכאית אשתו ברופאיםלשאול

85

 תצא גברא כוח מחוסר שבעלהאשה
 לו שהכניסה ובנדוניא בתוספותבכתובה,

85

 הבעל רשאי הגורם מי לגבי הכחשה ישאם
 86 באחרת עצמי אבדוקלאמר

 דינו מהירה פליטה משום לבעול יכולאינו
 87 גברא כוחכמחוסר

 לאשה מאמינים גברא כוח מחוסרבטענת
97

 106 לה מאמינים אין שבזמננו אומריםיש

 106 נאמנת אינה כתובתה תובעת גםאם

 שכולם אפשר הכתובה על שמוותרתאמרה
 107 106, נאמנת שהיאמודים

106 נאמנת לדבר רגליים ישאם

 רגליים בזה יש בתולה עדיין שהיאהוברר
 106לדבר

 יותר הדעת על מתקבלת גירסתהאם
 106 לה מאמיניםמגירסתו

 שאק לקבוע היכולה הרפואית בדיקהאין
 107 גבראכוח

 מבחינה לבעלה לעזור האשה את לחייבאין
 גברא כוח לו ויהיה יתרפא ואולינפשית

:107 
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 לה לתת הבעל את כופין אין כזהבמקרה
 107גט

 הוא גברא מחוסר שבעלה שבגללטועגת
 אין בו רוצה ולא עליה שנואגעשה
 להבריא לו ולעזור עמו לחיותלחייבה

,107108 

 המחילה אין שתתגרש כדי כתובתהמחלה
 137 הגירושין בוצעו אם אלאחלה

 איגה גט לקבל מהבטחתה האשה בהחזרה
 137 מזוגותיהמפסידה

 לפגי השבועה לו מתירין לגרשגשבע
 138 מעושה גט יהא שלא כדיהגירושין

 הם סעיפיו שכל בו שגאמר גירושיןהסכם
 הגירושין בביצוע עיכוב גירושיןסעיפי
 139 הסעיפים שאר ביצועמעכב

 יהיה שהביצוע גאמר הסעיפים בשאראם
 העיכוב בגימוק לדון יש הגירושיןלפגי

 139 הגירושין עם להם שישובקשר

 עם קשורים אינם והילדים האשהמזוגות
 139הגירושין

 הזוג בגי שבין ממון סכסוכי כל להסדיריש
 139 הגירושיןלפגי

 מי"ח יותר בנפרד חיים הזוג בגי כאשרגם
 173 גירושין כופין איןחדשים

 לכפותה אפשר האם גט לקבל לאשהחוייבה
 175 1 דיגא ציית שלא משוםלכך

 כרחה בעל גירושין להתיר מקום כשישגם
 179 גט לקבל לכופה יש אםספק

 ייקיים שבעלה כדי גט לקבל לכופהאין
 179 מעבירה יימנע אומצוה

 הבעל את כופין לגרש שמצווהבמקדה

 האשה את כופין לא אך גט לאשתולתת
 179 הזאת המצווה עליה אין כי גטלקבל

 הבעל את שכופין גדולים מומים שלבמקרים
 לקבל האשה את גם כופין אם ספקלגרש
 179 כאלה מומים לה כשישגט

 כתב פי על גט כותבים אם החכמיםמחלוקת
 204 הבעל שלידו

 מודים כולים הכתב מתוך לדבר היכולבחרש
 204 ידו כתב פי על גט כותביםשאין

205 204, עולמית יזצ'א לא וגתחרשפיקח
 ולכתוב לקרוא. היודע חרש של דיגומה

 207 206, 205, 1 עלגים בלשוןולדבר

 דיגו תנועותיו ידי על וגותן שגושאחרש
 207כשוטה

 עלגים בלשון המדברים שחרשים דעהישגה
 מדאורייתא ולקדש לגרשראויים

,207208 

208 חליצה לתת יכולים הם אםספק
 האדם כאחד לדבר שלימדוהו אלםחרש
 208 כפיקחדיגו

 פי על אף בלבד, ידיים בתנועתמדגר
 208 לגרש ראוי אינו חריףשהוא

 עלגים בשפת וגם ידיים בתנזעתמדבר
 208 כפיקח דינו אם הפוסקיםמחלוקת

 לקדש כשר שהוא הראיה עליו אלםחרש
 208 לגרשאו

 במבוי עמו תדור לא אשתו את המגרשכהן
 211 210, לאחר נישאה כשלאאף

 מן גתגרקוה אם אפילו הדין הואביהודה
 211האירוסין



407

 אחר ידי על משלם כסף המגרש להחייב
,210211 

 לא האירוסין מן אפילו שנתגרשה כהןאשת
 211 חצר באותה עמותדור

 לחצר אחד דין זה שלגבי דעהקיימת
 213ולשכונה

 ישראל לאשת שגם הפוסקים רובדעת
 עם אחת בחצר לגור אסורשנתגרשה
 214 לאחר נישאה כשלא גםהמגרש

לכל אחת בחצר לגור לה אסורבזמננו
214הדעות

 כופין בילד שרצונה הטוענת עקראשת
 244 241, לגרשהאותו

244 הרופאים על לסמוך יש עקרותבעביעת

 או הרוב אחר הולכים עקרותבקביעת
 245 244,חזקה

 אין עקר שבעלה הנישואין בעת ידעהאם
 נילד שרוצה בטענה לגרשה אותוכופיו

245

 הוא שהבעל מראים הצדדים רוגכאשר
 סמך על עמו לגלגל חייבת אשתו איןעקר
 245 המיעוט מן הוא שאולי קלושהתקוה

 אותו כופין ילדה ולא שנים עשרעברו
 קלושים סיכויים יש אם אףלגרשה
 245 תלדשעדיין

יכול הנפילה במחלת חולה של בעלההאם
 שאיגנו וגוכח לסבול שיוכל שחשבלטעון
 255 251, ? לסבוליכול

252 כרחה בעל נכפית אשה לגרשאפשר

 אין נכפית שהיא הנישואין בשעת ידעאם
 259 גט לקבל אותהכופין

 לסבול יכול שאינו לטעון יכול הבעלואין
259

 או בית לשלום היא התביעהכאעור
 לגבי היא גירושין תגיעתלגירושין,
 313 הדין בית של היחודיתהסמכות

 שמצווה לקבוע או גס לחיוב תביעהגם
 313 היא גירושין תביעתלגרש

 בהסכמת לגירושין דין לפסק בקשהגם
 לגבי לגירושין כתביעה נחשבתהצדדים
 314 הדין ביתסמכות

 כל גם קיימת, לגירושין התביעה עודכל
 314 קיים בהשכרוך

 סמכות הגירושין תביעת נדחתה אםגם
 היא בגירושין הכרוכים בעניניםהשיפוט
 314 הדיןלבית

 לגירושין או למזונות היא התביעהכאשד
 בתביעת לדון הדין לבית סמכותיש

 הגירושין תביעת דוחה כאשר גםהמזונות
315

 אחת גחצר לגור שהתגרש לזוג מותרהאם
 215 ? בה דריםשרבים

 כשנזהרים אחת בחצר לגור להם מותרהאם
 217 216, 215, ? ייחוד לידי לבואלא

215 עדים בפני מותר עראיייחוד

 אשת או כהונה באיסור הואכשהמדוגר
 215 בעדיס אפילו להתייחד אסוראיש

 אם אפילו לגור להם אסור אחדבבית
 216 215, ייחוד בפנינזהרים

תקפו יצרו שאין משום הקילובחולה
..,215216 
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 אחת, בחצר לגור להם מותר הדחקבשעת
 217 ייחוד מפניכשנזהרים

217 תמיד אסור אחת בביתאך

 שאין אפילו להם אסור בחנות יחדלשבת
 218 217, 215, 214, 210, ייחודחשש

 ביחד עסק להם שיהיה הוא מיוהדאיסור
218

 שותפות ביניהם ועשו אשתו את שגירשמי
 זה להזקק להם המביאים ומתן משאאו

 אותם מנדין הדין לבית כשיבואולזה,
218

 בעילת גירושין לפסוק ממהר הדין ביתאין
 והבעל ממתינים אלא גברא כוחחוסר
 266 ברפואותיעסוק

 ברופאים להתייעץ מוכן הבעל אין אםאך
 266 לגרש אותו מחייבים תרופהולקחת

 שחייב פי על אף מגורשת ואינהמגורשת
 במעשה זוכה אינו ובפרקונהבמזונותיה

 207 306, ובפירותיהידיה

 אסור דיז פי על אשה להתיר אפשראם
 331 327, לחומרא גטלהצריכה

 הבעל לתביעת מספקת סיבה איןכאשר
 על לגירושין, מסכימה והאשהלגירושין
 לו שנתנה המתנות כל לה לההוירהבעל

,334335 

 המשותף המגורים בבית קנה שהבעלהריהוט
 לו שנתנה המתנות בעד "תמורה"אינו

334

 אין והתהרטה לגירושין שהסכימהאשה
 339 הסכמתה עקב גט לקבללחייבה

 מתנה כאן אין נתן, ולא תמורה להלתת
 339 מכראלא

ג"רות
198 195, הגירות מהות היא מצוותקבלת

195 לכשיגדיל הוא קטן של הגירותעיקר

 יכול אינו שוב ביהדות נהג נשהגדילאם
 195למחות

 לו והודיעו שהגדיל עד גמור גר אינוקטן
 195 מצוות של ועונשן שכרןנותן

 מועילות בקטנות שעשה והטבילההמילה
 195 שהגדיל לאחרלו

 מקבליו אין להתגייר שבאו וקטן שוטהחרש
 201 195, ,אותן

 195201, אבותיו פי על אותו מליןקטן

 דעת על אותו מטבילין שוטה או קטןעבד
 202 195, דיןבית

 חרש-אלם או שוטה גוי לגייראין
,195,196 197 

 דין בית דעת על אותו מטבילין קטןגר
 196 בפניו שלא לאדם שזכיןמשום

 רק או התורה מן היא קטן של גירותהאם
 203 201, 197,מדרבנן

197 ? ישראל בת לישא קטן לגר מותרהאם

 אין  מדרבנן,  היא קטן שגירות השיטהלפי
 197 שוטה גוילגייר

 ז בחרש-אילם מעכבת מצוות קבלתהאם
198

 עצמו מבטא הוא אם כחרש נחשב הואהאם מחצית  העבירה שהיא טוענת האשהאם
 204 203, 198, ז ידים" ב,,שפת הסכים שהוא משום הבעל שם עלהדירה
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 הגירות מהות היא מצוות קבלת אםהשאלה
 אם בשאלה תלויה בגירות תנאי רקאו

 198 מעכבת מצוותקבלת

198 מעכבת אינה המצוותהודעת

 ג' ובסני ביום להיות צריכה מצוותקבלת
199

 גירות לגבי כאשה נחשב הגיד לו שנכרתמי
199

 אותו מגיירין אין מילה מחמת אחיומתו
 199 מילה ללא גירות לבצע איןכי

 קבלת אין הודעה בר לאו והוא הואילקטן
 200 גיורו מעכבתמצוות

200 בדיעבד גר הוי ב' בפני שטבלגר

200 גר הוי לא ב' בפני שטבל קטןגר

 אין כי זכות שייך לא מצוות קבלתבענין
 200 שבלב דברים עלזכיה

 משום כשהגדיל למחות יכול שנתגיירקטן
 201 לו הואשחוב

201 מעצמו גירות יוזם דין ביתאין

 הגויים את ולטבול למול מחזרין דין ביתאין
 202 מעצמםהקטנים

 דעת על אותו מגיירין מושלך שנמצאתינוק
 202 דיןבית

203 בגשמיות גם נמדדת גמורהזכות

 גדולה זכות מתגייריס שאבותיו קטןלגר
 כשיגדיל למחות יכול ואינו להתגיירהיא

203

 שבל'בדברים
137 דברים אינם שבלב דבריםבמכר

137 דברים הוי שבלב דבריםבמתנה

 המשפטהוצאות
 לצד לשלם חייב אינו במשפטהמפסיד
 8 3, המשפט הוצאות אתשכגגד

 לגרום במטרה טרדנית היא התביעהאם
 לנתבע לשלם התובע חייב לבתבעהוצאות
 5 המשפטהוצאות

 שיקר שהתובע התברר הדיון במהלךאם
 שהוא ייתכן כלום לו חייב אינווהנתבע
 המשפט הוצאות את לנתבע להחזירחייב

,910 

 הוציא והתובע להתדיין שסירבנתבע
 דעת עמו להתדיין לכופו כדיהוצאות
 לו להחזיר חייב שהנתבע הפוסקיםרוב

 14 13, 11, 10, 4,הוצאותיו

 מביה"ד רשות קיבל והתובע אלם הנתבעאם
 ההוצאות שכל ואמרו בערכאותלתבעו
 הוא רשאי התובע זכה הנתגע, עליהיו

 11 הוצאותיולדרוש

 הגדול" לביה"ד "נלך לנתבע שאמרתובע
 כך אחר אם בא לא והתובע הנתבעובא
 שיחזיר לדרוש הנתבע יכול בעירותבעו
 12 הגדול לביה"ד הנסיעה הוצאותלו

 שאמר אעפ"י בא, לא והנתבע התובעבא
 אם הפוסקים מחלוקת אחריך" ואבוא"לך

 התובע שהוציא בהוצאות חייבהנתבע
,4,13 15 

 ההוצאות לשלם הוא חייב במרמה התובעבא
 התביעה אם אך דגרמי. מדינאלנתבע
 הנתבע אק לגוזלו רצה והנתבע כנההיתה
 גרמא, רק זה כי ההוצאות לשלםחייב
 16 5,15, הפוסקים רובלדעת

 להוצאות שגרם הצד את ייחייב הדיןבית
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 ובמיוחד השני לצד לשלםמיותרות
 לדין אי-הופעתו בשל נגרמוכשההוצאות

 144 סביר נימוק כלמבלי

 ניש'ואיןהיתר

 לכפייה קשור אינו שניה אשה לישאההיתר
 החדר"ג את המסירה כהלכה אלא הגטעל
 173 172, השבועה את מתירהאו

 שגיה אשה לקחת לבעל מתיר ביה"דאין
 זה להיתר בקשה הגיש הוא אםאלא

,172173 

 היתר לקבל מספיקה אינה עלי מאוסהטענת
 173 שבועה או חדר"ג כשישנישואין

 הוא שניה אשה לשאת להתיר הרגילהמקרה
 175 173, בשתטיתכשהאשה

 האשה על כפייה דרך גם להיות יכולההיתר
 175 לכופה יש הדין לפי אם גטלקבל

 היתר לאיש לתת הדין בית מוסמךהאס
 ? לכך שידרש בלי שניה אשהלישא

,178181 

 של לבעלה נישואין היתר לתת ישהאם
 255 254, 251, ?נכפית

 עגונההיתי

 לומר גאמנת האשה אם הראשוניםמחלוקת
 67 66, 65, וקברתיו" במלחמה מת"בעלי

 בעלי" "מת לומר נאמגת האשה אםספק
 אזרחיים בגישואין לאחר שנישאהלאחר

,6579 

 אחד עד לה כשיש הנ"ל במקרה הדיןמה
 65 ? עד מפי עדאו

 בהלוויה" והייתי במלחמה בעלי "מתאומרת
 69 67,68, נאמנת שהיאייתכן

 אומרת והיא צגא איש בעלה היהלא
 נאמנת שהיא ייתכן במלחמהשגהרג

,67,68 ,69 70 

 גאמנת אינה ומת" הבית עליו "נפלאמרה
68

 במפולת שגם ייתכן "וקברתיו" אמרה אםאך
 68 נאמנתהיא

 "מת לומר נאמנת האשה שאילהסוברים
 שהוחזקה בזמן רק זה במלחמה"בעלי
 שנהרג אומרת והיא בעולםמלחמה
 69 המלחמהבמערכת

 היא בעולם מלחמה החזיקה היא אםאך
 69 מיגו מטעם הדעות לכלנאמגת

 ולא מפצצה שגהרג אומרת כשהיאגם
 מטעם נאמנת היא פצצה שהיתהיודעים
 69מיגו

 המלחמה ממקום רחוק במקום שמתאמרה
 בעולם מלחמה כשהוחזקה אףנאמנת

,6970 

 גדולה אומדנא יש שנזמננו דעהישבה
 לביתו מודיע היה בחיים היהשאילו
 מת "כעלי לומד האשה נאמנתולכן

 70במלחמה"

 אפשר עליו שמעו ולא רבות שניםעברו
 בצירוף זכרו באבד המקילים עללסמוך

 71 70, הנ"להאומדנא

 בחשב עליו שמעו ולא חודש י"בעברו
 71 התורה מאיסור להוציאה זכרוכאבד

 לכתחילה תינשא לא במלחמה" "מתאמרה
 71 תצא לא בישאת ואםמדרבנן
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 האומרת צבא איש היה לא שבעלהאשה
 בהלווייה והיתה מפצצה נהרגשבעלה
 יש עליו שמעו שלא רבות שניםועברו
 ספיקא ספק כאו יש כי להינשאלהתירה
 72 דרבנןבתרי

 כשלא וגם מלחמה בזמן שגם דעהישנה
 להינשא להתירה יש "וקברתיו"אמרה
 המלחמה לאחר חודש י"ב שעברולאחר
 73 עליו ידיעה שום קיבלוולא

 הדחק בשעת מותר בדיעבד שמותר מהכל
73

 האומר אחד עד הפוסקים מגדולי רביםלדעת
 אמר כשלא אף גאמן במלחמה""מת

 73"וקברתיו"

 שמת שראו לו אמרו ששנים העדאמר
 אם אף להינשא לאשתו מתיריםבמלחמה

 74 "וקברנוהו" לו שאמרו אמרלא

 אמרו ששניים אומראם
 לו.

 שמת ששמעו
 74 אשתו את מתיריםאין

 אומר כשאיגנו גם גאמן 9ד מפיעד
 75"קברתיו"

 להתיר הצדדים כל על לחזר מורה לכלראוי
 72עגונות

 מינה דנפיק דאיתתא עיגונא איכאאם
 התנאים כל להניח ראוי איןחורגא

 אחרי וללכת בזה המקילימוהגאונים
 2דהמחמירים

 אלא הרגים במקום היחיד דברי נזכרולמה
 ויסמוך היחיד רברי בי"ד יראהשאם
 גדולה הדחק שעת ואין הדחק בשעתעליו
 72 חייה כל עגונה האשה שתישארמזה

 גדרך מהלכיס שהיו וגוי בישראלמעשה
 אחד יהורי על "חבל ואמר הגויובא

 והישיאו וקברתיו" ומת בדרך עמישהיה
 73 אשתו אתחכמים

 כי מכירים, שאין אעפ"י ונותניםכותבימ
 73 דמיא סכנה כשעת האשהעיגון

 כל  לעקדת יש הצניעות, כשנתמעטובזמנגו
 73 העגונה להתירטצדקי

 יחיד דעת בשביל ישראל גת לעגןאין
 73המחמיר

 להתיר אפשר תורה מאיסור יצאהאם
 73 יחיד דעת סמד עלהעגוגה

75 בדדמי חיישינן לא ששמע שאמרבעד

 אמר אם פירש ולא גוי מפי המגידעד
 75 פיו על האשה להתיר יש"קברתיויי

 כמי המעיד _לעד סיפד הראשון העדאם
 ודיבר שקללו כגון מת שהגעל שמחשהיה
 75 אשתו להתיר אין בבוזעליו

 אם מתלוקת שיש מקום כל דרבנןבאיסורא
 78 77, לקולא הולכים "קברתיו"בעינן

 מפי עד דאורייתא, איש אשת איסורבחשש
 77 76, "קברתיו" לומר צריךעד

 מהתורה איש אשת מחזקת שיצאהאשה
 77 להקל דתלינן מודו עלמאכולי

 78 דמי כחד מאה אפילו שמת ששמעועדים

  שמת, רגים מפי ששמעו אומריס הם אםאך
 8ך רמי כחד הם שאיןייתכן

עד בא כך ואחר עדים בלא שנישאהאשה
79 להתירה שאין ייתכן מת שבעלהאחד

 חתיכה אבפשא דשוויא איסור הפוסקיםלרוב
 לומר שייך ולא מדרבנן הואדאיסורא

 אסורה כך לבעל שאסורה כשםגזה
 79לבועל
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 האם בעלה שמת בסברה שזינתהאשה
 80 79, ? לומותרת

 בגישואיו רק לשני נישאה אם הדיןמה
 79 זאזרחיים

 כך ואחר וזינתה בעלה שמת עדיםבאו
 80 לו מותרת שהיא אפשר, בעלהבא

 לאתר געלה שמת אחד עד בא אםאפילו
 דייקא אשה  לומר  סברה יש לשנישנישאה
 81 80, לשני ומותרתומינסבא

 אחד עד בא כך ואחר ומתה לשבינישאה
 80 כשרים מהשני בניה בעלהשמת

 הוולד להתיר מזה גדול עיגון לדאין
 דייקא בצירוף אחד עד ידי עלבישראל

,8081 

 אחד עד בא כך ואחר בעלה תחתזינתה
 לומר יש לבועל ונישאה מתשבעלה
 81 ממזרים יהיו לא שבניהדייקא

הסכמ
 והאשה הבעל בין שנעשה לגירושיןהסכם
 של תוקף לו ניתן אם אף מחייבאינו
 124 123, דיןפסק

 ממתן הנובעות בהסכם שישהתחייבויות
 ממתן בו חזר אחד צד כאשר בטלותהגט
 124הגט

 הגט ממתן נובעות שאינן התחייבויותאך
 124 הגט סודר לא אם אף בתוקףהן

 בענין והסכם הילדים, החזקת בדברהסכם
 הנובעות התחייבויות הם המשותפתהדירה
 הגירושין בוצעו שלא עוד וכל הגטממתן
 124 תוקף להןאין
הסכם,

 אינו והילרים האשה  מזונות בדבר

 אם אף בתוקף ונשאר הגט במתןתלוי
 124 בוצעו לאהגירושין

 לומר ניתן בגירושין רצה הבעלכאשר
 בקנין להתחייב צורך היה לאשלגביו
 ההתחייבויות בדבר אלא הגט מתןבדבר

 וחמור את לקני דומה זה ואיןהכספיות
127

 גם הבעל, על חלה המזונות חובתכאשר
 שבטל שהסכם לטעון אין הסכםבלי

 128 127, כולו בטלמקצתו

 של תוקף שקיבל ולמזונות לגירושיןהסמם
 דין בו אין קנין שנעשה לאחר דיןפסק
 128 וחמור את קנישל

 ידי על שיתבטל אפשר מפורשהסכם
 131 הביצוע לזמן בנוגעאומדנא

 שילמה והיא ליבמה היבם בין הסכםנעשה
 בהנחה הכתובה על ויתורו עבורליבם
 יכול היבם אין אותה יחלוץשהוא

 ממון לעגיני שנוגע במהלהתהרט
,132137 

 לקיים חייב באונס ההסכם שהפר הצדהאם
 136 ? השני הצד כלפיההחייבותו

 לחיי הכרח אינם מלוג ונכסי ברזל צאןנכסי
 אלה בנכסיס שנעשתה ועיסקאנישואין
 137 ההסכם עםנשלמת

 המחילה בדבר הוא ההסכםחם
 מיד חלה שהמחילה לומר יש תנאירק והגירושיי
137

 הגירושין בדבר הוא  ההסכם  כאשראך
 מחילה אין לגירושין, טפלה רקוהמחילה

 137 בוצעו לא שהגירועץן זמןכל

 שבו הסעיפים שכל נאמר בו גירושיןהסכם
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 בביצוע עיכוב כל גירושין, סעיפיהם
 הסעיפים שאר ביצוע מעכבהגירושין

139

 הגירושין, הסכם מבטל שהוא אחד צדהודיע
 יותר קיים אינו גירושין הסכם שלתיק
 143 142, בו ידון לא הדיןובית

 גחשבת חוזה או הסכם על החתימהעצם
 אפילו בו הכתוב כל עלכהסכמה
 לקרוא ידע לא או קרא לאכשהחותם

 350 349,אותו

 מה רק מחייבת אלו בתנאיםהחתימה
 351 במפורש שםשכתוב

 דיל פסק של תוקף לו שניתן גירושיןהסכם
 עליו שחתמו והדיינים עליו שטרתורת
 367 366, קראוהובוודאי

 שאושר הסכם לשבירת יד יתן לא הדיןבית
 367 ידועל

 "אתו" דין שייך לא גירושין שבהסכםייתכן
 377 התמורה הם הגירושיןכי

התחייבות
הוא רשאי אשתו את לגרש הבעלהתחייב
126 קגין געשה אם אפילו בולחזור

 שעשה הקנין בשביל לגרש אותו יחייבואם
 126 מעווסה גט של חששיהיה

 בטלות הגט ממתן הנובעותהתחייבויות
 124 לגירושין ההתחייבותבביטול

 הן הגט ממתן נובעות שאינוהתחייבויות
 124 בוצעו לא הגירושין כאשר גם בתוקף.

 יגרש לא אם קנס לשלם הבעלהתחייב
 128 מעושה גט משום גוה שיהיהייתכן

 בזה אין לאשתו, מזונרת לשלםהתחייב

 במזונות תייב הוא אם מעושה גטמשום
 128 דין פיעל

 התחייבויות מתחייב הגירושין תובעכאשר
 יתנגד שלא כדי הנתבע כלפימסויימות
 האלה ההתחייבויות מתבטלותלגירושין,
 לבצע כך אחר מסרב הגתבעכאשר

 130הגירושין

 דורש והנתבע בו חוזר התובע כאשראך
 בעיות כמה מתעוררות ההתחייבויותקיום

 של ואומדנות תנאי בדיני תלוישפתרונן
 130 אונסתבאי

 מתה והיא לבעל נדוניא לתת אביההתחייב
 32ג בנדוביא הבעל זכה הנישואיןאחרי

 כשמתה גם זכה הוא אם הפוסקיםמחלוקת
 132 הנישואיןלפני

 זקוק שהיה בזמן חברו את לזוןהתחייב
 מצבו כאשר מתבטלת ההתהייבותלכך,
 החגר לעזרת זקוק ואינוהוטב

,148,150 153 

 היה לא שהוא בזמן חכרו את לזוןהתחייב
 על משפיע אינו במצבו שינוי לכך,זקוק

 149 148,ההתחייבות

 לגיל הגיעו עד בנו את לפרנס אבהתחייב
 חייב האם מחייתו כדי מרויח והבן18,
 148 ? לפרנסו להמשיךהאב

 לתקופה חברו את לזון אדםהתחייב
 משך קיימת ההתחייבות האםמסויימת,

 ? השתפר חברו מצב אם אף התקופהכל
,148,149 ,152 155 

 בת את לזון המתחייב בין להבדיל ישהאם
 את לזון המתחייב ובין שנים חמשאשתו
 151 150, ז 18 גיל עדבנו
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 שנים חמש אשתו בת את לזוןהמתחייב
 151 מאשתו התגרש אם אף לזונהחייב

 151 אותה לפרנס היורשים חייבים -מת

 קצוב זמן וכלתו בנו את לפרנסהתחייב
 לפרנמ חייב האם הנישואין אחר הבןומת
 151 ? כלתואת

 אינו ההתחייבות את לקיים האפשרותחוסר
 לעכב יש היותר לכל בהתחייבות,פוגם
 155 בה לעמוד שיוכל עד הביצועאת

 ידע שאילו אומדנה קיימת אם לדון ישאך
 מתחייב היה לא האומלל למצבושיגיע
 את לבטל האומדנה שלובכוחה

 156 155,ההתחייבות

 בחוזה, שנכתבה המוכר מצדהתחייגות
 מדין מחייבת הקונה לטובת פעולהלעשות
 353סיטומתא

 לבנו כגון אליו הקרוב לאדם אדםהתחייב
 למכור חייג מנכסיו, וירד לבתואו

 156 התחייבותו ולקייםקרקעותיו

 על דעת בגלוי ונעשתה זר לאדםהתחייג
 חייב הוא אין מתחייב הוא מהסמך
 156 קרקעותיולמכור

 עליו דעת גלוי בלי ההתחייבותנעשתה
 מנכסיו ירד אם אפילו בהתחייבותולעמוד

156

 תשמישיו וכלי ביתו למכור אדם מחייגיןאין
 156 בהתחייבותו לעמודכדי

 כמו דינו בשטר התחייבות לו שניתגהאדם
 158 חוב בעלשאר

 והסתייגות תנאי ללא שנעשתההתחייבות
 שאינה אומדנה ידי על מתבטלתאינה
 לכאן גוטה הדעת ושיקול ומוחלטתודאית
 159ולכאן

 להניח אין בנו את לפרנס האבבהתחייבות
 שהבן עד רק היתה שכוונתובוודאות
 161 להרויחיתחיל

 שהתבגר לאחר בנו את לפרנסהתחייבות
 ג6ן מתנה לו לתת כהתחייבותדינה

 יכול אם ידוע לא אם במאסר לכופוואין
 166 בהתחייבותולעמוד

 אפשרות יש שלאב הוכיח לא שהבן עודכל
 יחייג לא לו שהתחייב החוב אתלסלק
 ושזה החוב את לסלק האב את הדיןבית
 167 למאסרויביא

 בו אין חייב שאינו בדבר עצמוהתחייב
 להישבע צריך ואינו חוב לבעלסידור
 167 לו שאיןשבועה

 לשון דין לו יש "אשלם" הלשוןהאם
 368 ?"אתן"

 מהני "יטול" לשון את הפוסקיםמחלוקת
369

 ואינה הוא דברים קנין להבא לשוןכל
 369מחייבת

 איוב לשון הוי ליתז או לעשות עליוקיבל
 369 לעולם בא שלא לדבר אףומהני

 יש יסול" אכניס, "אשלם, בלשונותהאם
 370 ? אסמכתאמשום

 וחייב קנין צריך אין לך" אני "חייבאמר
 370 אודיתאמטעם

 "אמכרבו" לשון אם הראשוניםמחלוקת
370מחייבת

 הראעינים מחלוקת קנין ועשה "אתן"אמר
 371 מהגיאם

370 קנה לא בשטה "אתן" אמראם
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 ז בשטר מ,,אתן" עדיף בקגין "אתן"האם
,372374 

 אך מחייבת בשטר שנכתבה לתתהתחייבות
 372 קבלה בשעת היאהזכייה

373 תופסת בקנין שנעשתההתחייבות

 התחייבות לקיים חייבים היורשים שגםייתכן
 373כזאת

 דברים קנין הוי ללכת או לבנותהתחייבות
 374 תופסתואינה

 כמו הוי הדין בית בפגי בשטר "אתן"כתב

 374 קניןקדצש"

 מחייבת כף בתקיעת שנשהטתההתחייגות
 375 סיטומתאמשום

 ודומה "אתן" דין לו אין ש,,אשלס"ייתכן
 377ל,,יטול"

 תמורה נגו קצבה לו שאין בדברהתחייבות
 381מהני

 אשתו בת את לזון נישואין בשעתהתחייב
 תמורה מהווים הגישואין כי לזוגהחייב

381

 בדבר לחייב פוסקים בישראל דין בתיכל
 381 קצובשאינו

 אפילו חייב אשתו בת את לזוןהתחייב
 שכיח דלא ביוקר התייקרוכשהמזונות

%2

 בגדר הם פיחותים עקג המחיריםעליית
 382 דשכיחיוקרא

 מזונות לשלם גירושין גהסכםהתחייבות
 אושר ההסכם אם תופסת למדדצמודים
 384 383, הריןבבית

 בע"מ מניות בעלתחברה

 בע"מ" "החברה את רואיס הכלליבמשפט
285 עצמאית משפטיתכאישיות

 עובר בחברה מניות לו שיש יהודיהאם
 285 ? איסור דבר עווטה כשהחברהעבירה

 בעלי של שותפות אינגה בע"מחברה
 285המניות

 בעלי של בשותפות איבס החברהנכסי
 בהם להשתמש רשות להם ואיןהמגיות

286

 את לבטל יכול אינו היהודי המניותבעל
 286 החברה שלהחמץ

286 בפסח חמץ החזקת על עובר איננוולכן

 לבעלי משלם שהבנק הרבית לקחתמותר
 286 שלוהמניות

 לה שיש מחברה רבית לקהת מותר כןכמו
 286 ניידי דלאנכסי

 הצבעה זכות המניות לבעלי יש שאםייתכן
 של כבעלים נחשבים הס החברהבישיבות
 286החברה

 מן בהבדל "ציבור", שהמושגייתכן
 של למושג הבנין-אב הואשותפים,
 חברה של משפטיתאישיות

,287,290 291 

 לראות אפשר הבית" "תפיסת במושגגם
 287 משפטית אישיותמעין

 שמלווין בהלוואות ריבית חשש ישהאם
 3%1 חע, י אחרת להברה אולכנק

 בה יטאין אף בע"מ חברה שלהתח"בות
 מדין תוקף בעלת היא הגוףשעבוד
 289 דמלכותא רינא מצד וגמסיטומתא



416

 291 כ,,ציבור" בע"מ" "חגרה להגדירניחן

 המגיות שבעלי בע"מ" "חברה תובעיםאם
 לזה יש האם ויתומים אלמנה הםשלה
 293 291, ? מיתומים חוב גביית שלדין

חדר"ג

 יותר חמור כרחה בעל לאשה גטלאת
 172 אשתו על אשה לשאתמאשר

 קיבלו שלא המזרח, עדות שגם אומריםיש
 שתי גשיאת בדבר החדר"ג אתעליהם
 לגרש לא החדר"ג עליהם קיבלונשים
 172 כרההבעל

 לכפייה קשור אינו שניה אשה לישאההיתר
 החדר"ג את המסירה כהלכה אלא הגטעל
 73ג 172, השבועה את המתירהאו

 הערות אצל בכתובה הנכללתהשבועה
 החדר"ג במקום שהיא ייתכןהספרדיות
 172 האשכנזיות העדותשאצל

 השבועה משום אשתו על אשה לישאאסור
 173 חדר"גכמו

 בטענה השבועה או החדר"ג את מתיריןאין
 175 173, עלימאוסה

 הן נשים שתי ונשיאת כרחה בעלגירושין
 175 שונות חרמותשתי

 אחת כל להתיר רבנים במאה צורךיש
 175מהן

 לישא ההדר"ג שהתרת לומר מקוםאין
 כרחה בעל גט במקום רק היא גשיםשתי

175

 כשאשה גם קיים נשים שתי שלהחדר"ג
 175 נוספת אשה ישא שבעלהמסכימה

 לישא החדר"ג היתר של הרגילהמקרה
 175 בנשתטית הוא נשיםשתי

 בעל לגרשה שאפשר ייתכן נכפיתאשה
 257 252, החדר"ג בזה ואיןכרחה

 לטבול יכולה אינה מחלתה שמחמתאשה
 לגרשה בעלה יכול למחלתה מזורואין
 259 חדר"ג בזה ואין כרחהבעל

חופה
 חופה הוי נדה חופת אם הפוסקיםמחלוקת

,110111 

 הוי אגשים גבורת לו שאין איש חופתהאם
 112 110, ?חופה

 אנשים גבורת לו שאין איש הופתהאם
 113 112, ו נדה חופת כדיןדינה

113 חופה הוי נדה שחופת היאההלכה

 לכל לביאה הראויה חופה מקרי סריסחופת
 113הדעות

113 חופה הוי אם ספק חולה אשהחופת

113 הדעות לכל חופה הוי חולה אישחופת

 עדיפא אנשים גבורת לך שאין אישחופת
 114 כנשואה נחשבת ואשתו נדהמחופת

 לה אין ומת לארוסתו כתובה תוספותכתב
 חיבת משום אלא כתב שלאתוספות
 153חופה

 יש אחת שעה אפילו הנישואין לאחרמת
 153 חופה לו היתה שהרי תוספותלה

חזקה
 245 מסוימות הזקות פי על ממוןמיציאים
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 אותו כופין וכרמאי אמיד כאיש הלוההוחזק
 מאסר ידי על החוב אתלשלם

,164,165 166 

 אומדנה ספק גם מהני ממון הזקתכשיש
160

 בכוונתו טפק כגון צדדי הוא הספקכאשר
 161 המוחזק מן מוציאין אין המקדיששל

 עדות קבלת צורך אין כרשע שהוחזקעד
 319 כעדלפוסלו

 במשנה ולא במקרא לא שאינו הארץעם
 עד פסול בחזקת הוא ארץ בדרךולא

 320 ישרים בדרכי שהולךשיוחזק

 אם הפוסקים מחלוקת איסוראכשאיתהזק
 320 ספיקא בספק להתיראפשר

 הדעות לכל מתירים ספיקות בשלושהאך
320

 עדותו פי על פנויה מחזקת אשה להוציאאין
 320 שנתקדשה האומר הארץ עמשל

 רשע עצמו לשים נאמן חזקתו שנתעררהעד
,319321 

 נאמן אחד עד אין איסורא איתחזקאם
 325 בידו זה אם אלאבאיסורין

 גם חזקה נגד שאינו בדבר נאמנותבענין
 לומר נאמנים המתקדשת וגםהמקדש
 326 קידושין לשם התכוונושלא

 הרכושהלוקת
 על הנישואין לפני להתנות יכולהאשה

 94 בממוןזכויותיה

94 קיים שבממון תנאיכל

 הדירה שחצי הנישואין לפני האשהבבקשת

 או לחץ כל לראות אין שמה עלירשם
 95סחיטה

 ועליו גברא כוח מחוסר שהבעלכשהוברר
 על שנרשמה הדירה חצי אשתו אתלגרש
 95 לו ניקזאה היא כי שלה נשארתשמה

 לה שנתן במתנות זוכה המתגרשת אשהכל
 היא אם אלא לכתובתה בנוסףהבעל
 95מורדת

 מגרשה והוא בעלה על שסרחה אשהאפילו
 95 לה שנתן במתנותזכתה

 בני של המשותף בבית הנמצאיםרהיטים
 כמוחזקת נחשבת האשה אם ספקהזוג

 לי'י "קים לטעון ויכולה הרהיטיםבמחצית
,99100 

 במחצית האשה זכות לגבי ספק ישאם
 לי" "קים לטעון יכולה היא איןהדירה
 לרהיטיס בנוגע וגם לדירה בנוגעגם

,100101 

 כוח אין שלבעלה בעילה המתגרשתאשה
 כתובה תוספת לה מגיע אם ספקגברא

 101 בעלה לה שנתןוהמתנות

 היא שמה על הדירה מחצית רשם הבעלאם
 ממנה להוציא אין ומספק מוחזקתנחשבת

101

הרם

 והיא מתשמיש מורדת שאשתו טועןהבעל
 מי על חרם מטילים המורד שהואטוענת
 229 הדין בבית מודה ואיננו מורדשהוא

 העתקר את גם וכוללים העבר עלמחרימים
229

 לחרמות מקום שאין האומרים פוסקיםיש
,229230 
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 יש המורד הוא שהשני טוען צד כלכאשר
 233 שניהם על חרםלהטיל

 חרם להטיל אפשרות אין כאשר הדיןמה
 233 ? הצדדיםעל

 לפי אלא גיזמתו חרם מטיל הדין ביתאיז
 234 שכנגד הצדדרישת

 לשם ביזמתו חרם יטיל הדין בית אםספק
 235 העניןבירור

 חבירו לארמנרתיורד
 חבירו ובא רחיים או חנות מרחץ, לאדםהיה

 למונעו יכול אינו כנגדו וכו' מרחץועשה
 48 חיי פוםק אתה לוולומר

 של חבות בצד חנות לעשות שבא האישאם
 48 למונעו ,לו יש אחרת ממדיגה באזה

 יכולים אינם חלקו מנת נותן היה אםאבל
 48למונעו

 חבירו של חנות בצד חנות העושה מתאבר
 48 חבירו אומנות לתוך יורד נקראלא

 נקרא לגמרי משלו מדחהו הוא אםאך
 48 חבירו לאומנותיורד

 ואינו עיר אותה בן ונעשה לעיר שבאחכם
 אין לגמרי מפרנסתו העיר רב אתמדחה
 עושה וזה שלו בתוך עושה "זה כיאיסור
 48 שלו"בתוך

 לסדר לו מותר לעיר שבא אכסנאיחכם
 השכר להעביר חייב אך וקידושיןחופה
 48 הקבועלרב

 עבודהיחסי
 או התפטר והעובד לעובד בגדים קנהמעביד
 134 הבגדים את להחזיר חייבפוטר

 הפוסקים מתלוקת הבן ומת לבנו מלמדשכר
 136 לימוד שכר למלמד לשלם חייבאם

 למסור יכול ואינו וגאנס פועל ששכרמעביד
 לפועל לשלם הוא חייב האם עבודהלו

 136 1 העבודהשכר

 יורשיםירושה,
 אם אפילו שבועה בלי נוטלים היורשיםאין

 אם אלא בעדים, חתום שטרמוציאים
 21 20, 17, להם גם נאמנות בוכתוב

 היורשים שבועת נשבעים היורשיםאין
 מעליא שטר בידם יש אם אלאונוטלים
 22 21, 17, עדים ידי עלחתום

 בו כתוב אם אפילו עיסקא היתרשטר,
 בו אין מהר"ם תיקון פי עלשנעשה
 בו שיש ייתכן אך ליורשים גםנאמנות
 23 22, עצמו למלוהגאמנות

 לו יש הלוה של ובחתימתו ידו בכתבפתק
 המלוה יורשי לגבי פה על מלוה שלדין

 חייב ואינו פרעתי לטעון נאמןוהלוה
 24 18, היסתשבועת

 36 35, ז רבנות במשרת ירושה דין ישהאם

 בירושה עוברת אינה שהרבגות דעהקיימת
42

 משועבד והרב שרות היא הרבנותכאשר
 דין בה יש בשכר צרכיהם לעשותלקהל
 43 42,ירושה

 העיר שהנהגת ראשי רב בה שישבעיר
 ירוקוה דין האחרים לרבנים אין לומסורה

43

 איז גדידא הלכות פסיקת על הממונהרב
 43 ירושה דין בושייך
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 חילול ולמנוע העירובין על המשגיחרב
 43 ירושה דין בו שייך איןשבת

 דין בה ואין שררה משום בה איןפקידות
 44 43,ירושה

 בניהם אין תורה, כתר שהם המינוייםכל
 44קודמים

 אבל לבניהם מורישים וכהוגה מלכותכתר
 47 44, - הוא הסקר תורהכתר

 וקידושין גיטיו ומסדר הלכות הפוסקרב
 לו יש הקהל בהבהגת פועל הואובנוסף
 45 ירושהדין

 הצבור ענייני כל להנהגת גם הרבנתמנה
 47 גדולתו יורשיםבניו

49 ירושה דין ושררותה תורה בכתראין

49 ירושה בהם אין אומנותענייני

 המינוי אל מצורפת העיר הנהגתאם
 49 יורש הבן' והיתר איסורלהוראות

 שבת בענייני הלכות לפסוק שתפקהרורב
 ואינו העיר הנהגת לענייני שייךואינו
 דין בו שייך אין לחברו אדם גיןדן

 49ירושה

 או מנין רוב ליורש יש אם רבנותבירהצת
 ממנו מפקיעים אין הקהל( )מן בניןרוב

 50 49,ירושתו

 ההנהלה נהשבת הדתית המועצהבהרכב
 ואם מנין כרוב כולה והמועצה בניןכרוב
 לירושת מקום יש מהן באחת רוביש

 50הרבנות

 למנות שאין מחליטה כולה המועצהכאשר
 ירושה דין בסל מכרז של בדרך חלא'.רב

 האחרים שהמועמדים יימצא המכרז לאחראם
 על היורש הבן על בהרבה עוליםלא

 למשרת אותו למנות הדתיתהמועצה
 50אביו

 לפנסיה יוצא שרב תקנה ישגה אםאפילו
 מחמת שהועגר כמי זה הרי מסוייםבגיל
 ירושה זכות יש ולבן אונס מחמת אומום

51

 שאין הזה בזמן שגם וגמרו נמנוהפוסקים
 השררות לכל ירושה דין יש מלוכהדין

51

 הממונים משאר אחד או הגדול הכהןמת
 51 ליורשו הראוי או בנו תחתיומעמידין

 והרי תחתיו מתמנה בנו אין מלחמהמשוח
  52 הכהנים כשארהוא

 לבד שררה של ואפילו בישראל מינויכל
 כמו בלבד שערים פתיחת של כבודאו

 52 תחתיו עומד בנו מת אםהאמרכלים,

 תחתיהם עומדים בניהם ישראל פרנסיכל
,5253 

 ירוקוה שבישראל המינויין וכל השררותכל
 הבן שיהא והוא עולם עד בנו ולבןלבנו
 וביראה בחכמה אבותיו מקוםממלא

,5253 

 הן חכם הן סלך הן הצבור מן שררהכל
 במקום גבאי, הן מוהל הן שופס הןחזן
 מסלקים אין ידוע לזמן למנותן נהגושלא
 ובנו פסרל, בהם גמצא אם אלאאותם
 53 מקומויורש

 או תורה' להרביץ חכם תלמיר שלבמיגוי
 54 53, ירושה דין אין ולהורותלדון

 מתורה ריק בן והניח תכם תלמידנפטר
 54 ירוקוה דין ממנו פקעויראה
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 הגדול אחר חכם תלמיד בא אם הדיןהוא
 ערך שום ואין הבן מן הרבהבתורה

 54 ביניהםוהשוואה

 או שוחט משרת אין פוסקים כמה דעתלפי
 56 בירושה עוברתמוהל

 הוראה מורה שבמשרת סוברים הפוסקיםרוב
 57 ירושה דיןיש

 שגם רבנן התקינו פוסקים כמה דעתלפי
 57 בירושה עובר תורהכתר

 של הירושה זכות להפקיע אפשר אםספק
 כאשר אחרת שררה או ש"ץ להיותהבן
 58 בו רוצים אינם רובו אוהקהל

 עוברת המלכות אם ספק מחלוקת ישכאשר
 59 58,בירושה

 במינויים ירושה דין יש פוסקים כמהלדעת
 59 מחלוקת כשיש אףאחרים

 של משרה היא מחלקה ומנהל רבמשרת
 59 ירושה דין בה ויש ורבנותשררה

 בו ואין תורה כתר הוא לבד דיינותענין
 60 59, ירושהמשום

 יורשה בעלה שמתה מגורשת ואינהמגורשת
 302 ידו תחת שישבמה

כתובה

 הרכוש בדבר עושה הדין שבית פשרה ,בכל
 לכתובה האשה זכות בחשבוןמביאים

 85 , זו זכות לה כשיש ולתוספתן

 ממנו תצא גברא כוח מחוסר שבעלהאשה
 85 ובנדוניא בתוספתבכתובה,

 היא לבעול יכול שאינו הסיבהכאשר
 86 כתובה לה איןבשניהם

 אחרת ונשא להוליד יכול שלאהבעל
 86 כתובתה מפסידה הראשונהוהוליד,

 הפליטה עקב לבעול יכול שאינובעל
 87 גברא כוח מחוסר נחשבהמהירה

 מחוסר בעל אשת אם הראשוניםמחלוקת
 כתובה לתוספת זכאית גבראכוח

,87,88 ,89 94 

 המוחזק אחר הולכים זה שבעגין דעהישנה
 מידה מוציאין אין תפסהואם

,89,93 ,94 99 

 יש הדעות שלכל אפשר מודה, הבעלאם
 99 93, 92, 91, 90, תוספתלה

 שכולם ייתכן מהירה פליטה היא הסיבהאם
 98 91, בתוספת שחייבמודים

 מודים שכולם אפשר העראה ישנהכאשר
 94 93, תוספת להשיש

 בכתובה שכתוב מה ידע שלא שטעןבעל
 94 לו קדמעיןאין

 הוא אין גברא כוח לו שאין הבעלידע
 כתובה מהתוספות עצמו לפטוריכול
 97 לאשתושכתב

 אם גברא, כוח אין שלבעלה שטענהאשה
 אינו ואם כתובה לה אין מכחישההבעל

 תוספות לא אבל כתובה לה ישמכחישה
97

 יש עצמו מדעת אשתו את מגרש הואאם
 97 תוספות גםלה

 כוח חיסה בטענת מבעלה ממון להוצ~אבכדי
 בראיה טענתה להוכיח צריכה היאגברא
 97ובעדים

 אשתו , כתובת לפרוע הדין בית אותוכפה
 128 מעושה גט משום בזהאין
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 שהגט והתברר ונתגרשה כתובתהמחלה
 בטעות מחילה היא המחילה פסול,היה

130

 לפני ומת גדולה כתובה לארוסתוכתב
 מאתיים אלא גוגה איגההנישואין

,131132 

 לה שנתן הבגדים את שמין באלמנההאם
 133 ? מכתובתה הסכום את ומנכיםבעלה

 מנכים אין מדעתו אשתו את הבעלגירש
 134 הבגדים אתלה

 בקיום תלויה הכתובח על האשהמחילת
 137הגירושין

 לה אין ומת כתובה תוספות לארוסתוכתב
 153תוספת

 אחת, שעה רק אפילו הנישואין לאחרמת
 153 תוספת להיש

 תוספת דין לזה יש בתה את לזון להכתב
 153 כתובה.

 והיא ממלאכה מורדת שאשתו הבעלטען
 כתובתה לגבות נאמבת אינהמכחישתו

231

 חשודה והיא להישבע חייבת שהיאבמקום
 233 כתובתה נוטלת אינה השבועהעל

 הבעל מיתת לאחר אלא נגבית אינהכתובה
 238 גירשה אםאו

 ייתכן נכסיו מבזבז שהבעל רואיםאם
 239 238, מחיים הכתובה אתשגובים

 לפי הכתובה לגגיית עיקול יטיל הדץבית
 בפיה אמת אם חקירה ללוא האשהבקשת
 ידי על לגעל נוק כל צפוי לאכאשר
 239העיקול

 הבעל להחתים להקפיד נישואץ רושמיעל
 או אשכנזית  עדתו, של כתובהעל

 251ספרדית

 לומר אין אשכנזית כתובה על שחתםספרדי
 251 החדר"ג עצמו עלשקיבל

 כתובה לה לתת חייב נכפית שאשתוידע
256

 בכל חייב בעלה מגורשת ואינהמגורשת
 302 שבכתובה ממוןתנאי

 דתיתמועצה
 ההנהלה גחשבת הדתית המועצהבהרכב
 )של מנין כרוב כולה והמועצה בניןכרוב

 יש מהן באחת רוב יש ואסהקהלה(
 50 הרבנות לירושתמקום

 קהאיו מחליטה כולה הדתית המועצהכאשר
 דין בטל מכרז של בדרך אלא רבלמבות
 50ירושה

 לסהצרת מכרז להוציא המועצה בידיהרשות
 זכות זה בכגון אין כי לפיו ולדוןרבנות
 50ירושה

 שהמועמדים יימצא המכרז לאחראם
 היורש הבן על בהרבה עולים לאהאחרים

 50 אביו למשרת אותו למנות המועצהעל

מומימ
 כמומין נחשב קבוע זמן לו שישנכפה

 כמומין - קבוע זמן לו איןשבסתר,
 251שבגלוי

251 תורשתית מחלה היא נפילהמחלת

 טןושבת ודעתו בריא שהוא נופל חולהיש
 251 הנפילה בשעת שלאעליו
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 252 251, משובשת תמיד שדעתם כאלהויש

 252 עדותם לגבי רק הוא הזההחילוק

 מתדבקת מחלה היא נפילה מחלת אםשאלה
252

 אם הפוסקיםמחלוקת
 כופיי

 הנכפה את
 253 252,לגרש

 נחשב נכפה אם היא המחלוקת שיסודייתכן
 252 לסובלו שאיןלמום

 אשה לגרש ואפשר גדול כמוס נחשבנכפה
 252 כרחה בעלנכפית

 בשארה חייב בעלה אין גכפיתאשה
 255 253, ועונתהכסותה

 כופין להוציא, אותו שכופין גדולבמום
 253 גט לקבל כזה מוםבעלת

 257 256, 255, - ? סכגה מהווה נכפההאם

 נכפית שאשתו הנישואיז גשעת ידעאם
 256 כתובה לה לתתחייב

 הנישואיו לאחר נכפה של המום נולדאם
 256 כרחה בעל לגרשה יכולאיננו

256 המום על מחל אם הדיןהוא.

257 מחיל בוודאי המום על ידעאם

 לומר יש שבגלוי מום הוא ונכפההואיל
 257 נשאה דהכישאדעתא

כזורדת
 והיא מתשמיש מורדת שאשתו הבעלטען

 מי על חרם מטילים המורד שהואטענה
 229 הדין בבית מודה ואינו מורדשהוא

 אלא לחרמות מקום כאן שאין אומריםיש
 230 ויתפייסך סעודהיעשו

 יגיעו שהצדדים עצות לחפש הדין ביתעל
 230 שהוא אופן באיזהלפשרה

 מתערב הדין בית איי רבים פוסקים דעתלפי
 231 230, בענין מחליט ואינובדבר

עוד כל מזונות, לה אין ממלאכהמורדת
231 במרדה עומדתשהיא

 והיא המלאכה עושה אינה שהיא הואטען
 או אשה ביניהם מושיבין אותומכחישה
 235 231,שכנים

 המורדת אשתו של בפרקונה חייב הנעלאין
 307 לפירותיה שזכאי פי עלאף

 שנתנה המתגות עלי" "מאיס הטוענתמורדת
 תפסה שאם ברזל צאן כנכסי דינילבעלה
 335תפסה

 תפסה - הקיימין בלאותיה שתפסהמורדת
335

 המתנות לה להחזיר חייב הבעל אםספק
 335 לושנתנה

 והנישואין האירוסין בזמו לו שנתנהמתגות
 336 להחזירן חייב הבעלאין

 הנישואין חיי במשך שנתנה מתנותאך
 336 להחזירןחייב

מזונית
 כשהיא אלא אשתו במזוגות חייב הבעלאין

 109עמו

 במזוגותיה חייב ממנו היא המניעה אסאך
109

 במזונותיה חייג לגרשה חייב הואכאשר
 109 גירשה שלא עודכל

 כוח לבעל היה לא הנישואין מתחילתאמ
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 ואין כארוסה נחשבת שהיא ייתכןגברא
 110 מזונותלה

 ידו על המעוכבת כארוסה שהיא ייתכןאך
 110 במזונותיהוחייב

 חייב מגורשת ואינה מגורשתארוסה
 111 110,גמזונותיה

 מלהינשא ידו על מעוכבת שהיאהעובדה
 110 למזונות עליו חדש חיוביוצרת

111 זה על החולקים ראשונים ישאך

 אותה עושה נדה חופת אם ראשוניםמחלוקת
 110לנשואה

 חוסר מטעם אשתו את לגרש חייבכשהבעל
 חייב הוא אם ספיקא ספק יש גבראכוח

 111 שיגרשגה עדבמזונותיה

111 ממון מוציאין ספיקא מספק אםמחלוקת

 לדברי הפוסקים מחלוקת שמצד ספיקאבספק
 111 ממון מוציאין איןהכל

כאן איז גברא כוח לבעל שבאין דעהישנה
112חופה

 עדיפא גברא כוה מחוסר שחופת דעהוישגה
 ולא לחופה לנכנסה ודמי נדהמחופת
113נבעלה

113 הדעות לכל חופה היא סריסחופת

 הואיל חופה שהיא ספק אין חולה אישחופת
 114 113, לביאה ראוייה עצמה מצדוהיא

 והוא חופה היא גברא כוח מחוסר אישחופת
 114 אשתו במזונותחייב

 שנעשה וה"לדים האשה מזונות בדברהסכם
 אם אף בתוקף הוא גירושיןבהסכם
 124 בוצעו לאחגירושין

 מתן ביום יהיה המזובות שתשלוםהוסכס
 בתשלום לחייבו יש בו חזר והבעלהגט

 125 הגט לתת היה שצריך ביוםהמזונות

 בלי גם הבעל על חלה המזונות חובתכאשר
 מקצתו שבטל שהסכם לטעון איןהסכם
 139 128, 127, כולובטל

 של תוקף שקיבל ולמזונות לגירושיןהסכם
 של דין בו אין קניז שעשו לאחר דיןפסק
 128 וחמור אתקגי

 שהוא מזונות לאשתו לתת הבעלהתחייב
 גט משום בזה אין הדין פי עלחייב

 28גמעושה

 פטור חלתה והאשה הנישואין זמןהגיע
 136 ממזונותיההבעל

 בה וחזרה הגט את לקבל האשההבטיחה
 137 מזונותיה הפסידהלא

 והסכימה ילדה ולא שנים עשרעברו
 כך ואחר גירושיז פסק דין וביתלהתגרש
 הפסידה אם הפוסקים מחלוקתהתחרטה
 137מזונותיה

 עם קשורים אינם והילדים האשהמזונות
 ההתחייבות שקיום לומר ואיןהגירושין
 הגירושיז בביצוע כרוך המזונותבדבר

,139,140 141 

 ואינה מופרזת היא ההתחייבות אםאך
 וצהיא להניח מקום יש הדין לפיצודקת
 140 עצמן ווגירושין בגללבאה

 גיל אחרי גם לילד מזונות לוטלםהתחייבות
 הואיל הגירושין ביצוע לשם רק באה18

 מצד ולא הדין מצד לא בזה חייבואינו
 141החוק

 בדבר מחדש דיון לבקש רשאיםהצדדים
 במצב שינוי שיש בנימוק המזונותסכום
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 142143, הצדדים אחד שלהכלכלי

 לבטלה יכול התובע אין למזונותתביעה
 143 עצמומדעת

 מחוסר שהיה בזמן חברו את לפרנסהתחייג
 כשמצבו ההתחייבות מתבטלתפרנסה,
 148השתפר

 פרנסה לו שהיתה בזמן לפרגסוהתחייב
 ההתחייבות על משפיע אינו גמצבושינוי
 לפרבסו חייב הזמן את פירש לאואם
 148 חייו ימיכל

 שינוי וחל קצוב לזמן לפרגסוהתחייב
 אם הפוטקים מחלוקת במצבולטובה

 155 152, 149, קיימתההתחייבות

 מחלוקת אחר ממקום מזוגות לה שישבת
 150 לפרנסה חייגים האחים אםהפוסקים

 לגיל הגיעו עד בנו את לפרנט האבהתחייב
 האם פרנסתו כדי להרויח התחיל והבן18

 ? בטלה או קיימתההתחייבות

,148,150 153 

 בת את לזון המתחייב בין להבדיל ישהאס
 בגו לזון המתחייב ובין שגים חמשאשתו
 152 151, 150, ז 18 גילעד

 שנים חמש אשתו בת את לגזווהמתחייב
 151 מאשתו התגרש אם אף לזוגהחייב

 151 אותה לפרנס היורשים חייבים -מת

 קציב זמן וכלתו בנו את לפרנםהתחייב
 חייב האם הנישואין לאחר הבןומת

 153 152, 151, ו כלתו אתלפרגס

 161 לו לשלם חייבים קטן שפרנס זראדם

 161 לו מלשלם פטורים יתוםפרבס

 אם ולילדים לאשה מזונות פוסק הדיןבית

 של כפייה באמצעי שישתמשו ידועכי
 165 הפסק לקייםמאסר

 את לפרנם שיכול המשפחה ראש עלחזקה
 165משפחתו

 חולה שהבעל ממקרים יתעלם לא הדיןבית
 לפרנס אפשרות לו ואין עבודה מחוסראו
 165 משפחתואת

 מיקרי עני שאיננו כל מזונות לגביאך
 165אמיד

 להשכיר הבעל מחוייג אם הפוסקיםמחלוקת
 166 165, אשתו את לפרנס כדיעצמו

 ועכשיו מקודם עבד הבעל אם בזמננו,אך
 מטכימים הפוסקים שכל ייתכןהפסיק,
 166 ולפרנס לעבוד לכופושיש

 עוד כל מזונות לה אין ממלאכההמורדת
 231 במרדה עומדתהיא

 מכחישתו והיא מורדת שאשתו הבעלטען
 234 מזונות לגבי נאמנתהיא

 שהוא טוענת והיא מורדת שהיא טועןהוא
 האמת מי עם לגרר אפשרות ואיןהמורד
 234 ? גמזוגותיה אותו לחייב ישהאם

 כשאין גם מבעלה מזונותיה גוגהאשה
 235 בידהכתובתה

 על מחלה שאשתו לטעון נאמן הבע,לאין
 235מזוגותיה

 בשבועה הבעל גאמן לשעבר מזוגותתבעה
 235 לו שמחלהלטעון

 על עיקול הדין בית מטיל מזונותבתביעת
 ששה של מזוגות סכום על הב,עלגכסי

 238חדשים

 היא הכוונה לבית" "מזונות הדין ביתפסק
 267 לאשהמזוגות
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 האשה מזונות קורמים תורה דין פיעל
 267 הילדיםלמזונות

 לה יפסוק הדין שבית לדרוש רשאיתהאשה
 267 הילדים ממזונות בנפרדמזונות

 לומר אפשר לשעבר מזונות תביעותלגבי
 268 תחילה לתובעשנזקקין

 טוען הבעל אם לעתיד מזונות לגביאך
 שנזקקין לומר אין משלו כסף להשיש
 268 תחילהלתובע

 והיא בית שלום לקיים לאשתו הבעלהציע
 297 במזונותיה חייב אינומסרבת

 לגרשה חייב שהבעל הדין בית פסקאם
 297 בית שלום לתביעת מקוםאין

 משכורתה, לקזז יש עובדת האשהאם
 297 המזונות נגד ידיה מעשהבתורת

 לה יש מלהינשא ירו על מעוכבת היאאם
 297 מגורשת ואינה מגורשת שלריז

 במעשה זוכה הבעל אם הפוסקיםמחלוקת
 מגורשת ואינה מגורשת שלידיה

,297306 

 במזונות הבעל את לחייב אין כזהבמקרה
 298 297, המוחזק והואהואיל

 או לייבם היבם את לדין שתבעהיבמה
 יבם משל ניזונית חלה, או וברחלחלוץ

298

 במזונותיה חייב הוא אם הפוסקיםמחלוקת
 299 298, לייבם נתרצה כשלאגם

 כתובתה לה נתן שלא עוד כל אשתו'גירש
 304 303, במזונותיהחייב

 משל ניזונית הראשונים חרשים ג'יבמה,
 305בעלה

 מגודשת ואינה מגורשת פוסקים כמהלרעת
 האירוסין מן אפילו מזונות להיש

,308309 

מהילה
 היה ש"גט והתברר ונתגרשה כתובתהמ"לה
 130 בסעות מחילה היא המחילהפסול

 בקיום תלויה הכתובה על האשהמחילת
 137הגירושין

 הכתובה מחילת בדבר הוא ההסכםאם
 שהמחילה לומר יש תנאי רקוהגירושין

 137 מירחלה

 והמחילה הגירושין ברבר הוא ההסכם אםאך
 עוד כל מחילה אין לגירושיןטפלה

137 בוצעו לושהגירושין

 הבעל נאמן לשעבר מזונות האשהתבעה
 מזונותיה על שמחלה לטעוןבשבועה

235

 שמחלה טען והבעל מזונות התובעתהאשה
 לישבע חייבת היא אם הפוסקיםמחלוקת
 235 לו מחלהשלא

 חייבת שאשתו המלאכות על הבעלמחל
 235 בו לחזור יכוללעשות

 שלא אפילו שקויים, חוב שטר המלוההוציא
 ללוה שמחל אומרים אין שנים כמהתבעו

367

 תבעה עלא באלמנה רק קיים מחילהרין
 אביה בבית והיא שנים כ"ה עדכתובתה

367

368 מחילה שייך לא גרושהלגבי

 יד אין חוג בשטר מחילה עמאלתהתעוררה
 368 התחתונה על השטרגעל
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מפהג
 לו אין אחת אשה רק לישא שנהגובמקום
251 אשתו על אחרת לישארשות

 הארץ מנהג דעת על בארץ שנישאזוג
 251נישאו

 גם ולכן אחת אשה רק לישא בארץהמנהג
 אפילו אשה עוד לקחת אסור ספרדילבעל
 251 כך על נשבע לאאם

 תיווך דמי למתווך שמשלמים הואהמנהג
 אליו מפורשת הזמנה היתה לא אםאפילו

,279287 

 לא אם אפילו תיווך דמי לשלם יש כןכמו
 281 מראש כך על מדוברהיה

 לפי גם להתקיים הדבר אפשר ממוןבעניני
 288 בלבדהמנהג

 הסוחרים מנהג וזהו הואיל קניאסיטומתא
288

 בדבר חדשים מושגים יוצר סוחריםמנהג
 289 הלכה ומבטלשבממון

 דמציאתה ידמהמעשה
 ידיה מעשה אשתו בת את לזוןהתחייב
 154שלה

 של ידיה מעשה האחין מן הניזוניתבת
 154 ?מי

 מעשה הגדול בנו את לפרנס האבהתחייב
 155 154, לעצמו ומציאתוידיו

 אפילו אביהם שולחן על הסמוכיםבניו
 לאב ומציאתם ידיהם מעשהגדולים

,153154 

 לעצמה מציאתה האחין מן הניזוניתבת
,153154 

 לעצמו מציאתו חבירו שולחן הסמורעל ,אדם
153

 מציאתו אהרים שולחן על הסומך קטןיתום
 153לעצמו

 חלה או וברח להלוץ או לייבם ליבםתבעה
 שהיא פי על אף לעצמה ידיהמעשה
 305 301, 299, יבם משלניזונית

 לא ובזה קנס מטעם רק הוא המזונותחיוב
 299 מזונות תחת ידיה מעשהתיקנו

 ידיה מעשה היתומים מן הניזוניתאלמנה
 300 299,שלהם

 נותן כשהוא רק לבעל האשה מציאתהאם
 300 ? מזונותלה

 שלה ידיה מעשה מגורשת ואינהמגורשת
 במזונותיה חייב שבעלה פי עלאף

,301306 

 פי על אף לגרש ומסרב לגרש שחייב מיכל
 שלה ידיה מעשה במזונותיה חייבשהוא

,301302 

 קיהיא פי על אף לעצמה האלמנהמציאת
 301 300, היתומים מןניזונית

 האם עושה" ואיני ניזונית "איניאמרה
 301 ? בה לחזוריכולה

 שיש פי על אף מלהינשא ידו עלמעוכבת
 302 לעצמה ידיה מעשה מזונותלה

 לעצמה מציאתה מגורשת ואינהמגורשת
302

 נתז שלא פי על אף שגירשה אשתומציאת
 303 לעצמה מציאתה כתובהלה
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 303304, ן שלה ידיה מעשההאם

 החדשים בשלוקוה ליבם ידיה מעשהיבמה
 שניזונית פי על אף בעלה למותהראשונים

 305 בעלהמשל

מתווך

 למתווך ההזמנה אין המקובל הנוהגלפי
 281 279, מפורשת להיותחייבת

 אם די מקצועי יהיה שהמתווך צורךאין
 הצדדים אחד בקשת לפי ניתןהשירות
 281ובידיעהד

 התיווך דמי על מראש לדבר צורךאין
 281והסכום

 הצדדים בין קשר ליצור הוא התיווךפעולת
 282 גמר לידי העיסקה אתהמביא

 זכאי הצדדים אחד כשליח הפועלמתווך
 אם אפילו בעיסקה התחיל אם תיווךלדמי
 283 בו צורך שהיה מבלינגמרה

 לדמי זכאי הוא מעצמו פעל המתווך אםאך
 נגמרת היתה לא העיסקה אם רקתיווך
 283בלעדו

 אינה העיסקה לגמר נוסף מתווך שלהעסקתו
 אחד וכל הראשון של זכותו אתשוללת
 283 מלאים תיווך לדמיזכאי

 המתווך אין חוץ במטבע העיסקהנעשהה
 284 חוץ במטבע תיווכו דמי לקבלזכאי

 2% מקבל שהמתווך הוא המקובלהנוהג
 284 צדמכל

 הוא הנוהג אם ודאות אין גדולהבעיסקה
 2% הדורש המתווך ועל 2%,לשלם
285 טענתולהוכימ

 לקרקע חקלאית קרקע לשינויההשתדלות

291 תיווך פעולת איננהלבנייה

נאמפת
 לומר נאמן שיהא הלוה עס המלוההתנה
 שבועה בלי נוטל הוא הרי פרעו,שלא
 20 17, פה על במלוהאפילו

 אם אפילו שבועה, בלי נוטלים היורשיםאין
 אם אלא בעדים, חתום שטרמוציאים
 21 20, 17, להם גם נאמנות בוכתוב

 היורשים אין יד בכתב או פה עלבמלוה
 להם ניתנה אם אף משבועה,פטורים
 טוענים אם אלא נאמנות, תורתבמפורש
 22 17, שילם לא שהלוהברי

 בו כתוב אם אפילו עיסקא היתרשטר
 בו אין מהר"ם תיקון פי עלשגעשה
 בו שיש ייתכן אך ליורשיםנאמגות
 23 22, עצמו למלוהנאמנות

 לומר נאמנת האשה אם ראשוניםמחלוקת
 67 66, 65, וקברתיו" במלחמה מת"בעלי

 65 נאמנים שמת" "ראינו שאמרו עדיםשני

 65 אחד  כעד גאמנים שמת" "שמעגואמרו

 לאחר בעלי" "מת לומר אשההנאמנת
 ? אזרחיים בנישואין אחר לאיששנישאה

,6579 

 נאמן אינו אשתי" את "גרשתי שאמרבעל
 65למפרע

 97 לאעוה מאמינים גברא כוח חוסרבטענת

 106 נאמנת אינה הכתובה תובעתאם

 הכתובה על שמוותרת בפירוש אמרהאם
 106 נאמגת שהיא מודים שכולםאפשר
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106 נאמנת היא לדבר רגליים ישאם

106 לה מאמינים בתולה עדיין שהיאהוברר

 מאשר יותר הדעת על מתקבלתכשגירסתה
 106 לה מאמינימ הבעלגירטת

 מחלתו על שיתגבר סיכויים שיש הבעלאמר
 דברי שנכונים לדבר רגליים בזהיש

 107האשה

 כוח לבעלה שאין בטענתה נאמגתהאשה
 231גברא

 לחייבו לא אך להוציאה לחייבו להמאמינים
 231ממון

 זוז מאתיים לה שיתן מנת על אשהקידש
 ואיננה קיבלה שלא לומר' נאמנתהיא

 247 לומקודשת

 אשה נאמנת הזה בזמן אם הפוסקיםמחלוקת
 265 261, גברא כוח לבעלה שאיןלטעון

 אמת שאומרת אומדנא או אמתלה ישאם
 266 261, הדעות לכל להמאמינים

 מחייבת התביעה שעילת לכל גלוי לאאם
 שילם שכבר לטעון נאמן הנתבעאין

 276לתובע

 לאחר לו ששילם טוען הגתבע אםאך
 נאמן שהוא אפשר הדין ביתשחייבוהו

276

 רשע עצמו לשים נאמן חזקתו שנתעררהעד
,319321 

 והלה לעדות פסול שהאיש מעיר אחדעד
 עצמו בהודאת נפסל הוא לדבריומודה
 321 רבים פוסקים דעתלפי

 אדם נאמן לדברע הוכחה כשיש אומריםיש
 323 רשע עצמךלשים

 נפרץ חזון הוא שבת שחילול הזהבזמן
 על שמעיד לאדם להאמין שישאפשר
 323 שבת מחלל שהואעצמו

 מחמת פסולים הם שהעדים אומדנהכשיש
 323 עצמם לפסול שנאמגים ייתכןעבירה

 ובלי חופה בלי לקדש הדרך שאיןבזמננו
 לשם כיוונו שלא לומר גאמניםברכה

 'קידושין

325 

 שלו בעגין אפילו באיסורין נאמן אחדעד
,325326 

 בידו כשזה רק נאמן איסורא איתחזקאם
325

 ובין המקדש בין חזקה נגד שאינובדבר
 התכוונך שלא לומר נאמניםהמתקדשת

 326 קידושיןלשם

 רק הקידושין שעשה לומר הבחורנאמן
 329 לגרשה שיכיל במיגו שחוקלשם

 שמתאנדוי,
175 אותו מגדין דינא ציית דלאמאן

176 175, אותו מנדין בא ולא לדיןהזמיגוהו

176 הנדוי את מבטליס כך אחר לדיןבא

 מבטלים הדין את שיקיים המנודהאמר
 176הנדוי

 בזיון משום הוא לדינא ציית דלא עלנדוא
 176 הדין ביתכבוד

מיד אותו מנדין הדין לבית בא אינניאמר
176

176  הגרוי לו מתירין אירכתאכתבו

177 לנדות אסור בנדוי נזהרים לאאם
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 אפילו אותו מגדין דינא ציית דלאמאן
 178 177,ברגל

 שניהם באו אמ להם משמתינן שנתגרשוזוג
 אחד להם שיש בתביעות לדון דיןלבית
 210 השגיעל

 או שותפות ביניהם שעשו וגרושהגרוש
 לזה זה להזקק להם המביאים ומתןמשא
 218 אותםמנדין

 .נדוניא

 ארוסה בעודה ומתה נדוגיא אביה להכתב
 132  הבצל בה זכה אם הפוסקיםמחלוקת

 בגדוניא הבעל זכה הנישואין לאחרמתה
 132 הפוסקים רובלרעת

 כד ואחר הכלה מאבי נדוניא שקיבלחתן
 הנדוניא להחזיר חייב לאחר ונישאההלכה

136

 רב ממון לו בשהיה לבתו נדוניא לתתנשבע
 לד איז כי משבועתו פטור מנכסיווירד

 156 מזה גדול אונס.

 ולקיים למכרה חייב קרקע לו ישאם
 156שבועתו

 וכלי ביתו למכור אותו מחייבים איןאבל
 156תשמישיו

עבד
 דעת על אותו מטבילין שוטה או קטן.עבד
 195 דיןבית

 בעל עבדות לשם להטביל אפשר אםשאלה
 195כרחו

 בקבלת צורך יש עבדות לשם בטבילחהאם
 196 195, זמצוות

 אינו דין בית דעת על שהטבילוהו קטןעבד
195 שהגדיל לאחר למתותיכול

עדות

 האשה( )בעל שמת שראו שאמרו עדיםשני
65נאמנים

 אחד כעד נאמנים שמת ששמעואמרו
,6578

עד מפי עד או אחד לעד מאמיניםהאם
 לאחר שנישאה לאחר  הבצלשמת

 79 65, ז אזרחייםבנישואין

 ,גות האומר אחד עד רבים פוסקיםלדעת
 ,יקברתיו" אמר כשלא אף נאמןבמלחמה"

3ד

 שמת שראו שניים מפי ששמע אומר העדאם
 כשלא אף אשתו את מתיריםבמלחמה
 74 "וקברנוהו"אמרו

 "קברתיו" אמרו כשלא גם נאמן עד מפיעד
75

75 בדדמי חיישינן לא ששמע שאומרבעד

 לו אמר אם פירש ולא גוי מפי המעידעד
 75 פיו על  האעוה להתיר יש"וקברתיו"

 כמי המעיד לעד סיפר הראשון העד אםאך
 ודבר כגוןשקללו מת שהבעל שמחשהיה
 75 אשתו להתיר אין בבוזעליו

 מפי עד דאורייתא איש אשת איסורבחשש
 77 76, "קברתיו" לאמר צריךעד

 אינם פסולים עדים בפני  שנצשוהקירושיו
 אמת אומרים זטהם ידוע אם אפילותופסים

,317,319 323 

 שבת מחלל שהוא המצהיר קידושיןעד
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 שיודעים בעירו אנשים שמותומזכיר
319 פסול עד הוא שבת מחללשהוא

 עדות לקבלת צורך אין כרשע שהוחזקעד
 319 קידושין כעדלפוסלו

 ש'יוחזק עד פסול חזקתו הארץ עםעד
 322 320, ישרים בדרכישהולך

 פי על פנויה מחזקת אשה להוציאאין
 שנתקדשה האומר הארץ עם שלעדותו

320

 רק הפסוליס עדים פוסקים רובלדעת
 320 קידושין עדי להיות פסוליםמדרבנן

 מודים ושניהם שנתקדשו אחד עדמעיד
 323 לקידושין חוששיםבזה

 אחד עד נגד מהגי הייתי" "משטהטענת
 324 עדים שני נגד לאאבל

 נמצא מהם ואחד עדים שגי בפניקידש
 העד כאשר אפילו העדות כל בטלהפסול
 324 פסול שהשני ידע לאהכשר

 שנתקדשה אחד העיד רבים, פוסקיםלדעת
 324 מותרת היא הרי מכחישתווהיא

 עצמו פי על נפסל העד שאין פי עלאף
 לעדות שפסולים הבזויים בין נחשבהוא

 330מדרבגן

 פסולי כספק דיגם מדרבנן עדותפסולי
 330תורה

 חזקת איתרע מדרבנן לעדות שפסולחמסן
 330 התורה מן פסול ספק והואכשרותו

 צריד קידושק בעדי אם הפוסקיםמחלוקת
 330 וחקירהדרישה

 שאינם העדים אמרו וחקירות בדרישותאם
 שאין בעניז אף פסולה עדותםיודעים
 330 וחקירה בדרישהצורך

עיקול
 לגבות יוכל לא שהמלוה חשש ישכאשר

 בית מטיל הפרעון זמן כשיגיעחובות
 236 הלוה כספי על עיקולדיו

 יבריח שהנתבע חשש שקיים הטועןתובע
 נכסי על עיקול הדין בית מטילנכסיו,
 236 המשפט לגירור עדהנתבע

 עלול זה אם עיקול דיו בית יטיללא
 של פרנסתו מקור להתמוטטותלגרום
 237 236,הנתגע

 חשש איזו הדין בית לעיני שאין עודכל
 הרכושלהברחת

 עיקול דין בית יטיל לא,
ד23

 על עיקול הדין בית מטיל מזונותבתביעת
 שעוה של מזונות לסכום רק הבעלנכסי
 239 238,חדשים

 הבןפדיון
 שלושים לפני סלעים חמשה שקגלכהן

 133 לאב להחזירם חייב הבן,ומת

 להחזיר חייב הכהן אין בו חזר האב אםאך
 133 הסלעים חמשה אתלו

33ג מידו מוציאין אין מעצמו הכהןתפס

 המצוה זמן את קבעה שהתורה הבןבפדיון
 היא ומלושים לפני הפדיון דמינתינת
 זמן כשיגיע חל והפדיון גמורהנתינה
 133המצוה

 שבוייםפד-ן
221 אשתו בפרקון ח"בהבעל

 בגיו לפדות האב על חיובאין
,221,222 223 
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 את לפדות חןב האב אם החכמיםמתלוקת
 222בהו

 221 האלמנה את לפדות חייבים היורשיםאין

 עד הקטנים בניו לפדות חייב שהאבייתכן
 223 222, ששגיל

 הוא שבויים בפדיון חייב אם הספקהאם
 ? לחומרא בו שאזלינן סכנתאספק

,223224 

קידושין
 שניהם יום שלושים לאחר אשההמקדש
 132 שלושים תוך בהם לחזוריכולים

 כסף להחזיד חייבת היא האשה בהחזרה
 132הקידושין

היא ם הפוסקים מחלוקת האיש בוחזר
133 132, הקידושין כסף להחזירחייבת

 שיחולו מפורש בתנאי נעשו הקידושיןאם
 שהיא מודים כולם התנאי קיוםלאחר

 כשהאיש גם הקידושין כסף להחזירחייבת.
 133 132, בוחזר

 רוב דעת הנישואין לפני ומת אשהקידש
 כסף להחזיר חייבת שאינההפוסקים
 135הקידושין

 שמת בין )סבלונות( מתנות הארוס להשלח
 הנישואין לפני היא שמתה וביןהוא

 135 חוזרותהמתנות

135 מוהר לה נתן אם הדיןהוא

 שאין למי שנישאה ללדת ראויה שאינהאשה
 246 טעות נשואי הם הנישואיז בניםלו

 ראוי אינו הבעל כאשד הדין הואהאם
 246 ?להוליד

 בטעות, הם הקידושין גברא כוח לו איןאם
 אלו הדי סריס שהוא ידעה האשהאם

 246 גמוריםקידושין

 ט~ת קידושי הקידושין אין מומים לוהיו
 246 מהם ידעה לא היא אםאף

 אותו וכופין טעות קידושי שהם אומריםיש
 246להוציא

 קידושי מטעם להוציא יכופו שבעקרותייתכן
 חוטדא בעינא טוענת לא אם אףטעות

246

 הניסעאין בזמן עקר שהיה ברור לאאם
 247 246, טעות קידושי כאן יש אםספק

 כופין טעות קידושי בספק שגם דעהקיימת
 247 להוציאאותו

 אותו כופין ובתחבולות ברמאות אשהקידש
 247לגרש

 על האשה מומי על ידע שהבעל האבטען
 247 ראיה להביאהאב

 ספק לאשתו מומו גילה שהוא הבעלטען
 שעשה בטענה לגדש לחייבו אפשראם
 247 כהוגןשלא

 זוז מאתים לה שיתן מנת על אשהקידש
 ואינה קיבלה שלא לומר נאמנתהיא

 247 לומקדדשת

 הקידושין אין פסולים עדים בפני אשהקידש
 משקרים שאינם אנו יודעים אם אףחלים,

,317,319 323 

 שבת מחלל שהוא המצהיר קידושיןעד
 ומזכיר בשבת ונוסע שמעשן בעירווידוע
 מחלל שהוא להם שידוע אנשיםשמות
 319 פסול עד הואשבת,

 עדות לקבלת צורך אין כרשע שהוחזקעד קדושי הקידושין אין לבעול יכול הואאם
 319 קידושין כעד לפוסלו 246 להוליד דאוי אינו אם אףטעות
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 הקידושין אין פסולים בעדיםבתקדשה
 319 מודים כששניהם אפילותופסים

 פי על פנויה מחזקת אשה להוציאאין
 שנתקדשה האומר הארץ עם שלעדותו

320

 תופסין הקידשוין אין הפוסקים רובלרעת
 320 מדרבנן רק שפסולים בעדיםאפילו

 לחוש יש מודים ושניהם אחד בעדקידש
 323לקידושין

323 לקידושין להוש אין מודים אינםאם

 הם קידושין לשם נתכוונו שלאכשטועגים
 323 בקידושין מודים אינם כמונחשבןם

 שטענת סוברים הפוסקים של רובםרוב
 324 אחד עד נגד מהני הייתי""משטה

 324 עדים שני כנגד מהני השטאה טענתאין

 לא אפללו פסול ונמצא עדים בפניקידש
 בטלה השני של בפסלותו הכשר העדידע
 324 העדותכל

 מקודשת אחד עד אמר רבים פוסקיםלדעת
 מותרת היא הרי אותו מכחישהוהאשה

324

 אותו שקנה נודע אם בגזל אשההמקדש
 324 מקודשת זו הרי ביאושדבר

שלוקת, למשאיל אמר ולא שאולה בטבעתהמקדש
 אין אשה בה לקדש כדי הטבעת

 329 324, תופסיןהקידושין

 לקדשה הטבעת שלוקח אומר אם הדיןהוא
 324 וליצנות שחוקבדרך

 קידושין בזמננו כי הסוברים פוסקיםיש
 לחוש אין חופה ובלי קהל בלישנעשו
 325להם

 ובלי חוסה גלי לקדש הדרך ואיןהואיל

 לשם כיוונו שלא לומר נאמניםברכה
 325קידושין

 ראש וקלות שהוק דרך שניתנו קידושיןכל
 325 קידושיןאינם

 זו" "בטבעת שאמר כגון גרועהבאמירה
 שהתבוין לומר נאמן מטבע, להונתן

 325 בעלמאלשחוק

 בדבר ידיעה עדי אם הפוסקיםמחלוקת
 326 הנתינה ראיית בלי אף מהניהגתיגה

 קידושין לשם קיבלה שלא טוענת האשהאם
 326 תופסים הקידושין שאין מודיםכולם

 שהיה וטוענים ראיה בלי ידיעה עדי ישאם
 לקידושין לחשוש אין בעלמא שהוקדרך

326

 כדי שנעשו קידושין פוסקים כמהלדעת
 או המקדש במקום לגור תורשהשהאשה
 ישראל לארץ כביסה רשיון לקבלשתוכל
 326 כלל להם לחוש איןוכדומה,

 להצריד אסור לקידושין לחוש שאיןבמקום
 327 בחנם לאשהגט

דרך היו שהקידושין לדגר רגליים שישכל
328 כלל מקודשת איגהשחוק

 אנשים בקהל והיה לקידושין עדים ייחדולא
 שבטלה עדות הכלל חל עדותפסולי
 329 כולה בטלהמקצתה

 גם חל הנ"ל הכלל אם הפוסקיםמחלוקת
 כולם והגברים בקהל נשים נמצאוכאשר
 330 329, כשריםהיו

 עד רשע עצמו משים אדם שאין פי עלאף
 בין נחשב שבת מחלל שהואהמצהיר
 ופסול מדרבנן לעדות ופסולהבזויים
 330 קידושיןלעדות

 תורה פסולי כספק דינם מדרבנן עדותפסולי
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 פנויה מחזקת אשה להוציא בכוחםואין
330

 צריך קידושין בעדי אם הפוסקיםמחלוקת
 330 וחקירהדרישה

קנין
 126 לגירושין התחייבות על חל לאקנין

 אשתו את לגרש בקגין קיבל הבעלאם
 כאונס יהיה שלא הקנין לו למחולצריכים

,126138 

 הקנין חל האם קנס וליתן לגרש קניןעשה
 138 127, 126, ? הקנסעל

 לא אחד אם אנשים לשני הוא הקניןאם
 126 מחצית קנה השניקנה

 הפוסקים. מחולקים וחמור את קני שלבקנין
 דעה לפי בטל, הקנין כל אחת דעהלפי
 שלישית דעה לפי קיים, הקנין כלשניה
 127 126, מחצהקנה

 ואין דדינא ספיקא הוא וחמור אתקני
 127 המוחזק מןלהוציא

 לומר אפשר בגירושין רצה הבעלכאשר
 האשה לגבי רק היה הגט בדברשהקנין
 על רק הקנין היה הבעלולגבי

 127 הכספעתההתחייבויות

 ולמזונות לגירושין הדין בבית שנעשהקנין
 128 וחמור את קני של דין בואין

138 אונס הוי אשתו את לגרש קניןקיבל

 יגרש, לא אם קנס לשלם בקנין עצמושעבד
 חייב - גירש לא כשר, הגט -גירש
 138 הקנס אתלשלם

 הקנין קנס, לשלם או לגרש אחד קניןעשה
 את קני מדין הדברים שני לגביבטל
 138וחמור

 רווחיו את אחר אדם עם להתחלק קניןעשה
 בא שלא דבר זה אם אף חל הקנייןהאם
 157 זלעולם

 סיטומתא מועיל קנין שמועילבמקום
 190 גמור כקניןלהחשיבו

 בדבר כגון מועיל אינו שקנין במקוםאך
 מועךלה אינה סיטומתא גם לעולם באשלא

190

 לחזור יכול בנו את שימול לחבירו אדםאמר
 דברים קנץ זה כי קנין כשעשו גםבו

190

 ישראל שארית משום בו לחזור אסוראך
 190 עולה יעשולא

 קנין שאינו מה את לעשות יכולהמנהג
 190 )סיטומתא(לקנין

 בדבר גם סיטומתא מהני פוסקים כמהלדעת
 191 לעולם באשלא

 מאשר יותר מועיל קנין עם "אתן"האם
  372 י בשטר"אתן"

 עליו וקיבל לכתובה וכך כך לאשתוכתב
 372 לקיים חייב סודרבקנין

 לדרכי צרקי אינו דין בבית שגעשהמה
 374קנינים

 אשה כגון הרבה להם קרובה שדעתוכל
 אותם ולזכות להקנות דעתו גמרוילדים
 381 375, קנין מעשה בליאף

 או מדרבנן הוא סיטומתא קניןהאם
 376 375,מדאורייתא

376 במטלטלין גם מהני סודרקנין

 תוקף לו שניתן בהסכם שנכתב בקנין"אתן"
 376 הדעות לכל מחייב דין פסקשל

 נותן כשהמקבל מהני "אתן" שקניןייתכן
 377תמורה
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 לד מכורה היא הרי זו שדה "כשאמכוראמר
 הראשון לשני, ומכרה והלך ,מעכשיו"

 380קנה

 קנין דהוי משום קנה לא מעכשיו אמרלא
 380דברים

רבנדת
36 ? רבנות במשרת ירושה דיןהיש

 ואפילו בנו דב, בתפקיד בעיר שהוחזק מיכל
 אחר אדם לכל קודמים לעולם בנובן

 והם ביראה מקומו ממלאים והםבמידה
 41 36, קצתחכמים

 בירושה עו'ברת איננה, שהרבנות דעהקיימת
42

 להם להיות שמסכימים בציבור דוב איןאם
 נחלת מחמת עליהם להשתרר לו איןלרב

 42אבותיו

 משועבד והרב שרות היא הרבנותכאשר
 דין בה יש בשכר צרכיהם לעשותלקהל
 43 42,ידושה

 מסורה העיר שהנהגת דאשי רב שישבעיד
 43 ירושה דין האחדים לרבנים איןלו

 דין בו שייך אין גרידא הלכות הפוסקדב
 44 43,ירושה

 חילול ולמנוע העירובין על המשגיח,רב
 43 ירושה דין בו שייך איןשבת

 בניהם אין תורה כתר שהם המינוייםכל
 44קודמים

 אבל לבניהם מורישים וכהונה מלכותכתר
 45 44, הוא הפקר תודהכתר

 שאין ודאי אחת עיר על מהקהל שנתמנהמי
 45 התמנותוליקח

 מגדולתו להודידו אין בעיר לרב שהוחזקמי

 45 ממנו גדול יותר לשם שבאאעפ"י

 שכירתו, לו וקוצבים דב שמקבלים הזהבזמן
 חבירו לאומנדת מיורד גדע בגבולוהבא

45

 וקידושין גיטין ומסדר הלכות הפוסקרב
 לו יש הקהל בהנהגת פועל הואובנוסף
 45 ירושהדין
 שלא מהני רב של החזקתו אומינויו

 לבוא יכול , שני רב אך ממנולהורידו
 46 45, כאחד ישמשוושניהם

 ענייני כל להנהגת גם נתמנה הרב אםאד
 עם להתחלק לא ואף לסלקו איןהציבוד

 47 גדולתו יורשים בניו וגם אחררב

 את מדחה ואינו העיר אותה בן שנעשהרב
 עושה זה כי איסוד אין מפדנסתו העידרב

 48 שלו בתוך עושה וזה שלובתוד

 לסדר לו מותר כאכסנאי לעיר שבארב
 השכר להעביר חייב אך וקידושיןחופה
 48 הקבועלרב

 הוראות של למינוי מצורפת העיר הנהגתאם
 הבן הרבנות, רוב הם שיהיו והיתראיסור
 49יורש

 שבת בעניני הלכות לפסוק שתפקידורב
 בין ולדון העיר הנהגת לעניני שייךולא
 49 ירושה דין בזה שייך אין לחבירואדם

 או מנין רוב ליודש יש אם רבנותבירושת
 ממנו מפקיעים אין הקהל( )של בניןרוב

 50 49,ירושתו

 ההנהלה נחשבת הדתית המועצהבהרכב
 ורק מנין כרוב כולה והמועצה בניןכרוב
 לירושת מקום יש מהן באחת דוב ישאם

 50הרבנות

 למנות עואין מחליטה כולה המועצהכאשד
 ירושה דין בטל מכרז, של בדרך אלארב
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 האחרים שהמועמדים יימצא חמכרז לאחראם
 על היורש, הבו על גהרבה עוליםאעם

 אביו למשרת אותו למנות הדתיתהמועצה
50

 לפנסיה יוצא שרב תקנה ישנה אםאפילו
 מחמת שהועבר כמו זה הרי מסויםבגיל
 ירושה זכות יש ולבן אונס מחמת אופם

-51

או תורה להרביץ חכס תלמיד שלבמינוי
5354, ירושה דין אין ולהורותלדון

 של משרה היא מחלקה ומנהל רבמשרת
 59 ירושה דין בה ויש ורבנותשררה

רפואה
 לה שאין ברפואה בגו ברפואת חייבהאב

 220קצבה

 גם הייב דין בית מתנאי לזון חייבהיה
 220 קצבה לה שאיוגרפואה

 חכמים מתקנת לזון חייב אם הדיןהוא
 220 בנוכגון

 כוללת ההתחייבות אין לזח התחייבאם
 220רפואה

 קצבה לה שהן לרטואה זכאית אינהאלמנה
220

 ברפואת הבעל חייב הפוסקים רובלדעת
 קצבה לה שיש ברפואה גםאשתו

,220221 

 פרקונה בכלל היא קצבה לה שישרפואה
221

 קצבה לה שיש לרפואה זכאית אינהיתומה
222

 ספק הוא ברפואה חייב אדם אם הפפקהאם
 223 ? לחומרא ואזלינןנפשות

 דדיגא ססיקא הוי חבירו את לזוןהתחייב
 224 לרפאותו חייבאם

 פיקוח דין בבנו לקים לאחרים קודםהאב
 שיש ברפואה גם לרפאותו חייג ולכןנפש
 224 קצבהלה

 הקטנים בנת ברפואת חייב אדם אםספק
 224 223, 222, שש מגיללמטה

 גפש פיקוח ומדין צדקה מדין לחייבו ישאך
224

 רפוי דמי לה להחזיר מבעלה התובעתאשה
 240 ההוצאה את להוכיח חייבתשהוציאה

 ונדרשבועה
 לומר נאמן שיהא הלוה עם המלוההתגה
 שבועה בלי גוטל הוא הרי פרעושלא
 20 17, פה על במלוהאפילו

 אם אפילו שבועה בלי נוטלים היורשיםאין
 אם אלא בעדים, חתום שטרמוציאים
 21 20, 17, להם גם נאמנות בוכתוב

 היורשים שבועת נשבעים היורשיםאין
 מעליא שטר בידם יש אם אלאונוטלים
 22 21, 17, עדיס ידי עלחתום

 היורשים אין יר, בכתב או פה עלבמלוה
 להם ניתנה אם אף משבועהפטורים
 טוענים אם אלא נאמנות תורתבמפורש,

 22 17, שילם לא שהלוהברי

 לו יש הלוה של ובחתימתו ירו בכתבפתק
 המלוה יורשי לגבי פה על מלוה שלדין

 חייג ואינו פרעתי לטעון נאמןוהלוה
 24 18, היסתשבועת

 צריך מנה לחבירו חייב שהיה שמודהמי
 יודע איננו ואם לו פרע שבוודאילהישבע
 28 לשלם חייבשפרע

 וירד לבתו נדוניא לתת רבים דעת עלנשבע
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 הוא שבועתו לקייס יכול ואיננומנכסיו
 גדול אונס לך אין כי 'השבועה מןפטור
156מזה

 אין מנכסיו וירה בשבועה אדםהתחייב
 תשמישיו, וכלי ביתו למכור אותומחייבים

 156 נשבע לא דהכי אדעתאכי

 שירויח ממה לעניים מעשר לתת אדםגדר
 קודם הוא האם למזונות כסף צריךוהוא
 159 158, ו אדםלכל

 ידי ולצאת נדרו על להישאל רוצה אםאך
 או בפתח הנדר לו מתירין ספקכל

 158בחרטה

 נשבעה ולא בעלה בנכסי שהחזיקהאלמנה
 סכום לתת ציוותה ובמותה כתובתהעל
 לקיים חייבים היורשים אין לצדקה,כסף

 161 160,צוואתה

 עד הסוהר בגית עצמו לשים הלווהנשבע
 163 161, אותו אוסרים חובושיפרע

 והמלווה החוב את לשלם לו שאיו הלווהטען
 שאין הלווה את משביעין לו שישטוען
 165 164,לו

 משביעין אין כשר וכאדם כעני הוחזק אםאך
 164אותו

 העדות אצל בכתובה הנכללתהשבועה
 החדר"ג במקום שהיא ייתכןהספרדיות

 172 האשכנזיות העדותאצל

 אשתו על אשה לקחת לא שבועהכשיש
 כשהוא אשה לישא הבעל את כופיןאין
 178 גלמוויושג

 איל אשתו על אשה ישא שלאשבועה
 מתירין הדין בית ואין חרטה בלילהתירה
 181 180; הנשבע של בקשתו ללואאותה

 התרת על ערעור להגיש אפשרהאם
 181 180, ?השבועה

 או בריתו בעל להיות לחבירו שגדרמי
190 לקיים צריך בנו אתלמול

 אינו מעוברת אשתו בעוד מתנה הואאם
190כלום

 ונתאחר בנו את שימול לחבירו אדםאמר
 ובאו אחר מוהל הזמין והאב המילהזמן

 190 קודם הוא תחילה לו שנדר זהשניהם

 האב את לעכב יכול הדין בית איןאך
 190 קנין געשה אם אפילו בומלחזיר

 אם סנדק, שיהיה לחגירו שהבטיחאדם
 יכול הילד שנולד קודם ניתבהההבטחה
 יכול אינו - הילד שנולד לאחר בולחזור
 190 בולחזור

 מוהל להזמין ומפורש קבוע מנהג ישאס
 הוי המוהל הזמנת מעוברת, האשהבעוד
 191 סיטומתאכקנין

 מכחישתו והיא מורדת שאשתו הבעלטען
 היסת שבועת לישבע חייבתאינה

,231,232 235 

 לישבע חייבת היא כתובתה תובעת היאאם
232

 החשוד ונוטלים הנשבעים מן שהואתובע
 233 ונפטר הנתבע נשבע השבועהעל

 הנתבע אם שטרו בפוגם הפוסקיםמחלוקת
 בלי לוקח שהתובע או ונפטרנשבע
 233שבועה

 חשודה והיא שבועה חייבת האשה כאשראך
 כתובתה נוטלת לא היא השבועהעל

,233234 

 דרישת לפי אלא שבועה מחייב דין ביתאין
 234 שכגגדהצד

 מזונות שתבעההאשה
 הבעל נאמן לשעבר,

 235 מזונותיה ,~ל שמחלה לטעוןבשבועה
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 שמחלה, טען והבעל מזונות התוגעתהאשה
 מחלה שלא היסת לישבע היא חייבתהאם
 235 ?לו

 חייב היה הנתבע שאבי עדים התובעהביא
 פרעו זסלא לדבר רגלים קצת ויש חוב,לו

 לו ידוע שלא לישבע היורש אתמחייגים
 293 275, נפרע לאוצהחוג

 מלחייב נמנע הרין שבית נהגו כבראך
 278שבועה

 הצדדים לאחד שבועה רין בית חייבואם
 גיניהם פשרה לעשית הדין ביתרקואי

278

 שהנתבע לו אמר שאחר בטענה אדםתבע
 מחלוקת כך, על העיד וההוא מכספולקח

 שבועה חייב הנתבע אםהפוסקים
 352דאורייתא

 שם על בטאבו רירה לרשום התביעההאם
 שחייבים ממון כתביעת נחשבתהקונה
 353 1 שבועהעליה

שותפות
 מסוים זמן למשך רווחיו לחלק אדםהתחייב
 האם זה בעד כסף וקיגל אחר אדםעם
 157 156, ? לרווחיו שותף נעשההוא

 וממכר כמקח דינו הזה שהענין ספק איןאך
 157 כסף וקיבלהואיל

 בדרך המשותף ברכוש לפעול חייבשותף
 345חמקובלת

 ידי על הפסד וגרם משותפת סחורהמכר
 את לפצות חייב המכירה, מועדהקרמת
 345 השניהשותף

 כמייק שדינו משום הוא לפצות החיובהאם
 347 345, ? השותפות חיובי משוסאו

 סחורה וקנה השני מז כסף אדםקיבל

 שלא התנה והלה לשניהם יהיהשהריווח
 הוא הרי ומכר והלד לשאלו בליימכור
 346גזלן

 תוקף לה יש כזאת מכירה אםשאלה
,347348

 המכירה להימכר ררכו שנמכר הרבראם
 347תופסת

 גכל שאפילו שטעה כשליח אינושותף
 347 בטל המקחשהוא

 יימכר שיקנה שמה השותפים גין מרוברהיה
 גיחד הכל ומכר מהם אחר והלדלאחרים
 לבטל השני רויאי המכירה זמןקורם
 348 המקחאת

 השותפות לתנאי בניגוד המכירה נעשתהאם
 348 בטלההמכירה

 הלוקח אין קיימת שהמכירה במקוםאף
 לו מכר שלא לשותף בטענות לבואיכול

,348349 

 הסכמה מהווה אינה השני השותףשתיקת
 349 ותנאיה המכירה עלמלאה

שטר
 הלוה של ירו בכתב כתוב לפתק,האם

 עליו, וחתם כסף, סכום למלוהקוחייב
 לטעון יכול הלוה ואין שטר, ריןיש

 19 17, ו"פרעתי"

 למלוה ניתנה עיסקא היתר בשטרהאם
 19 17, 1 משבועה אותו הפוטרתנאמנות

 אפילו שבועה, בלי נוסלים היורשיםאין
 אלא בעדים ח~ם שטר מוציאיםאם
 21 20, 17, להם גם נאמנות בו כ~באם

 שנשה2ה בו כתוב אם עיסקא,פילו היתרשטר
 נאמנות בו איז מהר"ם תיקון פיעל
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 נאמנות בו שיש ייתכן אך ליורשיםגם
 23 22, עצמולמלוה

 אשר הלוה של ובחתימתו ידו בכתבפתק
 פיו על לגבות אפשר המדינה חוקילפי
 24 18, שטר דין לו שישייתכן

 בשטר התחייבות שעשהאדם
 חובבעל

 מחילה שאלתכשמתעוררת
 התחתונה על_הנמחל

 בשטר נקנים מטלטלילאיל

 שאר כמודינו
158

 יד חובבשטר
368

371

 ומשעבד גמר מטלטלין על שטר' כתבאם
 376 375,נפשיה

 ממוןתביעות
 נתחייבתי" אם יודע "איני הטועלנתבע

 חייב פרעתי" אם יודע "איניפטור,
,2527 

 מזומנים תמורתו וביקש ציק התובע לונתל
 המזומנים לו נתן שמא טועןוהנתבע
 נתחייבתי" "אם טענה היא זאת אםספק
 פרעתי" "אםאו

,25,26 ,27 ,28 ,30 ,33 34 

 יודע "איני לומר שייך וממכר במקחהאם
 28 ? פרעתיך"אם

 היו מהלוה שקיבל שבפרעון המלוהטען
 חולקים יודע אינו והלה מזוייפיםמטבעות
 אם יודע "איני דיז לו יש אםהפוסקים
 פרעתי" אם יודע "איני דין אונתחייבתי"

,26,28 29 

 אך מהתובע מעות שקיבל שהודהנתבע
 מתנה או הלואה היתה אם יודע ,איננו
 34 33, 31, לשלם שחייבייתכן

 לו לתת רגיל והיה מחבירו צ'ק שקיבלאדם
 בפנקס לרשום או מיד במזומניםהתמורה

 באי-רישומו יש , לו, לתת צריךשהוא
 מזומנים לך נתן שהוא לדבררגלים
 שפרע ברי טענת היא ש,זאתוייתכן

,29,31 32 
 אם או נתחייבתי אם יודע "איניהטוען

 34 לשלם חייבפרעתיך"

 והלוה הפקדון בעד לשלם שנתחייבנפקד
 היה שהפקדון וטוען למפקיד כסףסכום
 אינו והמפקיד ההלואה מסכום פחותשווה
 34 הנפקד עם הדין שוויו אתיודע

 בוררות שטר על לחתום מסרב, הנתבעאם
 הדין פסק לקיים לכופו יוכל הדיןשבית
 177 לדין להזקק חייב הדין ביתאין

245 מסויימות חזקות פי על ממוןמוציאים

245 מכריע רוב פי על ממוןמוציאים

 דמיעוטא המיעוטא אחרי בממון הולכיןאין
245

 כאשר רק הוא תחילה לתובע שנזקקיןהכלל
 בה מודה שהנתבע או מוכחתהתביעה
 268 . הוכחה טרם הנתבעוטענת

 דרגת באותה היא הנתבע טענת אםאך
 אומרים לא התובע טענת כמוודאות

 בי "אטרוחי כי תחילה לתובעשנזקקין
 268 ? לי" למה זימני תרידינא

 פטור ,הוא הנתבע של טענותיו לפיכאשר
 בזה לומר שייד אין התובעמתביעת
268 תחילה לתובעשנזקקין

 חייב היה הנתבע שאבי עדים התובעהביא
 חוששים כי מהיורש גובה אינו חובלו

 275 החוב נפרעשמא

 נהגו פרעו שלא לדבר רגלים קצת ישאם
 היורשים את לחייב האחרוניםבדורות
 החוב את פרע שלא יודעים שאינםלישבע

275
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 לא מעולם שאביהם טוענים היורשיםאם
 נפרע לא שהחוב אמרו כאילו זה הרילוה

275

 מחייבת התביעה שעילת לכול גלוי לאאם
 לתובע שילם לא שהנתבע היאההנחה
 276 הרין בית שיחייבוהועד

 276ייורש פרעתי טוען אינו הדק בית גם כזהבמקרה

 שבית לאחר ששילם יטען הנתבע אםאך
 276 נאמן ווהוא אפשר חייבוהוהדין

 כזאת טענה יטען לא הדין שבית נראהאך
 276 היורשבשביל

 רחוקה טענה טענינן לא הוכחה ישנהכאשר
 277ליורשים

 עצמם לבין בינם הוסרר שהענין הנתגעטען
 278 277, נאמן פרעוהוא

278 ליורש זו טענה שטועביםייתכן

 למתווך ההזמנה אין המקובל הנוהגלפי
 281 279, מפורשת להיותחייבת

 אס די מקצועי יהיה שהמתווך צורךאין
 הצדדים אחד בקשת לפי ניתןהשירות
 81בוביריעתו

 התיווך דמי על מראש לדבר צורך איןגם
281

 הצדרים בין קשר ליצור היא התיווךפעולת
 282 גמר לידי העיסקה אתולהביא

 זכאי אחד צד של כשליח הפועלמתווך
 אם אף העיסקה התהיל אם תיווךלדמי
 283 בו צורך שיהיה בלינגמרה

 לדמי זכאי איבו בעצמו פעל המתווך אםאך
 נגמרת היתה לא העיסקה אם אלאתיווך
 283בלעדו

 דאורייתא לאו שו2עבודא דאמר מאןאליבא
 288 מהני לא במפורש שיעבד אםאפילו

 שאינם מושגים לחדש אפשר ממונותבדיני
 288 התורה בדיןקיימים

 לפי או להתקיים לו אפשר שבממון רברכל
 אינו אם וגם חז"ל תקנות או התורהדין
 לפי אלא הדין מן ואינו בתורהכתוב
 288הגוהג

 פוסקים ולכמה קניא סיטומתא זהמטעם
 ובדבר לעולס בא שלא בדבר גםמועילה
 289 288, ממש בושאין

 בענינים חדשים מושגים יוצר סוחריםמנהג
 289 הלכה ומבטלשבממון

 לה טוענים אין עצמה מצר הנתבעתאלמנה
 293 בעלה פרעשמא

 או חפץ, לו מכר שחבירו טוען אחדכאשר
 לו שילם לא והקונה חפץ שמכרשטוען

 משר ולא הכסף שנתן טוען שהקוגהאו
 המום ראה ולא ירע שלא או החפץ,את

 שהעיסקה טוען הצררים שאחד אושבחפץ,
 השני והצד מסוים, תנאי עלנעשתה
 מחבירו המוציא הוא הדין -מכחיש
 340 339, הראיהעליו

 שבועת המכחיש את משביעין ראיהבאין
 340היסת

תנאי
 התחייבויות נתן הגירושין תובעכאשר

 דורש והנתבע מתביעתו בו והוזרכספיות
 מתעוררות התחייבויותיו לקייםממנו
 תנאי בדיני תלוי שפתרונןבעיות

 130 אונס תנאי שלואומדנות
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 דין לו יש המכקרה נימוקי על דעתגלוי
 שהנימוק וכשמתברר מפורש תנאישל
 131 המכירה בטלה עודאיננו

 איגו כך ואחר שישמשגו מגת על מתנהנתן
 את מבטל סירובו אין שישמשנורוצה
 לקיים מוכן המתנה ומקבל הואילהמתנה
 134 התנאיאת

 אחרי אלא הלשון אחר הולכים איןבתנאי
 383הכוונה

תק~ת
 הרבניים הדין בתי של תש"ך הדיוןתקנות
 הקהל תקנות של תוקף להם שישייתכן

14

 בהתייעצוה אפילו הדתית המועצה אםשאלה
 להתקין רשאית והדיינים, הרבניםעם

 לעימו רק יהיה רב של מינוי שכלתקנה
 61 59, לאחריוולא




