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בוררות הנדון:

 הרבה נעדר בשעטו״מ בנו לידת ועקב בכולל שלמד אברך ע״י תביעה הוגשה
 הגיש ע׳׳ז הזמן, באמצע בכולל חברותו את להפסיק הכולל הנהלת החליטה ע׳׳כ מהכולל
 וברוב בביה״ד הדעות נחלקו הזמן. סוף עד הכולל שכר את לו שישלמו תביעה האברך

האברך. של תביעתו את לדחות הוחלט דעות

חייב ובלא״ה הוא עני דלא כיון פטור, לך ואשלם בנך עם תלמד העשיר לחתנו האומר א.
 דלא אע״ג ליה טענינן טעין שלא ואף בך, הייתי משטה לומר יכול בנו, עם ללמוד
משטה. בשאר ליה טענינן

ליתן חייב בעלמא, בדיבור חמיו לו שנדר מה כל מהצדקה ליטול וצריך עני החתן אם ב.
נדר. מדין לו

בטל התנאי כפול, תנאי שעשה אף זוז, מאתים לי שתתני ע״מ בחליצה כשהתנה ג.
 ליתא בשליחות דליתא ומילתא שליח ע״י לעשות א״א שחליצה כיון קיים, והמעשה
בתנאי.

פועלים. שכירות מדין זוז מאתיים לו ליתן חייבת מ״מ בטל שהתנאי אף ד.

כדי להטעותו וצריכה רוצה ואינו לה לחלוץ וחייב בו חפצה שאינה טענה לה יש אם ה.
בך. אני משטה לומר שיכולה משום פטורה לה, שיחלוץ

לחלוץ לו ואמרו בחליצה חפצה והיא לחלוץ או לייבם או ובידו לחלוץ, חייב כשאינו ו.
שכירות. מדין שהתחייבה מה לו ליתן חייבת וחלץ,

בטלה. שכר או טירחה שכר רק הותר ולא מצוה, או לימוד שכר ליטול אסור ז.

אונס. משום שהוא הרא״ש כתב אני משטה לומר שיכולה הטעם ח.

התוכן:
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 טרחה משכר יותר בזה לתת רגילים שאם ברגילות הענין תלוי האם הראשונים נחלקו ט.
 אינו ואם טרחה שכר אלא לו אין לעשות מחוייב אם תלוי או משטה, לטעון יוכל לא

בך. אני משטה לומר יכול ואינו התנאי לקיים חייבים לעשות מחוייב

 שכר אלא לו אין או עמו שהתנה כמה לתת מחוייבים אם בשדכנות הפוסקים נחלקו י.
טרחו.

 שכתוב מה בתר אזלינן בתשובותיו שכתב למה הרא״ש פסקי בין סתירה כשיש הוא הכלל יא.
בפסקיו.

שחקתי כן לתבעני בי ששחקת כשם בך אני משטה לומר יכול חברו תביעת ע״י כשמודה יב.
בך. אני משטה לטעון יכול אינו מעצמו בהודה אבל להודות, בך

בך. אני משטה לטעון יכול אינו עדי אתם ואמר עדים בפני כשהודה יג.

אני משטה לומר נאמן בו לשטות שכונתו לומר וסברא טעם יש אם מעצמו כשהודה אף יד.
בך.

בך. אני משטה לטעון אין קנין כשעשו טו.

קנין. בלא עדי באתם להתחייב יכול אדם שאין הפוסקים רוב הסכמת טז.

לעשותה. שחייב פעולה לעשות אותו ששכרו באדם שכירות דין יש אם הפוסקים נחלקו יז.

אומר שאינו להודיע רק בהם, טעם לקנין ואין קנין, בהם לעשות שנהגו מקומות יש יח.
אמרו. ואח״כ בלבו גמר אלא ומהתל כמשחק הדברים

בזה נחלקו ע״ז, קנין עשו אם לעשות חייב כה בין שהוא מה לעשות חברו את השוכר יט.
הראי׳. עליו מחברו והמוציא הראשונים

לתלמידים שנותנים ההסתפקות על תגר שקרא כהרמב״ם הדורות חכמי נהגו לא כ.
 התורה היתה כן לא דאם לעשות ראוי וכן מהציבור, שכרם ליטול נוהגים אלא ולרבנים

ח״ו. בטלה

הכולל. ראש את ממון המחייבת טובה משום לכולל באים שהאברכים במה אין כא.

דברים. בד׳ ולא בנזק אלא מחייב לא דגרמי דינא משום כשהחיוב כב.

השוכר. עם יושב או מתלוה אלא עבודה עושה השכיר שאין באופן גם שכירות דין יש כג.

לפחות עבורו מלאכה לעושה נחשב הלימוד את שקובע מי אחרי שנגרר במקום הלומד כד.
בבעלים. שאלה לענין

קנין. בלא בעלמא באמירה מתחייב שכר עליה שמקבלים פעולה כה.

בדיבור. נקנית ששכירות הפוסקים הסכמת כו.

שכירות. דין בזה יש אם לעשות מחויב שאדם בדבר אם נחלקו כז.

אינו של בגדר הוא הרי השעה באותה תורה ללמוד יכול אינו אחרת מצוה שבגלל מי כח.
 יכולה שאינה אחרת ממצוה פטור בת״ת שעוסק מי אין וע״כ השעה, באותה בת״ת מחוייב

יכולתו. כפי בתורה לעסוק הוא ת״ת שחיוב אחרים, ע״י להתקיים

ברור. אינו כשההפסד דוקא זה שפטור חברו של כיסו המבטל כט.

והרמ״א. השו״ע דעת נגד לי קים לומר אין ל.
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דין פסק

 משלם ואני בנך עם תלמד העשיר לחתנו שאמר מי א׳( פ׳׳א סי׳ )חו׳׳מ הרמ׳׳א כתב

בך. הייתי משטה לומר יכול בנו עם ללמוד חייב ובלא״ה הוא עני דלא כיון פטור לך

עכ״ל. משטה בשאר ליה טענינן דלא אע״ג ליה טענינן טעין דלא ואע״ג

 המרדכי והביאו ס״ד סי׳ משפטים לספר השייכת בתשובה מהר״ם הוא זו הלכה ושורש
 מה כל אז הצדקה מן ליטול צריך היה החתן שאם כתב ושם תש״ד. סי׳ בורר זה בפרק
מלשלם. פטור לאו ואם נדר, מדין לו ליתן חייב בעלמא בדבור חמיו לו שנדר

 פטור הוא מ״מ שכירות לו נדר והכא בעלמא. בדבור מחייב פעולה שכר דכל ואע״ג
 עליו המוטלת מצוה שיקיים כדי מעות לו ונדר רצה ולא בנו עם ללמוד מחויב שהיה כיון

בך. אני משטה ליה אמר מצי

האסורין... מבית בורח שהיה הרי קט״ז( )ב״ק דאמרינן למאי זה דין מדמה והמהר״ם
 היא איזו כשירה מוטעת חליצה אמרינן ושם 0)ק״ חליצה מצות בפרק דאמרינן ולמאי

 החליצה זוז מאתים לך שתתן מנת על לה חלוץ לו שאמרו כשרה שהיא מוטעת חליצה
 לי תתני אם כפול בתנאי התנה ואפילו הרא״ש וכתב כלום, לו נותנת אינה אפילו כשרה

 בטל התנאי הכי אפילו חליצה תהיה לא לי תתני לא ואם כשרה החליצה תהיה זוז מאתים

 שום לבטל תנאי בשום כח אין הדין דמן דבר של וטעמו נתרצה לא ואפילו כשרה והחליצה
 גד בני מתנאי דילפינן אלא קיים, להיום המעשה ראוי התנאי נתקיים לא ואפילו מעשה

 ידי על להתקיים המעשה שיוכל התם כי דוקא בעינן והילכך תנאי דמועיל ראובן ובני
 חליצה כן ועל גלעד. ארץ להם שיתנו התנאי יקיימו אם ליהושע משה שציוה כמו שליח

 המעשה התנאי נתקיים שלא אע״פ רגלו מעל נעלו וחלצה דבעינן שליח ידי על אפשר דאי

קיים.

 קיימת שהחליצה תנאים מדיני דווקא היינו לו נתנה לא אם קיים שהמעשה גם והנה

בחליצה. תנאי שאין

קס״ט. סי׳ אה״ע הטור שכתב וכמו שכיר שוכר כשאר שהתנה מה לו לתת חייבת מ״מ
וז״ל. נ׳ סעי׳

 מה לו ליתן חייבת היא מקום מכל לו תתן לא אם אף כשרה שהחליצה פי על אף
 טענה לה אין אם זה וכל שכרו לו ליתן שצריך מלאכתו לעשות שכיר שוכר כשאר שהתנה

 רוצה שאינו אלא לחלוץ חייב והוא בו חפצה שאינה טענה לה יש אם אבל בו חפצה שאינה
 ואינה בך אני משטה לומר שיכולה שם הטור פסק לה שיחלוץ כדי להטעותו וצריכים

כלום. ליתן צריכה

 אתא לה הגון שאינו יבם לפני נפלה פפא דרב חמוה בת בגמ׳ שם הדברים ומקור
 לה אמר לה דחלץ לבתר זוז מאתיים לך שתתן מנת על לה חלוץ לה אמר דאביי לקמיה

 מבית בורח שהיה הרי תניא לא מי ליה עבדא בך אני משטה פפא רב ליה אמר ליה הב זיל
וכר. האסורין
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 דחליצה גב על ואף עליך קבילת דהא ליה הב זיל אביי לה שאמר מה רש״י ופירש
דעלמא. שכירות כשאר מדינא תנאה לקיומי מחייב מיהו מיפסלא לא בהכי

 שעליה דכיון ליה לית נמי דינא משום היא כשרה דחליצה כיון לו אמר פפא ורב

ליה. עבדה בך אני משטה בעי ולא למיעבד רמיא

 שנפלה אומרת שהגמ׳ מעשה כההוא לה הגון אינו אם שדווקא רש״י מדברי ומשמע
 חייב אלא ליבם יכול שאינו כיון שכירות מדין לו חייבת אינה אז לה הגון שאינו יבם לפני

 אם אבל בך אני משטה לומר יכולה כן על לעשות שמחוייב מה לעשות רוצה ולא לחלוץ

 חלוץ לו ואמרו בחליצה חפצה והיא לחלוץ או ליבם בידו הברירה רק לחלוץ חייב אינו
שכירות. מדין שהתחייבה מה לו ליתן חייבת לה וחלץ

 מקום מכל התנאי לקיים צריכה שאינה אע״פ וז״ל זרוע אור בשם הד״מ שם כתב וכן

 במקום אבל לה שחלץ הטעתו והיא קודם שיבום במקום ודווקא שכרו לו ליתן צריכה
 הם וכך וכתב הד״מ וסיים עכ״ל לו אין טרחו שכר אפילו רוצה ואינו קודמת שהחליצה

הטור. בעל רבינו דברי

 פעולה לו שיעשה לחברו ממון אדם מתחייב שאם הגמ׳ מדברי מוצק יסוד לך הא

 שחייב האסורין מבית בורח או לה הגון שאינו במקום חליצה כגון לעשות חייב שהוא
 בשו״ע דפסקינן ממאי נובע זה פטור ולכאורה בך אני משטה לו לומר יכול גופו, בהשבת

 כ״ט( בכורות ל״ז )נדרים כדאמרינן מצוה או לימוד שכר ליטול שאסור ה׳ רמ״ו סי׳ יו״ד
 כאשר אתכם... למדתי ראה וכתיב אתכם... ללמד ה׳... צוה ואותי ד׳( )דברים הפסוק על

בחנם. אתם אף בחנם אני מה ה׳... צוני

 טעמים פיסוקי או שימור טורח שכר אבל לימוד שכר דווקא )בנדרים( שם ואמרינן
 ההיא המשנה דברי על )נ״ח:( מקדש האיש בפרק אמרינן מצוה עשית לענין וגם מותר.

 דווקא כלום מעשיו שאין מקלה אפר ואפרו מערה מי מימיו ולקדש להזות שכר נטל שאם

 מותר, המים מילוי שכר או ממקום האפר שמביא הבאה שכר אבל וקידוש הזאה שכר
 שיטרח אבל מוכנים והמים האפר היו אם וקדוש הזאה אלא הכהן על הטילה לא שהתורה

לא. מצוה מכשירי שהם מים ולמלא אפר להביא

בגמ׳ ואמרינן כפועל שכר לו ונותן כ״ט.( )בכורות שם כדתנן מותר בטלה שכר וגם

 בטל היה ל:( בב״מ )משנה אבידה השבת בענין אמרינן וכן מלאכה אותה של בטל כפועל

 משום )ל״א:( בגמ׳ ואמרו בב״ד עמו שהתנה כמו או בטל כפועל שכרו לו נותן הסלע מן
 נוטלים היו בשביעית ספיחים שומרי קי״ח( אמרו)ב״ב וכן אביון בך יהיה לא כי אפם דכתיב
הלשכה... מתרומות שכרם

 טירחה שכר רק הותר ולא מצוה שכר או לימוד שכר לקחת תורה איסור שיש נמצא

במקומו. הפוסקים שכתבו כמו דמוכח בטלה שכר או

 או מוטעת חליצה לגבי ביבמות הגמרא באה מצוה שכר לקחת איסור ויש ומאחר

 ויכול מועיל אינו וכך כך לו לתת עמו שהתנה תנאי שגם ללמדנו האסורים מבית בורח
בך. אני משטה לו לומר
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 ליה הוה דלא דכיון וז״ל אונם, משום 0ט״ סי׳ )שם הרא״ש כתב זו דהשטאה וטעמא
 פסיד לא איהו וגם היא, אנוסה כעין יתירי דמי לו ליתן שקצבה מה לה, בעי ולא לה הגון

מידי. ביה

 לה הגון אי אבל אנוסה הויא אז לה הגון שאינו ביבם שדווקא הנ״י שם כתב וכן

 ז״ל האחרונים הסכימו שכן וכתב וסיים היא אנוסה דלא ליתן שכירות מדין לה מחייבין
ז׳׳ל. הרמב׳׳ן דעת והוא

 ז׳׳ל הרמב׳׳ן למד ומכאן שכתב דבריו הביא ואבידה גדלה מהלכות י׳׳ב בפרק והמ׳׳מ
 מחמת הרבה בדמיהם ליתן עליו והתנה עשרים שוים חבירו ביד וסממנין חולה שהוא דמי

של״ו. סי׳ יו״ד הטוש״ע פסק וכן דמיהם אלא לו אין חוליו אונם

 או מצוה במקום רק נאמרה אני משטה של זו טענה האם לחקור אתי מקום והנה
 גם פעולה אותה על לקחת שרגילין ממה יותר שמבקשים מקום שבכל משם שנלמד

 הפעולה לעשות מחויב שהוא במקום שרק אומר הייתי ובתחילה שכרו אלא לו אין שהבטיחו

 אז לו מתחייב שאני ע״י רק לעשות עליו שמוטל מה לעשות אותו להביא דרך לו ואין
 פעולה אותה לעשות חייב שאינו במקום אבל אני אנוס שהרי בך אני משטה לומר שייך

 בפעולה לתת שמחייב ממה יותר אפילו לשלם וצריך אני אנוס לומר שייך לא והתחייבתי
זו.

 שמה ט״ז( ״ק0) וכתב המשיך שם הרא״ש שהרי שיטות שתי יש זה שבדבר ונראה
 שאין במעשה גדול דבר ששואל הכא כגון דווקא בך אני משטה לומר ויכולה אנוסה שהיא

 כרוב להביא הלך גבי )קט״ז:( בתרא דהגוזל ההיא וכן מועט דבר אלא ליתן רגילין
 לומר יכול אינו גדול דבר ליתן עליו שרגילין מעשה אבל שכרו אלא לו שאין ודורמסקין

 המעשה לפי הכל שכר, לו שתובע דבר באותו כלום הוציא שלא אע״פ בך אני משטה

 דבר מעשה באותו ליתן רגילין שאין בזה הדבר תלה ז״ל שהרא״ש הרי עכ״ל. והתנאי.
דמצוה. מטעמא ולא גדול

 שמחה רבינו משם שפסק זרוע אור בספר שראה קע״ב סי׳ שם המרדכי כתב וכן
 שדכנין שבשכר והעבירני דינר לטול דמי ולא לו, ליתן שהתנה מה כל לשדכן ליתן שחייב

 שעשה באחד ר״י לפני בא דמעשה ראיה והביא טרחו, מכדי יותר הרבה לתת רגילין
 לו ליתן רצו לא המעשה שעשה ואחר זקוק לו ונדר הגניבה שהוחזרה שדים של בהשבעה

 טרחו מכדי יותר לתת רגילים זה דבדבר שהתנה מה כל לו לתת ר׳׳י ופסק טרחו שכר אלא
עמו. הסכימו גדולים שכמה שם ועי׳

 וכיון דמצוה, מטעמא ולא הענין ברגילות רק הדבר תלה שמחה רבינו שגם הרי
 משטה לו לומר יכול לא השדים בהשבעת וכן טרחתם משכר יותר לשדכנין לתת שרגילין

עמו. שהתנו מה כל לו ליתן וחייב בך אני

 הפועל את דהשוכר ההיא על קע״ד בסי׳ שם המרדכי הביאו ז״ל חזקיה רבי אבל
 בדבר רק תלוי שהכל סובר קט״ז.( )ב״ק משלם שכרו לו שנותן ודורמסקין כרוב לו להביא

 במלאכה עוסק היה אם חזקיה ר׳ הרב פי׳ וז״ל טרחו שכר רק לו אין בה מחויב שאם מצוה
הכי בלאו אבל הרבה טרחו מכדי יותר אפילו משלם שכרו לו נותן אז כך כל בו שהפסיד
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 בך הייתי משטה ליה אמר דמצי האסורים מבית לבורח דדמי טרחו שכר רק לו יתן לא
 לחולה רפואה להביא מצוה נמי והכי טרחו שכר וליטול להצילו וחייב מסוכן דהא וטעמא

ע׳׳כ. התנה אשר כל לו לתת חייב מלאכה בשאר אבל

 הדבר אלא ליתן רגילין לא או ליתן רגילין באם הדבר תלה לא חזקיה רבינו הרי

 בעשייתה מחויב אינו ואם טרחו שכר אלא לו אין בעשיתה מחויב אם מצוה בדבר רק תלוי
 לקיים חייב יותר עמו והתנה מועט דבר רק לתת רגילים שאין שגם בעלמא כמלאכה זו הרי

בך. אני משטה לומר יכול ואינו תנאו

 הוי דלא הסרסורים בענין וכתב דבריהם שהביא ק׳ סי׳ י״ז כלל ח״א מהריב״ל ועי׳

 מה כל לו ליתן חייב טרחו מכדי יותר לו ולתת הסרסור ליקח רגילות הוא וגם מצוה דבר
לכו״ע. עמו שהתנה

 השדכנות שדין ליה דפסיקא דמשמע המרדכי שהביא מאיר רבינו בדברי שדן שם ועי׳
 דברי שהביא מיימוניות הגהות ומדברי טרחו שכר אלא לו שאין האסורים מבית הבורח כדין

 ס״ל מהר״מ דודאי ותי׳ דהמבשרני מההיא דבריו על והק׳ ליה... דמספקא משמע מהר״מ
לקמן. בזה עוד ועי׳ מצוה. הוי דשדכנות

 שהתנה שגם בה שוים לכו״ע האדם על המוטלת מצוה עשיית של זה שבדבר הרי
 במלאכת גם השטאה טענת אמרינן אם היא המחלוקת כל טרחו שכר אלא לו אין עמו

 לקחת שרגילין דבר בכל כן אמרינן כוותיהו והסוברים שמחה ורבינו הרא״ש לדעת הרשות.
 בדבר אבל מצוה בדבר דווקא כן אמרינן חזקיה רבינו ודעת יותר. התנה והוא מועט דבר

הכל. לשלם חייב יותר עמו שהתנה כיון מועט דבר רק לקחת שרגילים אפילו הרשות

 וכמו יותר לתת רגילין שהרי שהתנה. מה כל לו לתת חייב שדכנים שכר ולכו״ע

 שהמרדכי נעשה מה אבל חזקיה רבי לדעת שכן וכל שמחה, רבינו בשם המרדכי שכתב
 ר״מ שאומר שכרו אלא לו שאין והעבריני דינר טול דאמרינן הא על הביא קע״ב סי׳ שם

טרחו. שכר כ״א לו לתת מחוייב שאינו השדכנין לשכר דה״ה

 ליתן דצריך שמחה רבינו דברי שהביא לאחר ח׳ רס״ד סי׳ בחו״מ משה הדרכי וגם
 מוהר״ם אבל כתב החכמה בספר פסק ושכן הרבה עליו ליתן שרגילים מאחר שפסק מה כל

 הרא״ש שגם וכתב והוסיף שכרו אלא לו שאין ופסק כולם על חולק מאיר( רבינו )דהיינו
 לו אין ובשדכנות וז״ל ז׳ סעי׳ בשו״ע כן ופסק מוהר״מ כדברי כתב א׳ ק״ה, כלל בתשו׳

הרבה. לו לתת עמו שהתנה אע״פ שכרו אלא

 שבדברים יוצא בפסקיו הרא״ש מדברי שהרי להבינם מאוד קשה הרמ״א ודברי

 הרא״ש של דעתו נסביר ואם הכל לו חייב עמו והתנה שדכן כמו הרבה לקחת שרגילין
 הוא והכלל בתש׳ שכתב למה סותר בפסקים שכתב שמה יוצא א״כ מהר״מ כדעת בתשו׳

 שם בתשו׳ המעיין ועוד בתשו׳... כדבריו פסק ואיך בפסקיו שכתב מה בתר אזלינן בכה״ג
 הם דבריו דמשמעות לתת שרגילין מה בתר דאזלינן בפסקיו שכתב כמו שם דאזיל יראה
 אחר אם ודאי כתב שהרי שכרו לו לתת חייב היה הסרסור ידי על הענין נגמר היה שאם

 רמאות היה זה ללוי מכרו כך ואחר למוכרו רצה ולא שונאו שלוי אמר הסרסור שראה
שכר רק ולא שכרו כל היינו שכרו לו ליתן שצריך שכתב שמה ברור שכרו לו ליתן וצריך
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 רק בפסקיו שכתב כמו משמע התשובה כל תוכן וא״כ לפרש, צריך היה האי דכולי טרחו,
עכ״ל. לפניו מעבורת להיתה שדכנין שכר שמדמין מרבותי ויש וז״ל כתב התשובה בסוף

 השדכנות דין כתב שהמרדכי שאע״פ כתב ק׳ סי׳ י״ז כלל ח״א מהריב״ל והנה

 דלא מהר׳׳ם בשם כתבו לספר בשתו׳ מיימוניות הגהות הנה למהר׳׳ם ליה דפסיקא למילתא
וז׳׳ל... ליה מספקא אלא האי כולי דשדכנות מילתא האי ליה ברירא

 למהר׳׳ם השדכנות דין סוף סוף למהר׳׳ם ליה דמספקא שגם מהריב׳׳ל כתב ובתחלה
 הראיה עליו מחבירו המוציא שהרי ספק מטעם או ודאי מטעם או טרחו שכר רק נוטל אינו

 כיון שם המהריב״ל כתב וע״כ בסרסורים הדין הוא בשדכנים ליה מספקא דמהר״ם וכיון
 של ספיקו אין מילתא להו פשיטא במרדכי בשמות נקבו אשר והרבנים הגדולים שכל

ודאי. מידי מוציא המהר״ם

 זיווגים לזווג מצוה דבר דהוי בשדכנים רק אמר לא מהר״מ שגם הסביר זה ואחרי

 הרשות בדבר אבל האסורים מבית בורח שהיה דמי דומיא טרחא שכר אלא לו אין וע״כ הוא
 מההיא מוכח זה וחילוק עמו שהתנו מה כל להו דיהבינן ז׳׳ל מהר׳׳ם מודה הסרסורים כגון

 דאל׳׳ב מנה יטול אשתי של רחמה נפטר במה המבשרני ק׳׳מ( )ב׳׳ב שמת מי בפרק דאמרינן
 יטול הרשות דבר דהוי משום ודאי אלא קנין בלי אף קתני דסתמא מהר׳׳ם לה מוקי במה

 העוסק בשדכן דווקא הוא טרח׳ שכר אלא לו דאין מהר״ם שכתב ומה שהתנה, מה כל

 לו לשלם חייב לכו״ע סרסורים לענין מהריב״ל פסק כן ועל זיווגים, לזווג שמים במלאכת

 פז אדני על מיוסדים הרמ״א דברי זה ולפי בדבר. קנין היה שלא אף עמו שהתנה מה כל
 נאמר ואז הרשות דברי שאר או סרסורים או שדכנים שכר הזכיר לא בפסקיו הרא״ש שהרי
 לו אין וע״כ מהריב״ל שכתב כמו מצוה שזה שדכנים בשכר רק מהר״ם כדברי פסק שהוא

 דווקא בתשו׳ שם בלשונו מדוייק וזה מעבורת להיתה מדמים שדכנים שכר שרק שכרו אלא
 וכמו עמו שהתנה מה כל לו לתת שחייב ודאי סרסור שכר אבל מדמים שדכנים שכר

 נעשה מה אבל הסרסור. עם שהתנה מה כל לחייב בתשו׳ שם דבריו משמעות שכל שכתבנו
 דברי בתשו׳ שכתב כמו ודלא בסרסור וה״ה הרמ״א דברי על כתב י״ד ס״ק שם והש״ך

ע״ש. ומהריב״ל רבות

 כשהיו כ״ט( )סנהדרין במשנה נאמר בך אני משטה שדין ולומר להוסיף יש והנה

 אמר הוא אמר אם לזה חייב שזה יודע אתה היאך אמור לו אומרים היו העדים את בודקין
 הודה בפנינו שיאמר עד כלום. אמר לא לו חייב שהוא לי אמר פלוני איש לו, חייב שאני לי
 צריך רב אמר ר״י דאמר יהודה לרב ליה מסייע בגמ׳ ואמרינן זוז, מאתים לו חייב שהוא לו

 לו אמר לי תנהו לו אמר למחר הן לו ואמר בידך לי מנה הכי נמי ותניא עדי... את שיאמר
פטור... בך אני משטה

 שמענו קתני ולא לו הודה בפנינו דקתני דמתני לישנא משמע שכן הרא״ש וכתב
 תעידו ואתם בפניכם אני מודה הלוה שאמר לעדים לנו שיחד משמע דבפנינו לו שהודה

 בענין אבל הלוה ששתק או עדים תהיו כן הלוה ואמר עדי... אתם המלוה שאמר או לו עלי
לא. אחר
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 אני משטה לו אמר לי תנהו לו אמר למחר הן לו ואמר בידך לי מנה הכי נמי ותניא
פטור... בך

 ששחקת דכשם היה שלא מה לי שואל שהיית בשביל בך הייתי שוחק ונ״י ופירש״י

 בשם וכתב הנ״י והוסיף והודיתי, בך שחקתי אני גם לך חייב שאיני מה לתבעני בי
 משטה לטעון יכול אינו מעצמו... לו הודה אבל תביעה ע״י לו כשמודה דה״מ המפרשים

כלום. לו תובע אדם שאין מאחר בו להשטות לו דמה בך אני

 אפילו לו שחייב לחברו הודה שאם ו׳ - א׳ פ״א סי׳ חו״מ והשו״ע הטור פסקו וכן
 אני משטה לומר יכול אינו שוב עדי אתם אמר אם אבל בך אני משטה לומר נאמן בעדים

עליו. שתמה ש״ך ועי׳ המפרשים בשם הנ״י כדברי פסק ה׳ ובהלכה בך

 לא הרי משטה לטעון יכול למה בסמ״ע הקשה לחתנו שאמר במי הנ״ל בדין כן ועל
 דווקא כן אמרינן דלא ותירץ בך אני משטה לומר יכול אינו וא״כ מעצמו הודה אלא תבעו

 לומר וסברא טעם שיש במקום אבל מעצמו הודה למה כי להשטאתו טעם דאין במקום
 הוא וגם בנו בן הוא וגם בנו עם שילמד נתכוון שלמצוה זה כגון להשטות היתה שכוונתו

 עבורו אפילו טענינן בכה״ג מלמד לו לשכור או עמו ללמוד עליו מוטל שהיה עשיר

נתכוין. שלהשטות

 לחתנו לשלם חייב היה להשטות התכוין שלא בעצמו יודע הוא אם מדבריו ומוכח
 אמר שלא אע״פ שיחה דרך ולא גמורה הודאה דרך הודה שאם ח׳ סעי׳ שם דפסקינן וכמו

לשלם. חייב עדי אתם

 הטור שם שפסק וכמו השטאה בטענת להפטר יכול שאינו קנין עשה אם הדין וכן
השטאה. טענת מוריד הקנין שכח י״ז במעי׳ והשו״ע

 שהרי פשוט זה כי דין כי דחק ובחנם הסמ״ע דברי על כתב סק״ו שם הש״ך אולם
 אז כבר לו שחייב שמודה במקום דווקא היינו השטאה בענין לעיל שהזכרנו הדינים כל

 אמרינן דאל״ב בך אני משטה יטען בעצמו שהוא גם וצריך והודה שתבעו דווקא בעינן

 רק כלום לחתנו חייב שאינו בידוע מדבר הרמ״א כאן משא״ב לו. שחייב הוא אמת מסתמא
 זה על לך משלם ואני בנך עם תלמד לחתנו שאמר מה מכח אותו לחייב רוצים עכשיו

 שאינו מקום בכל בכה״ג הדין וכן פטור בנו עם ללמוד חייב הכי דבלאו כיוון הרמ״א כותב
 מבית שברח מי לדין זה דימה ומהר״ם פטור בדבורו עתה לו שמבטיח רק כבר לו חייב

 כלום לו אין זוז מאתים לו לתת עמה שהתנה שגם מוטעת. חליצה גבי וכן האסורים...

 חייב היה שלא כיון טעמא מהאי והיינו לכתחילה אפילו משטה ליה דטענינן התם ומשמע
 ללמוד כגון לעשות כה בין חייב שהוא פעולה על בדבורו עתה לו מתחייב רק מכבר לו

 בכל לה, הגון שאינו במקום לחלוץ שחייב או להצילו מצוה שיש בורח שהוא או בנו עם
 טען לא אפילו וע״כ בו להשטות אלא עצמו את לחייב התכווין שלא מהדי אנן גוונא כהאי

 דהיינו בזה כיוצא בכל דה״ה וכתב הש״ך הסיק הנ״ל הגמ׳ דברי ומכוח ליה טענינן אנו

 יחול דבמה בו היה משטה אמרינן לו לשלם מעצמו שאמר אע״פ לו חייב היה שלא שידוע
לשלם. זה על החיוב
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 חייב כה שבין בדבר לחתנו שהתחייב דהכא נ״ל מזה וגדולה וכתב הש״ך והוסיף
 טענות מוריד שזה עידי אתם אמר אפילו מוטעת חליצה או בורח כמו כה״ג ובכל לעשות

מלשלם. פטור השטאה

 אפילו לחבירו להתחייב יכול שאדם חיוב וזה לשלם עתה שמתחייב תימא דאפילו

 אדם שאין הפוסקים רוב הסכימו הרי מ׳ סי׳ בחו״מ שנפסק וכמו מעולם לו חייב היה שלא
קנין. בלא עדי באתם להתחייב יכול

 אבל סיבה בלי מעצמו כשמתחייב דווקא היינו להתחייב שיכול הרמב״ם לדעת וגם
 שאמר דאף מהדי אנן וכה״ג שיחלוץ או שיעבירנו או בנו עם שילמד ע״מ כשנתחייב הכא

 אחר בענין לעשות יכול היה שלא שמפני זה על מוכחת והסברא נתכוין להשטות עדי אתם
בקנין. נשתעבד שלא כיון לחול מה על לחיוב ואין כן אמר

 להתחייב יכול שאדם מה מדין רק לחייבו מקום היה שלא היא הש״ך שדעת יוצא
 שכירות מדין לחייבו אבל היא כלום לאו ההתחייבות קנין ובלי קנין בעי ולהתחייב לחברו

 ליה פשיטא לו, לשלם חייב שליחותו פי על חבירו פעולת משעשה אלא קנין בעי דלא
 זו השגה והנה שכירות. דין כאן אין למה בעי טעמא ולכאורה לחייבו. מקום שאין לש״ך

 ברור וכאן השטאה טענת מסלק עידי שאתם כיון וכתב הש״ך על סק״ד שם הקצות השיג
 מ׳׳מ עתה לו שמתחייב אלא קודם, לו חייב שהיה מה על הודאה מצד לא שהחיוב הוא

 שכירות מדין החיוב יהיה אלא קנין בעי דאז מתחייב שאדם חיוב מצד לא יהיה החיוב

וכו׳. קנין צריך שלא שכירות כדין דינו ואז בנו עם שילמד אותו שכר שהרי

 שאינו היכא רק שייך דשכירות שכירות דין שייך לא בכה״ג שמה לומר רצה ותחלה
 הפעולה לעשות דמחויב היכא אבל בדיבור ונקנה שכירות הוי אז הפעולה לעשות מחויב

 הוא כלום ולאו דיבור אלא אינו להשטות היה לא בלבו אפילו כן ואם הוא שכירות לאו

 הדין זה מקור שהוא מהר״ם תשובת מכוח דחה זו וסברא עליו. שכירות תורת ליכא שהרי
 לחתנו, לשלם שכירות מדין חייב היה להשטות שלא בלבו היה דאם להדיא מבואר ושם

 כוונתו היה שלא בעצמו הוא יודע שאם זה בדין למעשה הלכה הקצות הסיק כן ועל
 ידוע היה דאם תשובה מאותה מוכח וכן שכירות, מדין שנתחייב לפי לשלם חייב להשטות

 או נשבע שאם וכתב הוסיף כן ועל אותו. מחייבים נמי אנן להשטות כוונתו היה שלא לנו

 ונ״מ שכירות. בתורת גמור חיוב נתחייב עביד, להשטאה לאו ודאי דבזה כף תקיעת נתן
ע״ש. לשלם היורשים צריכים מת דאפילו

 כיון שכירות מדין מחייבו לא למה הש״ך של טעמו למדים אנו הקצות דברי מתוך
פעולה. אותה את לעשות שחייב בדבר שייכת לא ששכירות סובר שהוא

 ודחה שכירות מדין בכה״ג שמחייבים והתומים הקצות דברי הביא שם הנתיבות וגם

 שאמר מי כדין ודינו שכירות משום ביה לית בדבר מחריב שהא דכיון זה מטעם דבריהם
 דין ביה דלית כלום שאינו וכך כך לך ואשלם לעצמך תפילין או סוכה לך עשה לחברו

ע״ש. שכירות

 שכירות דין יש אם הפוסקים בין גדולה למחלוקת באנו הרי לעיל האמור כל לפי
לעשות. חייב הוא כה שבין פעולה לעשות אותו ששכרו באדם
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 וכך וההומים הקצות ולדעת שכירות דין בזה לומר שייך לא והנתיבות הש״ך לדעת
שכירות. דין בכה״ג גם ששייך הסמ״ע של דעתו כן גם לפרש צריך

 דין אין והנתיבות הש״ך לדעת לחתנו. באומר הרמ״א של זה בדין הוא יוצא פועל
לו. התחייב דבמה פטור להשטות התכוין שלא לנו שברור גם כן ועל בכה״ג שכירות

 שכירות מדין חייב הוא להשטות התכוין שלא במקום ודעימיה הקצות לדעת אבל

קנין. בלי בעלמא בדיבור

 האומר כגון מצוה במקום הן עמו שהתנה מה בכל לחייבו קנין מהני אם נחזה ועתה

 או גופו בהשבת שחייב האסורים מבית בבורח או לה הגון שאינו במקום לחלוץ או לחתנו
מעט. לקחת שרגילין בפעולה הרבה לו שהתחייב הרשות בדבר שגם פוסקים לאותם

 אלך אני ע״כ הטענה בזו שווה ענינם והתחייבות הודאה האלה והדברים ומאחר
עליון. קדושי בזה דברו מה ואראה

 קיבל אם בך אני משטה לומר שיכול עדי אתם אמר ולא שנים בפני בהודאה והנה

 ה׳ חלק מ״ב שער התרומה בספר שכתב וכמו אני משטה טענת לטעון יכול אינו בקנין
 קנין דכל בך, אני משטה אמרינן לא בקנין הודאה בתשובה ז״ל( )לקמא ותו וז״ל ג׳ סעי׳

 אתם דאמר כמאן מיחייב בשטרא לחבריה נפשיה דמחייב ומאן כשטרא מילתא אלימא
עדי...

 יכול שאינו עדי אתם דאמר כמאן ודינו השטאה טענת לבטל מועיל שקנין לך הא
בך. אני משטה לומר

 מקום בכל הרי בהודאה זה קנין של טיבו מה להסביר שירד תרומה בגידולי שם ועי׳

 חייב שהיה דבר על קנין עושה וכאן עכשיו עד היה שלא מה על התחייבות עושה הקנין
מכבר.

 ואם כותבין, מידו וקנו שנים בפני הודה אם כ״ט:( )דף בסנהדרין הגמרא דברי והביא
 קנו אם אלא לשלם, וחייב עדי אתם שאמר בהודאה דמיירי רש״י ופירש כותבין... לא לאו

 ניחא דאמרינן יכתבו לא קנו לא ואם שטר וכותבין עומד לכתיבה קנין סתם אמרינן מידו

 עשו אם גם עדי באתם היתה לא ההודאה שאם ומשמע בשטר. ממלוה פה על מלוה ליה
 הודה דאמרינן הא שפירש ריב״ם בשם אשר״י בהגהות שם כתוב וכן הוא כלום לאו קנין

 הגהה וכתב עכ״ל פלוני זמן עד חובו לו שיתן מידו שקנו פירוש מידו. וקנו שנים בפני
לא לך חייב שאני עדים בפני בקנין לך מודה הנני סודר הילך בסתם כך אמר אם אבל

הקנין בזה מתחייב ואינו דבר שום עתה לו מקנה ואין הואיל הקנין יחול מה על ידענא

בעלמא. דברים קנין אלא אינו בראשונה, לו חייב שהיה ממה יותר

 בהודאה מדבר הוא הרי התרומה ספר דברי את להסביר איך השאלה נשאלת כן ועל

הקנין מה כן אם כלום לך חייב ואיני בך, אני משטה לומר יכול כן אם עדי אתם אמר שלא
כך לעשות או וכך כך לו לתת שמתחייב התחייבות עושה הקנין מקום בכל הרי כאן עושה

הוא. כלום דלאו דברים קנין אלא ואינו שהודה קנין רק התחייבות שום עשה לא וכאן וכך

 מתחייב אינו או דבר שום עתה לו מקנה אינו שאם כאן רואים אנו מפורשים דברים
בהודה בגמ׳ שם כן ועל דברים קנין הוי בראשונה לו חייב שהיה ממה יותר הקנין בזה
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 היא השאלה לשלם חייב כבר והוא עדי אתם שאמר כדין היתה ההודאה שבעצם שנים בפני
 שפירש כמו או כותבין. לא קנו לא כותבין קנו אמרינן כן על שטר, זה על לכתוב רק אם

 אתם אמר שלא ההודאה בעצם חסר אם אבל פלוני זמן עד חובו שיתן מידו שקנו ריב״ם
דברים. קנין זה הרי יועיל למה קנין עשו רק עדי

 באופן קנין שקיבל ריב״ם כדברי התרומות בעל דברי להסביר שצריך כתב ובתחלה

 כתב התבוננות לאחר אבל כלום. אינו דאל״ה פלוני זמן עד הכסף את ליתן לו שהתחייב

 היינו דברים קנין יהיה ולא דבר איזה על חל הקנין שיהיה בענין דכי כאן לזה צורך שאין
 ברוחות ממנו שקנו ג.[ )ב״ב השותפין בפרק שאמרו וכמו ההתחייבות את שעושה בקנין

 לחזור יכולים בשחוק ולא אמת הוא שאמרו שמה הגם ממש בו שאין לחלוק מידו קנו אבל

ממש. בו ואין דברים על רק קנין היה שהרי בהם

 מכבר לו שהתחייב מה על מודה שהוא אלא עכשיו מתחייב שאינו בהודאה כאן אבל

 לא ראיה שום לו אין הזו ההתחייבות שעל אלא כדין התחייבות היתה ההתחייבות ואותה
 נכון לו לומר שיכול אומרים אנו זה ועל עכשיו ממנו שתובע מה רק עדים ולא שטר

 שאם התרומות ספר כותב זה על מעולם דברים היו לא כי בך אני משטה אבל הודאתי

 שעשה בזה אבל חדשה, התחייבות שום עושה אינו הקנין מעשה עצם קנין ועשו לו הודה
 שכבר מה על שהודאתו לנו שיורה דבר איזה לי מספיק כי השטאה טענת מבטל קנין

 בהשטאה שאינה ההודאה כח מחזק הקנין מעשה כן ועל כמשחק ולא אמת הוא התחייב
 שיש מכירה מהל׳ פ״ה בסוף הרמב״ם דכתב מהא דבריו וחיזק עדי. אתם כדין ודינה

 הדברים את אומר שאינו להודיע רק בהם טעם לקנין ואין קנין בהם לעשות שנהגו מקומות

אמרו. ואח״ב בלבו שגמר אלא ומהתל כמשחק

 ומבטל שולל הוא מודה אני שלם בלב כשיאמר או עדי דאתם היכי כי בהודאה כך

 עצם שלענין פי על אף חייב... שאני בקנין אני אמר אם נמי הכי כמשטה אמר שלא
 הקנין מועיל מ״מ שיש ממה יותר חיוב שום בו מוסיף ואין דברים קנין הוא ההתחייבות

 ולא ההודאה מחמת החיוב נקיים ממילא דעת בגמירות מודה ושהוא משטה שאינו להודיע

הקנין. מחמת

 אינו בקנין... שהודה או ידו בכתב דהודאה י״ז סעי׳ פ״א סי׳ והשו״ע הטור פסק וכך

 דאמרינן ממאי הדברים שמקור כתב ל״ד ס״ק הגר״א ובביאור השטאה בטענת ליפטר יכול
 )ק״ב:( שם אמרינן וכן דמי עדי אתם להו דאמר כמאן דשטרא מילתא אלימא ק״א: בכתובות

שטר. כמו הוא שקנין מקום בכל וק״ו מידו... בשקנו הב״ע

 ל״ב בסי׳ הב״י שהביא הרשב״ם דברי זו הלכה כמקור הביא י׳ אות הגולה והבאר
 בלא דבור כנגד בדיבור דווקא עדי אתם לומר דצריך דהא הרשב״ם כתב וז״ל שכתב )ט׳(

 בפ״ב מדאמרינן וראיה במעשה ולא בך אני משטה לומר יכול בעלמא דבדיבור קנין
 ומכאן עדי אתם לומר דצריך נמי הכי עדים. בפני אשה קידש מעתה אלא )מ״ג.( דקידושין

 בך. אני משטה לומר שייך אין ביניהם ומקיימין מתנין אדם שבני תנאי דכל רש״י פסק
 דיבור כנגד דיבור דהוי הן אומר והלה בידך לי מנה לחבירו אומר כגון בעלמא דברים אבל

סנהדרין במרדכי כתב וכן עדי אתם שיאמר עד בך אני משטה למימר מצי התם קנין בלא
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 אות ונטען מטוען פ״ו ובהגהות כ״ה( )סי׳ בורר זה פרק אשרי ובהגהות תש״ב - תש״א סי׳
ע״ש. כ׳

 להתחייב שבא במי ה״ה השטאה טענת מסלק בהודאה שקנין כמו נאמר אנו אף וא״כ

 לאחר שם הנושא בפרק הרי״ף שכתב וכמו כלום קנין לאחר שאין מידו וקנו לחבירו עכשיו
 כר׳׳י וקי׳׳ל בה מחייב הוה דלא במילתא נפשיה דמחייב במאי ור׳׳ל ר׳׳י מחלוקת שהסביר

 עדי אתם אמר אם שכן וכל עדי אתם אמר לא ואפי׳ חייב בשטר מנה לך אני חייב דאמר

 משטה לומר יכול אינו קנין לאחר לכו״ע רואה אתה הני מכל מינה. קנו אי שכן וכל כתב
 הקנין מעשה שהרי בהם, דנים שאנו האופנים בכל קנין להועיל צריך ולכאורה בך אני

הדבקים. בין לחלק צריך אלא כן, הדבר אין בירור לאחר מיהו השטאה. טענת מסלק

 המהר״מ דברי שהביא לאחר ו׳( פ״א סי׳ חו״מ )שם התומים דברי נקדים ותחילה
 וחלוץ זוז מאתים טול או והעבריני דינר טול דאמרינן להא לחתנו האומר של זה דין שדימה
 כתב עדי אתם אמר ואפילו לעשות היתה חייב דבלא״ה מכוון הייתי להטעותך לומר דיכול

 סק״ו הש״ך כתב ושכן מתחייב היה קנין היה דאלו הנ״ל בתשובה מהר״ם מדברי דמשמע
 גבי הרשב״א כמ״ש השו״ע פסק נ״א קס״ט, סי׳ באהע״ז שהרי שנוי במחלוקת זה ודבר

 מדמה מהר״ם דהא הכא הדין הוא וא״כ מהני לא קנין או בשטר דאפילו מוטעת חליצה
 ארשב״א חולק דהרא״ש דנראה שכתבנו מה קכ״ט סי׳ לקמן עי׳ וכתב והוסיף להדדי. אותו

 כתב הסימן בסוף שם והנה הוא. דדינא ספיקא הוא זה דבר ולכן מהני דקנין ליה וסבירא

 שקצב מה כפי חייב שכר לו ליתן קנין קיבל אם בעדו שיערב לחבירו שנדר מי הרמ״א
עכ״ל. בעלמא באמירה שכר לו ליתן צריך אין קנין קבל לא ואם

 לערב מתחייב אדם דאין שכתב ג׳ ס״ד כלל בתשובה הרא״ש הוא זו הלכה ומקור

 באמירה שישתעבד שכר עליו שלוקחים דבר אינו וערבות מאחר קנין. בלי בעלמא באמירה
 יצא שלא כדי עליו שאלתם שלא אע״פ דבר להודיעכם צריך אני עוד כתב וכך קנין. בלא

 חלק לקבל שמעון בעד ערב שהיה לראובן שזיכיתי מה שכל מתוקן שאינו דבר ידי מתחת

 בשביל בחכירות רביע לו ליתן לראובן שמעון שהקנה סודר קנין שם היה אם זהו בחכירות
 עליו שלוקחים דבר אינו ערבות כי כלום לו חייב אינו קנין בלא אבל בשבילו ערב שיכנס

 נהר שטף קט״ו:( )ב״ק בתרא הגוזל בפרק דתנן מההיא האי עדיף ולא באמירה שיקנה שכר
 חברו של והציל שלו את הניח מאתיים יפה חבירו ושל מנה יפה שלו חבירו וחמור חמורו

 לו ליתן חייב שלי דמי לי נותן ואתה שלך את אציל אני לו אמר ואם שכרו אלא לו אין

 תנינא לא מי בך אני משטה לו נימא שלו דמי לו ליתן חייב ואמאי בגמרא עלה ופריך

 לו ליתן לו שהתנה אע״פ אלמא שכרו אלא לו אין אלא האסורין... מבית בורח שהיה הרי
 אין והעבירני דינר טול לו אמר אם וכן קנין, צריך שכרו מכדי יותר שהוא כיון שלו דמי

 היה אם אבל כלום לראובן שמעון מחויב לא קנין בלי וע״כ זה בנדון וכן שכרו. אלא לו

ע״ש. החכירות. על רביע רקח ראובן זכה קנין שם

 לערב התחייבות שדימה חדא תרתי והשמיענו המשפט לעמק ירד ז״ל הרא״ש הנה

 מתחייב ובאמירה שכר לקחת שמותר בעלמא שכירות כדין היה ודינו הרשות דבר שהוא
גופו והשבת אבידה. השבת כדין דינו הרי שכר זו פעולה על לוקחים ולא מאחר אבל
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 מה בכל מתחייב בקנין לקח שאם שנית מתחייב אינו בעלמא ובאמירה שכר לקחת שאסור
פעולה. אותה על שכר לוקחים שאין במקום וגם מצוה במקום גם עמו. שהתנה

 דבקנין סובר שהוא רואים בתשובה כן הרא״ש שמדברי םק״כ התומים שם כתב זה ועל
 שכרו אלא לו דאין והעבירני דינר טול דתני הא וא״כ הראוי. מכפי יותר אפילו מתחייב

 שאינה מוטעת לחליצה דינר טול דין 0)ק״ ביבמות מדמה שהגמרא וכיון קנין בלי היינו
 שהתנה מה כל לו לשלם חייבת בקנין אבל קנין בלי דווקא לפרש צריך לו לשלם חייבת

 ושטר קנין אפילו שכתב הרשב״א דברי רק שם שהביאו והיש״ש הב״ש על תמה וע״כ עמה.
 דינא חד הכל שהרי מתחייב דבקנין וסובר חולק זו בתשובה דהרא״ש הרגישו ולא מהני לא

 פלוגתא בכה״ג קנין מהני אם זה דדין דברור וכתב סיים כן ועל יצאו אחד ומשורש להו אית

והממע״ה. דדינא ספקא הוי כן ועל והרשב״א. הרא״ש היא דרבותא

 כתוב לשונו וזה נ׳ סעי׳ קס״ט סי׳ אה״ע הב״י הביאה הרשב״א של זו ותשובה
 בעיני וקרוב נתינה אחר השטאה אין לו ונתנה הקדימה אם ור״מ אלף סי׳ הרשב״א בתשובת

 בשטר לו עצמה חייבה ואפילו האשה מיד מוציא שאינו מעות שנטל קודם שחלץ שכל

ע״כ. בקנין ואפילו

 לומר תיתי מהיכי בחינם לה לחלוץ חייב שהוא דכיון נ״ג ס״ק הב״ש שם כתב והטעם
 בהגהות אבל והרא״ש הרשב״א בין מחלוקת שאין אפשר זה ולפי בחנם. עצמו דיתחייב

 דס׳׳ל מבואר בתשו׳ שם הדין ובמקור בהגה קכ׳׳ט ס׳׳ם חו׳׳מ עי׳ כתב סקי״א שם רע״א

 ששם וכמו התומים כדברי בתשו׳ הרא״ש דברי לומד שרע״א לך הרי עכ״ל מהני דקנין
זה. בדבר חולקים והרא״ש שהרשב״א ונמצא קנין מהני בחליצה כאן גם קנין מהני

 חתומים הדברים את השאירו רק ורע״א התומים לנו הטעימו לא מחלוקתם טעם והנה
וסתומים.

 שיחייב תיתי מהיכי דאמרינן אומדנא כאן שיש הרשב״א בדעת הב״ש לדעת ובשלמא

 לקבל אחרת דרך לה ואין מאחר בחליצה דווקא וזה כן, הרא״ש דעת שגם י״ל בחנם עצמו
 ע״ש בדבר לחלק סק״ד פ״א סי׳ חו״מ הקצות שכתב וכמו קנין, גם תקבל אם רק חליצה

 וזה לבורח רק לחליצה כלל מדמה שאינו יראה ערב בדין הנ״ל הרא״ש תשובת והרואה

הקצות. של לחילוקו ראיה

 במה א״כ קנין שמועיל לערב חליצה מדמה שהרא״ש ורע״א התומים לדעת אבל

 שחולקים. נאמר ואם לא. או אומדנא אמרינן אם במציאות שחולקים לומר וקשה חולקים

 שאין יסבור והרשב״א לעיל שכתבנו וכמו לעשות חייב שאדם בפעולה שכירות דין יש אם

 לדעתם מ״מ ידענא לא דטעמא וגם התחייבות, מדין יועיל לא קנין למה מ״מ שכירות דין
 גם לעשות חייב כה בין שהוא פעולה לעשות חברו את שוכר שאדם בכה״ג ברור הדבר

והממע״ה. היא הראשונים מחלוקת כך על קנין עשה אם

 תלמוד בהלכות הרמב״ם דברי רמ״ו סי׳ ביו״ד הטור הביא דרבנן חלוקה בענין והנה
 ויתפרנס מלאכה יעשה ולא בתורה שיעסוק לבו על המשים כל שכתב י׳ הלכה פ״ג תורה

 ונוטל לעצמו רעה וגרם הדת מאור וכבה התורה את וביזה ה׳ את חילל זה הרי מהצדקה
הזה... בעולם תורה מדברי ליהנות שאסור לפי הבא העולם מן חייו
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 על תגר שקרא )מ״ה( אבות ממסכת ד׳ בפרק לטעמיה אזדא דהרמב״ם הב״י וכתב
 התורה חכמי שרוב שם מדבריו שנראה ואע״פ ולרבנים, לתלמידים שנותנים ההספקות

 נהגו לא ובאמת תשובות כמה עליהם מלהשיב נמנע לא כן עושים היו שבזמנו הגדולים
 להחזיק ראיות להביא יש ואדרבה לדחותם יש לדבריו שהביא והראיות כמותו הדורות חכמי

 ידי ועל ח״ו בטלה התורה היתה כבר כן לא דאם לעשות ראוי וכן והמקבלים הנותנים ביד
 בר שמעון הה״ר והאריך כתב וכבר ויאדיר תורה ויגדיל בתורה לעסוק יכולים ההספקות

 והתלמידים החכמים ביד ולהחזיק דבריו כל ולסתור הרמב׳׳ם על לחלוק בתשובותיו צמח
 סי׳ )ח״א התשב״ץ ושם ע״כ ומדרשות. מהתלמוד ראיות כמה והביא מהצבור פרם הנוטלים

 ולדייניהם לחכמיהם כבוד דרך לפרנס ישראל כל על היא שחובה הוכיח קמ״ח( - קמ״ב

 שלא וכדי מלאכתם בשביל שמים ממלאכת להתבטל יצטרכו שלא כדי אומנותם שתורתם
 )י״ח.( דיומא בפ״ק אמרו שהרי תורה דבר וזה כבוד, בהם ושינהגו הארץ עמי בפני יזדלזלו

 מנין אומרים ואחרים ובעושר, ובחכמה בכח בנוי מאחיו גדול שיהא מאחיו הגדול והכהן
 וכבר אחיו משל גדלהו מאחיו, הגדול והכהן ת״ל אותו מגדלין הכהנים שאחיו לו אין שאם

 הכהנים אחיו שנמנו הסתת בפנחס מעשה ובילמדנו דיומא ובתוספתא כהנים בתורת הזכירו

זהב. דינרי מחצב אותו לו ומלאו בהר אבנים ומצאוהו גדול כהן למנותו

 בדבר גנאי ואין בו, שיתעשר ממון מעצמו ליטול שיכול חכם לתלמיד מזה למדו וכן
 אחר ממקום ששלחו זהב ]דינר דדינרא שקא ההוא קל״ד:( )חולין הזרוע בפרק דאמרינן

 ונתן כתיב והא הכי עביד והיכי ביה. זכה אמי רב קדים מדרשא לבי דאתא הישיבה[ לבני

 מאחיו גדול שיהא מאחיו הגדול והכהן דתניא שאני חשוב אדם ואסיקנא מעצמו שיטול ולא
ובחכמה... בעושר בנוי בכח

גדול, כהן לדין להעשירו ישראל שחייבין חשוב אדם דין הגמרא בעלי השוו הנה

 מפנינים היא יקרה שאמרו כמו אבדה ולהשיב להחיות דבר לכל קודם הוא שהרי הוא וק״ו
 במעשה )כ״א.( בתענית ז״ל רש״י כתב וכן י״ג.( )הוריות ולפנים לפני שנכנס גדול מכהן

 כדאמרינן הרבה לו נותנים היו ישיבה ראש שהוא שמי אנו דלמדים יוחנן ורבי דאלפא

אחיו. משל גדלהו גדול בכהן

 היו טובא עלמא להו דדחיק ת״ח רואים הדורות פרנסי כשהיו למדים אנו ומכאן

 שהיה גמליאל רבן עשה וכך בכבוד. הצבור אותם שיפרנסו כדי בראש למנותם משתדלים
 עליהם דעתו שנתן גדגדה בן אליעזר ורבי חסמא ר״א של דוחקן שידע ישראל של פרנסן

י׳.[ ]הוריות משלהם. בעושר ישראל שיגלום כדי בראש ולהשיבם למנותם

 לחוש להם שאין ר״ג להם דרש שררה קבלת חשש מפני לקבל רצו לא שהם וגם
 להם יש שררה ולא עבדות אלא שאינה וכיון עבדות אלא אינה כי השררה מפני ליוהרא

להם. כראוי בכבוד שיתפרנסו כדי בראש לישב

 זאת ובכל גדול ענותן שהיה ע״ג( )יומא עכו דמן אבא דר׳ ממעשה הדבר מוכח וכן

בכבוד. שיתפרנס כדי בראש מלישב נמנע לא

 אלא גבוה שלחן מאותו להנות זוכים ישראל חכמי רק שלא להועיל מלמדנו ועוד
הצבור חייבים ישיבות ראשי שאינם אע״פ ימיהם כל בתורה העוסקים התלמידים אפי׳
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 מלאכתו לעשות מצוין עירו שבני ת״ח איזהו קי״ח )שבת כדאמרינן כבודם דרך לפרנסם
בריפתיה. ליה למיטרח נ״מ למאי שמים, בחפצי ועוסק עסקיו שמניח כל

 עצי ארון ועשית וכתיב עץ ארון לך ועשית כתיב רמי ר״י )ע״ב:( ביומא אמרינן וכן
מלאכתו. לעשות עירו בני שמצווין לת״ח מכאן שטים

 לחלק ממון לקבץ מיוחדת קופה להם שהיתה התלמוד חכמי בימי כבר נהוג היה כן ועל

 במדרשות נמצא ועוד ע״ש ס:( )גיטין הנזיקין בפרק כדמוכח כבוד דרך לפרנסם לתלמידים

חכמה. בו שמכירין למי כבוד דרך פסיקתם לתת נוהגים שהצבור הענין מזה מלאים שהם

 עליהם וחובה הצבור על מצוה שזו פשוטים נראים שהדברים וכתב הסיק כן ועל
 עד והאמוראים התנאים מימות קדום מנהג וזה כבודם דרך לפרנסם שביניהם ת״ח לכבד

 ובעליהם זקנה בעת פוסקים הם שכולם אומניות משאר יותר תורה של שבחה וזה עתה
 בפרק כדאיתא בכבוד בעליה את מחיה היא ושיבה זקנה עד גם והתורה ברעב מוטלים

שין)פ״ב.(. בתרא דקדו

 קצוב ממון הקהלות מכל משלחין לישיבות קופה היתה ז״ל הגאונים שבימות ומצינו
 דמין התשב״ץ כתב ושם גאון עמרם רב בם׳ שמוזכר וכמו ותלמידיהם הישיבות לראשי

 השולחים פירשו לא אם לעצמו ששלחו ממה מחצה לקחת הישיבה ראש היה רשאי הדין
 השולח דעת תועיל שלא לדון אפשר ואז נהג חסידות מנהג נמי אי שכתב שם ]ע׳ אחרת

 לבניו ומחצה לאהרן מחצה ובניו לאהרן והיתה )י׳:( דע״ז בפ״ק ר״ע שדרש וכמו צ״ב[. שם
קמ״ג(. )ב״ב שמת מי בפרק קי״ל והכי )י״ז:( דיומא בפ״ק הוא וכן

זצ״ל. אלברגלינו ר״י בשם שכתב מה ט׳ סי׳ חו״מ בטור ועי׳

 לפרנס חייבין שהציבור והוא הזה בענין חיוב של אחד צד נתבאר הנה וכתב וסיים
תורה. דברי וזה תורתם וכבוד כבודם לפי דורם חכמי

 צדקה מצות חובת כראי הצבור כל על המוטלת זו חובה ראי דלא למדים אנו ומדבריו
 הראשונים על עוד מוסיף אלא ר״מ, סי׳ יו״ד בשו״ע שנפסק כמו ויחיד יחיד כל על המוטלת

קמ״ד(. )שם וכותב

 גדולה מצוה בו יש אבל כראשונים חובה של דבר אינו אבל זה בענין שלישי צד שיש
 הרבה שכר לו שישלם מלאכתו בעל הוא ונאמן הרבה שכר שיטול לו מובטח והמקיימה

 כי דאמרינן: ממאי ליה ודריש חיים... אינם הארץ עמי אר״א )קי״א:( בכתובות מ״ש והוא
 תורה באור משתמש שאינו וכל מחייהו תורה טל תורה באור המשתמש כל טליך, אורות טל
 יעשה או לת״ח בתו שישיא והם דברים בשלשה אלא לזה תרופה להם ואין מחייהו, טל אין

בה׳... הדבקים ואתם מפסוק התם ליה וכדילפינן לת״ח מנכסיו שיהנה או לת״ח פרקמטיא

 מטיל שהיה רומי איש תודוס נ״ג.( )פסחים שאמרו כמו פרקמטיא יעשה פירש ושם

ת״ח. של לכיס מלאי

 כשמעון לא בוז... ביתו, הון כל איש יתן אם מאי )כ״א( בסוטה הגמ׳ דברי הביא וכן
 לשמעון עזריה אמר אחים היו ועזריה שמעון פירוש נשיאה... יוחנן כרבי ולא עזריה אחי

 תורתך זכות עמך שאחלוק כדי אותך אפרנס ואני בפרקמטי׳ ואני בתורה אתה עסוק אחיו
מפרנסו. שהיה הנשיא ע״י בתורה עוסק שהיה יוחנן רבי וכן עשה וכן



כב כרךדין פהקי16

 יש שכר שהרי לו. יבוזו בוז ביתו... הון כל איש יתן אם זה על נאמר שלא ואמרינן
לתורה. זכו שלהם פרקמטי׳ שע״י כיון אלו של בלימודם

 מתוך בתורה עסק והלל אחים שהיו ושבנא הלל על לו יבוזו בוז נאמר מי על אבל
 וממוני זכותך ונחלוק בוא בתורה שעסק אחיו להלל ואמר בפרקמטיא עסק ושבנא עוני
תן... אם ואמר קול בת יצאתה וע״ז לו. יבוזו בוז ביתו הון כל י

 באהליך ויששכר בצאתך זבולון שמח בתורה נרמז ועזריה שמעון של זה ענין ואדרבה

ובעה״ב. בעה״ז הם שותפין וזה שזה

 כדי עשר שתתעשר. בשביל עשר תעשר עשר ראה פרשת תנחומא במדרש אמרו וכן

 כדי בתורה לעוסקים מעשר להוציא בפרקמטיא ולעוסקים ימים להולכי רמז תתחסר. שלא

לת׳׳ח. פרקמטיא עושה בכלל הוא זה כל בפרקמטיא, ריוח שימצאו

 דתניא זו מצוה של בשבחה ספרו אשר המקומות רבו ג״כ מנכסיו לת״ח מהנה ולענין

 אלישע וכי בכורים לחם האלוקי׳ לאיש ויביא שלישה מבעל בא ואיש )כ״ה:( בכתובות
 כהנה ועוד בכורים הקריב כאילו לת״ח דורון המביא כל לך לומר אלא היה בכורים אוכל

 לקבל להם גנאי אין החכמים וגם ת׳׳ח, שמהנה למי מגיעה טובה כמה מקומות בהרבה

 בזה יש אדם משום הנאה לקבל שלא עצמם למנוע החכמים רצו אם מיהו אלא הנאה. מהם
 מעשיהם כל ושיהיו הענין לפי והכל מזה עצמם למנוע ראוי שאין צד בזה ויש חסידות צד

 קבל שאם פי׳ כאלישע יהנה ליהנות הרוצה רבא אמר י׳:( )ברכות שאמרו וכמו שמים לשם
 שלא והרוצה מהשונמית הנאה קיבל אלישע שהרי כלל איסור בזה אין אדם מבני הנאה

 הרוח גסות משום בזה אין הנאה מלקבל נמנע שאם פי׳ הרמתי כשמואל יהנה אל ליהנות

 ואחר עמו. ביתו היה הולך שהיה מקום שבכל הנאה קיבל שלא שמואל מצינו שהרי ויוהרא
 ודאי בתורה ולעסוק ידו ממעשה להתפרנס לו שאפשר מי מקום ומכל וכתב סיכם זה כל

 לעסוק אדם לכל אפשר שאי אדם כל מדת זה אין אבל היא אלוקי׳ ומתת היא חסידות מדת
 מבועי אותם על יתדותיו סמך שם הב״ח גם ידיו, ממעשה ולהתפרנס בה ולהחכים בתורה
 מקבל היה חייא רבי אף שהרי תדע וכתב וסיכם והמקבלים הנותנים ביד להחזיק חכמה

 אמרי רבי בי חייא ורבי חייא רבי בי דרב ע״ג( )ערובין הדר בפרק כדאיתא רבי מבית פרם
 הוו דכי )ק״ו.( בכתובות נמי ואיתא סמוכין. רבי של שלחן על שהרי לערב צריכים אנו אין

 ומבי ומאתים אלפא רב ומבי ומאתיים אלפין תרי פיישו הוו אלישע מקמי מיפטרי רבנן
שולחנו. אוכלי רש״י ופירש מאה תמני הונא רב

 סיפוקם ומקבלים ישיבות ראשי של שולחנם על סמוכים היו תלמידים שאלפי הרי

 אסור ודאי סיפוקם מכדי יותר ודאי מיהו וכתב והסיק עם מנדבי שקבלו התרומות מן
 מנחם מהר״ר כתב וכן עסקינן ברשיעי אתו גזרות דייני שני גבי שאמרו כמו לתלמידים

 מלך כמו שהוא ישיבה לראש אלא שיתעשר עד מתנות לקבל היתר שאין בתשובה מ״ץ
 ואלמלא מאוד גדול הוא הנותן ששכר אף רואה אתה עתה עכ״ל. שנתבאר. כמו גדול וכהן

 ח״ו בטלה תורה תהיה שלא כדי רק לקבל למקבלים הותר לא מ״מ לתחי׳ קמים היו לא כן

 שאפשר מי ואדרבה ולהאדירה. תורה ולהגדיל בתורה לעסוק יכולים ההספקות ע״י ואדרבה
הזקן והלל מ״ח )חולין שקיל דלא אלעזר כרבי היא חסידות מדת ודאי משלו להתפרנס לו
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 זו שתמיכה ולומר לסמוך יש סמיכה איזה על כן ועל כ״ד:( )תענית דוסא בן חנינא ורבי
 עיר כחבר הוא הרי זו קופה על הממונה כל אדרבא והגבאים הממונים מידי בדיינים יוצאת

לקופה מעות לתת אתי דקא דכל צריכנא לא נמי אתנויי אנא ט:[ ]ב״ב אשי רב כדקאמר
ליה. יהיבנא דבעינא ולמאן אתי קא דידי אדעתא

החזקת שכל מהם יש כוללים בראשי העומדים שהיום באתריה ואוקי מיניה ודון
הקב׳׳ה. אותם חנן מאשר הפרטי מכספם הלומדים

 הכל מוריקים והם צורכם כל לכיסם ומטילים באים עם ונדיבי זכו אשר ויש
 כדי להשלים כדי ולוקחים הנהנים ויש משלהם להם שיש במה להם די והם לתלמידים

 וממדינה לעיר מעיר רגליהם המכתתים והם זאת. על רק היא מחייתם וכל ויש מחייתם

 מזכים ועוד התורה לומדי ואת עצמם להחזיק כדי עוברים הם סוף ים קריעת וכמה למדינה
 לזה צריך עמל וכמה ד׳ בנועם לחזות ולהביאם תחיה בטל לזכות כדי תורה תומכי אותם

 יפות פנים בסבר אהבה מתוך תהיה שנתינתן כדי ה׳ ויראת תורה אהבת ללבם להחדיר כדי
 שיזכו כדי התורה לימוד עבור היא שהתמיכה הרי לעד תעמוד שצדקתם כך לבב ובטוב
פלוני. במקום עמי שב בא הכולל ראש להם שאומר מה עבור ולא לתחיה תומכים אותם

הנאה לאותה הגורמים הם אברכים ואותם כחלק חלק מקבל הכולל שראש תאמר מה
הר׳׳ן בשם י׳׳ד סעי׳ סוף רס׳׳ד סי׳ בחו׳׳מ הרמ׳׳א שפסק למה זה לדמות ויש ממון שהיא

 הואיל עמדי עשית בחנם לומר יוכל לא טובה או פעולה חברו עם שעושה אדם כל וכן וז״ל

 בתוך חברו את במשרה מיירי דשם אינו זה ע״כ שכרו לו ליתן צריך אלא הלויתיך ולא
 עליה שהוציא מכספו וזה מדירתו נהנה זה ממש אותם שמהנה חברו אשת מפרנס או ביתו

כגון שהשביחו טובה או פעולה עמו שעשה ז׳ באות הנתיבות שם שפירש וכמו לפרנסתה

ארי. כמבריח דינו ההיזק מן כשמצילו אבל עמי דור או עמי אכול לו שאמר

 טובה האם חפץ הכולל שראש במקום שיושב במה נאמר אם גם כאן הדין הוא כן ואם
 שהוציא עמי אכול או עמי דור כמו הכולל לראש ממונו נתן אברך אותו האם ממון היא כזו

 בא הכולל ראש זה במקום שיושב בזה היותר לכל טובה. יקבל שחברו כדי משלו הוצאות

 והם תורה ולומדים שיושבים אברכים לי יש הנה להם ואומר הנדיבים לאותם בידו וחבילתו
 אברך אותו כן ואם צדקה כגבאי הכולל ולראש וזבולון כיששכר לאברכים לשניהם הנותנים

יוצאת שלא שכן וכל ממון אינה שודאי טובה לאותה גורם רק הוא היותר לכל הנותן אינו
נותנים לא כזו פעולה שעל ערב גבי הרא״ש שכתב למה זה לדמות יש ואדרבה בדיינים

שכירות. בדיני כלל נכנם לא כן ועל שכר

על רק שהרי ישירה טובה ממנו מקבל וחבירו לחבירו לערוב חייב שאינו בערב ואם
זה וכל כלום. לו חייב אינו שהבטיחו גם קנין עשו לא אם מ״מ כסף מקבל ערבותו ידי

 שעל מצאנו ולא שמענו לא שהרי כאן הדין אותו שכר. מקבלים לא כזו פעולה שעל כיון
 קנין עשו ולא היתנו ולא רחוקה בדרך היא שהטובה כאן וכ״ש שכר. מקבלין כזו טובה

אתמהה. יתחייב במה

 ממון הפסד לו גורם הזמן באמצע מעמנו לך לו שאמר במה הרי לומר תרצה ואם
ע״ו:( )ב״מ תניא זו. פרשה גם אעבור אמרתי זה על אחר, בכולל לקבל יכול שהיה
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 על זה להן אין אותם הטעה הבית בעל או הבית בעל את והטעו האומנין את השוכר
 נמי ואינהו לאחרים עצמכם את תשכירו להם דאמר רש״י ופירש וכו׳ תרעומת אלא זה

 זה לחזר צריכים שיהו איכא תרעומת ומיהו אחרים, ושכור צא בהו הדרי כי ליה אמרו
עכ״ל. נינהו. בעלמא דברים דהא ליכא ממון ותביעת שוכרים, אחר וזה פועלים אחר

 בהגוזל דגמרי דינא דדאין כר״מ קי״ל דהא לר״י קשה להם( אין )ד״ה התום׳ וכתבו
 היום אותו נתבטלו ידו שעל כיון בטל כפועל להם יתן לא אמאי כן אם ק׳.( )ב״ק קמא
 לא שעתה תרעומת עליו יש מקום ומכל להשתכר ימצאו עוד בו שכשחוזר דמיירי ותי׳

 שכירות מהל׳ ט׳ )פרק המגיד ]והרב ב׳(. )סי׳ שם הרא״ש כתב וכן טורח. ידי על אלא ימצאו
הלשון[ בזה והרש״ש הרמב״ן בשם כתב ה״ד(

 קי״ל הרי להם חייב ע״י נתבטלו אם למה סק״ב( של״ג סי׳ )חו״מ הקצות והקשה
א׳[ קפ״ג סי׳ חו״מ ושו״ע וטור ג׳ הל׳ פ״ה ב״מ ]ירושלמי פטור. חברו של כיסו המבטל

 חייב אינו שור דאזיק דבאדם והוא גופו מנזקי ממון נזקי שאני לומר רצה ובתחלה
 מהם ואחד דברים בחמשה חייב אדם דאזיק אדם אבל השור בשווי דהיינו בלבד בנזק אלא

 החובל בפרק כמבואר באנדרוניא דהדקיה כגון חייב נמי נזק במקום שלא ואפילו שבת הוא
 ממון בנזקי שבת דין דליכא חבירו חנות נועל או חברו של כיסו במבטל כן ועל )פ״ה:(

 באנדרוניא אהדקיה דלא גם כן אם בנזק כמו בשבת דחייב אדם דאזיק אדם אבל פטור

 מ״מ שהבטיחו מה בגלל היום שנתבטל לו גרם רק אפילו אלא בידים ממש שבת לו שעשה
עליו. וחייב לשבת גורם הוי דגרמי דינא דדאין לר״מ

 )ב״מ לכתף קב בדין ז׳ ש״ח בסי׳ הטו״ר שהביא הרמ״ה דברי מכח זה חילוק דחה אך
 אחד חלק והטעינו פלוני למקום בכתף משא לו לשאת פועל אדם שכר שאם ופירושו פ.(

בנזקו. חייב זה במשא והוזק אחת בפעם להטעין שרגיל ממה יותר מל׳

 אלא מחייב לא דברים ארבעה אבל בלבד נזק אלא ליה יהיב דלא ומסתברא שם וכתב

 כל אלא בידים נזק אינו דזה דכיון )סק״ב( שם הקצות כתב דבר של וטעמו בידים דאזקה היכא
 למה )ע״ש דברים בד׳ ולא בנזק אלא מחייב לא דגרמי ובדיני דגרמי דינא משום הוא חיובו
 שנתבטלו במה חייב אינו להשתכר מקום מצאו לא אפילו פועלים לגבי ע״כ גרמי( רק הוי כה״ג

 נמי ידו על נתבטלו אפילו וא״כ דגרמי בדיני חייב ואינו שבת משום אלא דאינו כיון ידו על
פטור. דשבת גרמי אבל בידים דהוא באנדרוניא אהדקיה אם אלא שבת משום חייב ואינו פטור

 ברוך ב״ר מהר״מ תשובת שמצא כתב בעה״ב את לפטור להרמ״ה ליה דמסייעי וכתנא

 במקום אבל גרמתו ידי על חברו שמפסיד במקום היינו דגרמי דדיני הא דין הלשון בזה שכתב

 והטעו האומנים את השוכר כדתנן פטור מרויח שאינו בגרמתו לו וגורם להרויח יכול שהיה
 פטור חברו של כיסו המבטל בירושלמי מובא תש״ץ בסי׳ לעיל תרעומת אלא עליהם אין זא״ז

עכ״ל.

 מקום אמש מצא אפילו פועל דגבי למהור״מ דס״ל מבואר אלו מדברים הקצות וכתב
 הנ״י דברי נוסיף רווח. מניעת אלא היזק דאינו ומשום פטור מצא לא והיום להשתכר

 ידו על שהפסידו במקום חייב בעה״ב למה והרא״ש התום׳ שכתבו ממה אחר לשון שכתב

 את להשכיר מוצאים הפועלים כשהיו אי אלא הלכו לא או הלכו דווקא דלאו הדבר שנכון
הוא האבוד דבר דהא הבית בעל חייב היום אותו שכירות והפסידו עכבן והוא מבערב עצמן
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 בעה״ב ה״נ במתני׳ כדתנן האבוד בדבר לבעה״ב ליה מחייבי דפועלים היכי דכי להם
 מתחלה עצמם את להשכיר מוצאין היו שלא כגון מיירי הכא אלא לפועלים להו מיחייב

 כך בקנין נקנים דברים ששאר שכשם מלאכה כהתחלת שהיא כשהלכו דוקא הכי משום
מלאכה. בהתחלת נקנת פועלים שכירות

 דגרמי דינא משום עלה אתי ולא האבוד דבר משום עלה דאתי הא וכתב הקצות ודקדק

 רק חייב אינו וע״כ דפטור חברו של כיסו מבטל כמו דהוי דס״ל משום התום׳ שכתבו כמו
 משום מחייבו ולא האבד דבר משום מחייבו שם השו״ע נמי טעמא ומהאי האבד דבר משום

 רק הוא החיוב כל שאם בסוגיא שם שיק מהר״מ שהקשה מה שהביא שם ועי׳ דגרמי. דיני

 האבד דבר משום בהן שחזרו פועלים מחייבים שאין כתב בעצמו הנ״י הרי האבד דבר מדין

 בבעל הכא א״כ הנזק את לו משלמים אין עליהם שכר לא אבל עליהם שכר בעה״ב אם רק
 הוא הדברים והסבר להם. משלם למה וא״כ דמיא עליהם שכר כלא הוי בו שחזר הבית
 הוא הרי האבד בדבר אותו מחייב אתה דין מאיזה אז דגרמי דינא משום מחייב אינו שאם

 שכל סק״ג שם הנתיבות וגם הקצות שם כתב כן ועל רווח. מניעת או להפסד גורם רק
 כן ועל לזה זה עצמם מחייבים שבכך דעתן חז״ל שאמדו משום הוא בפועלים כאן החיוב

ע״ש. הפועלים. כלפי בעה״ב חיוב לבין בעה״ב כלפי הפועלים חיוב בין חילוק יש

 ועל הוא דאוריתא דינא לאו שכרן כדי עד עליהם דשוכר הא וכתב הוסיף והנתיבות
 להקשות אין שלהם ואומדנא חז״ל תקנת ועל חז״ל תקנת מצד רק הוא החוב שכל כורחך

 אף מידו קני ולא סחורה במוכר ודאי דהא הוא חז״ל דתקנת תדע וכתב דבריו וחיזק כלל.
בפועל. הוא דתק״ח ודאי אלא חייב וכאן פטור אפ״ה עי״ז הסוחר שהפסיד

 לכאורה ומשמע דגרמי מדיני שחייב כתבו שהתוס׳ אף וכתב שנית ידו והניף

 דמי לא דודאי הוא גמור דדין בכוונתם לומר דא״א לפעד״נ הוא גמור דדין מדבריהם
 שאין ודאי יום חצי על באנדרוניא הדק׳ אלו שהרי ממלאכתו דבטלו באנדרוניא להדקיה

 הוא התום׳ דעת ודאי אלא האחר יום חצי על להשכירו שא״י במה שהזיקו מה לשלם צריך

ע״ש. היתה כך חז״ל שתקנת

 בן ומהר״מ הרמ״ה לדעת שהרי לחייבו אין הפסד לו גורם שאני שגם יוצא הני מכל
 להוציא אפשר איך דמוהר״ם חיליה דנפיש וידוע מאחר כתב והקצות פטור הוא מדינא ברוך

המוחזק. מיד ממון

 שחייבו מה נאמר ואז דגרמי מדיני ולא האבוד דבר מטעם הנ״י דברי נסביר אם וכ״ש
 אין כך חז״ל של אומדנא על להקשות שאין וכמו אומדנא מטעם הוא האבוד בדבר חז״ל

אחר. בענין ולא כן אמרי והפועלים בעה״ב שדווקא נאמר ואז אומדנא עוד להוסיף לנו

 דווקא היינו האבוד דבר מדין בעה״ב שחייב ב׳ בסעיף שם השו״ע שפסק מה כן ועל
 פועלים כדין זל״ז שהתחייבו אומדנא לנו שאין ודאי זה שעל דידן בנידון ולא ממש בפועלים

 התקנה מצד אלא גמור דין אינו החיוב כל התום׳ לדעת גם ועוד זאת יודו. ודאי לכו״ע ובזה

 זל״ז שהתחייבו אומדנא שאין שכן וכל תקנה כאן לנו שאין כיון וא״כ הנתיבות שכתב וכמו
בכה״ג. ממון להוציא לתלות במה פתוח פתח אפילו שאין ודאי ע״כ כפועלים
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 אותה לעשות שחייב במקום שכירות ששייך הפוסקים כדעת נאמר אם גם וע״כ
 ששכרו ברור שאז וכך כך לך ואתן תפילין תניח או בנך עם תלמד לו אומר כגון פעולה

 ונותן מכאן שלוקח צדקה גבאי רק שהוא ברור לכולם כוללים ראשי אבל מממונו, לו שיתן
 דגרמי דינא מדין גם הרי לחייבו במה וא״כ שכירות שום כאן היתה שלא ברור א״כ לכאן

 למה אנו חוזרים וע״כ הנתיבות בשם שכתבנו וכמו והרא״ש התום׳ לדעת גם כאן אין
 שיעשה המעשה על וסומכים לתחיה שיזכו כדי הונם את נותנים שהנדבים לעיל שכתבו

 להיות הכוללים ראשי על היא וגדולה קדושה חובה ודאי כן ועל שמים מלאכת מלאכתו
 לדעת בלבו ה׳ ויראת נאמן להיות ואברך אברך כל על שידקדקו ונבונים חכמים נאמנים

 להישאר כדי רק אינה לקיחתו שכל ולדעת זו בשותפות לו שיש יששכר חלק את לקיים

ברבים. יתברך שמו לקדש תורה. בן

 כלפי ותביעות בדרישות לבוא ח״ו ולא ידו על יתברך שמו שיתאהב מעשים ולעשות
בלי ובצאתם בבואם סדרים שמירת ולדרוש לבקש נאמנה מלאכתם שעושים כוללים ראשי

ט״ז )ברכות חז״ל שאמרו מה וראה ס״ה.( )עירובין אנן יממא פועלי שהרי היתרים שום
 וסי׳ ח׳ ס״ג סי׳ או״ח שו״ע עי׳ בבריתא שם כדאיתא האילן בראש קורין האומנין במשנה(

עולם. של למלכו שמשועבדים אנן כו״ש למלאכה משועבד שהוא כיון ג׳ צ׳

 סייגים גדרים ולעשות לבקש לדרוש החובה עליו מוטלת כולל ראש כל כן ועל
 בנ״ד כן ועל עושה הוא כדין שעושה מה וכל תילו, על הכולל את להעמיד כדי ותנאים

מכובדת תמיכה שקיבלו מודה הוא הרי ועיקר כלל הכולל ראש על מלין הוא מה מובן לא
הכולל, מצד רישום בלי אברך כל ביד נתונה היתה סדרים ושמירת אחר, מקום מכל יותר

יכול זה כולל במה הלומדים לי יאמרו כן אם ניכו. לא רגילים ואיחורים חיסורים על

הרוצה... חז״ל שאמרו למה דומה זה הרי ככולל להיחשב

 נתונה הסדרים ששמירת יודע אחד שכל הכולל ראשי טענת לקבל רק לנו נותר לא
 באמצע גם לעזוב שעליו בעיניו חן ימצא שלא אברך לכל להודיע שיכול הכולל ראש בידי

 כהנה להוסיף נטויה תהי׳ ידו ואז עליו מורא בלי ימשיך אברך אותו הרי כן לא שאם הזמן
 הזה במעל ידו לתת שיכול הוא ואיזה זה הוא מי להיות. יכול הרם כמה יודע ומי וכהנה

שק. תחגור התורה זה על הלא

 לראש להודיע צריך והיה כדורש ולא כמקובל להתנהג זה אברך צריך היה כן ועל
שליח. ע״י ולא החסיר למה הכולל

 להבין צריך היה כולל שהראש קנים ושדופות סדוקות סברות מיני כל עם לחיות ולא

 הנכונה הדרך את מוצא היה מתחים ובלי תחבולות בלי צודק עצמו מרגיש היה הוא אם מעצמו,
פגם כן ועל בשלום. יעברו בהם מצוי שהיה קשים בזמנים שגם תורה לבני כראוי והמכובדת

זה מנהג לו ידוע היה האם עדים לקבל אפילו מקום ואין התובע של בהתנהגותו היה גדול

זה. תורה מקום לחייב כדי עליו לחשוב שאפשר היחיד הוא זה תנאי שהרי הנתבעים שאמרו

התובע. תביעת את דוחים אנו כן ועל

חיון ד. ב״ד - או א
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נלענ״ד בפנינו, שהועלתה מ. הרב הכולל ראש כנגד נ. הרב האברך של תביעתו בענין
את השוכר בפרק המבואר פועלים שכירות דין יש כולל לאברך אם הדין בעיקר לברר שיש

הכולל. הנהלת או הכולל ראש כלפי של׳׳ט, - של׳׳א חו׳׳מ ושו׳׳ע ב׳׳מ, פ׳׳ו האומנין,

 על ממוני חיוב ואין לצדקה הבטחה בגדר אלא זה שאין או לפנינו ונתבע תובע ויש

השמורים מטעמים הכולל ראש אם יבואר זה בירור מתוך האברך. כלפי הכולל הנהלת
"הזמן׳׳ חודשי כל שכרו לשלם מחויב האם "הזמן" באמצע האברך את "מפטר" עימו

 מחויב אם לשלם שהדרך הכסף הכולל ראש של בידיו אין אם וכן לפנינו נ. האברך כתביעת

הפרטיים. וכספיו מביתו זה בכסף הכולל ראש

להלן: שיוכח וכמו לכולל אברך בין וקיימים שרירים פועלים שכירות דיני שכל נלענ״ד

 שכירות דין שיש מוכח וכו׳״ בצוותא עימי ״שב א׳ עמ׳ ס״ג דף קידושין מהגמ׳ א.
 לפי אותו השוכר עם יושב או שמתלווה אלא ״עבודה״ עושה השכיר שאין באופן גם

 אומרת אשה שאם ברייתא בגמ׳ שם מבואר גמורה. שכירות הוא הרי וד״ז ביניהם המוסכם

 פרוטה שווה בו יש אם לפני...״ רקוד לפני שחוק לך, ואקדש בצוותא עימי ״שב לאיש:
 את מצריך שלא הברייתא של שהתנא בגמ׳ ומבואר מקודשת, אינה לאו ואם מקודשת

 שאינה סובר לפני רקוד או בצוותא עימי שב של הנאה מלבד פרוטה גם לתת המקדש
 בגמ׳ שם האומר לקיש וריש בכך ומתקדשת מלוה בגדר זה אין ולכן לבסוף אלא לשכירות

 סוף ועד מתחילה לשכירות שישנה סובר פרוטה הבעל לה נתן א״כ אלא מקודשת שאינה

 אדם ואין בה מתחייב מהשכירות רגע שכל למלוה נחשב עצמה העבודה תמורת החוב ולכן
 מבקש אדם שאם זו מסוגיא מבואר עכ״פ פרוטה. לה שיתן צריך ולכן במלוה אישה מקדש

שכירות. דיני כל עם גמורה שכירות בגדר זה הרי בצוותא״ עימי ״שב חברו את

 ע״י שנקבע במקום ולומד הכולל למסגרת שבא שאברך מכאן להוכיח יש לכאורה

 פועלים שכירות וחיובי הכולל של לשכיר יחשב הכולל ע״י שנקבע הלימוד בסגנון הכולל
ביניהם. חלים

 לענין צ״ז דף השואל פרק מציעא בבא מסכת מהגמ׳ זה לענין ראיה להביא ויש
 אומנותו את כשיצטרכו העיר בני למלאכת שמשועבד שמי רבא שם שאומר בבעלים שמירה

שומר מדיני פטורים הם הרי לשימוש כלי ממנו שאלו ואם מלאכה להם כעושה הוא הרי

 שלומדים לתלמידים רבא דברי את הגמ׳ שם ומוסיפה בבעלים, שמירה היא שזו שואל -
 הם הרי הלימוד סדרי ואת לומדים שאותה המסכת את שקובע זה והוא שהואיל תורה ממנו

 והתלמידים המלאכה לבעל נחשב שלומדים מה את שקובע שמי למלאכתו לו משועבדים
 אחרי שנגרר במקום שה״לומד״ מכאן נלמד עבורו. מלאכה לעושים ונחשבים משועבדים

 ובוודאי בבעלים, שאלה לענין לפחות עבורו מלאכה לעושה נחשב הלימוד את שקובע מי

 )הנהלת הכולל ראש הוא הלימוד ומהות מקום את שקובע מי שבעקרון בכולל שאברך
בבעלים. שמירה לענין עכ״פ כולל הראש עבור מלאכה עושה זה הרי הכולל(

 השכר רמת ולפי מהכולל שכרם מקבלים בכולל שאברכים הוא הרגיל שדבר ובזמנינו

 ושכיר מלאכה עושה דין לאברך יהא כולל, באותו להתקבל הפונים האברכים רמת כלל בדרך
שכר עבורה לקבל ומקובל אדם שעושה שפעולה להוכיח יש ובאמת הכולל. ראש אצל הוא
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 סוף חו׳׳מ ברמ׳׳א הנפסק ג׳ סי׳ ס׳׳ד כלל הרא׳׳ש מתשובות פועלים שכירות כדין מחייב הר׳׳ז
 באמירה מתחייב לא בעדו ערב שיהא עבור לחברו שכר לתת שמתחייב שמי שאומר קכ״ט סי׳

 מדבריו משמע ערב, היותו עבור שכר לקבל מקובל ואין הואיל קנין עשה אא״כ בשכר בעלמא
 והדבר פועלים כבשכירות בעלמא באמירה מתחייב שכר עבורה שמקבלים שפעולה בבירור

 לאברכים לשלם שרגילים שבזמה״ז כדברינו מבואר זו. פעולה עבור לשלם רגילים באם תלוי
אלו. בדינים בשו״ע הנאמר כל עם פועלים כבשכירות דינם הרי חודש מידי שכרם

שם: ונתיבות א׳ פ׳׳א סי׳ חו׳׳מ הרמ׳׳א בדברי ב.

סעי׳ פ׳׳א סי׳ חו׳׳מ בשו׳׳ע ברמ׳׳א מהנאמר לטעון מקום היה אלה דברי על לכאורה
 אח״כ יכול כך, עבור לחתן שישלם אומר והסבא בנו עם שילמד לחתנו החותן אמר שאם א׳

 ללמד מעצמו מחויב והחתן הואיל לשלם( מעיקרא כוונתי היתה )לא בך הייתי משטה לומר
 עצמו על החותן שמקבל בהתחייבות ומדובר שהואיל מחדש ו׳ ס״ק בש״ך בנו. את

 כלל. חלה ההתחייבות אין בך אני משטה לומר ויכול הואיל תופסת לא זו והתחייבות
 כבר זה שבאופן עידי אתם ואומר עדים מעמיד שהמתחייב באופן שגם שם הש״ך ומוסיף

 הואיל התחייבותו תחול לא כאן שם, ו׳ במעי׳ כמבואר בך, הייתי משטה לומר יכול לא

בש״ך. עיי״ש קנין, בלא תופסת התחייבות ואין

 בשכירות קנין בפעולת צורך ואין הואיל וטוען הש״ך דברי דוחה ד׳ ס״ק בקצוה״ח

 בתשובות ומפורש עוררין, בלא בפוסקים מוסכם זה ]דבר בדיבור נקנית שכירות שהרי
 ד׳ ס׳׳ק קע׳׳ו ובסי׳ ג׳ ס׳׳ק קכ׳׳ב וסי׳ ג׳ ס׳׳ק פ׳׳א סי ובקצוה׳׳ח ס׳׳ד, סי׳ משפטים מימוני
 כ׳׳ו ס׳׳ק קפ׳׳ה סי׳ חו׳׳מ ובסמ׳׳ע הרי׳׳ף, בדפי ע׳׳ב סוף ל׳ דף השוכר פרק ע׳׳ז מהר׳׳ן

 ריש בגמ׳ בדיבור נקנית ששכירות זה לדין מקור להביא אפשר ואולי מרדכי[ מהגהות
 אם בקנין תופסת ההתחייבות הרי וא״כ עי״ש. באמירה״ ״בעלים ב׳ עמ׳ צ״ד דף השואל

 הקצות ומוסיף ההשטאה. מסלק הרי עידי אתם שאומר בכה״ג כן ועל בהשטאה שמדובר לא
 לעשות אותו לשכור שייך לא בנו עם ללמוד עצמו מצד שמחויב שבכה״ג לומר שאין

 זה דין מקור שהוא ס״ד סי׳ משפטים מימוני שמתשובת לעשותו ומצווה שמחויב המעשה

לזה. שכיר להחשיבו יתכן כבר שמצווה באופן שאפי׳ מבואר

 רש״י מדברי עליה שמצווה פעולה על גם שכירות שם שחל הקצות מוכיח עוד

 שכרו לחולץ לשלם שכירות מדין חיוב שיש מוטעת חליצה גבי לי׳ הב ד״ה ק״ו ביבמות
 כותב ו׳ ס״ק פ״א סי׳ בתומים גם החליצה. לעשות מצווה החולץ הרי הכי שבלאו אעפ״י
ה׳. במצוה הזאת בפעולה כבר שמחויב אדם על גם שכירות דין שיש הקצות כדברי

 לו שאמרו שמי ודאי שהרי והתומים הקצות דברי על תמה ב׳ ס״ק שם והנתיבות
 שם חל ולא שכירות משום בזה שאין ודאי שכרך, אשלם ואני תפילין או סוכה לך עשה

 מי של שכיר ואינו עליו ה׳ ומצות עצמו עבור היא הרי שעושה שהפעולה זה באופן שכיר
 לבעל נתיבות במשובב שם עיין אך הקצות, את הנתיבות דוחה ובזה ממון. שהבטיחו
 ודחאם. הנתיבות כדברי העלה עצמו הקצות שהרי ומתפלא הנתיבות דברי שדוחה הקצוה״ח

 לא כשלומד, תורה תלמוד מצות ומקיים הואיל כולל באברך שגם הוכיחו הנתיבות ומדברי
לומר ונראה שכירות. שם בו חל שלא וסוכה תפילין מצות למקיים שדומה כשכיר יחשב



23דין פהקיכב כרך

 ללמד החתן וחיוב הואיל שכירות דין שאין שלנו בנידון לומר אין דהנתיבות אליבא שגם
 האברך שבו כולל בענין ולא שם רק שייכים הנתיבות ודברי דילי׳ מצוה הוי ודאי בנו את

 כולל הראש שקובע ובתנאים הכולל ראש רצון לפי לומדים ששם כולל הראש למקום מגיע
 לומדים מה שקובע שמי צ״ז דף השואל פרק ב״מ בגמ׳ לעיל שהובא כפי לומר אפשר ובזה

 שאלה לענין שם בגמ׳ המשועבד הוא הנלמד אחרי להיגרר שמחויב ומי המשעבד הוא
 הכוללים ברוב הדרך כך לכולל משועבד בכולל הלומד האברך הרי וכן והואיל בבעלים

האברך. מצווה לא שלזה גמורה שכירות דין חל ודאי זה ענין על וא״כ

 האברך על מצוה שוודאי והוא דילן לנידון הנתיבות מדברי ראי׳ שאין נלע״ד עוד

 לפרנס לביתו טרף להביא מחויב מנגד אך ת״ת מצות לקיים ומצוות בתורה מחויב כל כעל
 שצריך ובאופן וכו׳״ ואזון אפלח ״ואני בכתובתה לאשתו שנתחייב וכפי ביתו את ולזון

 סי׳ שבת למסכת יעקב בקהילות ראה ת״ת, מצוות זמן באותו עליו אין פרנסתו אחר לשוט

 עוסק של דין ת״ת במצוות בעוסק שאין הדין לגבי הדברים נפלא באופן שם שהגדיר י׳

 את לקיים שנאלץ ובשעה הואיל המצוות. כבכל כ״ה( דף )סוכה המצוה מן פטור במצוה
 ממון לו שאין שעני שכמו שהביא עיי״ש ת״ת, מצות כלל אז עליו אין האחרת המצוה
 שאנוס בגלל מהצדקה פטור לא עני אותו הרי רב ממון שמצריכה צדקה של ענין כשבא

 תלמוד מצות לגבי כך לו, שאין באופן צדקה מצוות עליו מוטלת שאין אלא המצוה מלקיים
 מי של בגדר הוא הרי שעה באותה תורה ללמוד יכול אינו אחרת מצוה שבגלל מי תורה

 כך יכולתו, כפי בתורה לעסוק הוא ת״ת שחיוב שעה באותה בת״ת כלל מחויב שאינו
 להתקיים יכולה שאינה אחרת ממצוה פטור בת״ת שעוסק מי אין מדוע שם הקה״י מסביר

 שלפנינו שבנידון ת״ת מצות להשוות אין מדוע בענינינו להסביר ניתן גם וכך אחרים, ע״י

תפילין. והנחת בסוכה ישיבה כמו מצוות שם הנתיבות שהביא למה

 נאכלים שפרותיו דבר גם הוא כולל ניהול שענין כידוע כלל שבדרך לומר יש עוד
 דין יתן בוודאי שענינם גשמיים ענינים לעיתים וגם ומעמד חשיבות או כבוד כמו בעוה״ז

הנזכרים. הפירות הכולל לראש נותן ובזה בכולל המשתתף לאברך גמורה שכירות

בגמ׳ כמבואר והוא דידן בנידון הכולל ראש של בחיובו נכון טעם להוסיף עוד יש

 או בעה״ב את והטעו האומנין את השוכר נאמר שם ע״ו דף האומנין את השוכר ריש ב״מ
 לפועל ויאמר בו לחזור המעביד שרשאי תרעומת, אלא זע״ז להם אין אותן הטעה בעה״ב

 לפועל ישלם לא למה זע״ז: להם ״אין ד״ה שם תום׳ כך על שואלים לאחרים. עצמו שישכיר

 באופן שמדובר התום׳ ומתרצים יום באותו מעבודה הפועל נתבטל ידו על שהרי שכרו

 נפסק זה דין בעה״ב. להם שגרם הטורח בגלל היא והתרעומת עצמו להשכיר יכול שהפועל
ב׳. סעי׳ של״ג סי׳ חו״מ בשו״ע

 אצלו שישתכר מי עתה הפועל ימצא לא שאם בסוגיא ובראשונים בשו״ע שם ומבואר
 הוא וכן דגרמי מדינא שהחיוב מתבאר הנ״ל בתום׳ בטל. כפועל לו לשלם בעה״ב חייב

 שכמו והיינו לפועל, האבוד כדבר שה״ז מטעם חייב שבעה״ב כתב ברמב״ן אך שם, ברא״ש

 פועלים עליו לשכור בעה״ב יכול האבוד בדבר הרי לבעה״ב נזק וגורם בו החוזר שפועל
ובעה״ב לו האבוד כדבר ה״ז שישכרנו מי ימצא לא והפועל בו חוזר בעה״ב אם כך ולחייבו
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 דבר מדין הוא שהחיוב כרמב״ן מפורש שם השו״ע מלשון בטל. כפועל שכרו לשלם מחויב
 שקבעו מאומדנא או הוא חז״ל מתקנת זה שחיוב ג׳ ס״ק המשפט בנתיבות ומבואר האבד

 האחד שיגרמו ההיזק להשלים לזה זה עצמם שמחייבים והפועל בעה״ב של שדעתם חז״ל
 שגרמו הנזקים על הכולל את התובע באברך וגם הפוסקים בכל מוסכם זה דין עכ״פ לשני,

זה. בחיוב לדון ודאי יש לו

 בער דב יוסף כמר המופלג ״הבחור בנו קושית הביא ב׳ ס״ק שם בקצוה״ח אמנם
 של כיסו ממבטל זה דין שונה שלמה דגרמי מדינא בזה שמחייבים התום׳ שיטת על ש״ן״

 המושבת בפועל גם והרי שפטור ג׳[ הלכה נשך איזהו פרק ב״מ ]בירושלמי שקיי״ל חבירו
 חבירו של כיסו מבטל בדין אמנם כיסו, כמבטל אלא זה אין בעה״ב של בגרמתו ממלאכתו

 י״א סי׳ גזילה הל׳ אפרים ובמחנה כ״ח סי׳ סוף בנימין משאת בשו״ת כתבו כבר שפטור

 מחויב ברור שבהפסד מבואר נשך[ איזהו ]פרק ב״מ שם שבירושלמי אחרונים גדולי ועוד

 הי׳ יכול שודאי פועל בנידון כן ואם פטור יהא ברור הפסד זה שאין כיסו במבטל ורק
 לא שלכן הקצוה״ח מסיק עכ״פ ועיין, הבעה״ב, לחייב יש אחר משכיר אצל עבודה למצוא

 בזה וגם האבוד, כדבר שהוא הרמב״ן דברי מכח אלא דגרמי מדינא לחייבו בשו״ע כתב

 ממון להוציא שאין הקצות מסיק כן ועל בעה״ב את לפטור המוהר״ם שכתב הקצות מביא
 יחיד דעת היא המהר״ם שדעת כתב לדוד״ ״תהילה בספר אך המוהר״ם. דברי מכח מספק

 ב״ב, המהר״ם דעת דחה פועלים שכירות ערך הרועים במלוא וגם כוותי׳ לי קים לומר ואין
 שלפנינו בנידון וא״כ הפוסקים, וכל ורמ״א השו״ע דעת נגד לי קים לומר שאין נראה וכן
 כבפועל, שכרו ישלם הזמן באמצע הכולל ממסגרת האברך את מפטר הכולל שאם לומר יש

ד׳. סעי׳ של״ה בשו״ע כמבואר בטל כפועל לחייב ואין

 עד ומקובל שמובטח כפי שכרו לאברך לשלם הכולל לחייב שיש לי נראה הנ״ל מכל

דין. בתי בהרבה כן נהגו וכבר הזמן סוף

מופסק הי׳ פועל שגם חובתו את ממלא לא האברך אם שודאי הדברים לסייג יש
את טעמא מהאי מקבל ואינו מלאכתו עושה שלא מפועל עדיף דינו אין הרי מעבודתו

 תינוק לידת שעם היינו מהמקובל, האברך חרג שלא נלענ״ד שלפנינו בנידון שכרו.

 ועל מהמקובל שלנו במקרה חרג לא ולענ״ד מסוים גבול עד העדרות מוצדקת בשעטו״מ

במלואה. האברך תביעת את לקבל לדעתי יש כן

רוזנטל א.

 כאן שיש כיון זאת לעיל. שכתוב ממה שמובן וכפי דעות שלוש היו זה דין בפסק

קשורות. שאינן שאלות שתי

לאברכים. מילגה לשלם גמור חיוב יש האם הראשונה:

ולהפסיק ״הזמן״ באמצע מהכולל אברך לסלק אפשר בהם התנאים מהם והשניה:

המילגה. את לו לשלם

 שהתנה במי ג׳( סימן ס״ד )כלל בתשובה הרא״ש שכתב במה הראשונה בנקודה נתחיל
כשהתחייב שדוקא הרא״ש כותב חוב. בשטר כערב לו שיכנס ע״מ שכר לו שיתן חבירו עם
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 עליו שלוקחים דבר אינה ערבות כי כלום חייב אינו קנין בלא אבל לו. ליתן צריך בקנין
 כל כמו לשלם חייבים שכר עליו לקחת שרגילים שדבר משמע באמירה. שיקנה שכר

 במקומות גם ולהבדיל לאברכים מילגה לשלם שרגילים היום כן אם רגילה. פועלים שכירות
 דבר נחשב א״כ חכמות שאר ללמוד כדי קיום מילגת מקבלים שאנשים מקובל אחרים

רגילה. פועלים שכירות ככל זה הרי וא״כ עבורו לשלם שרגילים

 עמי שב לחבירו שאומר שמי להלכה בגמ׳ המקורות הביא שליט״א עמיתי והנה
 ג׳( סס״ק פ״ח שכירות )הלכות חשן בפתחי כתב שכן ואוסיף רגילה שכירות זו לך ואשלם
 בעיקר ניתנים הישיבה שדמי ובפרט שכירות משום בהם יש ישיבה בדמי שגם ״ונראה

 בפירוש הם אלו ודברים אלפנדרי. הגרש״א כתב שכן י״א( )ובפרק שם ומביא הלימוד״ עבור
 במצות התורמים ולזכות ברווח תורה שילמדו כדי מטרתה שהמילגה שכתב כדבריו לא

פעולה. שכר ולא צדקה כספי חלוקת כאן יש ולמעשה התורה החזקת

 לפסק סמיכה כדי לבססה צריך שהיה ״המצאה״ שכתב בדברים שיש לענ״ד נראה
מעט. הדברים ארחיב ולכן הלכה.

 כעבדים תהיו ״אל על ג׳( משנה פ״א אבות )מסכת בפיהמ״ש הרמב״ם בדברי
 שגומל הגמול נקרא "פרס הרמב״ם מסביר פרס..." לקבל מנת על הרב את המשמשים

 לעבדו שיאמר כגון והטבה חסידות כדבר הדבר עושה אלא חוב עליו לו שאין למי האדם

 כחוב״. נקבע השכר כי ושכר. פרם בין ההבדל וזה דינר לך ואתן כך עשה הקטן לבנו או
 למקבל מהנותן בחוב שלא שבא דבר שהוא ״פרם״ בין החלוקה הרמב״ם בדברי רואים אנו

למקבל. לתת חייב שהנותן דבר שהוא שכר לעומת

 קבלת בשלילת ג׳ הלכה פ״ג תורה תלמוד ה׳ הרמב״ם בדברי שדברו הדיון בכל והנה

 הלכות ללמד או תורה ללמד שכר קבלת על מדברים תורה לימוד על כספית תמורה
 לקבל האפשרות שולל לא גם והוא שם משנה" ״הכסף בדברי למשל עי״ש. מסוימות.

 מגדרי שם שמדובר משמע ולא ״שכר״ על הזמן כל בכם״מ שם ומדובר לימוד על תמורה
 וכמו תורה לימוד עבור ״פרם״ קבלת על בהם שמדובר מקומות יש אם וגם צדקה. חלוקת

רבי...״ מבית פרם מקבל היה חייא רבי שאף ״תדע שכתב שהביא הב״ח שכתב

 שכר להיות הדבר חוזר נפוץ הדבר כיום אבל הדבר מקובל היה לא שבזמנם לומר יש

לשלם. נהוג המנהג לפי אם גמור

 שיעשה אחר לאדם שמבקש אדם ״כל א׳: חלק סוף חסד באהבת חיים החפץ בדברי ונסיים

 דנן ובמקרה כך לנהוג יש מדוע שהסביר יעוי״ש תחילה״. המקח עמו יקצוב בשכר פעולה איזה

הזמן. בתוך לסלקו יכולים עליהם ומשעבר בכולל הכללים את לתובע שהבהירו נראה
ק י. י. לי ג

דוחלטד!
התובע. תביעת את לדחות הוחלט דעות ברוב

חיון ד. ב״ד - או ק י. י. א לי ל ד. א. ג ט רוזנ
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829 נח/ מם׳: תיק

ירושלים - הגדול הרבני הדץ בית

שמעון בן ש.

פני ם: כבוד ב דייני  ה

מן א.שלום בר ע. שר

המערערז. ש.

ד ג נ

המשיבהצ. ש.

דואשד! של מילוג בנכסי ודושקעותיו בעל דונדון:

 האשה ע״ש הרשומים הנכסים שכל שפסק האזורי ביה״ד החלטת על ערעור הוגש

 המערער טען ע״ז שמו. על ישארו הבעל ע״ש הרשומים הכספים וכל בחזקתה, ישארו
 שגדלה ומדירה הדירה, את ולהרחיב להגדיל מכספו השקיע האשה ע״ש הרשומה שבדירה

 לבטל ומבקש הזכויות. מחצית לפחות בדירה לו מגיע וע״כ מ״ר. 170ל- הורחבה מ״ר 30
 השקעות נעשו מתי שתלוי סברו חלק בביה״ד, נחלקו הדעות האזורי. ביה״ד פסק את

 את לדחות הוחלט דעות ברוב לאחריה. או האשה ע״ש הדירה העברת לפני אם הבעל,
הערעור.

ומה הוציא שהוציא דמה אשתו, נכסי על הוצאות המוציא של דין אם הראשונים נחלקו א.
דינם שאין לאשתו נתן שהבעל בנכסים גם או מילוג, בנכסי דוקא נאמר אכל, שאכל

מילוג. כנכסי

אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא מה אמרינן לא דלכו״ע נראה יורשה הבעל שאין היכא ב.

הוצאותיו, ליטול ורוצה לגרשה רוצה ואינו אכל, ולא אשתו נכסי על בהוציא אם נחלקו ג.
כן. לומר יכול האם לאכול רוצה ואינו

כמבואר מחילה מטעם שזה או סברות. ב׳ ישנם אכל שאכל ומה הוציא שהוציא מה בטעם ד.
 שאינו דעתו כשגילה הנפק״מ שיאכל. בשביל שהוציא הדעת אומד מטעם או בראשונים,

לאכול. רוצה אינו ולכן מוחל

זריעה כחרישה, לשדה, הכרחיות בהוצאות דוקא זה שהוציא מה דין אם הראשונים נחלקו ה.
מילוג. הנכסי ע״ג בנין בנה אם גם או וזיבול,

אשתו נכסי שכל אשתו נכסי על הוצאות הוציא בדין שכתב הריטב״א דברי בביאור נחלקו ו.
נכסיה. מפירות לאכול בדין זכות לו כשאין אף הכונה האם כלום. בהם לו שאין אפילו בכלל,

התוכן:
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 היתה שלו כשההשקעה אך פיחת, לו אין שלהלכה לאשה, מתנה כשנתן שאף נראה ז.
 שאכל ומה הוציא הוציא מה ההלכה בזה שנאמרה נראה יחד, בו שגרו המשותף ברכוש

אכל.

 תקנת על בנוי׳ הוציא שהוציא שמה זו שהלכה הטעם לכאורה שכתב המאירי שאף נראה ח.
 חכמים ותקנת אומדנא, על בנוי׳ שבודאי זו, הלכה טעם עיקר שזה כונתו אין חכמים,

זו. הלכה שנאמרה התנאים על היא

נותן. יפה שבעין משום פירות אוכל דאינו אמרינן לאשה הבעל שנותן מתנה בכל לא ט.
יש ולבעל מילוג כנכסי לפניה שתהי׳ המתנה נתינת את לראות יש שבהם נסיבות יש

פירות.

שאין לומר אין ע״כ הגבלות, ללא בדירה להשתמש הבעל רוצה משותפת דירה כשקונים י.
לחדר להכנס זכות לו שאין לו לומר ותוכל לאשתו, השייך בחלק פירות אכילת זכות לו

זה.

מבעלה, שקבלה באופן רק היא מבעלה, מתנה שקבלה בשדה פירות לבעל שאין זו הלכה יא.
הפירות. מפסיד הבעל אין לאשה שימכור למוכר שלם הבעל אם אבל

דין פסק
 כל לפיה תשנ״ח, באייר י״ז מיום באשקלון האיזורי ביה״ד החלטת על ערעור לפנינו

 ע״ש הרשומים והכספים החסכונות וכל בחזקתה ישארו האשה שם על הרשומים הנכסים
שמו. על ישארו הבעל

הדין בית כי הבעל ב״כ טען ובו תשנ״ח, בתמוז א׳ ביום ערעור הוגש זה פס״ד על
את לנמק קמא לביה״ד להורות בסמכותו ישתמש שביה״ד וביקש דינו פסק את נימק לא

דינו. פסק

 פסק את לנמק האיזורי ביה״ד שעל החלטה דיננו בית נתן תשנ״ט בתשרי כ״ט ביום

הערעור. בתיק דיון לקיים נוכל הנימוקים שיגיעו לאחר ורק דינו.

ואכן תשנ״ט, בטבת ג׳ ביום נוספת החלטה נתן דיננו ובית הגיעו לא הנימוקים
לביה״ד. הנימוקים הגיעו יותר מאוחר

טענותיהם. השמיעו הצדדים ב״כ הערעור נשמע תשנ״ט באדר כ׳ ביום ואכן

העקרונית ההחלטה מחליטים: אנו האזורי ביה״ד ובנימוקי בפרוטוקולים העיון לאחר
 הנימוקים וכפי וקיימת שרירה היא שמה על ישאר האשה שם על הרשום הבית שאכן

הנכם על הוציא שהבעל להוצאות בקשר נימוקיו בסוף כתב שביה״ד מה אך המצורפים.
הוציא שהוא הוצאות שהיו יתכן כדלהלן: שכתב הנימוק מתוך להחזיר חייבת האשה שאין

שהוציא מה - קיי״ל הרי אלה הוצאות לגבי גם אבל שמה, על שנרשם אחרי גם הבית על

הוא ואין פ׳ כתובות ומקורו פ״ח סימן אה״ע בשו״ע וכמבואר - אכל שאכל ומה הוציא
בחזרה. הוצאותיו את לתבוע יכול

 של יסודי לבירור להכנס לנחוץ מצאנו לא כדלהלן: ביה״ד הוסיף לנימוקים בהמשך
או תשלומים לגבי הן האפשרויות לכל מתייחם הדין פסק נ״מ בכך אין כי הנ״ל העובדות



כב כרךדין פהקי28

 הדין פסק עוסק ולגביהם האשה, ע״ש הדירה העברת לפני הבעל ע״י שמומנו השקעות
 הוציא שהוציא שמה הכלל קיים ולגביהם מיכן לאחר שהוצאו הוצאות לגבי והן בהרחבה

אכל. שאכל ומה

 נתן שהבעל נחליט אם חילוק יש ולדעתינו ברורים אינם שהדברים נראה זה פרט על
ההלכה. פרטי את ונברר לדון מקום יש הבית שיפוץ על הכספים כל את

 ואכל הרבה הוציא אשתו נכסי על הוצאות המוציא ע״ב: ע״ט דף בכתובות במשנה

 בשו״ע להלכה ונפסק אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא מה הרבה, ואכל קמעא קימעא,
 ניכרת, שאינה הוצאה ובין ניכרת הוצאה בין הבדל שאין שם והב״ש הח״מ וכתב אה״ע

 השדה את שגדר הנכסים כל שהשביח וכגון שכתב רי״ד בתום׳ מפורשים הדברים ובאמת

 אחרון בקונטרס בהפלאה )ועיין עכ״ל. וכו׳ בתים בהם בנה או ואילנות גפנים נטע או
 שנראה כאן להמאירי הבחירה בבית ועיין רי״ד. התום׳ דברי ראה ולא זו סברה על שתמה

הכי(. ליה דסריכא

 רשומה שהיא בדירה ההשקעה כל את שלם שהוא הבעל של גרסתו את נקבל אם אך
 שהרי לטענתו מקום יש ושיפוצה הדירה בהגדלת השקיע הוא זאת ובכל האשה, שם על

קבע. הדין שבית כפי לה נתן שהוא דירה על

 אכל שאכל ומה הוציא שהוציא דמה אשתו נכסי על הוצאות המוציא של זה דין דהא

 במשנה כי אם מלוג כנכסי דינם שאין לאשתו נתן שהבעל בנכסי ולא מלוג, בנכסי הוא
 הרי״ף מקום מכל נכסים איזה אמרה ולא אשתו נכסי על הוצאות המוציא סתם כתוב

 וכן להלכה מכך העתיק וכן מלוג בנכסי רק זה שדין במפורש כתבו והרא״ש והרמב״ם

 הדברים הסבר ונראה מלוג. בנכסי דמיירי ל״ט דף בב״מ רש״י כתב וכך רי״ד, התום׳ כתבו
 משקיע הוא ולכן פירות באכילת בטוח הוא כן אם בחסד ולא בזכות הדין מן אוכל כשהוא כי

 הוא בשנה שנה ובכל דפירות אדעתא נחית והוא פירות לו שיהיו כדי לטובתו מלוג בנכסי
 ואם הקרקע תצמיח אם יודע הוא שאין ואף הפירות שיאכל מנת על וכסף עבודה משקיע

 יקצורו, שברינה דעת על בדמעה זורעים הזורעים כל כי שדפון או בצורת שנת תהיה לא

 פירות אכילת זכות בהם לו שאין בנכסים אך אכל, שאכל ומה הוציא שהוציא מה ולכך
 שנתן בשדה כמו פירות לאכול לו להרשות לא הימים מן ביום תוכל שהאשה יודע והוא

 למחול מנת על שלא בודאי כלל הפירות באכילת בטוח הוא שאין כיון ולכן מתנה הבעל לה
ויטול. הוציא כמה וישבע והשקיע עשה

 על הוצאות המוציא שכתב: מקובצת בשיטה והובא אתר על הריטב״א בחידושי אמנם

 למכור רשות לה שיש כלום בהם לו כשאין ואפילו בכלל אשתו נכסי כל כו׳ אשתו נכסי
 בלי לצאת שיכולה לפי קטנה נכסי אלא דינא מהאי בגמרא מפיק דלא תדע לאחרים, ולתת

 דלא קיעמא כשאכל מוחל הוא גט שצריכה בגדולה אבל שתרצה למי נכסיה לתת וגם גט
 עכ״ל ז״ל הריטב״א ויירשנה שתמות מצפה הוא ועדיין איבה משום לאחרים שתתן שייך

 כיון אכל שאכל ומה הוציא שהוציא מה שלנו בנידון גם דלשיטתו ונמצא מקובצת. השיטה

 סימן באה״ע לב חקרי בשו״ת ראיתי מצאתי אך יירשנה. מתה אם נתן שהבעל במתנה שגם
וז״ל: שלנו כדין שלמה תשובה ל״ט
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 אשתו נכסי על הוצאות בהוציא פ״ח סימן אה״ע בטור דקיי״ל במאי לבאר לבי נתתי
 או בהם זכות להבעל שאין מנת על לה שנתנו כגון פירות אכילת בהם לו שאין בנכסים

 אם פירות אוכל הבעל ואין קנתה לאשתו מתנה דהנותן דקיי״ל לאשתו הוא שנתן במתנה
 נתיבות להרב וראיתי לא. או אכל, שאכל ומה הוציא שהוציא מה קיימא גוונא כהאי גם

 נכסי כל אשתו נכסי על הוצאות המוציא תנן דכי הריטב״א בשם שהביא ר״ב דף משפט
 הרב וכתב וכו', לאחרים ולתת למכור לה שיש כלום בהם לו כשאין ואפילו בכלל אשתו

 שכתב תתק״ב סימן ח״א להרשב״א מצאתי ואני ע״ש, לענ״ד מחודש דין והוא דבריו על
 הוא והרי הוצאות כמוציא דאינו מסתברא פירות אוכל הבעל דאין לאשתו מתנה דנותן
 ותימה זה בדין הריטב״א על שחולק נראה הרי העליונה על וידו לו ושמין ברשות כיורד

 בדף גופיה הרב הביאה שכבר אף ז״ל הרשב״א תשובת להביא זכר שלא משפט להנתיבות
קל״ב.

 ואפילו הריטב׳׳א דמ׳׳ש נ׳׳ל פלוגתא לאפושי שלא וכדי וכתב: לב החקרי והוסיף

 וכגון ולמכור לתת רשות לו שיש אלא פירות אוכל דאינו דלא לאו כלום בהם לו כשאין
 ז״ל הרשב״א גם כתב כבר שבזה ולתת למכור רשות לה ונתן מלוג נכסי בתורת לה שנתן

 זו ותשובה לב. החקרי עכ״ל אשתו נכסי על הוצאות המוציא בכלל דהוי זאת בתשובה
 הרב ויבלח״ט זצ״ל ז׳ולטי הדאיה )הרבנים 10 עמוד ח״ה בפד״ר הרבנים מעיני נעלמה

בלבד. אלו הריטב״א דברי שהביאו אלישיב(

 נשואין בשעת בתים לאשתו שנתן ראובן שם: בתשובה הרשב״א לשון בזה ואעתיק
 פטירתה ובשעת אשתו ובפני דינרין אלף בבנין והוציא ההם בבתים ובנה זה ראובן ועמד

 דינרין אלף אותו הבעל תבע בבתים להחזיק האב וכשרצה לאביה הבתים אותן נתנה
בבנין. שהוציא

 הפירות הוא יאכל ושלא לה נתנן גמורה במתנה לה הבעל נתנן דאם נראה תשובה
 הבעל ואין קנתה במתנה ב׳( נ״ב )דף הבתים חזקת בפרק דאמרינן לאשתו מתנה הנותן כדין

 הוצאות כמוציא דאינו מסתברא פירות אוכל הוא יהא שלא לגמרי לה נתן אם פירות אוכל
 להיות לה נתן ואם העליונה. על וידו לו ושמין ברשות כיורד הוא והרי חבירו נכסי על

 מכל למכרן או ליתנן בידה רשות שיהא לה פירש ואפילו וכו׳ שלה מלוג כנכסי לפניה

 הוציא שהוציא ומה אכל שאכל ומה מלוג דנכסי פירות כאוכל פירות אוכל הוא הרי מקום
הרשב״א. עכ״ל וכו׳

 לאשתו מתנה שנתן דבעל להרשב״א בזה יודה הריטב״א גם לב החקרי דלדעת נמצא

אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא מה של דין אין

 למהר״א משפט שמרו בהערות של״ה סימן הדיינים חוקת בספר כדברינו ומצאתי

וז״ל: שם שכתב אשכנזי

 דקיימא הא וכגון פירי ליה דלית אשתו נכסי על הוצאות הוציא אם עצמך הגע והנה
 קימעא ואכל הרבה והוציא בו, וכיוצא פירות אוכל הבעל ואין קנתה לאשתו מתנה הנותן לן

 אשתו נכסי על דנקט מתני׳ דקדוק ולכאורה אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא מה אמרינן מי
דאי כיון בחייה בהו שייך דלא והגם משמע אשתו נכסי כל מלוג. נכסי בהדיא אמרה ולא
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נראה מלוג בנכסי הפוסקים לה מדפירשו מיהו דמחיל. איניש עביד יורשה בעלה מתה
מחית דלא מחיל לא פירי אכיל דלא נכסי כגון אבל מחיל, בחייו פירי דקאכיל הנך דוקא

 בתשובת והמעיין יגרשנה. או ימות הוא אימר מקודם היא שתמות יימר דמי בספיקא נפשיה
 ליה דיינינן אכל אפילו דא דכגון ליה דסבירא יראה בעיניו תתק״ב סימן ח״א הרשב״א

 אכל שלא אפילו ואז חכמים כתקנת פירות אכילת דבעינן העליונה על וידו ברשות כיורד
 דכתב מתניתין בהך ז״ל להנמוק״י ראיתי שוב ואולם בדבריו, ודוק מחיל אז מעט אלא

 כלום בהן לו שאין נכסים באותן אפילו פירוש אשתו נכסי על וז״ל: ז״ל הריטב״א משם
 קטנה נכסי אלא דינא מהאי בש״ס מפקינן דלא תדע לאחרים. ולתת למכור רשות לה ויש
 דלא קמעא כשאכל מוחל הוא לעולם גט שצריכה בגדולה אבל גט, בלי לצאת שיכולה לפי

עכ״ל. וירשנה שתמות מצפה הוא ועדיין איבה משום לאחרים שתתן שכיח

 מחודש דין שהוא וכתב דבריו דהביא ע״א ר״ב דף משפט נתיבות להרב ראיתי וכבר
 למכור יכולה אינה ביה דאגידא זמן דכל דאע״ג אשמועינן רבותא דקטנה הכיר לא וראיתו

 בנכסיה. כלום לו אין תחתיו שהיא דאף באשה וכ״ש מחיל, לא במיאון שיוצאה כיון מ״מ
 בנוסח הנז״ל הרשב״א תשובת הך שהביא ע״ב קל״ב בדף וע״ע עכ״ל. למוכרן יכולה והיא

 אכל אם פירש מדלא הכי בדבריו לומר בהכרח גרסתינו לפי ואפילו דפליג, ברור שנראה
הרשב״א מדברי ושמעינן הרשב״א מדברי נתעורר שלא ותמהני דבריו בסיום כמ״ש מעט

מלוג נכסי על בית בנה אם ממנו דשאלו ז׳׳ל רשב׳׳ם לשיטת והולך דמסכים תשובה בהך
 הוציא שהוציא ומה אכל שאכל דמה גוונא כהאי אמרינן אי יותר או שנה בו ודר אשתו של

 ע״ש, שנפלו האשה פ׳ ובמרדכי הרי״ף סביב הגבורים בשלטי כמובא שנא דלא והשיב
שם. משפט שמרו הרב עכ׳׳ל

 מפני שכתב הריטב״א מדברי לדייק כתב כתובות מסכת על וחסדא תנא ובספר

 בשו״ע כמ״ש קיים דתנאו יירשנה שלא עמה התנה דאם כתב יירשנה שכשתמות שמצפה
 באופן בחייה גם מנכסיה עצמו דסילק באופן כן גם ואיירי ז׳ סעיף צ״ב סימן שם אה״ע

 ומה אכל שאכל מה קימעא אכל אמרינן דלא נמי הכי אין גוונא דבכהאי הריטב״א דמיירי

עכ״ל. וכו׳ זר כאיש ליה דיינינן אלא הוציא שהוציא

 ולפי הירושות בעניני לערכאות ההולכים רבו שלצערינו הזה דבזמן דכיון נ״ל ומזה

 הוא בטוח שלא הבעל זה חשיב א״כ היחידי היורש הבעל אין האשה מתה כאשר הערכאות
 אם וגם בחוקותיהם ירושה צו ויוציאו לערכאותיהם יגשו יורשיה דודאי בירושתה כלל

 יורשי הסכמת בלי ירושה צו להוציא נוכל לא הדין בבית ירושה תיק ויפתח הבעל יקדים
 לדעת גם לכאורה וא״כ אשתו נכסי כאן לקבל יכול בפועל הבעל אין נמצא האשה.

אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא מה של דין אין יורשה שלא היכא הריטב״א

 דיון שיקבעו האזורי הדין לבית התיק את להחזיר יש שלנו שבנידון לי נראה כן על
 או לאשה הדירה מתן לפני נעשו אם הבעל של השקעותיו על וטענות הוכחות וישמעו

לפשרה. הצדדים את שיביאו או בהתאם ויפסקו מכן לאחר

מעון בן ש. ש
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דודין: פסק בשולי
 ורוצה לגרשה רוצה ואינו אכל ולא אשתו נכסי על הבעל בהוציא לעמוד יש והנה

כן. לומר יכול אם לאכול רוצה ואינו הוצאתיו ליטול

 כאן כתב יהושע דהפני בסוגיין וההפלאה יהושע פני הרב בזה שנחלקו ראיתי ולכאורה
 כל כתבו וכן גירשה אם ופירש״י הוציא שהוציא מה כו׳ אשתו נכסי על הוצאות המוציא וז״ל:

 דלא כיון תחתיו בעודה אפילו וליטול לישבע יוכל לא למה ידעתי ולא והפוסקים המפרשים

 מילתא שכיחא דלא משום אלא הכי נקטו דוקא דלאו ואפשר לאכול רוצה שאינו ואומר אכל
ויטול. וישבע לאכול רוצה איני לומר דיכול ליה דפשיטא הרי עכ״ל. וכו׳ גוונא בכהאי שישבע

 ועיין כתב: שם( לגמ׳ )ובחידושיו ד׳ ס״ק פ״ח סימן אה״ע בשו״ע ההפלאה אמנם
 שאינו לומר יכול אינו עדיין אכל שלא אף גירשה לא דאם דמשמע שכתבתי בחידושים

 הוא הפירות שיאכל אדעתא שהוציא דכיון והטעם ההוצאה, לו ותשלם הפירות לאכול רוצה
 והוציא השדה את השביח והוא שגרשה כיון אבל בו, לחזור יכולים שאינם אריסים כשאר

 השדה את מוציאה היא ועתה מרובים בשנים ויאכלם הרבה פירות שעשתה הוצאות עליה
 עכ״ל וכו׳ ההוצאה לו לשלם צריכה הפירות מן כלום אכל לא אם ממילא ידו מתחת

 לא דאם לכתובות בחידושיו גרמיזאן למהר״ש בינה אמרי בספר מצאתי וכן ההפלאה,

ע״ש. בשבועה אפילו מקבל אינו גירשה

 )למהר״ם משפט נתיבות הרב דברי שהביא שם כתובות וחסדא תנא בספר וראיתי

 העליונה על וידו הוצאתו נוטל אינו למה כן ואם שהקשה: הריטב״א דברי שהביא אלגזי(
 מדבריו דנראה עליו וכתב עכ״ל התנה שלא כיון מחל דממחל וי״ל הוא ברשות יורד הא

 הבתים חזקת בפרק הנ״י ומדברי ויטול הוציא כמה דישבע מוחל שאינו בפירוש התנה דאם

 כיורד לאו ומיהו וז״ל: דמי ברשות כיורד שותף בגמ׳ שם מ״ש גבי שכתב כן נראה אינו

 מה דנוטל וגרשה אשתו נכסי על הוצאות ממוציא עדיף דלא וכו׳ קאמרינן לגמרי ברשות
 הריטב״א דברי ולפי עכ״ד שבת שיעור הוצאה אלא נוטל דאינו ואמרינן בשבועה שהוציא

 ואם מוחל אשתו לגבי דכל בה נגעו מחילה דמתורת אשתו נכסי על הוצאות מוציא שאני

 משום אלא בה נגעו מחילה מטעם דלא ס״ל והר״ן דהנ״י הוכיח ומזה וכ״נ נוטל התנה
 שיעור הוצאה אלא לו אין מוחל שאינו דעתו גילה ואפילו זה לענין ברשות יורד חשיב דלא

 כתב בפירוש הריטב״א שהרי הריטב״א מדברי לדייק צריך היה לא ובאמת עכ״ל, וכו׳ שבח
 הוציא כמה ישבע מוחל שאינו בעדים או בב״ד התנה אם ברישא דאפילו ומסתברא וז״ל: כן

עליו. תמה שכן וחסדא התנא דברי בסוף אח״כ ראיתי וכן ויטול

 אכל שאכל ומה הוציא שהוציא שמה הדבר בטעם הוא מחלוקתם דעיקר לומר ואפשר
 אומדן מטעם או הוצאותיו על מחל שהבעל מטעם הריטב״א כדכתב הוא דהטעם לומר דיש

 מטעם דהוא ס״ל הפנ״י ולכן הממעיט ואחד המרבה אחד שיאכל בשביל שהוציא דעת
 ולדעת שהוציא מה נוטל לאכול רוצה אינו ולכך מוחל שאינו דעתו כשגילה א״כ מחילה

 שאין כארים דינו וחשיב פירות לאכול בשביל שהוציא דעתא שאומדן מטעם הוא ההפלאה

 סימן הדינים חוקות בספר אשכנזי מהר״א הרב של דעתו נראה וכן בהם. לחזור יכולים
מחילה. מטעם שהוא משפט שמרו בהערותיו של״ה
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 המוציא וז״ל: בסוגיא כן שכתב להמאירי הבחירה בית בדברי אחר טעם ראיתי אמנם
 שבקרקע עבודות מיני ושאר וזיבול חפירה או לחרישה כגון ר״ל אשתו נכסי על הוצאות

 ולהחזיר לגרשה בא אם הרבה ואכל קמעא שהוציא בין קימעא ואכל הרבה שהוציא בין
 לו תיקנו שחכמים אכל שאכל ומה הוציא שהוציא מה הוצאותיו ותובע שלה מלוג נכסי

עכ״ל. וכו/ הנכסים לתקן ועליו פירות

 פירות אוכל שהוא שכיון חכמים תקנת הוא דהיסוד שס״ל המאירי מדברי ברור רואים
 דבריו בתחילת כמ״ש להמאירי דס״ל כנראה ולכך אכל שאכל ומה בנכסים לערוך הוא צריך

 על בנין בנה אם אבל וזיבול וזריעה כחרישה השדה לעבודת ההכרחיות בהוצאות רק שזה

 היה לא זה דהא הוציא שהוציא מה של דין כאן אין בשדה עבודה כאן שאין מלוג נכסי גבי
 בנה שאפילו וז׳׳ל: י׳׳א ס׳׳ק פ׳׳ח סימן בח׳׳מ שהובא המרדכי כשיטת לא וזה לעבוד חייב

 צריכה ואינה בנה שבנה מה וגרשה מועט זמן בה ודר אשתו של מלוג קרקע על פלטרין

 דעת נראה וכן עכ״ל ניכרת לבלתי ניכרת הוצאה בין חז״ל חילקו לא כי הבנין לו לשלם
 עבודות שדוקא יוצא המאירי דברי ולפי בתים, בהם שבנה או במשנה שכתב שם רי״ד התום׳

לשיטתו. מתאים וזה תיקנו לא בנין בנה אבל בקרקע כחרישה הכרחיות

 שהוא העבודה עצם על רק קאי חכמים שתקנו המאירי שכתב דמה לומר אפשר אמנם

 או אלא התקנה מן לא זה הוציא שהוציא ומה אכל שאכל מה שאמרו מה על אבל חייב
 תקנת כאן שיש ולא אומדנא מטעם או אכל והרי פירות לאכול כדי שירד שכיון מטעם
 מוכיחים היה זה ולפי אכל שאכל מה אזי לעבוד שחייב שכיון מלוג בנכסי מיוחדת חכמים

 אכל שאכל מה של דין אין לעבוד חיוב שום כאן שאין הבעל לה שנתן שבמתנה מדבריו
כלל. מדבריו הוכחה וליכא המאירי דברי בהבנת פשוט יותר נראה וזה

מעון בן ש. ש

 ״לאחר בזה״ל נפסק בו אשקלון האזורי ביה״ד של דין פסק על ערעור בפנינו הוגש
 וכל בחזקתה, ישארו האשה ע״ש הרשומים הנכסים שכל ביה״ד פוסק הצדדים שמיעת

שמו״. על ישארו הבעל ע״ש הרשומים והכספים החסכונות

 משקל נתן שלא קמא הרבני ביה״ד שטעה המערער טען ובפנינו הערעור בכתב
 ע״י הורחב המגורים בית כי התיחסו לא שביה״ד והוסיף המגורים בבית הצדדים להשקעות

 ומכיון ע״כ מ״ר 170כ- של לשטח הורחב מ״ר 30 שגודלו ובית שלו מכספים עצמו המערער
 בית ושגה מכך, יותר לא אם המגורים בבית לפחות, הזכויות למחצית המערער זכאי שכך,

 את לבטל דנן הדין בית שעל המערער מסקנת האשה. בחזקת ישאר הבית כי שקבע הדין
 על הרשומים הנכסים כל כי נקבע בו אשר האזורי ביה״ד של ידו מתחת יצא אשר הדין פסק

המגורים. בבית הזכויות למחצית זכאי יהיה המערער כי ולהורות בחזקתה, ישארו האשה שם

 הדין פסק על הערעור את לקבל מקום שאין טוען לערעור בתשובתם וב״כ המשיבה
 הדין לבית בסכומיהם וב״כ המשיבה שהגישה הטענות על בהתבסס וזאת האזורי ביה״ד של

 ועל בלבד, שלה הוא ומתמיד מאז שמה על הרשום הבית כי המשיבה טוענת שם האזורי
שיש המשיבה ב״כ עונה הדירה בהרחבה שהשקיע כך על המבוססות, המערער טענות
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 מגרשה שהוא אע״פ לאשתו מתנה ״הנותן ב׳ סעיף צ״ט סי׳ אה״ע בשו״ע פסוקה הלכה
למשיבה. המערער שנתן גמורה במתנה להוות יש ההשקעות שאת והוסיף זכתה מדעתו

 המערער לטענת מתיחם האזורי דבה״ד הדין פסק בנימוקי שליט״א בארי ב. הרה״ג
 נעשו שבידינו המידע ״לפי בזה״ל וקובע המגורים בבית להשקעותיו התיחם לא שביה״ד

 או שמה על עברה שהדירה לפני נעשו האם ברור לא אבל הנשואין אחרי בדירה השיפוצים

 וכי הבעל ע״י בחלקו לפחות נעשה שמה על הדירה העברת שמימון הוא שברור מה כך, אחר
 וחלקם שמה, על עברה שהדירה לאחר רובם אפי׳ ואולי חלקם הבעל ע״י בדירה השקעות נעשו

 נ״מ. בכך אין כי הנ״ל העובדות של יסודי לברור להכנם לנחוץ מצאנו לא כן. לפני כנראה
 לפני הבעל ע״י שמומנו השקעות או תשלומים לגבי הן האפשרויות, לכל מתיחם הדין פסק

 שהוצאו הוצאות לגבי והן בהרחבה הדין פסק עוסק ולגביהם האשה שם על הדירה העברת

 האחרון בקטע וכמצויין אכל״ שאכל ומה הוציא שהוציא ש״מה הכלל קיים ולגביהם מכן לאחר
 על הוציא שהוא הוצאות שהיו ״יתכן בזה״ל, ביה״ד ע״י נקבע פסה״ד ובנמוקי הדין, פסק של

 ומה הוציא שהוציא ״מה קיי״ל הרי אלה הוצאות לגבי גם אבל שמה על שנרשם אחרי גם הבית
 את לתבוע יכול הוא ואין פ׳ כתובות בגמ׳ ומקורו פ״ח סי׳ בשו״ע וכמבואר אכל״ שאכל

ע״כ. בחזקתה ישאר שמה על שרשום מה שכל פסקנו הנ״ל כל מכח בחזרה, הוצאתו

 את להחזיר שיש ופסק בערעור עמדתו קבע שליט״א שמעון בן הגר״ש עמיתי כבוד
 אם הבעל של השקעותיו על וטענות הוכחות וישמעו דיון שיקבעו האזורי לביה״ד התיק

 הגר״ש כבוד חלוק זו בפסיקה בהתאם. ויפסקו מכן לאחר או לאשה הדירה מתן לפני נעשו
 המערער השקיע מתי להלכה נ״מ שאין שקבעו האזורי ביה״ד עמדת על שליט״א שמעון בן

 הדירה הרחבת של והתשלומים שההשקעות או האשה ע״ש הדירה העברת לפני האם בדירה

 הוציא שהוציא שמה הכלל קיים מצב בכל שכן המשיבה, שם על הדירה שהעביר לאחר נעשו
 יש לדעתו וכאמור מהאשה. בדירה והשקעותיו הוצאותיו לתבוע יכול ואינו אכל שאכל ומה

 יתברר ואם בדירה. וההשקעות הכספים את המערער נתן מתי נדע אם להלכה ונ״מ חילוק
 לא אלו בנסיבות האשה, שם על הדירה את העביר שהבעל לאחר נעשו בדירה שההשקעות

 וגרשה אשתו של נ״מ על הוצאות ״המוציא ז׳ סעיף פ״ח סי׳ אה״ע שבשו״ע ההלכה נאמרה

 שהוציא מה מעט... פירות ואכל הרבה שהוציא בין הרבה פירות ואכל מעט שהוציא בין
 דמה אשתו נכסי על הוצאות המוציא של זה שדין מהטעם וזה אכל״ שאכל ומה הוציא

 בנכסים נאמר ולא פירות, אלו בנכסים יש שלבעל מלוג בנכסי רק נאמר וכו׳ הוציא שהוציא
 שנתן בעל ״וכן ז׳ סעיף פ״ה סי׳ אה״ע בשו״ע הלכה נפסקה דבזה מתנה לאשתו הבעל שנתן
 שנאמר מהטעם וזאת פרות״ אוכל הבעל ואין קנתה מטלטלין בין קרקע בין לאשתו מתנה

 פירות זכות לעצמו שייר ולא נותן יפה בעין הנותן כל במתנה לה שכשנתן ע״ב נ״א בב״ב
 אכל שאכל ומה הוציא שהוציא מה ההלכה נאמרה לא פירות לו שאין במקום ולכן במתנה

 מה כל למשיבה הבית את במתנה שנתן לאחר היו ההשקעות שאם דנן בנדון י״ל כן על
 בן הגר״ש כבוד וכו׳ הוציא שהוציא שמה ההלכה בזה נאמרה לא מכן לאחר בבית שהוציא

 במי לנידונינו, דומה בשאלה שדן ל״ט סימן באה״ע לב חקרי השו״ת דברי את הביא שמעון

 הבעל שנתן במתנה כגון פירות אכילת בהם לו שאין בנכסים אשתו נכסי על הוצאות שהוציא
שהוציא מה זה בנכם שהוציא בהוצאות אמרינן האם פירות, אוכל הבעל שאין דקיי״ל לאשתו
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 מה אמרינן דלא שפסק תתק״ב, סי׳ ח״א הרשב״א בשו״ת הרשב״א את והביא וכו׳ הוציא
העליונה. על וידו לו ושמין ברשות כיורד הוא והרי הוציא שהוציא

 נשמע המערער שטענת דנן בנדון פסק הנ״ל והרשב״א לב החקרי דברי בסים על

 הבית כל את שרשם לאחר נעשו והם במידה בבית שהשקיע וההשקעות מההוצאות לו ליתן

המשיבה. ע״ש

 כבוד עמיתי של ההלכתיים ובנמוקים שבפנינו הערעור החומר בכל העיון לאחר
 במאמרו שעיינתי לאחר וכן לב והחקרי הרשב״א דברי כולל שליט״א שמעון בן הגר״ש

 נשוא הדין פסק נמוקי את שכתב האזורי דביה״ד )אב״ד שליט״א בארי הגר״ב כבוד של
 הזוג כשבני אשתו נכסי על הוצאות ״מוציא בנושא ח״ה הדין״ ״שורת בקובץ הערעור(

 שהוציא ש״מה הכלל האם בשאלה, שדן ג׳ בפרק קס״ח - קנ״ה עמודים בסכסוך״ שרויים
 ביה״ד צדק שבפנינו שבנדון נ״ל לאשתו במתנה נתנם שהבעל בנכסים גם שייך הוציא״
 ע״ש הדירה שרשם לאחר המערער ע״י שהוצאו והוצאות השקעות שגם בנמוקיו האזורי

ולקבלם. אותם לתבוע יכול ואינו וכו׳ הוציא שהוציא שמה הדין בהם שנאמר המשיבה

 לו המשותף המגורים בבית הוצאות והוציא השקיע שהמערער מדובר דנן בנדון
 התקופות בכל והשקעותיו הבית מפירות ונהנה המגורים בבית גר ובפועל ולאשתו

 וגם הבית של בהרחבתו הקשורות וההשקעות השפוצים זמן וכל קטן היה שהבית מהתקופה
 הוא שלמעשה כך והגדלתו שיפוצו על שהוציא ההוצאות את וסיים גודלו שהרחיב לאחר

 הוא שגם ע״מ היתה ובשפוצים בהשקעה דעתו וכל בו שהתגורר בזה הבית מפרות נהנה
 ע״י בו שנעשים והרחבה ומהשפוצים בבית מהמגורים ויהנו ימשיכו המשיבה וגם

 והשקעותיו הוצאותיו על מוחל שהוא דמוכח אומדנא אלו בנסיבות והוצאותיו. השקעותיו

 במתנה לה ונתן האשה שם על אותו ורשם בבית שהשקיע נאמר אם ואפילו אותם, מלתבוע
 מפירות נהנה הוא ובפועל מאחר מילוג נכסי מדין לפירות הזכות בבית לו ואין יפה בעין

 שלא והשקיע ההוצאות שהוציא האומדנא ג״כ לזה יש בבית שגר בזה וההשקעות, הבית
 מוחל והוא האשה שם על שישאר ובהוצאות בהשקעות היתה ודעתו חזרה אותם לקבל ע״מ

 הגאונים של הגדול הרבני ביה״ד של דין בפסק מצינו וכן חזרה ההוצאות לקבל תביעתו על

1 עמודים ה׳ פד״ר זצ״ל זולטי וב. שליט״א אלישיב ש. וי. זצ״ל הדאייה ע. הרבנים 4 - 9 
 אשתו בנכסי - זה באופן - הוצאות בהוציא הבין דהוא ואפש״ל "... בזה״ל שפסקו

 לגבי דאיתתא מכיון מ״מ בידו לעכב יכולה היא הדין שמן אף פירות אוכל הוא כשלמעשה
 כשאכל לה מוחל הוא גם איבה״ משום לאחרים שתתן שכיח ״לא וגם מחלא״ ״ממחל גברא

 לבעל קנויים כשהפירות דוקא דלאו די״ל היינו אכל, שאכל ומה הוציא שהוציא ומה קימעא

 גברא לגבי באיתתא. אלא פירות קנין לו כשאין גם לבעל פירות שתיקנו חז״ל תקנת מדין
 אשתו, לגבי איהו אף מחיל נמי בכה״ג פירות אוכל שהוא היא והעובדא מחלא ממחל

 לכתובות בחדושיו הריטב״א מדברי זאת להוכיח יש ולכאורה הוציא״. שהוציא מה ואמרינן
 בכלל אשתו נכסי כל פירוש בזה״ל שכתב אשתו נכסי על הוצאות הוציא ד״ה ע״ט דף

 בגמ׳ מפיק דלא תדע לאחרים, ולתת למכור רשות לה שיש כלום בהם לו כשאין אפילו

 אבל שתרצה, למי נכסיה לתת וגם גט בלא לצאת שיכולה לפי קטנה נכסי אלא דינא מהאי
משום לאחרים שתתן שכיח דלא קימעא, כשאכל מוחל הוא לעולם גט שצריכה בגדולה
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 מפשטות לכתובות(. יוסף בנמוקי )וכ״כ ע״כ. ויירשנה״ שתמות מצפה הוא ועדין איבה
 מהם אכל שאם אשתו בנכסי הוצאות שהוציא בבעל שהדין דסובר משמע הריטב״א דברי

 לאכול בדין זכות לו כשאין גם נאמר הוצאותיו מהאשה לתבוע יכול אינו קמעה אפי׳
 בנכם שעשה וההשקעות ההוצאות את שרואה משום מוחל שהוא הטעם וכל נכסיה, מפירות

 אישות הל׳ רוזנטל להגר״י יעקב משנת בספר הוכיח וכן בו, לזכות יוכל הוא בעתיד האשה
 את לפרש כתבו הנ״ל הגדול ביה״ד של הדין בפסק אולם ה״ח. כ״ג פ׳ הרמב״ם על

 לו שיש באופן שמדבר הריטב״א את ובארו מדבריו. הוכחה תהיה שלא באופן הריטב״א
 את למכור יכולה שהיא אלא פירות אוכל והבעל במקרה חידושו וכל בנכם פירות זכות

 וחדש קטנה נכסי על הוצאות למוציא דומה יהיה זה וא״כ בפירות זכותו ולהפקיע רכושה

 שיכולה לפי הוציא שהוציא מה בהם נאמר שלא קטנה נכסי בין הבדל יש שבכ״ז הריטב״א
 הדין בזה נשאר ולכן איבה משום לאחרים שתתן שכיח שלא בגדולה משא״ב גט בלא לצאת

 בהם לו שאין שאפילו הריטב״א שכתב שמה זה הסבר שע״פ וז״ל הוציא שהוציא דמה
 את למכור מהאשה למנוע אפילו בידו שאין אלא לו אין פירות שאפי׳ פירושו אין כלום״
 מצינו הריטב״א בדברי זה ודין לפרוש דמסייע תנא מלוג. נכסי פירות לו שיש למרות הנכם

 פלוגתא לאפושי שלא וכדי ...” בזה״ל הריטב״א שפרש ל״ט סי׳ אהע״ז ח׳ לב חקרי בספר
 רשות לו שיש אלא פירות אוכל דאינו לאו כלום בהם לו שאין ואפי׳ הריטב״א דמ״ש נ״ל

 גם כתב שבזה ולתת למכור רשות לה ונתן מלוג נכסי בתורת לה שנתן וכגון ולמכור לתת
 ביה״ד כאמור אשתו״ נכסי על הוצאות המוציא בכלל דהוי זאת ״בתשובה ז״ל הרשב״א

הריטב״א. דברי הבנת בפרוש לב החקרי לדעת כיון דינו בפסק הגדול

הריטב״א של הברורה לשונו עם עולה אינו עדיין הריטב״א בדברי זה פרוש אמנם

 פירות שגם ומשמע כלל״ בהם לו שאין ואפי׳ בכלל אשה נכסי כל ״פירוש בזה״ל שכתב

 שפרש ר״ב דף המשפט נתיבות בעל את בתשובתו שם מביא לב החקרי ואמנם לו, אין
 לשון פשטות כפי פירות כולל כלום בהם לבעל שאין אשה נכסי דגם הריטב״א של חדושו

לענ״ד. מחודש דין הוא הריטב״א של שדינו שם וכתב הנ״ל, הריטב״א

שחולק הרשב״א תשובת את הזכיר שלא המשפט הנתיבות על העיר שם לב והחקרי
 בשאלת דן תתק״ב( סי׳ ח״א הרשב״א )בשו״ת הרשב״א ואכן הריטב״א. של זה חדושו על

 אלף בבנין והוציא ההם בבתים ובנה זה ראובן ועמד נשואין בשעת בתים לאשתו שנתן ראובן
 בבתים להחזיק האב וכשרצה לאביה הבתים אותן נתנה פטירתה ובשעת אשתו ובפני דינרין

 נתנן גמורה במתנה לה נתן דאם נראה תשובה, בבנין, שהוציא דינרין אלף אותן הבעל תבע

 נ״א( )ב״ב, הבתים חזקת בפרק דאמרינן לאשתו מתנה הנותן כדין פירות הוא יאכל ושלא לה
 מסתברא פירות אוכל הוא יהא שלא לגמרי לה נתן ואם פירות, אוכל הבעל ואין קנתה במתנה

 ואם העליונה על וידו לו ושמין ברשות יורד הוא והרי חבירו נכסי על הוצאות כמוציא דאינו
 מוציא שהבעל אושא תקנת משום ליתנם יכולה אינה שלה מלוג כנכסי לפניה להיות לה נתן
 אוכל הוא הרי מקום מכל למכרן או ליתנן בידה רשות שיהא לה פירש ואפילו הלקוחות, מיד

 אלף הוציא ואפילו הוציא שהוציא ומה אכל שאכל ומה מילוג דנכסי פירות כאוכל פירות
אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא מה גרוגרת, אלא אכל ולא דינרין
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 יש מבעלה במתנה האשה שקבלה דבנכסים סבור דהוא מלמד הרשב״א לשון פשטות
 כיורד מתנה באותה השקעותיו את לתבוע הבעל יוכל ולכן פירות בלי גמורה מתנה בזה

 בה שדן בשאלה הנ״ל הרשב״א מדברי שם לב החקרי הוכיח וכן ברשות, חבירו לשדה
 מה אשתו נכסי על הוצאות בהוציא פ״ח סי׳ אה״ע בטו״ר דקיי״ל במאי לבאר לבי ״נתתי

 נכסי על הוצאות הוציא אם הפוסקים בדברי נתבאר לא אך אכל שאכל ומה הוציא שהוציא
 או בהם רשות לבעל שאין ע״מ לה שנתנו כגון פירות אכילת בהם לו שאין בנכסים אשתו

 גם אם פירות אוכל הבעל ואין קנתה לאשתו מתנה דנותן דקי״ל לאשתו הוא שנתן במתנה
 סי׳ ח״א להרשב״א מצאתי ואני לא. או אכל, שאכל ומה הוציא שהוציא מה קיי״ל כה״ג

 כמוציא דאינו מסתברא פירות. אוכל הבעל דאין לאשתו מתנה ״דנותן שכתב: תתק״ב

 הריטב״א על שחולק נשאה הרי העליונה. על וידו לו ושמין ברשות כיורד הוא והרי הוצאות
 הביאה שכבר אף ז״ל הרשב״א תשו׳ להביא זכר שלא משפט להנתיבות ותימא זה בדין

 לכאורה המשפט הנתיבות על החק״ל שתמה זו תמיהה קל״ב. בדף זו תשובה גופיה הרב
 הנ״ל הרשב״א דברי את הביאו שלא הן הגדול ביה״ד של הדין פסק על לתמוה לנו היה

 במתנה הוצאות שהוציא שבעל מהרשב״א משמע היה ולכאורה הריטב״א את רק והביאו

 לראותו שיש דינו את פסק שבזה מילוג דנכסי פירות זכות זו במתנה לו ואין לאשתו שנתן
השקעותיו. את לדרוש ויכול העליונה על וידו לו ושמין ברשות כיורד

 בשעת לאשתו שנתן שמדובר לודאי קרוב נראה הרשב״א בה שדן בשאלה מעיון אולם

 נהנה שלא ובפועל במשותף האשה עם בהם השתמש ולא בהם גר לא והוא בתים הנשואין
 מהאשה אלו בתים שקבל האשה שאבי הרשב״א שמביא השאלה מסוף וכן אלו, בתים מפירות
 את רק אלא זה בבית המגורים המשך את תבע לא הבעל בהם להחזיק ובקש כמתנה

 שהבעל בנסיבות רק דינו את אמר שהרשב״א לשער יש ומסתמא בבית שהשקיע ההשקעות

 השמוש במסגרת ההוצאות והוציא לה שנתן מתנה באותה בשמוש בפועל השתתף לא
 נתן שהבעל שמדובר הגדול ביה״ד בפני שהיה בנדון משא״ב והאשה הבעל של המשותף

 והוציא השקיע הוא זו ובמסגרת יחד בו והשתמשו שגרו המשותף ברכוש חלקה לאשה

 זה שבאופן סברתו את ביה״ד העלה ובזה מתנה, לה נתן שהוא האשה בחלק גם הוצאות
 את כשקבלה הדין שמן אף חלקה מפרות נהנה בפועל שהוא אשתו בנכסי הוצאות שהוציא

 שכשהוציא י״ל אלו דבנסיבות הפירות, אכילת את ממנו למנוע הזכות לה היה המתנה
 שהוא דמוכח באומדנא זוג כבני המשותף השמוש למטרת האשה של בחלקה והשקיע הוצאות

הוציא. שהוציא שמה י״ל בזה וגם שהשקיע וההשקעות ההוצאות את לקבל תביעתו על מוחל

 שהמערער מדובר שבפנינו בנדון הגדול ביה״ד בפני שהיה לנדון דומה שפנינו הנדון

 הוצאות והוציא הרחיב השקיע מגורים בית ובאותו האשה ע״ש המגורים בית כל את רשם
 בית את שכשרשם האומדנא נקח אם אף כן על המשפחה כל של המגורים תנאי לשפור

 מלוג, נכסי פירות זכות לו יהיה שלא כך יפה בעין המתנה נתן הוא אשתו שם על המגורים
 נהנה עצמו הוא הדירה והרחיב הוצאות והוציא שהשקיע התקופה בכל הרי בפועל אבל

 על שמחל האומדנא האלו וההשקעות ההוצאות וכל המשותפים מהמגורים הדירה, מפירות

 עצמו שהוא חברו לנכסי שיורד אדם בסתם שנאמר כפי ולא הוצאותיו את לתבוע זכותו
החבר. בנכסי שהשקיע ממה בפועל נהנה לא
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 לה שנתן אשתו בנכסי שמשקיע בעל של כמקרה שבפנינו לנדון להתייחם אין כן על
 דרק דין ע״פ מלוג נכסי פירות זכות בו לו ואין בלבד ולשימושה לרשותה שעומדת במתנה

 כפי י״ל דנן בנדון ואילו כהרשב״א. לב החקרי והכריע דברו את הרשב״א חדש בזה
 בבית היו הבעל של וההשקעות שההוצאות שכיון הנ״ל דינו בפסק הגדול ביה״ד שהכריע

 ומה הוציא שהוציא דמה בזה י״ל מילוג נכסי מפירות בפועל ונהנה הבעל בו שהשתמש
 בארי הגר״ב כבוד ע״י הובאו הגדול ביה״ד של זה וטעם דסברא לציין יש אכל, שאכל

 "שמה הכלל האם בשאלה שדן ג׳ בפרק במאמרו כנ׳׳ל ח׳׳ה הדין שורת בקובץ שליט׳׳א
 שם שדבריו ספק ובלי לאשתו במתנה נתנם שהבעל בנכסים גם שייך הוציא״ שהוציא
 בדירה השפוצים נעשו מתי משנה שאין על הנמוקים בהמשך כשפסק עיניו נגד היו במאמר

 שההשקעות יתברר אם דגם המגורים בית את האשה של שמה על העביר שהבעל לפני
 שמה הדין ישאר ע״ש, אותו ורשם המגורים בית את במתנה נתן שהבעל לאחר נעשו

 מן כאשר גם נאמר הוצאותיו, את מהאשה לקבל תביעתו אכל, שאכל ומה הוציא שהוציא
 מפירות ונהנה אוכל הוא שבפועל אלא שנתן במתנה מלוג נכסי פירות לבעל אין הדין

 רק דזה אכל, שאכל ומה הוציא שהוציא מה בזה ונאמר דמחל האומדנא יש אז דגם הנכם

 המשקיע שבעל וסברא אומדנא על בנוי אכל שאכל ומה הוציא שהוציא דמה הכלל אם
 על ע״ב ע״ט כתובות למס׳ המאירי בדברי אולם הוצאותיו על שמוחל אשתו מלוג בנכסי

 ולהחזיר לגרשה בא אם "... וז״ל, שכתב אשתו נכסי על הוצאות המוציא המשנה דברי
 לו תקנו שחכמים אכל שאכל ומה הוציא שהוציא מה הוצאותיו ותובע שלה מלוג נכסי

.״, לתקן ועליו פירות  על הוציא שהוציא מה של ההלכה בונה דהמאירי ונראה הנכסים..

 שעליו תקנו הם הרי לו וזכו שתיקנו, מלוג הנכסי מפירות נהנה הוא שכאשר חכמים תקנת
 לו יש כאשר רק הוציא שהוציא דמה ההלכה את לומר ניתן לא עפ״ז אלו. נכסים לתקן

 לעצמו שייר ולא לאשתו שנתן במתנה אבל חז״ל, תקנת מכח המלוג בנכסי פירות זכות
 שעליו חכמים תקנו לא דבזה פירות שאוכל חכמים תקנת לו אין זו ובמתנה פירות זכות
 בדברי )יעוץ הוציא שהוציא דמה ההלכה תאמר לא ובזה בנכם הוצאות ולהוציא לתקן

 דברי את לבאר שפלפל דנן, בנדון הדין פסק בשולי שכתב שליט״א שמעון בן הגר״ש
להלן.( דבריו אבאר אחר, באופן המאירי

 השאלה בברור האריך ב׳ פרק הנ״ל במאמרו דאשקלון אב״ד שליט״א בארי הגר״ב

 כדברי תקנה על שבנוי או אומדנא על בנוי זה אם הוציא שהוציא דמה ההלכה בטעם
 לנכסי דיורד הדין שמדמה ע״א ל״ט מ”בב הגמ׳ לשון מפשטות והוכיח הנ״ל, המאירי
 נכסי על הוצאות דהמוציא המשנה לדין כאריס להם ששמין הבעלים כשחוזרים נטושין

 ביורד הנאמר הוציא שהוציא שמה דהדין נאמר אם הוציא. שהוציא מה דאמרינן אשתו
 אלא תקנה מכח שאינו דודאי חברו לנכסי היורד לדמות אין תקנה על בנוי אשתו לנכסי

 ליורד נטושין לנכסי דיורד הדין את שמדמה שם הגמ׳ מתרץ וכן אומדנא על בנוי שהוא
 והר״ן, הרמב״ן הרשב״א, מדברי וכן דמיא, אחר נכסי על כמוציא דהוה קטנה אשתו לנכסי

 שהוציא דמה ההלכה ומבארים ונשכר זריז השתא א׳ ל״ט דף פ״ג מקובצת בשיטה שמובאים

 שאכל ומה הוציא שהוציא מה אלא ... וז״ל אשתו נכסי על הוצאות במוציא שנאמרה הוציא
הללו הנכסים ואין לרצונו, אלא מוציא שאינו כיון בה נגעו מחילה מדין דהתם י״ל אכל,
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 לך ותדע כארים, ליטול לדעת בהם יורד אינו הוא אף מרצונו, אלא ידו מתחת יוצאים
 כבוד דרך אכל ללא כבוד דרך אכל ודין אכל ללא אכל בין דמפלגינן הוא מחילה דמשום

נחת". כארים ליטול לדעת אמרת לא דילמא חייש דמיחש הכא אבל

 אשתו לנכסי דיורד ההלכה את שפירש ע״ט: כתובות הריטב״א מלשון נראה וכן
 קמעא״ כשאכל מוחל הוא לעולם גדולה באשתו ״אבל שכתב הוציא שהוציא מה דאמרינן

 ברישא דאפילו ״ומסתברא וז״ל כתב וכו׳ מוציא כמה ישבע ד״ה בקטע דבריו בהמשך ושם
 הדין שגדר נאמר ואם ויטול״ הוציא כמה ישבע מוחל שאינו בעדים או בב״ד התנה אם

 תמורת בנכסים ולהוציא לתקן שחייבוהו חכמים תקנת משום הוא הוציא שהוציא שמה
 ושאינו הוצאותיו את שיקבל להתנות יכול איך נכסיה בפירות חכמים אותו שזכו הזכוי
 הפירות כנגד מצוה שהוא התקנה עליו חלה בנכם שקבל הפירות בזכות נהנה שאם מוחל,

חכמים. תקנת כנגד להתנות יכול ואין בנכסים, לתקן

 שהוציא ״דמה בהלכה שרואה המאירי דברי דין לבאר מאריך שם בארי הגר״ב אמנם

 בנויה זו שהלכה הראשונים ומדברי הגמ׳ מדברי למשתמע חכמים תקנת מדין שהוא הוציא״
 שהוציא מה שאמרינן ההלכה שעיקר מסכימים הנ״ל הראשונים שגם וקובע אומדנא על

 מרובות הוצאות לתבוע יכול הוא אין אחת גרוגרת אכל דאפילו אכל שאכל ומה הוציא
 מעט בו וצר אשתו של מלוג קרקע על פלטרין בנה אם ואפי׳ מנכסיה, שהוציא ביותר

 )כתובות המרדכי שכתבו כפי הבנין לו לשלם צריכה ואינה בנה שבנה מה אמרינן וגירשה

 ששאלו ב׳( אות הוצאות המוציא המשנה על פ״ח הרי״ף על )כתובות גבורה והשלטי ר״ט(
.. והובאו אליקים... ורבינו ראב״ן  שנראה פ״ח אה״ע )י״א( ובב״ש י״א בח״מ דבריהם.

 בונה שאדם אומדנא על לבנות קשה ודאי זו והלכה שם תתקב״ל סי׳ ח״א הרשב״א משו״ת

 הוצאותיו כל יפסיד בו מועט זמן שגר בגלל ובכ״ז כ״כ מרובות הוצאות ומוציא פלטרין
האלו ההלכות את חכמים ותקנו בנו זה וע״ג באומדנא יסודם אלו הלכות דאמנם קבע ולכן

אולם שבו האומדנא את ולבדוק ומקרה מקרה לכל להכנס מבלי מחייב ודין תקנה במסגרת
תקנו שחכמים שכתב עולה המאירי בלשון דמדקדוק עיון צריכים הדברים לענ״ד

לו תקנו שחכמים לזה כתמורה עליו חובה הם אשתו של מלוג בנכסי שמוציא שההוצאות

 הם כאשר שלה מלוג בנכסי שהוציא ההוצאות את מהאשה לתבוע יכול לא ולכן פירות
 שכשבעל ובפוסקים ברמב״ם ברי״ף ובראשונים הגמ׳ בדברי מצינו דלא וצ״ע מתגרשים,

 האשה שתוכל או הנכסים שיתן אותו לתבוע תוכל היא האשה של מלוג נכסי מפירות אוכל
 הבעל דאם נראה לא וכן בנכסים. לתקן חפץ אינו אם מלוג נכסי מפירות ממנו למנוע

 לו תשלם שהיא בתנאי רק בנכסים ולהוציא לתקן מוכן שהוא לאשתו ויאמר מפורש יתנה

 מפורש שכתב הריטב״א דברי לעיל שהובאו וכפי התקנה, כנגד יועיל לא שתנאו ההוצאות
 שלא גם מה מהאשה. שיקבלם ע״מ עושה הוא בנכסים שהוצאותיו להתנות יכול שהבעל

 הנוגע בכל חכמים ותקנת תקנה במלה שמוש כל והפוסקים הראשונים הגמ׳ בדברי מצינו
 מחמת ושמא תקנה. גדר פי על אלו בהלכות דנו לא וכן הוציא״ שהוציא ״מה של זו להלכה
 בשולי שליט״א שמעון בן הגר״ש עמיתי כבוד שכתב כפי י״ל המאירי דברי בהבנת הקושי

 לתחילת קשור חכמים תקנת דהיסוד המאירי של והיחידה המיוחדת שיטתו לבאר פס״ד,
הקשורות בהוצאות רק שמתיחסים הוציא שהוציא מה הגמ׳ דברי את שהעמיד דבריו
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 לבנין הקשורות הוצאות ולא שבקרקע עבודות ושאר וזיבול וזריעה כחרישה השדה לעבודת
 אות סופר הר״א המאירי של המו״ל בהערת )עיין והשג׳ המרדכי שכתבו כפי בשדה פלטרין

 משום נאמר הוציא״ שהוציא ש״מה שהדין שיטתו חדוש את המאירי כתב לזה ובהקשר ב׳(
 שדן שליט״א( קרליץ שלמה )להג״ר א׳ ק”ם מ׳׳ו סימן שלמה עטרת בשו׳׳ת ועיין התקנה,

פלטרין. בונה לענין והש״ג המרדכי על חולק אם הנ״ל המאירי בשיטת

 וויתור מחילה של האומדנא הוא הוציא״ ״שהוציא דמה להלכה דהבסים נשאר ואם
 נהנה או מהפירות מעמל אכל שאם והטעם דהבאור י״ל האשה. בנכסי אלו הוצאות מלתבוע

 האשה בנכסי שהוציא ההוצאות לתבוע יכול שאינו אשתו של בקרקע שבנה בפלטרין מעט
 בנכסיה ההוצאות את הוציא שכאשר דעתו גילה האשה נכסי מפירות שנהנה שבזה משום זה

 הוא ואין מפירותיו להנות וזכות שייכות לו שיש בדבר הוצאות מוציא שהוא היתה דעתו

 ומוציא שמשקיע אחר בנכסי שעושה ועבודות בהשקעות רואה שאינו זר פועל או כאריס
 השמוש את לראות יש כן על פירותיו, לאכילת זכות בנכם לו ויש לו השייך כנכס הוצאות

 עליו שהוציא הנכם את רואה הוא איך ומחשבתו דעתו כגלוי רק בנכם המעטה וההנאה
 שייכות לו שיש בנכם שנעשו והשקעותיו בהוצאותיו ראה הוא שאמנם בו ומשקיע הוצאות

 אין דברינו לאור שיירשנה. ומצפה עומד שהוא הריטב״א כלשון בעתיד או בהוה בו וזכות

 בעמדתו ונשאר המאירי בשיטת להתחשב בלא דעתו קבע בפס״ד הגדול שביה״ד הוכחה כל
 מפירות נהנה הוא ובפועל לאשה שנתן במתנה והשקיע הוצאות הוציא הבעל כאשר שגם

 את יש אז דגם בה פירות זכות לו אין הדין שמן אף מתנה באותה מתגורר שהוא בזה
 המערער תביעת את דחה ולכן והשקעותיו הוצאותיו את לקבל תביעתו על שמחל אומדנא

 שכל שבפנינו בנדון גם י״ל וכן המגורים. בבית והשקעותיו הוצאותיו את לקבל הבעל

 נהנה שהוא יודע כשהוא היו האשה ע״ש שרשום המגורים בבית והוצאותיו השקעותיו

 דמוחל האומדנא שי״ל המשותפים חייהם במסגרת הזמן כל בו לגור וממשיך הבית מפירות
מגורים. בית באותו והשקעותיו הוצאותיו את לתבוע זכותו על

 במתנה הבעל שהוציא הוצאות לראות יש איך לשאלה סביב נסובו עתה עד דברינו
 שרשם שבזה שליט״א שמעון בן הגר״ש עמיתי ראה כך פירות. בה לו ואין לאשה שנתן

 ז׳ סי׳ פ״ה סי׳ באהע״ז ההלכה זה מגורים בית על וחלה הנכם, בפירות ... המגורים בית
 את רשם שהבעל דידן שבנדון לי ונראה מפירותיה, אוכל אינו לאשתו מתנה שנתן שבעל

 המשפחה ושל שניהם של המשותף המגורים כבית הזמן כל שימש זה ובית האשה ע״ש הבית
 היתה וכוונתו דעתו כמתנה אותו לה ונתן האשה ע״ש הבית רשם הוא שכאשר ודאי כולה
 המתנה שכשנתן כלומר בו ויגורו ויחיו הבית מפירות ויהנו ימשיכו כולה והמשפחה שהוא

 ומשפחתו, אשתו עם יחד בו ולהתגורר הבית מפירות להנות זכותו על ויתר לא הוא לאשתו
 דין ע״פ זכותו את בזה ושולל נותן, הוא יפה בעין שהנותן אמרינן לא אלו ובנסיבות

 הדירה כל שכשרשם לומר וסברא אומדנא כל אין בבית. המגורים מפירות ולהנות להתגורר
 לה רק שייכים המגורים היינו הבית שפירות כזה ובאופן יפה בעין לה נתן הוא האשה ע״ש
 מגוריו וכל בדירה יגורו לא ומשפחתו וילדיו שהיא לו לומר דין ע״פ רשאית תהיה והיא

 אומדנא זה שבאופן וודאי האשה. של הטוב רצונה וע״פ בחמדה תלויים יהיו הילדים ומגורי
להתגורר הזכות ולילדים לעצמו לשייר בלי יפה בעין הדירה כל לה יתן לא שהוא ודאית
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 שהוא האומדנא אמרינן לאשתו בעל שנותן מתנה בכל לא הבית. של המגורים מפרי ולהנות
 בעל שבהם נסיבות ויש פעמים יש מתנה באותה פירות זכות על גם ומוותר יפה בעין נותן
 לו שיש הפירות זכות על גם וויתר נתן, יפה שבעין אומרים לא ובכ״ז לאשתו מתנה נותן

 )שהובא תתק״ב סי׳ בח״א הנ״ל הרשב״א שו״ת בדברי מפורש מוצאים אנו וכן אשתו, בנכסי

 שהובא כפי שליט״א( שמעון בן הגר״ש כבוד עמיתי עליו והתבסס הנ״ל לב החקרי ע״י
 לפני והאשה דינרין אלף בבנין והוציא לאשתו בתים שנתן בעל ע״י נשאל הרשב״א לעיל

 אלף ע״ס בבנין שהוציא ההוצאות את מהאב תובע והבעל לאביה הבתים נתנה פטירתה
 נתן אם הבתים את לאשה הבעל נתן מתנה סוג באיזה תלוי שהדבר הרשב״א והשיב דינרין

 )ב״ב הבתים בחזקת שנאמר הדין כמו פירות יאכל לא שגם כך יפה ובעין גמורה במתנה

 ורשאי חברו לנכסי ברשות כיורד לראותו ויש הוציא שהוציא מה אמרינן לא דאז ע״ב( נ״א
 להיות לה נתן ואם "... בזה״ל, שם הרשב״א קובע כך העליונה, על וידו ההוצאות לתבוע

 הלקוחות מיד מוציא שהבעל אושא תקנת משום ליתנם יכולה אינה שלה מלוג כנכסי לפניה
 מלוג דנכסי כאוכל הוא הרי מקום מכל למכרן או ליתנן בידה רשות שיהא לה פירש ואפילו

 מה גרוגרת אלא אכל ולא דינרין אלף הוציא ואפילו הוציא שהוציא ומה אכל שאכל ומה

 מתנה נותן שבעל מציאות שיש רואה דהרשב״א הרי ע״כ אכל״ שאכל ומה הוציא שהוציא
 באותו הוצאותיו לתבוע יוכל שלא אמרינין דאז מלוג כנכסי פירות לעצמו ומשייר לאשתו

 כסוג לראותו יש שבפנינו בנדון אכל״. שאכל ומה הוציא שהוציא ד״מה הדין עליו וחל נכס
 ולילדים לו בדירה למגורים פירות זכות וששיר מלוג כנכסי לפניה להיות הבעל שנתן מתנה
 גם ובעלותה בידה נתן ולא האשה ע״ש הדירה את שרשם שבאופן הברורה האומדנא מכח

 לב החקרי גם האשה של רצונה שרירות בחסד רק יגורו והילדים והוא המגורים פירות את
 פירות אוכל שאינו לאו כלום לה שאין שכתב שמה באופן הנ״ל הריטב״א את פרש הנ״ל

 רשות לה שנתן אלא מלוג נכסי בתורת לה שנתן וכגון ולמכור לתת רשות לה שיש אלא
 שנותן מתנה בכל דלא די״ל הרי לעיל. כמובא הריטב״א את הגדול ביה״ד פירש וכן למכור.

 יש שבהם נסיבות ויש נותן הוא יפה שבעין משום פירות אוכל הוא דאין אמרינן הבעל

 בנסיבות כן על פירות. יש ולבעל מלוג כנכסי לפניה שתהיה המתנה נתינת את לראות
 ששייר ודאי ע״ש הדירה כל ברשימת למשיבה המתנה בנתינת שבארנו כפי דנן שבנדון

 בית פירות הם שאלו ילדיו עבור מגורים וזכות אשתו עם מגורים זכות ולילדיו לעצמו
 העלה ג׳ קטן סעיף ג׳ פרק הנ״ל במאמרו שליט״א בארי בנימין הג״ר אבה״ד גם המגורים.

 מתנה לאשה נותן שכשבעל נאמר לא בשותפות דירה בקנית שכשמדובר שכתבנו זו אומדנא

 דירה שכשקונים הוא פשוט ״והנה בזה״ל וכתב פירות אוכל הבעל ואין שקנתה בדירה חלק

 שבחצי נאמר ואם ואשתו איש כדרך הגבלות בלא בדירה להשתמש רוצה הוא משותפת
 מדיני היא הדירה בכל להשתמש זכותו וכל פירות אכילת זכות לו אין לאשתו השייך

 מסוימות בשעות לו לומר זכאית תהיה היא לכאורה הרי חלוקה בו שאין בדבר שותפות

 למשך אם חלוקה דין בו שאין בדבר שבשותפות פשיטא הרי כי לחדרה להכנס זכות לו שאין
 לחדר להכנס זכאי חברו אין צנעה של שמוש לבדו בחדר להשתמש רוצה השותפים אחד זמן

 מסוימים במצבים ממנו לדרוש תוכל האשה גם וא״כ אחד בחדר שיגורו תנאי היה אם אפי׳
ללא המשותף בבית להשתמש רוצה שהבעל אומרת שהאומדנא וכיון לחדרה יכנס שלא
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 המגורים שהם פירות״ ״אכילת על לותר התכווין שלא עולה אומדנא אותה מכח א״כ הגבלה
 להוסיף ויש דנן בנדון גם י״ל זו אומדנא וכאמור במתנה״. הבית חצי את לה כשנתן גם

 שכן המגורים, בבית מגורים פירות בזכות ששיר לומר יותר חזקה האומדנא דנן שבנדון
 האשה ע״ש שרשם הדירה מחצית רק מתנה שנתן מדובר שליט״א בארי הגר״ב שכתב בנדון

 שרשם בזה דנן בנדון ואילו חלוקה דין בו שאין בנכם שותף מכח השמוש לעצמו שייר וע״כ
 ודאי שהיא איזה שותפות מכח שמוש זכות כל לו נשתייר ולא האשה ע״ש המגורים בית כל

 לאשה נתן הוא עמו יחד יגורו שילדיו וכן אשתו עם במשותף ויתגורר שיחיה שכדי י״ל
 בזכות בו שיחיה ע״מ בבית, השמוש פירות זכות את ושייר מלוג כנכסי המגורים בית את
 המערער של מתנתו את דנן בנדון לראות יש כן על האשה. של ונתינתה רצונה בחסד ולא

 הוציא שהוציא ש״מה ההלכה נאמרה לב לחקרי וגם להרשב״א גם לכו״ע ובזה מלוג כנכסי
והשקעותיו. הוצאותיו את לתבוע יוכל ולא אכל״. שאכל ומה

 האשה ע״ש המערער של הדירה ורישום שמתנתו שבפנינו בנדון י״ל נוסף, מטעם
 ע״פ וזאת זו במתנה והשקעותיו הוצאותיו את מלתבוע מנוע הוא ולכן פירות זכות לו הותירה

 בית לה שיש אשה ״על בשאלה, שדן ע״ה בסי׳ יוסף שארית השו״ת של ופסיקתו קביעתו
 הבית בעד המעות נתן שבעלה והאמת שלו בית לה מכר שפלוני בערכאות לה שנכתב דהיינו

 קנתה שהיא רק כתוב אינו בערכאות אבל שלה שיהא הבית לאשתו לכתוב וציוה הנ״ל לפלוני
 הבעל אם נשאלתי ועוד קיים, מכרה אם לאחרים למכור רוצה היא ועתה הנ״ל מפלוני הבית
 מה כפי בה שנדון נאמר אם לעיין יש תשובה, השאלה. לשון כאן עד מהבית פירות אוכל

 ונתן המעות נתן שהבעל האמת כפי בה שנדון נאמר אם או מאחר שקנתה בערכאות שכתב
 לה מכר או לה נתן כאלו דהוה די״ל דידן בנדון וכ״ש הבתים... חזקת פרק גרסינן במתנה לה

מאחר...״. קנתה רק מתנה לה נתן שבעלה כתוב אינו שהרי מלוג נכסי ממש דהוי אחר

האזורי, ביה״ד מפרוטוקול שעולה כפי דנן כנדון הוא יוסף השארית בפני שהיה בנדון
 לחברת שילם הבעל והאשה הבעל של הדברים מתאור תשנ״ו ניסן וכ״ו תשנ״ח, בטבת מב׳

 שלמרות יוסף השארית פוסק אלו ובנסיבות האשה. ע״ש הדירה את שרשמה והיא עמידר
 מכח בזה זכתה האשה ובפועל מאחר המוכר לידי לאשה כמתנה הכסף את נתן שהבעל

 כנכסי הבית את לראות ויש פירות לבעל שיש אמרינן ובזה ע״ש הבית את העביר שהמוכר

 הוצאות כמוציא לראותם יש בבית הבעל שהשקיע והשקעות ההוצאות כל ע״כ רגילים מלוג
אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא שמה בזה ונאמר האשה של מלוג בנכסי

 ויוסף זצ״ל הדם יעקב זצ״ל הדאייה עבדי׳ הרבנים הגאונים בהרכב הגדול ביה״ד
 את הביא 154 בעמוד (157 - 148 עמוד ח״ד )בפד״ר הדין בפסק שליט״א אלישיב שלום

 דהלכה יוסף השארית מדברי למדים אנו ״עכ״פ וז״ל, וכתב הנ״ל יוסף השארית של פסיקתו
 קבלה שהיא כזה באופן רק היא מבעלה, מתנה קבלה שהיא בשדה פירות לבעל שאין זו

 לאשתו שדהו ימכור שהוא למוכר כסף נתן הבעל אם אבל מבעלה מתנה בתור השדה את
 הגדול ביה״ד של דין בפסק יוסף השארית דברי הובאו וכן הפירות״. את מפסיד הבעל אין

 ג׳ )פד״ר זצ״ל הדם י. זצ״ל, מנחם בן מ. י. זצ״ל, הדאייה ע. הרבנים הגאונים בהרכב

 מהפוסקים הי׳ יוסף השארית ובעל וז״ל שם וכתבו 318 בעמוד (299-321 עמודים
בשו״ת״. בכתובים עמו שבאו והרמ״א המהרש״ל של בזמנם המובהקים
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 ודאי א״כ הנ״ל יוסף השארית דברי את ג״כ הביא אבה״ד שליט״א בארי הגר״ב
 פסק ולכן עיניו כנגד יוסף השארית דברי היו שבפנינו הערעור נשוא פסה״ד נמוקי כשכתב

 הוא במתנה האשה ע״ש הדירה את העביר שהבעל לאחר היו וההשקעות ההוצאות אם שגם
 ההלכה נאמרה למשיבה המערער שנתן זו דבמתנה והשקיע שהוציא מה את לתבוע יוכל לא

אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא דמה

 האומדנות ג׳ כל ומכח ע״ש הרשום בבית מוחזקת והאשה מאחר האמור, כל לאור
 המערער שהשקיע וההשקעות ההוצאות כל על להחיל יש לעיל, שהובאו וטעמים והפסיקות

 את ומקיים הערעור את דוחה ביה״ד אכל״, שאכל ומה הוציא שהוציא ״מה של הדין את
האזורי. ביה״ד של פסה״ד

מן א. שר

 כבוד של למסקנתו אני ומצטרף למעלה. עליונים הגאונים הרבנים דברי ראיתי
עליו. הטובה ה׳ כיד הרחיב האריך וכבר שליט״א, שרמן הגר״א עמיתי

 הקרובה כפשרה והן לדין הן בקאג״ם קבלו הצדדים בנד״ד והיא אחת, נקודה ואוסיף
 פס״ד לסתור אין בודאי לזאת כתובתה, על ויתרה וכן רב זמן הוזנחה האשה טענות וע״פ לדין.

הערעור. את לדחות שליט״א שרמן הגר״א למסקנת מצטרף אני וע״כ האזורי, ביה״ד של

ם בר ע. שלו

 של פסקו הדין בשורת עיינתי וכן שליט״א, שרמן הגר״א עמיתי של בפס״ד עיינתי
 היו מתי לברור האזורי לביה״ד התיק להחזיר יש כי בדעתי נשאר ואני דאשקלון אב״ד

דלעיל. הדין בפסק כמפורט הבעל של השקעות

מעון בן ש. ש

דוחלטד!
הערעור. את לדחות הרוב כדעת מחליטים

מעון בן ש. ם בר ע.ש מן א.שלו שר
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רחובות האזורי הרבני הרץ בית

פני ם: כבוד ב דייני ה

שמן א.גורטלר נ.אב״ד - איזירר ח.

ח. כ. א.התובעת

ד ג נ

א. כ. א.הנתבע

מלהנשא מעוכבת מזונות הנדון:

 מחמתו מעוכבת שהיא מחמת במזונותיה בעלה את לחייב אשה תביעת בפנינו
מלהנשא.

 ביה׳׳ד מבעלה. גט לקבל האשה את וחייב לאשתו גט לתת הבעל את חייב ביה׳׳ד
 והבעל הופיעה האשה הגט לסידור שנקבע במועד לאשתו, גט הבעל יתן שבו מועד קבע

 מחמתו מעוכבת שהיא מחמת וזאת במזונותיה הבעל את לחייב תובעת האשה הופיע. לא
 מזונות כי תביעתה את נימקה האשה למחיתה. ומרויחה עובדת שהיא למרות וזאת להנשא,

 שאין הבעל ב״כ טענת למחיתה. משתכרת כשהיא גם לחייבם ויש קנם מדין הם מעוכבת
למחייתה. ומשתכרת עובדת שהיא כיון אשתו במזונות הבעל את לחייב

תלוי לבעלה ידיה מעשה האם מחמתו להנשא שמעוכבת משום מזונות המקבלת אשה א.
 שבמעוכבת רק הרגיל מזונות חיוב מדין הוא הטעם אם במעוכבת. מזונות חיוב בטעם

 אם אך לבעל. שייכים ידיה מעשה א״כ תחתיו, לישב רוצה כשאינה אף מזונות לה יש
 האשה את שמעכב זה על קנס משום הבעל את שחייבו מחודשת תקנה שזו הוא הטעם

ידיה. במעשה זוכה הבעל אין לפי״ז מלהנשא

הכונה האם לעצמה מגורשת הספק אשתו דמציאת המשנה שכתבה מה האם להסתפק יש ב.
במזונותיה. שחייב משום לבעל חז״ל תקנות ששתיהן ידים, למעשה גם או למציאה רק

שהרי ידיה, במעשה זוכה בעלה אין לרש״י מזונות, לה שיש מגורשת ספק שהיא ארוסה ג.
תחתיו. יושבת ואינה לו לעשות חייבת היתה לא מעולם

שוה דינם האם וברח, בדין שעמד ליבם הזמן בהגעת ארוסה האם הראשונים, נחלקו ד.
הזמן בהגעת בארוסה שמא או ידיה, במעשה זוכה הבעל ואין מזונות חיוב יש ובשניהם

לבעלה. ידיה ומעשה כנשואה דין לה נתנו

דותוכן:
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 ידיה, מעשה הפסיד לא וע״כ ביניהם האישות פסקה שלא מורד בעל בין לחלק יש ה.
 ביניהם האישות אך במזונותיה, שחייב אף להוציאה חייב שהבעל מגורשת בספק משא״כ

ידיה. במעשה זכי׳ לו אין ע״כ פסקה

חולקים. ויש יורשה, הבעל אין ומתה גרושין ספק שנתגרשה מי ו.

לפדותה. חייב אינו נשבית שאם לומר וקרוב שלה, היא מספק שמגורשת אשתו מציאת ז.

 החזקה. ע״י ממון מוציאין אין החזקה על מעמידים שמדאורייתא שאף הפוסקים הסכמת ח.
ממון. ע״י להוציא שאפשר הסוברות שיטות יש הגוף ובחזקת

 שהיתה כחיוב פוסקים האם מחמתו, מעוכבת מדין לאשה מזונות כשפוסקים נסתפקו ט.
יורדת. ואינה עמו שעולה דהיינו עמו,

ליה. לית הדחק שע״י העדפה מ״מ במעוכבת ידים מעשה לבעל שיש נסבור אם אף י.

דבמזונות ענינים, ב׳ הם אך איבה, טעם מוזכר ובמציאה ידים מעשה לענין במזונות יא.
קטטה, משום הוא מציאה ואיבת ידים. מעשה העדר בגלל כראוי מזונות יתן שלא היינו

מזונות. איבת או קטטה היא האיבה אם הדחק שע״י בהעדפה לדון ויש

כפי׳. של צעד שום לעשות או לכפות אין ממוני הוא ביניהם הסכסוך כאשר יב.

לי שתמחלי ע״מ להתנות יכול אינו לכתובה זכאית ואשתו לגרש אותו שכופין מי יג.
הכתובה.

לעכב הבעל רשאי תורה, דין ע״פ לה מגיעות שאינן זכויות מהבעל ליטול באה כשהאשה יד.
 שיתנהל מובטח כשהכל אך לנפשיה. דינא איניש עביד מדין לגוזלו שתפסיק עד הגט

לנפשיה. דינא עביד משום הגט לעכב יכול הבעל אין תורה, דין עפ״י

הגט. חיוב שנפסק מזמן חודשים מששה יותר הגט לעכב אין טו.

בפרקונה. חייב אינו ביה דאגידא אף מגורשת ספק שהיא אשה טז.

הטעם שכתבו יש פירות אתן ולא פדיון רוצה איני לומר יכולה שאינה בטעם נחלקו יז.
שכתב ויש הבעל. לטובת גם היא זו שתקנה הטעם שכתבו ויש העכו״ם. בין תטמע שלא

תתחרט, כך לידי וכשתבא כך לידי תבא שלא שסבורה בכך, גומרת דעתה אין שבפדיון
תקנתה. זו ואין

פירות נותנת איני לומר תוכל ואם פרקונה, תחת הם ימיה כל שפירות הטעם שכתבו יש יח.
 שהחוב במזונות משא״כ חכמים. תקנת עיקר את בכך אנו עוקרים שתפדני רוצה ואיני
 זכיה לבעל שיש טעם עוד בה. לחזור תוכל ומחר היום להפקיע ויכולה יומי יום הוא

יפדני. ואל פירות לתת אפשי אי לומר יכולה לא וע״כ כידה וידו הקרקע, בגוף

לפדותה. חיוב הבעל על אין האשה את לגרש חיוב כשיש יט.

דין פסק
 מחמתו מעוכבת שהיא מחמת במזונותיה בעלה את לחייב א. ח. של תביעתה בפנינו

מלהנשא.

 הגיש הבעל האחרונות. בשנים הצדדים שבין התביעות מסכת את בקצרה נגולל

 בענין דיונים בביה״ד מתנהלים ומאז 24.7.97 תשנ״ז תמוז י״ט בתאריך גרושין תביעת
להכריז ביה״ד על וע״ב טעות מקח היו שהקידושין הבעל טען בדיונים הגירושין. בתביעת
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 זכיותיה ומפסידה מורדת שהאשה יפסוק שביה״ד הבעל ביקש ולחילופין בטלים. שהם
 מבעלה גט לקבל האשה את וחייב לאשתו גט לתת הבעל את חייב ביה׳׳ד מורדת. כאשה

ערעור. הוגש זה פס״ד על

 גט לתת חייב שהבעל הקובע נוסף פס״ד ביה״ד הוציא תשנ״ט מיון א׳ בתאריך

. ערעור הוגש לא זה פס״ד ועל לאשתו,

 שנקבע במועד לאשתו, גט הבעל יתן שבו מועד ביה״ד קבע נוספים דיונים לאחר

 במזונותיה הבעל את לחייב תובעת האשה הופיע. לא והבעל הופיעה האשה הגט לסידור
להנשא. מחמתו מעוכבת שהיא מחמת וזאת

 וזאת במזונותיה הבעל את לחייב שיש טענה האשה הצדדים: טענות שמע ביה״ד
 הם מעוכבת מזונות כי תביעתה את נימקה האשה למחיתה. ומרויחה עובדת שהיא למרות

 את לחייב שאין הבעל ב״כ טענת למחיתה. משתכרת כשהיא גם לחייבם ויש קנם מדין
למחייתה. ומשתכרת עובדת שהיא כיון אשתו במזונות הבעל

 האם למי? ידיה מעשה - מחמתו מעוכבת מדין שניזונת באשה הדין מה נבאר ועתה

 זה ענין אבאר אולם בפד״ר בהרחבה נידון זה דבר אמנם לא. או ידיה במעשה זוכה הבעל
זה. בענין להלכה לי שהתחדשו הדברים מחמת

אשה, כל של הרגיל מזונות מדין הוא במעוכבת מזונות חיוב האם הוא, הנדון עיקר
 ידיה מעשי זה ולפי תחתיו. לישב רוצה שאינה אף מזונות לה יש מחמתו שבמעוכבת רק

 שמא או חדש. חיוב יצרו ולא למזונות הקודמת זכותה את רק המשיכו כי לבעל. שייכים
 שחייבו מחודשת תקנה זו אלא הרגילים, המזונות מדין אינו מעוכבת שמזונות לומר יש

 לזכות קשר כל ומבלי לאחר, מלהנשא האשה את שמעכב זה על קנם משום הבעל את
 מעשי תקנו לא כזה שלבעל ידיה, במעשי זוכה הבעל אין זו דרך ולפי כן. לפני לה שהיתה

ידים.

א׳ ענף

 המשנה אביא כן על מציעא, דבבא קמא שבפרק במשנה מתעורר שהבאנו הספק

ע״א: י״ב דף מציעא בבא שנינו לעניינו. השייכים והגמ׳

 - אשתו מציאת הכנענים, ושפחתו עבדו מציאת הקטנים, ובתו בנו מציאת ״משנה.

 אשתו מציאת העברים, ושפחתו עבדו מציאת הגדולים, ובתו בנו מציאת שלו. אלו הרי
שלהן״. אלו הרי - כתובה נתן שלא פי על אף שגירשה

ע״ב: י״ב דף ובגמ׳

מגורשת. ואינה במגורשת - עסקינן במאי הכא - פשיטא! גירשה, אשתו. ״מציאת

בעלה - מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום כל שמואל: אמר זירא רבי דאמר
לה תיהוי דלא היכי כי - לבעלה אשה מציאת רבנן אמור מאי טעמא במזונותיה. חייב

ואיבה״. איבה לה אית - הכא איבה,

מגורשת. בספק שמדובר שגירשה, אשתו מציאת המשנה דברי את מפרשת הגמ׳ הנה
רק הכוונה האם לעצמה: מגורשת ספק שמציאת המשנה שכתבה במה להסתפק יש והנה
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 שכן למציאה, שוה ידיה מעשי שדין לומר יש אחד דמצד ידיה. למעשה גם או למציאה,
 )עיין ביניהם איבה תהיה שלא וכדי לזונה, שחייב משום לבעל חכמים תקנו שניהם את

 משום זה מציאתה, רק המשנה שמזכירה ומה ע״ב(. צ׳ דף ויבמות ע״ב נ״ח דף כתובות
מציאה. שענינם אחרים דברים אגב במשנה הוזכר האשה שדין

 אינה מציאתה שדוקא משמע מציאה רק הזכירה והמשנה מאחר לומר, יש מאידך
 הפסידוהו לא לזונה שחייבוהו היות והטעם לבעל. שייכים ידיה מעשי אבל לבעל, שייכת
המזונות. נגד שהם ידיה מעשי

 חייב שהבעל במשנה שנאמר שהחיוב שכתב המהרי״ט, של חידושו את כאן נביא
 והוא אשתו את לגרש שחייבוהו בעל בכל קיים זה חיוב אלא מגורשת. בספק רק אינו לזון

 כתב לגרש, אותו כופין אין שבנכפה המהרי״ט שפסק לאחר קי״ג וסי׳ א׳ ובחלק מסרב.

וז״ל:

 נמי ומזונות כדין... שלא מעושה גט יהא שלא ולהוציא לכוף הרשינו שלא ״נהי
 מקום כל דב״מ בפ״ק אמרו מזו גדולה שהרי בגט, מוציאה שאינו זמן כל לה דיש נראה

 כל כתובתה לה שנתן אע״פ במזונותיה חייב בעלה מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו
 בעיר היא לביתא תלך שלא ידה על לעכב אין וגם מחמתו... מלהנשא מעוכבת שהיא זמן

 מזונות שאם אלא תדור... מי עם בעלה עם לדור לה כייפינן דלא דמאחר בה, דר שהוא
 של קצורו הזול. כשער שמין אביה דירת במקום שהם ממה בזול יותר הם דירתה שבעיר

 חייב בעלה יגרשנה שלא זמן וכל אביה, במקום לדור ותלך גברא... דההוא דיניה דבר

במזונותיה״.

 אם וגם לבעלה, ידים מעשי לעשות צריכה שאינה משמע המהרי״ט דברי מפשטות
 לנכות שיש ציין ולא למעשה הלכה דיבר המהרי״ט שהרי ממזונותיה. לנכותם אין עשתה

 בעלת שאינה באשה דיבר דשמא גמורה, ראיה זו אין אולם ממזונותיה. ידיה מעשי את

הבית. למלאכות מעבר מלאכה לעשות הנשים נהגו שלא במקום או מלאכה,

ב ענף

 את לפשוט ננסה במקומו, לפושטו אפשר אי המשנה בביאור לעיל שכתבתי הספק
 מדין הם האשה שמזונות בארו שהראשונים מקרים, ג׳ הוזכרו בגמ׳ אחרים. ממקומות הספק

מעוכבת.

מגורשת. בספק א.

לפטור. או לכנוס היבם את שתבעה ביבמה ב.

נשאה. ולא להנשא הזמן שהגיע בארוסה ג.

ברייתא: מביאה ע״ב מ״א דף ביבמות הגמ׳

 משל לא ניזונת אינה ואילך מכאן בעלה, משל ניזונת הראשונים חדשים ג׳ - ״היבמה
יבם״. משל ניזונת - וברח בדין עמד יבם. משל ולא בעלה
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וז״ל: רש״י וכתב

ליה. דקנסינן - יבם משל נזונת וברח. פטור או כנוס או בדין שתבעתו - בדין עמד

איתא: ע״ב ק״ז דף כתובות ובגט׳

 ניזונת אינה ואילך מיכן בעלה, משל ניזונת הראשונים חדשים ג׳ - היבמה שמע: ״תא
 למאי שמואל: לך אמר יבם! משל ניזונת - וברח בדין עמד יבם, משל ולא בעלה משל לא

 לא - ידיה מעשה משום אי לגבה, דעתיה מיקרבא לא - צררי משום אי להאי? לה ניחוש
ליה״. משתעבדא

שם: רש״י וכתב

 משל ניזונת להתייבם, ולא להנשא לא יכולה שאינה - הראשונים חדשים ״שלשה
חלוץ״. או כנוס לו ואמרה - בדין עמד בעלה.

 מעוכבת היא כי קנם, משום מזונות לה שיש אשה שכל היא רש״י שדעת ונראה
 היא אם שבין ונראה שלה. ידיה מעשי לאחר, להנשא יכולה ואינה נושאה שאינו מחמתו,

 מגורשת, ואינה מגורשת היא אם ובין אותה, כונסים אינם היבם או שהארום מחמת מעוכבת
 ואין מזונות לאשה יש הללו המקרים בכל מגרשה, ואינו לגרשה הבעל על חיוב שיש או

 הבעל, את שקנסינן משום הוא מזונות להן שיש אלו בכל דהטעם ידיה. במעשי זוכה בעלה
 כתובות הגמ׳ על המפרשים מדברי להוכיח יש וכן ידיה. במעשי הבעל את זיכו לא וע״כ

שם: דשנינו ע״ב צ״ז דף

 תמכור לא האירוסין מן רישא: ליה תנא הא שמעון, רבי אי היא. שמעון ר׳ מני? ״הא

דידה חן דנפיש גרושה אבל דידה, חן נפיש דלא הוא, האירוסין מן אלמנה דתימא מהו כו׳!
 גרושה! לאתויי לאו מאי? לאתרי מזונות, לה שאין כל תנינא: נמי הא חן. תיבעי אימא -

 מגורשת שאמרו מקום כל זירא: ר׳ דאמר זירא, כדרבי מגורשת, ואינה מגורשת לאתרי לא,
במזונותיה״. חייב בעל - מגורשת ואינה

וז״ל: שם רש״י וכתב

הנשואין, מן - גרושה לאתויי לאו שמעון. דרבי דמילתיה בסיפא - תנינא נמי ״הא
 ומן - מגורשת ואינה מגורשת גרושה. וכ״ש אלמנה אשמעינן הא האירוסין מן דאי

 אלא לה. שמעינן מאלמנה דהא בב״ד, אלא לכתובתה תמכור דלא לאשמעינן ולא האירוסין

 ספק לה קרוב ספק גיטה לה זרק כגון מגורשת, ואינה דמגורשת אשמעינן אורחיה אגב

 חייב בעלה דאמר - זירא כדרבי מת. אם היתומים מן מזונות לה אין ברה״ר, לו קרוב
 אבל להנשא, בשבילו דמעוכבת משום בחייו, דדוקא מתני׳ ואשמעינן בחייו, במזונותיה

ממונא״. מפקי׳ לא דמספיקא מזונות לה ואין הוו גרושין דדלמא לא מיתה לאחר

לא איש אשת לספק שהרי חדשה, תקנה זו מעוכבת שמזונות סובר שרש״י ונראה
גרושין, ספק שהתגרשה ארוסה גם וכן, ומאחר ממונא. מפקינן לא דמספקא מזונות מגיע

כשאינה אפילו דהא שהקשה שם, הרא״ש בתום׳ ביאר וכן יעגנה. שלא כדי מזונות לה תקנו
וז״ל: ותירץ מזוני, לה לית ארוסה הרי גרושה
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 מציא ולא ביה ואגידא מגורשת, ואינה מגורשת דהויא דכיון קשה, דלא לי ״ונראה
 כמו והוי הנשואין, מן בין האירוסין מן בין חילוק ואין במזונותיה. חייב לעלמא, לאינסובי

ע״כ״. נישאו, ולא זמן הגיע

 אין מ״מ מזונות, לה שיש בספק שהתגרשה שארוסה הרא״ש, ובתום׳ ברש״י ונראה
 תחתיו. יושבת ואינה לו, לעשות חייבת היתה לא מעולם שהרי ידיה. במעשי זוכה בעלה

 ידים מעשי ליבם תקנו ולא מזונות לה שתקנו כנסה, לא כשהיבם יבם כשומרת ודינה
 ידיה. במעשי זוכה הבעל שאין מזונות, לאשה שיש מחמתו, מעוכבת בכל הדין שכן ונראה

 שכבר כיון לבעלה יהיו ידיה ומעשי שונה דינה יהיה מהנשואין מגורשת שספק לומר ואין
 וחכמים חדש, דין הם מעוכבת שמזונות בשיטתם ראינו שהרי ידים, במעשי חייבת היתה

 ידיה, במעשי זוכה אינו לגרש שחייבוהו בעל גם זה ולפי אחר. בדבר מזונותיה תלו לא

 ביניהם האישות פסקה לגרש שחייבוהו שבעל ועוד קנם. מדין הוא המזונות וחיוב מאחר
ידים. מעשי עיקר לו ולעשות תחתיו לישב האשה את חייבו לא וגם בה, זכויות לבעל ואין

ג׳ ענף
 על הקשה שם הרמב״ן שבחידושי עליהם. חולקים אחרים שראשונים לומר יש ברם

 מזונות. לה לית ארוסה הא האירוסין, מן מגורשת בספק המשנה לפרש אפשר איך רש״י,

 בשם שם מקובצת בשיטה וכ״כ הנישואין. מן מגורשת בספק דאיירי הרמב״ן, פירש ולכן
 הבעל על מטיל אינו מעוכבת דדין להו, דסבירא לומר, יש דבריהם ולפי הרשב״א. תלמיד

 לומר, יש ולדבריהם עכשיו. עד עליו שהיה המזונות חיוב את ממשיך הוא אלא חדש, חיוב

 היתה במעוכבת שהתקנה לבעל, ידיה מעשי ״מעוכבת״ מדין מזונות לאשה שיש שבמקום
נשואה. בהיותה כמו לה שהיו הזכויות להמשיך רק

 שמזונות הסוברים הרא״ש, ותום׳ רש״י על חולק אינו שהרמב״ן לומר, אפשר ברם,
 באשה זה קנם מצינו שלא סובר שהוא אלא לבעל, ידיה מעשי אין כן ועל קנם הוא מעוכבת
 מ״א דף ביבמות שהרמב״ן לדבר, ראיה להביא ונראה אותה. לזון עדין התחייב לא שהבעל

 וכתב ליה, דקנסינן משום יבם משל שניזונת וברח בדין שעמד ביבם פירש״י את הביא
וז״ל:

משלו. ואוכלת נישאו ולא זמן כהגיע לי׳ הוה בדין דעמד דכיון משום נראה, ״ולי
 אלמא שברח. כמי הים למדינת הלך שברח, כמי חלה בכתובות, בירושלמי דאתמר והיינו

 שעמד לאחר שחלה והוא משלו. ניזונת ב״ד וחייבוהו לפטור, ולא לכנוס רצה שלא כיון

לזון״. אותו מחייבין ואין בדין עומד אינו מתחילה חלה הא בדין,

 זה ומלשון ליה. דקנסינן משום הם שהמזונות ברש״י הבין הרמב״ן דבריו, ונבאר
 אינו ועתה בדין שעמד לאחר גם חלה אם אבל לכנוס, יכול אם רק ליה שקנסינן נראה

 אבל ברש״י גרסו כתובות ריש )ותום׳ מזונות. ליבמה ואין לקונסו מקום אין לכנוס יכול
 עתה, כונס שלא על שעה כל אותו שקונסין קנם זה שאין הרמב״ן כתב וע״כ פטור.( חלה
 נישאת ולא לינשא זמנה שהגיע כארוסה מזונות ליתן אותו קנסו בדין משעמד אלא

 שם, התום׳ כתבו וכן זה. מחיוב נפטר אינו כך אחר חלה אם גם כן ועל הארוס, בפשיעת
מזונות. ליבמה יש בדין שעמד לאחר חלה אם וגם קנם מדין יבם שומרת שמזונות
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וז״ל: מדיליה והוסיף הרמב״ן דברי שהביא שם ביבמות הרשב״א שסובר נראה וכן

 אוכלת אינה גזירות דייני שני בפרק שפי׳ זצ״ל ב״ד אב הר״א מדברי נראה ״וכן
ז״ל״. רש״י כדברי פי׳ כאן אבל דיבם. כארוסה לה דהויא יבם משל אלא בעלה משל

 נראה שזה וכתב מזונות, ליבמה יש בחלה שגם הירושלמי, את הרשב״א הביא ואח״ב
 עדיפה דלא לא, תחילה חלה אם אבל וחלה בדין בשעמד ודוקא וכתב והוסיף כרש״י. דלא

 וברח בדין שעמד יבם דין דימו והרשב״א הרמב״ן הנה וכו׳. לינשא זמנה שהגיע מארוסה

 במעשה זוכה הארוס אין זמן בהגיע דגם סוברים הם וכנראה נישאו, ולא זמן שהגיע לארוסה
 והדבר שלה. ידיה ומעשה שניזונת יבמה כדין ארוסה ודין במזונותיה, שחייב ואף ידיה,

וז״ל: ע״ב ק״ז לכתובות בש״מ דבריו והובאו בהרא״ה, מפורש

 במעשה )היבם( זוכה דאינו משמע ומהכא ליה. משעבדא לא ידיה מעשה משום ״ואי
ז״ל.״ הרא״ה במזונותיה. חייב ואעפי״ב בארוסה הדין וכן לו, שתנשא עד ידיה

 אשר וברח, בדין שעמד ליבם בארוסה נישאו ולא זמן הגיע דין מדמה שהרא״ה הרי

 בכל זה, ולפי ידיה. במעשה כך משום זוכה ואינו קנם מטעם הוי שעליו המזונות חיוב
האשה. ידי במעשי זוכה הבעל אין מעוכבת משום מזונות חכמים שחייבו מקום

כ״ה סי׳ החולץ פר׳ הרא״ש מדברי דייק י״ט הלב׳ אישות מהלב׳ פ״י שמח והאור

ששומרת שם כתב שהרא״ש הארוס. של ידיה מעשי אין זמן הגעת אחרי הניזונת שארוסה
 לאיבה. לחוש אין תחתיו יושבת שאינה זמן שכל שלו, ידיה מעשי אין מהיבם שניזונת יבם

בארוסה. גם שייך זה וטעם

 שארוסה הגמ׳ על ע״א נ״ז דף בכתובות בריטב״א שמצינו צ״ע, עדין זה דין ברם
וז״ל: כתב, מזונות לה שיש נשאת ולא להנשא זמנה שהגיע

 נכנסה כאילו ופרנסתה בכסותה הדין והוא במזונותיה שחייב פירוש משלו, ״אוכלת

ידיה״. ובמעשה במציאתה זוכה ג״כ והוא לחופה,

ארוסה ודין בדין שעמד יבם מזונות שדין סובר שהריטב״א לומר צריך זה ולפי
קנם מדין חייב כנם ולא בדין שעמד יבם נפרדים. דינים משני הם מזונות להן שמגיעים

זמן שבהגעת משום הוא זמן בהגעת מזונות לה שיש ארוסה ידיה. במעשי זוכה אינו וע״כ
ידיה. במעשי זוכה ולכן נשואה, דין לארוסה נתנו

 שבמסכת עצמו. את סותר שהריטב״א שהקשו 51 עמ׳ ג׳ חלק בפד״ר ראיתי ברם

 יבם משל דניזונת שפירש רש״י על שחולק אחרי וברח, בדין בעמד ע״ב מ״א דף יבמות
וז״ל: כתב ליה, דקנסינן משום

שהגיע כארוסה יבם לגבי ליה הויא בדין שעמד דכיון יבם, משל ניזונת פרשו ״לכן

יפטור״. או שיכנוס עד משלו שאוכלות נשאת ולא זמן

 שהגיע ארוסה וגם יבם, שומרת כדין ארוסה שדין שסובר נראה כאן מדבריו והנה
 מקום והיה שניהם. את דימה שהרי ידיה, במעשה זוכה בעלה ואין מזונות לה יש זמנה

 ארוסה שדין הרא״ה רבו בשיטת הלך יבמות ובמסכת הא, אמר לא הא דאמר דמאן לומר
יבמה. כדין
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 של שמזונות וכתבו רש״י על שחלקו הראשונים שגם לעיל שפירשנו מה לפי אולם
 שומרת שמזונות לומר כוונתם אין זמן, הגעת של כדין דינם אלא קנם אינם יבם שומרת

 שעה. בכל המתחדש קנם ואינו זמן, כהגעת רצוף קנם שהוא כוונתם אלא קנם, אינו יבם
 קנם, מדין שניהם בדין היבם שעמד יבמה ומזונות זמנה שהגיע ארוסה שמזונות ומעתה

 ליבם שאין יבם שומרת לבין ידים מעשי לארוס שיש ארוסה בין שמחלק הריטב״א שיטת
ביאור. צריכה ידים מעשי

סובר, הריטב״א דאף סותרים. אינם הריטב״א שדברי נכון חילוק כתבו שם ובפד״ר

 שאינה ומשום ידו, על שמעוכבת מטעם ג״כ הוי בארוסה זמן בהגיע המזונות חיוב שיסוד
 וכמו ביה, דאגידא מחמת לאחר להנשא יכולה אינה וגם לנשואין הזמן כשהגיע נשואה

 שאגידא ע״י לו כנשואה כך כל נחשבת אינה ביבם זאת שבכל אלא וברח. בדין שעמד ביבם
 שאגידא בארוסה אבל לה. שמעלה המזונות כנגד ידיה במעשה חז״ל זיכוהו לא ולהכי ביה,

 לפיכך, בד״ה כתובות בריש התום׳ כתבו וכבר ביבם, אגידא שהיבמה ממה יותר בארוס

 עמד בד״ה ע״ב ק״ז בכתובות תום׳ גם כתבו זה וכעין מיבמתו. טפי בי׳ אגידא דארוסתו
 כך כל עומדת ואינה ארוסתו כמו האי כולי בי׳ אגידא דלאו שאני דיבמה וברח בדין

 בעד ידיה מעשה את לו שזיכו ארוס בין הריטב״א שחילק החילוק מובן ולפ״ז לכונסה.
שלו. ידיה מעשה ואין שניזונת יבמה לבין המזונות.

 לעיל שכתבנו והרשב״א, מהרמב״ן שהבאנו הראיה יורדת בריטב״א, זה פירוש פי על
 דיש שלה. ידיה מעשי מחמתו שמעוכבת מחמת מזונות לה שיש אשה שכל סוברים שהם
 סוברים שהם ראיה אין גם ברם כך. כל בי׳ אגידא דלא יבם בשומרת רק נכון זה שדין לומר

 לה יש כנסה ולא זמנה שהגיע ארוסה שגם הסובר כהרא״ה שסוברים דיתכן כהריטב״א,
 סוברים היו אם כי דבריהם, פשטות משמע וכן לארוס. שייכים ידיה מעשי ואין מזונות

זמנה. שהגיע ארוסה כדין יבם שומרת שדין כתבו הם שהרי לפרש, צריכים היו כהריטב״א

 מדובר שביבמה נוסף. מטעם ליבמה ארוסה בין מחלק שהריטב״א לי נראה עוד

 ועל מעוכבת מדין מזונות לה ויש מעכבה הוא הרי כונס אינו אם וע״כ בדין, עמד שהיבם
 ראיה לנו אין לכנוס לדין תבעתו לא שעדין בארוסה אבל ידיה. במעשי זוכה אינו כן

 דין לה אין כן על כך. כל בהם מקפידה הארוסה שאין עכובים לו יש שמא במזיד, שמעכב

שיפטור. או שיכנוס לדין שתתבענו עד מעוכבת

 זוטא מספרי לריטב״א ראיה הביא י״ט הלב׳ י׳ פרק אישות בהלכות שמח )האור
שם: הלשון וזה י״א. אות י״ח פיסקא

ידיה. במעשה זכה שלא עד ישראל לבת פרט בביתך, אותו, יאכל בביתך טהור ״כל
אותו״. יאכל בביתך טהור כל אמרת ידיה, במעשה משזכה מרבה אתה ומניין

 אוכלת ארוסה זמן שבהגעת ראשונה דמשנה אליבא הולך שהספרי שמח האור וכתב
 ראיה יש זה שמספרי נראה ולי לבעלה. ידיה מעשי זמן שבהגעת ראיה יש וא״כ בתרומה,

 אוכלת אינה שארוסה אחרונה, דמשנה אליבא נשנה שהספרי דנראה החולקות. לדעות

 במעשה שזכה משעה שאוכלת הספרי שאומר מה מובן דלפי״ז לחופה, שתכנם עד בתרומה
קשה שמח האור לפרוש ואילו ידיה. במעשי זוכה בעלה לחופה שמשנכנסה דשנינו ידיה,
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 תניא דתלי זמן, להגעת והכוונה ידיה במעשה בזכיה תרומה אכילת שתולה הספרי, לשון
ידיה. במעשה זוכה הבעל זמן שבהגעת מקום בשום שנינו דלא תניא, בדלא

 הסובר הריטב״א שגם נראה נישאה, ולא זמנה שהגיע ארוסה דין שנתבאר לאחר

 שאשה והרא״ש רש״י דעת על שיחלוק ראיה כל אין מ״מ לארוס. שייכים ידיה שמעשי
 ידיה שמעשי לגרשה, חייב שבעלה שנפסק או מגורשת ספק כגון מחמתו מעוכבת שהיא

טעמים. מכמה וזה לה שייכים

 דאגידא משום בארוסה רק לבעל ידיה שמעשי אמר שהריטב״א לעיל שנתבאר א.
מחמתו. שמעוכבת במי כן לומר שאין מה לכונסה, ועומד ביה

 לכנוס תבעתו לא שהרי כלל, מעוכבת אינה שארוסה סובר שהריטב״א נראה ב.
לפטור. או

 דהנה והרא״ש. רש״י של טעמם על חולק אינו שהריטב״א נראה כך על נוסף ג.
 טעמים ג׳ נאמרו ליבם שייכים אינם ידיה שמעשי מבואר ששם יבם בשומרת

לו. שייכים אינם מדוע

 משעבדא דלא משום ליבם ידיה מעשה שאין יבם בשומרת נאמר בגמ׳ א.

ליה.

ידיה. מעשי את ליבם זיכו ולא איבה, שייך לא תחתיו יושבת ואינה מאחר ב.

כונסה. ואינו מחמתו שמעוכבת היבם את שקנסו ג.

 בעלה את חייבו שב״ד באשה או מגורשת, ספק בכל קיימים אלו טעמים ג׳ והנה
 שכבר ביניהם, האישות עניני כל פסקו לגרשה, חייב שבעלה ב״ד שפסקו שאשה לגרשה.

 ואין כתובתה, וגובה תחתיו, לישב צריכה שאינה לעיל שהבאנו בתשובה המהרי״ט כתב
 הוא מזונותיה שדין נראה כן ואם לאחרים. נכסיה לתת ויכולה מלוג, נכסי פירות לבעל

לבעלה. שייכים יהיו ידיה שמעשי אצלה לומר שייך שלא וודאי כלל הדין מן ואינו קנם

 וחז״ל שמאחר טענה, העלה 309 עמ׳ י׳ חלק בפד״ר זצ״ל גולדשמידט הגר״א הנה
 אע״פ לאשה מזונות חיוב והמשיכו תקנו כשחז״ל מזונותיה, תמורת ידיה מעשי תקנו

 הגר״א הנה הידים. מעשי את לבעל הפסידו לא מגורשת( בספק )כגון זכאית שאינה

 מורד בבעל טענתו אמנם מורד. בבעל וב׳ כאן א׳ מקומות, בשני זו טענה כתב גולדשמידט
 שחייב לו שיפסקו עד זכויותיו הפסיד לא והבעל ביניהם האישות פסקה לא ששם נראית,

 דין המזונות ודין ביניהם, האישות ופסקה להוציא, חייב שהבעל משפסקו אבל להוציא.
ידיה. מעשי את לבעל ליתן האשה את חייבו שלא ודאי קנם מדין הוא חדש

ד ענף

 מצאנו אולם כן. לפסוק שאפשר לנו ומנין מסברא, נאמר לעיל שכתבתי מה ברם
 שספק פסק ל״ד סי׳ בתשובותיו הרא״ם לדבריו. ראיה והביא כן פסק מזרחי אליהו שר׳

 ראיה, כך על והביא ובמציאתה. ידיה במעשי זוכה בעלה ואין מזונות, לה יש מגורשת
ע״א(: ע״ב )דף שאחזו מי פרק בגיטין ששנינו ממה
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 אמר לא - מיתה לאחר גיטיך זה זה, מחולי גיטיך זה מתי, אם גיטיך זה "מתני׳.
 מה ע״א(: ע״ג )שם בה ומסיים כו׳. גט זה הרי - מתי אם מעכשיו מתי, אם מהיום כלום.

 ואינה מגורשת אומר יוסי רבי דבריה, לכל איש כאשת אומר יהודה רבי הימים? באותם היא
 שנינו ]בגמ׳ במציאתה זכאי בעלה שבנתיים ימים ע״ב(: ע״ג )שם עלה ותני מגורשת.

 לכל כאשתו היא הרי דברי של כללו לה ומטמא ויורשה נדריה ובהפרת ידיה[ ובמעשה
 יוסי רבי תלויה בעילתה אומר מאיר רבי יהודה דברי שני גט המנו צריכה שאינה אלא דבר

 וחכ״א: וכו׳ שימות. ובלבד מגורשת ואינה מגורשת אומרים וחכמים ספק בעילתה אומר
 זירא רבי דאמר זירא, דרבי בינייהו איכא יוסי! רבי היינו חכמים מגורשת. ואינה מגורשת

 בעלה - מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום כל שמואל: אמר ירמיה בר רבה אמר

במזונותיה״. חייב

 מדין מזונות לה ויש מגורשת, ספק כדין זו אשה שדין כחכמים, פסקו הפוסקים והנה
 רק איש כאשת שדינה ואמרו יהודה ר׳ על חלקו שחכמים שמזה הרא״ם וכתב מעוכבת.

 ובעלה יהודה, ר׳ שמנה הדברים שאר על חולקים שהם משמע מזונותיה, לדין אחד לדבר

 שתקנו במציאתה זכאי ואינו שמאחר הרא״ם, והוסיף במציאתה. זכאי ואינו יורשה אינו
טעם. מאותו לבעל שתקנו ידיה במעשי גם זכאי אינו איבה, משום לבעל

 ראיה זו מברייתא הביא ט׳ הלכה נחלות מהלכות א׳ בפרק משנה שהמגיד מצאתי הנה
 הניזונת מחמתו שמעוכבת שסובר מוכח שם ומדבריו מגורשת. ספק יורש אינו שבעל

וז״ל: דבריו ואביא שלה. ידיה מעשה מבעלה

 אומר יוסי רבי דבריה, לכל איש כאשת אומר יהודה רבי הימים? באותם היא ״מה
 במציאתה זכאי בעלה שבנתיים ימים ע״ב(: ע״ג )שם עלה ותני מגורשת. ואינה מגורשת

 דבר לכל כאשתו היא הרי דבר של כללו לה ומטמא ויורשה נדריה ובהפרת ידיה ובמעשה
 ר׳ היינו חכמים ע״א( )ע״ד בגמ׳ והקשו וכו׳ יהודה דברי שני גט המנו צריכה שאינה אלא

 כל שמואל: אמר ירמיה בר רבה אמר זירא רבי דאמר זירא, דרבי ביניהו איכא ותרצו יוסי
 ירושה הזכירו מדלא במזונותיה. חייב בעלה - מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום
 דאי שהזכיר הדברים בכל יהודה אדרבי פליגי כולהו והנך יהודה לר׳ אלא התנאים מן לחד

עכ״ל. דברים. לשאר ירושה בין ולאיפלוגי לברורי להו הוי לא

 כולהו ״והנך כתב שהרי לה שייך מעוכבת של ידיה שמעשי המ״מ בדברי ברור הנה
 כרחך ועל ידים מעשה יהודה ר׳ דברי ובכלל שהזכיר״ הדברים בכל יהודה אדרבי פליגי

 שלו שבגמ׳ שנראה אלא הרא״ם ראית גם זו ולמעשה לאשה. שייך ידים שמעשה שסובר

מסברתו. כך על ודן ידים מעשה כתוב היה לא

 מחמתו במעוכבת מזונות שתקנת ברור והרא״ה, הרא״ש רש״י, שלדעת מאחר הנה
 ודאי זו. בתקנה האשה ידי למעשי בזכות המזונות דין את קשרו לא וחז״ל חדשה, תקנה זו

 שכן וביארנו מפורש, כן פסק שהרא״ם ומצאנו לבעל. שייכים אינם האשה ידי שמעשי

 מי כן על כך, על שחולקים לעיל שהבאנו במפרשים ראיה אין ומאידך המ״מ, גם כתב

כדין. בהם שזכתה ידיה מעשי את מהאשה ולהוציא לקום יכול
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ה׳ ענף

 האשה ידי שמעשי במפורש שכתב ראב״ד שהביאו 55 עמ׳ ג׳ חלק בפד״ר ראיתי ברם
 לאשה כשיש מהבעל מזונות להוציא שאין כתבו וכן, ומאחר לבעל. שייכים מגורשת בספק

 דדינא, ספיקא דהוי האלו הראב״ד דברי מחמת כתבו 257 עמ׳ י״ב חלק ובפד״ר ידים. מעשי
 מהראב״ד, כן להוכיח שאין וכתב ישראלי הגר״ש בזה האריך 303 עמ׳ י׳ חלק ובפד״ר

 הראב״ד כי לי, נראים דבריו אין ברם ע״ש. הירושלמי לדעת רק דבריו את כתב שהראב״ד

לקמן. אבאר כאשר שם, המשנה דברי בביאור דבריו את כתב

 שנינו דבריו. מוסבים שעליה המשנה לשון את שוב נביא הראב״ד לשון שנביא לפני
ע״א: י״ב דף בב׳׳מ

 - אשתו מציאת הכנענים, ושפחתו עבדו מציאת הקטנים, ובתו בנו מציאת ״משנה.
 אשתו מציאת העברים, ושפחתו עבדו מציאת הגדולים, ובתו בנו מציאת שלו. אלו הרי

שלהן״. אלו הרי - כתובה נתן שלא פי על אף שגירשה

ע״ב: י״ב דף ובגמ׳

מגורשת. ואינה במגורשת - עסקינן במאי הכא - פשיטא! גירשה, אשתו. ״מציאת

 בעלה - מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום כל שמואל: אמר זירא רבי דאמר
 לה תיהוי דלא היכי כי - לבעלה אשה מציאת רבנן אמור מאי טעמא במזונותיה. חייב

ואיבה״. איבה לה אית - הכא איבה,

מגורשת. בספק עוסקים שגירשה אשתו במציאת המשנה שמדברי מפרשת, הגמ׳ הנה
 אשה ועל כתובתה, פרע לא שבעלה בגרושה כפשוטה המשנה את מפרש הירושלמי אולם

 דייני שני פ׳ )כתובות הרי״ף על בהשגות והראב״ד לעצמה. שמציאתה במשנה נאמר זו

וז״ל: הירושלמי את ביאר גזרות(

 שיפרענה עד לזונה חייב כתובתה לה נתן ולא אשתו את שגירש אדם אמרת ״הדא
 כתובתה לה נתן שלא זמן כל אלמא כתובה, לה נתן שלא אע״פ מדקתני כלומר משלם.
 מציאתה ואפ״ה מזונותיה, תחת ידיה מעשה ניהו, ומאי עילויה, זכיה ליה ואית ביה שייכא

כתובתה״. נתן שלא אע״פ מאי כלל, בהדיה שייכא לא דאי שלה.

 שיש משמע שלה שמציאתה שכתוב מכך, במשנה שהדיוק מפרש שהראב״ד ונראה
 לו שיש לומר חייבים כן על שלו. שמציאתה אמינא ההוא מה כן לא שאם ביניהם, שייכות
 אלא במשנה נתמעט שלא שלו, ידיה שמעשה לומר וצריך לזונה. שחייב אצלה שייכות

 עד יפרנסנה שבעלה שתקנו מיוחדת תקנה שזו לומר צריך הירושלמי ולפי מציאתה.
 וכמו כתובתה. שיפרעו עד בעלה מנכסי שניזונת אלמנה כדין ודינה כתובתה, כל שיפרע

 קנם מדין אינם אלו ומזונות שניזונת. זמן כל גרושה דין כן ליתומים ידיה מעשי שבאלמנה
 דא״כ ועוד ללוה. שנותנים כמו זמן לו לתת צריכים היו דא״כ כתובתה, פרע שלא שפשע

 כשתקנו חכמים תקנו שכך נראה אלא מעות. המתנת שכר לה שמשלמים כריבית, הוי

 להנשא ראויה ותהא נדוניא לה ויהיה כתובתה שתקבל עד אשתו את יזון שהבעל הכתובה,
הזכות. בספר שם הרמב״ן וכ״כ לאחר.
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 הירושלמי על חולק שהבבלי שם הראב״ד כתב כבר אבל לירושלמי. זה כל ברם
 מפרש הבבלי שגם סובר שהוא נראה הראב״ד ובפשטות מגורשת, בספק המשנה ומעמיד

 לאשה שיש במשנה שמדוייק הא שלפרושו נ״ל אולם לעיל, שכתב כפרוש המשנה את
 אלא מחמתו, מעוכבת שהיא משום מיוחדת תקנה אינו ידיה במעשי זוכה והבעל מזונות

 בחזקתה האשה את שמעמידים משום הדין מן זה מזונות לאשה שיש שמה סובר שהוא נראה
מציאה. לבעל תקנו לא כזו שבאשה המשנה וחידשה איש, אשת דין לה ויש

 בהשגות במפורש, כן סובר שהראב״ד שמצאנו כיון הוא בראב״ד, כן לפרש שנ״ל והא

וז׳׳ל: שם כתב שהרמב׳׳ם ט׳ הלב׳ א׳ פרק נחלות בהלכות

וכו׳ ברשותו שתכנם עד אשתו את יורש הבעל שאין אישות בהלכות ביארנו ״כבר

יורשה״. הבעל אין ומתה גירושין ספק שנתגרשה ומי

 שסובר להדיא הרי מגורשת. ספק יורש שבעל וכתב הרמב״ם על שם חלק והראב״ד
 מכח ממון להוציא גם יכול שהבעל הראב״ד וסובר ענין, לכל חזקתה על האשה שמעמידים

 הרמ״ך סובר וכן ע״ש( דבריו ביארתי ב׳ ענף הבעל ירושת במאמר י״ז )ובסי׳ זו. חזקה
 בד״ה ע״ב י״ב דף ב״מ מקובצת )שיטה מגורשת ואינה מגורשת בענין שכתב השניה. בדעה

וז״ל: פסק( ולענין

 חייב הוא ואעפ״ב שלה, היא הרי מגורשת ואינה מגורשת שהיא אשתו ״מציאת

 ואם ורפואה(. לכסות שכוונתו )נראה כתובה של ממון תנאי בכל שחייב וה״ה במזונותיה.
 כיון לפדותה, חייב אינו נשבית שאם לומר וקרוב מספק. ידו שתחת מה מכל יורשה מתה

 כיון פירות אוכל שאינו וה״ה לאנתו, לי ואהדרינך בה קורא אני אין מגורשת ספק שהיא

 מזכות חוץ דבר לכל אשתו היא עדין ודאי, מגורשת שאינה כיון לומר ואפשר גט. שנתן
מציאתה״.

מזונות. לה שתקנו אלא כספק, דינה ממון שלענין סובר הוא הראשונה בדעה הנה

 שלו. אינה שמציאתה אלא ענין, לכל החזקה על אותה שמעמידים סובר, הוא שניה ובדעה

 מציאתה דין להם שיש לומר שיש בעלה, של ידיה שמעשי לומר הכרח אין ברמ״ך והנה
שלה. הם מגורשת ובספק איבה, מחמת לבעל תיקנו אותם שגם

 לומר אין וכן כמותו לפסוק שאין נראה הראב״ד, של טעמו לנו שנתברר מאחר והנה

 הם שמזונותיה כרש״י פרשו המפרשים שכל משום א. טעמים: משני וזאת כמותו לי קים
 כמותו, פסק לא ה׳ סעי׳ צ׳ סי׳ אה״ע והשו״ע מאחר ב. מחמתו. מעוכבת שהיא משום קנם

 וביארתי ממונות. דיני לענין איש אשת דין לאשה יש חזקתה על האשה שמעידים שמשום

 בסי׳ שכתבתי מה עוד ועיין ע״ש. ב׳ ענף הבעל ירושת במאמר י״ז בסי׳ בהרחבה זה ענין
 חזקת לאשה ויש איש אשת האשה האם ספק יש שאם שם שנתבאר ממה והעולה וכ״ב כ״א

 על מוסכם אולם ממון. להוציא יכולה האשה הגוף שבחזקת הסוברות שיטות דיש הגוף
 לה ויש החזקה על מעמידים שמדאורייתא אף הגוף חזקת שאינה שבחזקה שם הפוסקים

 שבספק הראב״ד שכתב מה זה ולפי החזקה. ע״י ממון מוציאים אין מקום מכל איש אשת דין

 בסי׳ שהבאנו הראשונים וגם בסוגיתינו, יחיד דעת הוא הדין מעיקר מזונות לה יש מגורשת
עליו. חולקים וכ״ב כ״א
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 את שמעמידים שסובר במה כהראב״ד פוסקים שאין אף לומר, המערער יכול ברם
 והפרוש במשנה שדייק הדיוק מ״מ ממון, של ספקות גם תכריע זו וחזקה חזקתה על האשה

 אולם מזונותיה. כנגד שהם משום והטעם לבעלה, הם ידיה ומעשי קיים, למשנה שכתב
 לנו מנין קנם מדין הם שמזונותיה המשנה את שמפרשים להלכה כי כן, לומר נראה אין

 של שבמזונות לפרש לו נוח היה לא דשמא במשנה, דלעיל הדיוק מדייק היה שהראב״ד
 ומה במשנה, לדייק שאין לומר לו נוח יותר היה אלא ידיה, מעשי את לבעל תקנו קנם

 מציאה. בענין שם מדברת המשנה שכל משום הוא מציאה, ענין רק שם המשנה שהזכירה
המשנה. את המפרשים שאר פרשו שכן ונראה

 משום מזונות, לה יש מגורשת שספק והרמ״ך הראב״ד שדעת לעיל )כתבנו
 שאדם מבואר ששם ע״ב ע״ג דף בגיטין מהגמ׳ קשה שיטתם אך החזקה. על שמעמידים

 מגורשת מדין הימים באותם מזונות לאשה יש זה, מחולי מתי אם בתנאי אשתו את שגירש
 על שמעמידים משום מזונות לה שיש לומר אפשי אי בתנאי ובמגורשת מגורשת. ואינה

 מפרשים הם ושמא להתברר. עומד הדבר שהרי החזקה על להעמיד שייך לא דשם החזקה,
בזה.( להאריך המקום כאן ואין ברירה( בדין היא )שהמחלוקת רש״י, כפרוש הגמ׳ את שם

ו׳ ענף

 ואינה שבמגורשת מפורש שכתב ע״ב, ט״ז דף קידושין טוך בתום׳ מצאתי והנה

וז״ל: ידים. מעשי לבעלה אין מגורשת

 עבד מציאת גבי ע״א( )י״ב דב״מ דבפ״ק ותימה בלבד. בטלה שכר אלא לרבה ״ואין

 תקשי מלאכתו, עם מציאה במגביה רבא ומשני פועל, אלא יהא לא דפריך לעצמו עברי
 רבא דמודה וי״ל בטלה. שכר לרבה שיש מדקתני לשינויי, דליכא דהכא ברייתא הך ליה

 רוצה רבו דאין עסקינן מרגליות נוקב בעבד יוחנן ר׳ התם כדמשני לשינויי איכא דהכא

 משום מלאכתו, עם מציאה במגביה לשינויי התם דדחיק והא אחרת. למלאכה לשנותו
 נתן שלא ואע״פ שגירש אע״פ ואשתו העבריים ושפחתו ועבדו הגדולים ובתו בבנו דקתני

 דומיא משלם אינו בטלה שכר דאפי׳ שלהן, לגמרי משמע שלהן. מציאתן כתובה לה
עכ״ל. הכא״. כדקתני בלבד בטלה שכר אלא לרבו אין קתני מדלא ועוד דאחריני,

 שהרימה בזמן שהתבטלה שכר לבעלה אין מגורשת ספק שאשתו להדיא, הרי

 שאין באופן העבריים ושפחתו עבדו להעמיד רוצה שהרי הגדולים, ובתו בנו וכמו המציאה,
 הדין היה אם מגורשת בספק והנה במשנה. הכתובים הדברים דשאר דומיא בטלה שכר

 כן גם )שהוא כתובות בתום׳ ועיין בטלה, שכר לו ליתן צריכה היתה לבעלה, ידיה שמעשי
 לעצמה שמציאתה באשה שגם והא( ד״ה ע״א ס״ו )דף האשה מציאת פרק ריש טוך( תום׳

המציאה. הגבהת בזמן הבטלה עבור שכר לו ליתן צריכה לבעלה ידיה ומעשי

מסקנה

 שייכים ידיה מעשי אין מעוכבת מדין מזונות המקבלת שאשה משמע טוך מהתום׳

 הרא״ם פסק וכן משנה, המגיד כתב וכן והרא״ה והרא״ש רש״י דעת פשטות וכן לבעלה.
למעשה. הלכה
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 כן פירש שהראב״ד שנראה משום כמותו, הלכה שאין נ״ל אולם חולק. והראב״ד
 חזקתה, על האשה שמעמידים משום הוא מגורשת ספק מזונות שדין שסובר משום במשנה

כהרא״ם. להלכה העיקר וע״כ הפוסקים. כן פסקו שלא ובררתי

 לעשות נראה ע״כ קשה. דבר הוא ממון להוציא ממונות בדיני והכרעה מאחר ברם
 מותר. נותנת ואיני כסף מעה נוטלת איני לומר יכולה שהאשה מורד, בבעל שכתבתי כמו

 שעצה ובמקום זה. בענין הרבה שהארכתי אשה ידי מעשי במאמר י״ג בסי׳ זה בענין ועיין

 צריכה אינה מחמתו מעוכבת מדין הניזונת שאשה כפוסקים לפסוק נראה מועילה אינה זו
 אינה שהרי הבית מלאכות לעשות צריכה אינה זו שאשה ודע ידיה. מעשי לבעלה לתן

 המהרי״ט בתשובת משמע וכן ק״נ סי׳ בתשובה הריטב״א כ״כ בעלה. עם לישב צריכה
לעיל. שציינתי

ר נ. ל ט ר גו

הערה

 האם מחמתו, מעוכבת מדין לאשה מזונות כשפוסקים הסתפקו: לעיל שציינתי בפד״ר
 זה. דין זו באשה שאין או יורדת, ואינה עמו שעולה דהיינו עמו שהיתה כחיוב פוסקים

 מה ועיין מקום. שבאותו בינוניים מזונות לפסוק יש עני אינו הבעל שאם לי נראה מ״מ
קטנים. מזונות במאמר י״א בסי׳ שכתבתי

ר נ. ל ט ר גו

 של מחמתו שבמעוכבת השיטה לבסס באריכות כתב שליט״א גורטלר נ. הרה״ג ידידי

ידיה. במעשה זוכה הבעל אין גט חיוב

 לבעל אין שבמעוכבת פסק שהרא״ם שכיון הוא דבריו עפ״י לי שנראה מה ועיקר

 לא והראב״ד במפורש שחולק מי אין שני ומצד בדורו הדור גדול היה והוא ידים מעשה
 גם שלו. ידיה שמעשי מהראב״ד הכרח שום ואין בפד״ר שפרשו כפי שכונתו כלל ברור

 אם כי גט חיוב על או מגורשת ואינה מגורשת של מקרה על דיבר לא שהביאו הריטב״א

הרא״ם. מפסק לזוז אין לכן ביניהם גדול חלוק ויש זמנה שהגיע מאורסת על

 והראב״ד הריטב״א בדעת שס״ל הדין בתי אותם של לסברתם נחוש אם גם אמנם
אחר. באופן לחלק ניתן שלנו בנדון מקום מכל במעוכבת ידים מעשי לבעל שיש

 קשה עבודה עובדת היא הדחק, ע״י לכו״ע הוא שלנו בנדון האשה של ידים מעשה
 שאינם עבודה לשעות כפופה לביתה מחוץ ועובדת וסוציאלי פסיכולוגי בשרות ואחראית

 למעשי כלל דמי ולא דחק שע״י כעבודה נחשב ודאי וכ״ז ובקורת מעביד לה ויש בה תלוים
 ומאומצת קשה עבודה ואינה לה הנוחות בשעות בביתה כן שעושה אורגת או טווה של ידים
 דומה שלנו וענין הדחק שע״י העדפה נחשבת מורה של הוראה שעבודת כתבו וכבר כלל.

 הדחק שע״י העדפה מ״מ במעוכבת ידים מעשי לבעל יש אם שגם ולומר לדון ויש לזה,
ליה. לית
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 סיבת מאותה היא ומציאה הדחק שע״י ידים שמעשה מבואר סו. בכתובות בסוגיא
 במעוכבת אם לדעת נוכל המקבילים והמקומות זו בסוגיא הראשונים פרושי ולאור חיוב.

בפרט. הדחק שע״י ידים ומעשי בכלל ידים מעשי לבעל יש מחמתו

 ומציאה בכלל( ידים מעשי גם )אולי הדחק שע״י שהעדפה מבואר סו. כתובות בתום׳
 ולענין כסף מעה תחת לבין מזונות תחת בין לחלק נחתי לא )תום׳ מזונות תחת שניהם הם

 מציאת דיני ביסוד שנזכרה שאיבה שם התום׳ כתבו עוד אחד(. דין נחשב הכל כאן הנדון

 )בכתובות מזונות תחת ידים מעשי חיוב לגבי שנזכרה איבה אותה היא יב:( )בב״מ האשה
נז.(.

 )שיטת בעקרון לו מסכים הרא״ש שגם ונראה ברא״ש המובא הרמ״ה שיטת גם זו

 שהכונה מז. בכתובות התום׳ פרשו ידים מעשה לענין מזונות באיבת לקמן(. תובהר הרא״ש
 איבה גם תתפרש כן אם וכך כראוי. אותה יזון לא ידים מעשי לו תתן לא שאם היא

 זכאי בעלה יהיה מגורשת ואינה במגורשת שגם להיות צריך היה כן ואם דמציאתה.

 חייב שהוא שאע״פ מבואר יב: ב״מ ובסוגיא כראוי. אותה יזון לא הוא אחרת כי במציאתה
שלו. אינה מציאתה מ״מ אותה לזון

 מגורשת ואינה שבמגורשת נוקטת שהגמ׳ יראה יב: ב״מ בסוגיא שהמעין לישב ויש

 ותוספת תתן לא או מציאתה לו תתן אם בין קימת האיבה איבה, כבר לה שיש היא המציאות
במציאתה. שיזכה לו לתקן אין ולכן מגרעת לא האיבה

 כלומר איבה, לו שיש בחשבון חז״ל לקחו מגורשת ואינה במגורשת מזונות בתקנות
 משום מציאתה לתקן תועלת היה ולא במזונותיה איבה של הפרעה שיש בחשבון לקחו חז״ל

 תקנתם תועיל לא ובשניהם מזונות תחת ששניהם לתקן אין ידים מעשה גם זה ולפי איבה
ואיבה. איבה מכבר זה שיש לפי איבה להפיג

 ידים מעשה שאיבת צ( דף ביבמות שמשמע )וכפי אחר פרוש יש מז. בכתובות בתום׳

)בגלל כראוי מזונות יפרע שלא היינו מזונות ואיבת איבה של סוגים שני הם מציאה ואיבת
מדמה סו בכתובות הסוגיא כיצד קשה א״כ קטטה. משום הוא דמציאה ואיבה מעש״י( העדר

 החמירו דחק ע״י ששניהם שלמרות בזה הוא שהדמיון וי״ל הדחק, שע״י להעדפה מציאה

 שהיה הוא בהם והמשותף שלו תקנתו בגלל אחד כל לבעל אותם לזכות בתקנותיהם חז״ל
 הדחק פרי חז״ל לקחו לא בדחק לה שבא מדבר מ”מ בתקנה חז״ל של הצורך שלמרות ס״ד

 שתי גם לדמות יש זה ולענין הדחק ע״י לה שבא בדבר גם תקנתם שהעמידו קמ״ל ממנה
 כרמ״ה. ודלא מזונות תחת מציאתה אין זו שיטה ולפי מזה. זה שונה בסים על שהן תקנות

 שונים שמות משני הם ומציאה ידים מעשי שרק י״ל מז כתובות לתום׳ כי להוסיף נראה

 משעבדא שלא הדחק שע״י ידים מעשה אבל קטטה איבת וזו מזונות איבת זו איבה של
 שאינה דמציאה דומיא ממש הוי שעשתה הוא מקרה אלא כאלו ידים למעשה כלל ליה

 כי מזונות. איבת כאן אין בשניהם ולכן שמצאה הוא ומקרה מציאות לחפש לו משועבדת
 דשכחי. מזונות כנגד שהם דשכיחי ידים מעשה אלא מזונות באיבת קבעו שלא לומר יש

זאת בכל אבל נט.( )כתובות שכיח לא בגמ׳ קרוי ג״כ רגילה העדפה שהוא מותר אמנם

מעש״י משא״ב כסף מעה כנגד בתקנה כלול ולכן הדחק שע״י ידים ממעשה טובא שכיח
כלל. מעש״י עם קשור ולא כלל שכיח שאינו הדחק ע״י
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 קטטה איבת משום הם ומציאה הדחק שע״י שהעדפה יצא א״כ האחרון ההסבר לפי
 תקנו לא מגורשת ואינה שבמגורשת יב: בב״מ בסוגיא נאמר כאשר וא״כ מזונות תחת ולא

הדחק. שע״י העדפה תקנו שלא ה״ה מציאה

 שאינה אשה מצאנו שלא סובר שהוא רק כרמ״ה ס״ל שעקרונית נראה הרא״ש בדעת
 וספקה ידים מעשה צאי לה באומר או עושה ואיני נזונית איני באומרת אלא נזונית

 שתלוי שכיון הרא״ש בכונת לפרש ניתן לאיבה. חשש יש קעבדה דברשות כיון ובתרוויהו

 )אבל דמזונות. איבה יש לכן מזונות שרוצה תאמר ומחר נזונית איני לומר היום ויכולה בה
 הרא״ש ואם קטטה( של אלא מזונות של שאינה איבה זו שבמציאה ברא״ש פירש בק״נ
 מעשה גם לו אין כך מציאתה לו שאין כשם מגורשת ואינה במגורשת א״כ כרמ״ה סובר

מזונות. תחת שניהם שהרי כלל ידים

 לו שאין דוקא המשנה נקטה מדוע קשה רמ״ה ושיטת סו. התוספות לפירוש אמנם

 משועבדת שאשה ידים מעשה שלענין וי״ל ידים. מעשה לו שאין אמרה לא למה מציאה
 מעשה לו אין ממילא עליה שעבודים לו שאין מגורשת ואינה שבמגורשת פשיטא לעשיתם

 היא עשתה שאם השני לעשיתם שמשועבדת הא׳ הלכות שתי יש ידים במעשה שהרי ידים.

 באשתו אלא שעבוד ואין לעשות שעבוד שום הספק( גרושי )לאחר עליה שאין וכיון שלו
 קשור אינו פעם אף ששם חדוש יש במציאה אבל עשתה. אם גם זכיה לו שאין פשיטא לכן

 דמי הדחק שע״י והעדפה לו. תקנו שלא קמ״ל מציאתה לו שיהיה וס״ד שעבוד עם
למציאה.

 היא דידה ואיבה כסף מעה תחת היא הדחק שע״י שהעדפה שלישית אפשרות ישנה

 גורם שאינו הדחק לענין רק סו. בדף בסוגיא )והדמיון קטטה משום ומציאה מזונות איבת
 שחולקים ראשונים שיש נקבל אם שגם י״ל זה לפרוש גם כנ״ל( חז״ל בתקנת משפיע

 שע״י ידים במעשי מ״מ ידים מעשה לו יש מגורשת ואינה שבמגורשת וס״ל ידים במעשה
 ליה דמשעבדא האחד ידים מעשה של סוגים שני הם שהרי לבעל שאינם יודו הם הדחק
רגילים. ידים מעשה לבין בינם פלוג לא הדחק ע״י שלא והעדפה ליה. משעבדא דלא והשני

 זמן באותו נעשית וזריזה ערנית שהיא מכך שנובעת הדחק( ע״י )שלא רגילה העדפה
 בה זוכה שהבעל ויתכן תקנה אותה בכלל היא ולכן ידיה מעשי עיקר של מלאכה ובאותה

 ידים מעשי מסוג כלל שאינה הדחק שע״י העדפה אבל מגורשת ואינה במגורשת גם
מחמתו. מעוכבת בנדון חלוק שדינה לומר יש כלל ליה משעבדא ולא הרגילים

 רגילה העדפה וגם ידים שמעשי בשיטה השתא קיימנן ביאור. ביתר הדברים כונת

 קטטה. איבת משום היא מציאה ואילו מזונות איבת משום כולם הם הדחק שע״י והעדפה
 מציאה לבעל ליה לית מגורשת ואינה שבמגורשת כתבה יב: ב״מ שהסוגיא מכיון ואעפ״ב

 והיא קימת כבר האיבה זו שבאשה הנחה מתוך הסוגיא יצאה א״כ איבה לה שאית משום
 קטטה איבת ולא מזונות איבת לא זו באשה שייך לא לפיכך ראשוני. כנתון שקימת עובדה

 מצב את מהותית משנה לא הסוגים מכל ידים מעשי והעדר ואיבה איבה כבר לה אית כי

 זאת בכל אם . במציאה ולא ידים במעשי לא הבעל לזכות צריך היה לא לפיכך האיבה.
היא שהסיבה לומר יש ידים מעשה לו שיש בדעתם( כן )לסוברים והראב״ד לריטב״א ס״ל
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 מזונות תחת הם ידים שמעשי נקבע שכאשר ואילך( 44 ע׳ ג׳ כרך בפד״ר שהוסבר )כפי
 מסוג מזונות תקנו לא מגורשת ואינה ובמגורשת למזונות והתמורה התשלום שהם נקבע

 ומיהו תמורה. ואותה תשלום אותו גם נשאר ולכן המזונות אותם את המשיכו אלא חדש
 דאתו עבידי כאילו ג״כ והוי לעשיתם משועבדת שהאשה דכיון הרגילים ידיה במעשי כ״ז

 לעשותה כלל משעבדא שלא הדחק שע״י בהעדפה אבל ותשלום תמורה חז״ל בהם ראו ולכן
 ואינם ותשלום. תמורה לקרותם שיך לא אלה ידים מעשי לה שיש שקרה הוא ומקרה

 שבהיותה )ואע״פ זו. בתמורה לזכותו מבלי במזונות לחיבו ואפשר למזונות בהכרח צמודים
 ותמורה תשלום בגדר זה אין מ״מ מזונות תחת הדחק שע״י ידים מעשי גם לו תקנו תחתיו

 ואינה שבמגורשת יוצא לפיכך המזונות( מחיוב נפרד בלתי כחלק נקבעו לא הם ולכן

 לענין כנשאה אותה )ודנו נשואה בעודה לו שהיה מזונות חיוב אותו את שהמשיכו מגורשת
 את גורר לא אבל הנשואין בזמן שהיה והתשלום התמורה את המזונות החיוב גורר זה(

 ותשלום תמורה דין חל לא שעליה )כיון הדחק שע״י העדפה של הנפרדת הנוספת התקנה
 אותה ראו הדחק ע״י שלא שהעדפה להוסיף צריך ומ״מ כלל(. לעשיתם משעבדא לא שהרי
 שהם ידים ממעשי נובעת רגילה העדפה כי ביניהם חלקו ולא ידים ממעשי כחלק חז״ל

הדחק. שע״י העדפה משא״ב הרגילים ידים המעשי עם ונעשים נלוים במציאות

 את דידן בנדון המזונות מחיוב לנכות שאין חברי לדעת מצטרף אני הנ״ל כל ע״פ

לבעל. שייכים אינם והם האשה של ידיה מעשי

 היא א״כ גט חיוב פסקנו שאנו שכיון לומר יש פירות לענין זו בעדפה זכותו לגבי
 נכסי כולם הנכסים וגם המרדכי שכתב כמו הגט לפני גם כתובתה את ממנו לקבל זכאית

 הגרושין זמן שמטא כיון יגרשנה לא אם גם מיד לקבלם זכאית היא ברזל צאן ונכסי מלוג
פירות. לו אין לפיכך הגט חיוב בגלל

 עולה של הדין בה שאין יתכן לגרושין ועומדת עמו שאינה כיון המזונות גובה לענין
 ועל צרכיה לפי בינוני כשעור שלא כבודה ולפי כבודו שלפי מזונות חיוב כאן ואין אמו

 דירה( )שכר המדור הוצאות על ושונות. ולבגוד לכלכה ש״ח 1800 סך לפסוק נראה כן

 ביה״ד יפסוק האשורים ולאור הדין לבית התשלום על אשורים להביא נדרשת האשה

למדור. ההוצאות
ר ח. ר זי אי

 של צעד שום לעשות ולא לכפות אין ממוני הוא הסכסוך שכאשר טען הבעל ב״כ

 כן כמו לגט כפיה לספר במבוא אלישיב הרב לתשובת וציין המהרשד״ם עפ״י וזאת כפיה
 רשאי והבעל לנפשיה דינא איניש עביד מכח זכות ממון עניני בגלל הגט בעכוב שיש טען

צודק אינו הבעל שב״כ ומצא עיין ביה״ד כן. לעשות

הרחקות על ולא בלבד כפיה על מדברים המהרשד״ם וכן במכתבו אלישיב הרב א.

דר״ת.

 לגרש שכופין במקום תנאים של בנושא דברים אריכות יש ו׳ פרק לגט כפיה בספר ב.

 הב״י על חולק והרשב״ש התנופה חזה ם׳ בשם בב״י מהרשד״ם של שהמקור שם ונתברר
הנז׳.
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 להתנות יכול אם לכתובה זכאית ואשתו לגרש אותו שכופין במי שם דנו כן כמו
 אותו שכופין במקום כתובה להפסידה יכול שאינו ומסקנתם הכתובה לו שתמחול בע״מ

 אם כתובה לה שאין במקום ספק שם העלו כן כמו ממונה, לו לותר חייבת אינה לגרש
 ונסתפקו לו מגיע שלא ממון לו שתתן ע״מ להתנות כתובה( לה ואין שכופין )במקום יכול

 להתנות יכול שאינו הכתובה לו שתמחל ע״מ בין ההבדל כלל מבינים אנו אין ואנו בדבר.
 שהיא בחלקים שלה שהממון הצד שעל שלנו בנדון אחר. ממון לו שתתן ע״מ מתנה לבין

 למה בנוסף שלה. ממון לו שתתן ע׳׳מ כמתנה הוא הרי כך בשביל הגט מעכב והוא טוענת
 הגט עבור ממון לדרוש שיכול שא״ת כן מוכיחה המציאות גם הרי הספרים מדברי שהוכח
 אלפים אלף ממונה כל ידרוש שכן עשירה באשה הכפיה מושג בטל א״כ שכופין במקום

הדעת. על יעלה לא וזה הגט תמורת דינרים

דר״ת. הרחקות מענין כלל דיבר לא שמהרשד״ם כתבנו כבר זה לכל בנוסף

 ליטול שבאה באשה נכונה זו סברא לנפשיה דינא איניש עביד בענין שטען מה ג.
 שתפסיק עד הגט לעכב רשאי הוא ואז תורה דין לפי לה מגיעות שאינן זכויות הבעל מן

 ההתחיבויות כל שניתנו שלנו במקרה אולם לנפשיה. דינא איניש עביד מצד וזאת לגזלו

 א״כ שיהיה הוא ביה״ד שיכריע ומה תורה דין לפי גמירא עד יתנהל שהכל והבטחונות
לנפשיה. דינא איניש עביד מצד הגט הבעל יעכב תיתי מהיכי

)ובכלל בהקדם יסתיים לא הרכוש שענין היום גם צופה ועדיין מראש צפה ביה״ד ד.

ומחויבים זע״ז מורדים ששניהם ביה״ד שדעת והיות ערעור( של להליכים הדרוש הזמן זה
הרכוש. עניני של סופיים ופסיקה לברור עד הגט לעכב מקום שום אין בגט

ביותר מוגזמים כדין שלא עשוי חשש כביכול שיש ביה״ד כלפי שנאמרו הדברים ה.
הגט. לכשרות ביותר רגיש שהוא ביה״ד על כלחץ להשמע היו ועשויים

 שהוא ביה״ד שיפסוק ומה שלה רכוש רוצה לא כלל שהוא יאמר שהבעל יתכן ו.

 של הפסיקה לאחר עד הגט דחית זה רוצה שהוא מה וכל ממנה. לקחת רוצה אינו שלה

 כפיה דין כלפיו שיש שבעל מהרשד״ם בשיטת הדיון שכל להשיב יש זו לטענה ביה״ד.
 אין שלנו בנדון אבל תנאים מתנה אבל מיד לגרש מוכן שהוא היינו תנאים להתנות יכול

 אלישיב הרב של במכתבו כלל נתפרש לא וזה הגט לעכב רוצה אלא מיד לגרש מוכן הבעל

 הגט מסירת לעכב יכול גט חיוב או כפיה של פס״ד כלפיו שיש שבעל במהרשד״ם ולא
 שמצאנו מכסימלי עכוב זהו חדשים מששה יותר שהעכוב שלנו בענין ממושכת. לתקופה

 לגרש עליו לגרש חייב שהוא וכיון לבעל. המתנה זמן לתת מקום אין ולכן עגון בעניני
נגדו. גט חיוב שנפסק מהזמן חדשים ששה לאחר לכה״פ או מיד

 חייבים הם ולכן זה על זה כמורדים דינם והאשה שהאיש פסק ביה״ד דידן בנידון

 לחייב לנגדנו עומדת האשה תביעת והנה הגדול. ביה״ד ע״י גם אושר זה פס״ד להתגרש.
 לחייב שחששו ויש השונים בפד״ר נדון זה דבר והנה מחמתו מעוכבת מדין מזונות הבעל
 שליט״א גורטלר נ. הרה״ג ידידנו בנימוקי עיין אולם ידים מעשה לאשה דיש היכא האשה

 ותנא דידן לפס״ד זאת וצירף המערערים דברי כל את לדחות ומנומק ארוך מאמר שכתב
בחלק ח׳׳ב שלמה שמע בספרו בפ׳׳ת אב׳׳ד שליט׳׳א עמאר שלמה הרה׳׳׳׳ג ה׳׳ה לה דמסייע
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 להלכה להכריע דיש נראה בדבר העיון לאחר זה. דין לבסס י״ט בסימן שהאריך אבהע״ז
 שליט״א איזרר ח. הרה״ג האב״ד זה פס״ד לבסס שהוסיף וכמו דידן במקרה ובמיוחד כן

 במזונות להלכה שהוכרע במה להן ניחא לא שעדיין לדעות נחשוש אם )אף דילן דבדין
 ע״י הם ידיה שמעשה מחמת דילן במקרה להכריע איכא עכ״ז קנם מטעם דזה מעוכבת

 הדוחק שע״י ידים במעשה מ״מ במעוכבת ידים מעשי לבעל יש אם שגם לומר יש הדוחק(
 אך בדבר. והרחיב והעמיק ודעת טעם ובטוב הנטויה כידו בדבר שהאריך עי״ש ליה. לית

 מאשתו לו דמגיע מלוג נכסי פירות המזונות מחיוב לנכות איכא אם לברורי גבן פש
החילותי. ובזה הדבר להרחיב לי הניחו מקום ואמרתי בדבר קיצר האב״ד דבזה לו הנשואה

 האם להתגרש שחיבת פסקו שביה״ד מורדת באשה לדון דיש נראה הדבר בתחלת
 הפירות הפסיד הבעל שגם נראה פרקונה שהפסידה נחליט ובאם לאו. או פרקונה מפסידה
 דף בב״ב הרשב״ם מדעת )חוץ בראשונים. וכמבואר עיקר פרקונה שהרי כנגדם. לו שתקנו

 סעיף סט סימן אבהע״ז השו״ע והנה עליו( שחלקו ובראשונים בתום׳ ועיין בדבר דחולק מט

 שומעין אין אשבה, אם שתפדני חפצה ואיני פירות נותנת איני אומרת היא ״אם פסק ח
 פודך איני אומר הוא אם כתב ס״א ע״ח ובסימן עכ״ל הכותים״ בין תטמע שלא כדי לה

 אם ״ואף וז״ל כתב סק״א שם ובב״ש לפדותה. חיב אלא לו שומעין אין פירות אטול ולא

 בין תטמע דלא היכא כי מהני לא נתרצו שניהם ואפי׳ פודך איני הנישואין קודם אמר
 יכול דהבעל ז סעיף ס״ט בסימן מבואר דהא תמוה דלכאורה הקשה יעקב והבית הגויים״.

 וירושתה( כתובה עיקר עונה )שהם דברים מג׳ חוץ בהם שמתחייב הדברים בכל להתנות
 אם בין שנחלק אם וז״ל... לתרץ יעקב הבית וכתב פרקונה. על גם להתנות שיכול ומשמע

 כהנא כדרב בד״ה פ״ג דף תום׳ כמ״ש תנאי בלשון שלא אותו פטרה בין תנאי בלשון אמר

 ובפרוקנה חכמים בתקנת אפשי אי וכאומר כסילוק רק הוי לא תנאי בלשון שאינו שכל
עכ״ל. הגויים״ בין תטמע שלא כדי ... מועיל אינו

 דאז בגט חויבה לא הפחות שלכל או בעלה תחת היושבת באשה מיירי דכ״ז ונראה

 חייב בי״ד כאשר אך חכמים. לה שתיקנו מהחיוב עצמו לפטור כמיניה כל ולא כאשתו היא
 דאשה סק״ה צ בסימן יעקב״ ״בבית וכמבואר בפרקונה. חייב שאינו ודאי הרי בגט האשה
דילן. במקרה דה״ה ונראה בפרקונה חייב אינו ביה דאגידא אף גירושין בספק שהיא

 אינה שאשה בראשונים שהוזכר אחד דטעם אליבא זה דכתיבנא מאי זה כל והנה
 אך העכו״ם בין תטמע שלא שתקנו והטעם פירות אתן ולא פדיון רוצה איני לומר יכולה

 לך נותנת איני לומר יכולה לא שהיא בדבריו שמבואר בכתובות הר״ן טעם לפי דגם נראה

 ובמקרה לשמשו שפחה לו דיהא הבעל של לטובתו גם היא זו דתקנה תפדני ולא פירות
 ובמציאות כחדא להם מתדר ולא להתגרש חייבים ששניהם ביה״ד פסק דכבר כיון דילן

 בתקנת אפשי אי דאומרת ה״ז ממילא ולכן לשמשו. שפחה לו אין הרי שלפנינו העגומה

לגרשה. דחייב אינה, כבר לטובתו דהתקנה לה דשומעין חכמים

 דבמזוני אע״ג וז״ל אע״פ בד״ה מז: דף בכתובות שכתב המאירי לטעם שגם ונראה

 נותנת ואיני יפדני לא אמרה מציא לא מיהא בפירות עושה ואיני ניזונת איני אמרה מציא
אין פדיון אבל תקנה היא וזו לה שמספיקין בעצמה יודעת כן שאמרה כל שבמזונות פירות
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 זו ואין תתחרט כך לידי וכשתבא כך לידי תבא שלא היא סבורה אלא בכך גומרת דעתה
 על שמוחלת דעת אומד כאן יש שלנו ובמקרה הנחמדים. בדבריו עי״ש עכ״ל תקנתה״.

 בהקדם להתגרש ובעיא ולכתובתו, ליה בעיא ולא לה. ברורה התקנה ומשמעות הפדיון
 בתקנת אפשי ואי אחיזרי ושדיא טיבותך ושקול לפורקנך בעית לא כאומרת היא והרי

דעת. גמירות לה שאין חשש כאן ואין כזו חכמים

 ואיני ניזונת איני לומר יכולה במזונות מדוע טעמים שני עוד הוזכרו בתום׳ והנה
 בהגהות גם דבריהם )הובאו תפדני. ולא פירות אתן לא לומר יכולה אינה ובפדיון עושה,

 אפשר אי לומר יכולה דבמזונות כתבו הראשון ובטעם י״ח הלכה י״ב פרק אישות מימוניות

 כנגד שתוקן מזונות דשאני כן. לומר יכולה אינה ופדיון בפירות אולם חכמים בתקנת
 ויכולה יומי יום הוא המזונות שחוב עושה ואיני ניזונת איני לומר אשה ויכולה ידיה מעשה

 לגמרי. חז״ל תקנת עוקרת אינה כן ועל לחזור יכולה ומחר תזכה שלא היום להפקיע
 הרי לומר שיכולה תאמר ואם פרקונה תחת הם ימיה כל של שפירות ופדיון פירות משא״ב

 חיובי כל את לסלוקי דבעיא כיון זה טעם לפי דגם ונראה חכמים תקנת עיקר את עקרת

 אין גם כך ומשום ממילא התקנה בטלה הרי בעתיד ולא היום לא לחזור רוצה ולא האישות
 וידו הקרקע בגוף זכיה לבעל שיש שם שהוזכר השני הטעם לפי ברם שכנגדם. פירות לו

 מקום היה לכאורה ולפ״ז במזונות משא״ב חכמים בתקנת א״א לומר יכולה לא ולכן כידה
 חייב ואיני גבך ממוני לומר יכול והבעל לפירות, זכותו את להפקיע יכולה דלא לומר

 לפירות הבעל של זכותו את להפקיע אחר ממקום לדון דיש נראה אך מזונות. לך לשלם

להלן. שיבואר וכמו

 אינו מתה דאם י״א אשתו על דהמורד הרמ״א כתב באבהע״ז ס״ה צ״ג בסימן הנה
 המותר ידיה ומעשה פירות לו דאין נראה כן וכמו וז״ל... יעקב בבית ע״ז וכתב יורשה״

 רק ופרקונה מזונות תחת ופירות ידיים מעשי תיקנו לא שחז״ל מורד כשהוא ממזונותיה
 המדיר בפרק מקובצת( בשיטה )שהובא והרא״ה הר״ן מדברי אך מאישות״ למורד ולא לבעל

 מפסיד לא עכ״ז כתובה בתוספת אותו דקונסים ואף פירות אוכל דהבעל נראה ע״א ע״ג דף
 זה שמחלוקתם נראה ברם דלעיל. יעקב הבית לדברי סתרי ודבריהם עי״ש. דידיה זכויות

 בכחו דאין והרא״ה להר״ן ס״ל ובזה ופרקונה כתובתה הפסידה לא דהאשה היכא רק

 הכא אבל שכנגדם. פירות מפסיד לא הוא גם ולכן משביה להצילה דידה זכותה להפסידה
 לה שאין משום וזאת פירות לו דאין יודו כו״ע ביה״ד, ע״י בגט וחוייבה מרדה שהאשה

פרקיו•
 דיש יוחנן כר׳ שם פסק דהרי״ף י״ז: דף בגיטין הרי״ף בדברי מפורש לכאורה וכן

 כתיבה משעת דאמר כר״ל הלכתא מ״ד ואיכא וז״ל וכתב הגט נתינת שעת עד פירות לבעל
 בפרוקנה פירי לענין הכא אבל מונין, כתיבה משעת עמה מתיחד דאינו וכיון מילתא תליא

 דמטי עד פרוקנה פקע דלא וקיי״ל פירות תחת פירקונה תיקנו כדאמרינן מילתא תליא
 הרי לעניננו. הצריך עכ״ל פירי״. ליה אית בפרוקנה דמחייב כמה כל הילכך לידה גיטא

 ופרוקנה חכמים תקנו זה תחת דזה דידה בפירות זכה לא פרקונה חיוב לבעל דאין דהיכא

 בבית זה כעין מצאתי ובאמת פירות. לו אין וממילא פרקונה הפסידה שמרדה וכיון עיקר
כיון פירות לו שאין נראה וכן וז״ל גירושין ספק שנתגרשה מי בד״ה ס״ה צ בסימן יעקב
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 החיוב גם נתבטל דידיה מחיובה תחז״ל של החיוב שנתבטל וכיון פרקונה מחיוב שנפטר
 חיזקו שחז״ל כיון פרקונה מפסידה שלא תאמר אם ואף עכ״ל. דידה מחיובא תקנ״ח של

 היכא ה׳׳מ פרוקנה להפסיד יכולה דלא שאמרו מה דכל נראה אך לעיל. כמבואר זו תקנה
 בטלה בזה דילן וכמקרה להתגרש והאשה האיש על חיוב דאיכא היכא אך גט חיוב לה דאין

 ״דהיכא השו״ע וז״ל מדור לגבי ה׳ סעיף ע״ח בסימן שמבואר שמצאנו וכמו חז״ל תקנת
 דחייב היכא הרי לפדותה״ חייב אינו ונשבית לגרשה בגללו שחייב נדר אשתו דמדיר

לעיל. וכדכתיבנא מלוג נכסי פירות דין פקע וממילא שהאשה של פרקון דין פקע לגרשה

 את ומביא בשלום אשתו עם בחי דוקא פירות לבעל איכא דהיכא לומר נראה עוד
 רבנן ליה תקינו כי פ: דף בכתובות שמבואר וכמו התקנה מיועדת שלזו לבית ביתא רווח

 הבית מזון ויהא לביתו הפירות ״שיכניס ז״ל רש״י ופירש ביתא״ רווח משום לבעל פירות
 על דמרד כיון והכא בשפע הבית שיהא היינו ביתא דרווח כתב ובמאירי לה״ וייטיב מצוי

 ממזונות ולנכות פירות לקבל זכות לו שתהיה תיתי מהיכי גיטא לה לתת וחוייב אשתו

גבך. ממוני מדין

 ביה״ד חברי ע״י שהוזכרו הטעמים ובתוספת לעיל שהוזכרו הטעמים מכל כן על

 לנכות יכול הוא ואין מחמתו מעוכבת מדין אשתו במזונות חייב שהבעל לפסוק אני מצטרף
 זו לאשה לפסוק דיש נראה המזונות של השעור ולגבי מלוג. נכסי פירות אלו ממזונות

 בכח יחזיקנה שלא מדין רק לחייבו ויש עמו, עולה של דין כאן דאין בינוניים מזונות
הכשרות. ישראל כבנות שיפרנסה בעל ושתמצא

שמן א.

דוחלטד!

 ניתן שכבר לאחר בעלה מחמת מעוכבת היותה מכח למזונות האשה תביעת לפנינו
גט. לחיוב פס״ד

 ביה״ד בזה המצורפים ביה״ד חברי ונמוקי הטענות ולאור הצדדים טענות שמע ביה״ד
 א׳ מיום החל לחודש למזונות ש״ח 1800 סך א.ח. לאשתו לשלם א.א. הבעל על פוסק

 מבורר אינו עדיין בו הבעל שחיוב מדור כולל איננו זה סכום .30.10.2000 תשס״א בחשון

לביה״ד.

ר ח. ר י ז ב״ד - אי ר נ.א ל ט ר שמן א.גו
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22881510-22-1 מם׳: תיק

חיפה האזורי הרבני הדץ בית

ם כבוד בפני הדייני

גמזו ש. י.הרצברג ח.אב״ד - שלוש ש.

ב. ל.התובעת:

ד ג נ

עו״ד גרישנטיין, א. ב״כ ע״י ב. א.הנתבע:

מזונות תביעת הנדון:

 קבע וביה״ד בחו״ל הי׳ בעלה בעלה. נגד מזונות תיק ופתחה לביה״ד פנתה האשה

 ימים עשרה תוך התקיים הדיון לבעל. הזמנה נשלחה וכן לאשה הזמנה נשלחה לדיון, מועד
 תיק את וסגר לבקשתה נעתר אחד דיין בחתימת ביה״ד המזונות. תיק לסגור בקשה והאשה

 שהאשה כיון לדיון, מועד ולקבוע התיק לפתוח לביה״ד פנה עו״ד - הבעל ב״כ המזונות.
 תידון שהתביעה כך על עומד והבעל לערכאות לפנות שתוכל כדי בביה״ד התיק את סגרה

הרבני. בביה״ד

 הרוב דעת עפ״י פסק האזורי ביה״ד אך התיק את לפתוח שאין היתה המיעוט דעת
המזונות. בתביעת דיון לקיים דיש

 לדחות התובע שביד דין פסק ביצוע לענין שפירשו יש תחילה לתובע דנזקקים הא א.
תחילה. לתובע נזקקים אין לנתבע הפסד כשיש אך הדיון ולפצל

 מה ע״י היזק לנתבע יגרם לא אם לבדוק ביה״ד על ביה״ד בפני טוען הנתבע כשאין אף ב.
 הבעל עם להשלים כדי התיק לסגור האשה כונת היתה לא דידן ובנדון עושה שהתובע

התיק. לסגור לביה״ד הי׳ לא ע״כ בערכאות לתבוע כדי אלא

 שחייב קול עליו שיצא שמע והנתבע פלוני על תביעה לו שיש התובע אמר לא אם אף ג.
 ביה״ד על מוטל לא ואם לו חייב שהוא השטר שיראה פלוני לאותו לתבוע יכול לפלוני
נכסיו. יוזלו שלא כדי כתב בנתינת מעליו הקול לסלק

 התביעה מביטול הוא הנזק אלא התביעה, מהגשת ניזוק הבעל שאין דידן דבנדון אפשר ד.
תביעה. לו שאין כשטוען תביעה להגיש אדם לחייב אין אולי בבי״ד

 ממנו לשמוע שא״צ אפשר עו״ד שכר התיק סגירת לאחר ורק מהדיון הנתבע ידע כשלא ה.
השגותיו. את כלל

דותוכן:
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 כן התביעה הוגשה שבפניו לביה״ד הוגשה כשלא בבי״ד תיק לסגירת לבקשה תוקף אין ו.
התיק. סגירת בקשת את אליו להעביר יש לדין הוזמן כשהנתבע

 בי״ד אך בידו הרשות שיחיד שסברו יש מאיסור חברו להפריש מצווה יחיד כל אם נחלקו ז.
מצווה. יחיד שכל שסברו ויש מצווין

תחילה. לנתבע נזקקים התובע תביעת מחמת שלא אף הנתבע של נכסיו כשזיילי ח.

 שחייב כשמודה אבל פטור שהוא טוען כשהנתבע זה תחילה לתובע דנזקקים דהא אפשר ט.
לו. ונזקקים כתובע שדינו אפשר החיוב הוא כמה לדעת ורוצה

לו. ונזקקים תובע דין לו שיש נראה המשפט בית ולא יפסוק שביה״ד תובע כשהנתבע י.

דין פסק

 בי״ד בחו״ל נמצא שבעלה וציינה בעלה נגד מזונות תיק ופתחה לביה״ד פנתה האשה
 נשלחה, לבעל שההזמנה מציין בי״ד האשה. מגורי למקום נשלחה ההזמנה מועד קבע

 נעתר ובי״ד התיק לסגור ובקשה האשה הופיעה תאריך באותו ימים. 10 תוך התקיים והדיון

 שהבעל כיון לדיון מועד ולקיים התיק לפתוח הבעל ב״כ פנה לאח״ב אחד. דיין בחתימת
 שהתביעה כך על עומד הבעל ולכן אחרת לערכאה לפנות כדי התיק סגרה והאשה בחו״ל

הרבני. בבי״ד תידון

 יגש דברים בעל מי שנאמר תחילה לתובע אלא נזקין שאין מנין מ״ו: ב״ק במם׳
 ובפרוש נכסיה זילי דקא דמי והיכי תחילה לנתבע שנזקקין פעמים נהרדעי אמרי - אליהם

 ביצוע לענין שפרשו ויש ל״ה. סנהדרין במם׳ והתוספות הרא״ש ע״י הפרושים רבו הסוגי׳
 הדיון לדחות לבקש יכול אז הנתבע, שיביא לפני עדים להביא מבקש התובע שאם דין פסק

 ובכולם תביעותיו לפצל התובע של זכותו תביעות הרבה לו יש אם אחר במועד ולקיימו
 עומדת זו זכות אין הרי התובע מעמדת כתוצאה הנתבע נכסי זל דאם כנהרדעי לך קיימא

לתובע.

 ים כ”וכ הם גדולות סברות כולם דלהלכה והעלה השיטות כל הביא בב״ק והרא״ש
 נכסי שזיילי לא אם וסיים השיטות כל את הביא כ״ד בסי׳ הרמ״א וכן פ״ד ב״ק שלמה של

ע״כ. הדיינים עיני ראות כפי היזק לנתבע שיש או הנתבע

 נזק כך ע״י שיגרם באופן זמן לאחר ודחייתו המשפט להפסיק התובע דזכות הרי
 ולדחות המשפט להפסיק לו מאפשרים ולא לנתבע אלא לתובע נזקקים לא בי״ד לנתבע

הדיון.

 הטענות שיתבררו ולפני הבעל נגד חמורות טענות טענה דהאשה דידן בנידון ונמצא

 שאין כיון התביעה ומבטלת סוגרת שהיא בי״ד בפני מצהירה היתה ולו התיק לסגור בקשה
 נקיון בחוסר באה כאן אבל שפיר עמו להשלים רצונה או בעלה את לתבוע בכלל רצונה
 לנתבע נזק שיש להם כשנראה לערכאות, לפנות שתוכל כדי התיק לסגור מטרתה וכל כפים

 התיק לסגור התובע בא אלא טען שלא אע״פ או בי״ד בפני כן טען כשהנתבע מדובר זה אם
לנתבע. נזק שיש כיון הבקשה דחית על להחליט יכול בי״ד הנתבע, ידיעת בלי
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 שהתובע רואה כשהיה דהרא״ש ג׳ סעיף ט״ו סי׳ בשו״ע מרן שפסק ממה להוכיח נ״ל
 דידן בנידון ולכן זה בדין להשתדל דיין לשום שאין הנתבע ביד ונותן כותב היה רמאי

ברמאות. החשוד דין בעל של כוונתו את לסכל בי״ד חייב ערמה בדרך נקטה שהתובעת

 לו ויאמר מישהוא וכשיבוא תיק לפתוח אדם יוכל שלא בפרוש כתוב הדיון ובתקנות
 ולכן זו. תופעה למנוע באה התקנה שם, תיק אותו ויפתח ילך אחרת בערכאה תיק לפתוח

 צדק שופט בתור בשבתו ובי״ד כדין. נעשה לא בבי״ד התיק שסגירת לנו נוגעת התקנה
כנות. בחוסר לבי״ד שבא למי יד לתת אין לכן עושקו מיד עשוק להציל

 גם השלמנו וטוענת לבי״ד באה שהאשה באופן גם החובה מוטלת בי״ד על ולכן

הבעל. תגובת ולבקש בקשתה העתק להעביר יש זה בנידון

 דלא להניח וסביר בחו״ל שוהה הוא כי נכונה לכתובת לא הוזמן שהבעל דידן בנידון

 שנשלחו מיום ימים עשרה נקבע והדיון מאחר הדיון מועד לפני ההזמנה אליו הגיעה

 אליו שהגיעה לודאי קרוב הרי לארה״ב הזמנה לו שלחה שהאשה שנאמר והגם ההזמנות
הדיון. מועד אחרי

למזונות. האשה בתביעת לדון מועד לקבוע ויש פתוח שהתיק לבי״ד נראה כן ועל

ש ש. ב״ד - שלו א

... ביום ולמזונות נישואין לאישור תיק פתחה אשר היא האשה לפנינו אשר בנידון
 אישור בענין ורק אך לדון ובקשה התובעת הופיעה הדיון במועד ... ליום נקבע הדיון

 נעתר ביה״ד ואכן בחו״ל שוהה שבעלה וציינה למזונות תביעתה את ולמחוק הנישואין

התיק. את וסגר לבקשתה

 את לבטל ועתר הנתבע, ב״כ גרינשטיין, א. מר עו״ד הופיע שבועות מספר לאחר
 ופנתה ההחלטה את ניצלה התובעת כי בנתבע. פוגעת זו החלטה כי התיק לסגירת ההחלטה

 המשפט שבבית להניח ויש נכסיו בעתיד שמדובר ומכיון למזונות. בתביעתה המשפט לבית
ההלכה. לפי המגיע מעל הרבה מזונות יקבעו

 כאמור בקשה ״הוגשה 3 ס״ק ע״ח תשנ״ג הדיון״ ב״תקנות בנאמר יתדותיו את ותמך

למשיב״. או לנתבע הבקשה העתק יועבר לדיון הוזמנו המשיב או שהנתבע אחרי

 לפני התיק את מלסגור מנוע ביה״ד ע״כ לביה״ד לדיון הוזמן כבר שהנתבע ומכיון
השגותיו. את מהנתבע שיקבל

 היה לא שכן כדין ניתנה ביה״ד והחלטת תומה לפי פעלה שהאשה טען האשה ב״כ

 לאחר עד הדיון מועד על ידע לא הוא שהרי הנתבע של והסכמתו השגותיו את לבקש צריך
 שייצג ב״כ שלח או הופיע לא הוא מדוע ידע הוא ואם התביעה לסגירת ההחלטה שנתנה

בתביעה. הדיון בשעת בביה״ד אותו

לעיל. האמורה התקנה של מקורה את ולברר קנקנה על לתהות עלינו והנה

 אבוה בר רבה אמר ע״ב: מ״ו דף ב״ק במם׳ דאיתא במה היא שמקורה נראה ולכאורה

 דבריו יגיש אליהם״ יגש דברים בעל ״מי שנאמר תחילה לתובע אלא נזקקין שאין מנין
נכסיה. זילי דקא דמי והיכי תחילה לנתבע שנזקקין פעמיים נהרדעי אמרי אליהם
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ההלכה. לפי הם וכולם רבים פרושים פורשו זה מאמר ועל

רוצה ואינו זה על טענות הרבה לו שיש שאומר כגון כ״ד: סי׳ בחו״מ הרמ״א וכתב

 כפי לזה היזק לנתבע שיש או דנתבע נכסיה שדלי לא אם לתובע שומעין עכשיו לטעון
הדיינים. עיני ראות

 כלל התובע אמר דלא אף נכסיה חילי דבמקום ונראה י״ב: בס״ק שם הסמ״ע והוסיף
 לפלוני שחייב עליו יוצא שקול שמע הנתבע אלא פלוני על תביעות לו שיש ביה״ד לפני

מוטל יראה לא ואם עליו שבידו שטר ביה״ד לפני שיראה פלוני לאותו לתבוע הוא יכול
שלא באופן כרוז יעשה או לידו חתום כתב בנתינת מעליו קולות הקולי לסלק ביה״ד על

עכ״ל. נכסיו יתזלו

 נכסיה חיילי באופן מדבר הרמ״א שכן לפנינו אשר לנידון מדבריהם להקיש אין אולם
 הוזלו שנכסיו ומכיון זו להגשה שמועות על או התובע של התביעה הגשת מחמת דנתבע

 זה לענין נהפך הנתבע ולכן ידו על כניזק הוא הרי התובע של ופועליו מעשיו מחמת
תחילה. דבריו שישמעו וזכותו כתובע

 וכיון הלה של תביעתו מחמת נתבע של נכסי חילי פ׳ הנמוק״י של מלשונו נראה וכן
עכ״ל. וכו׳ יפסיד שלא כדי לאור תביעתו להוציא לכופו יכול שכן

 טענתו אלא ניזוק. הוא אין התביעה מהגשת שהרי הפוך המצב הרי בעיניננו אולם
 וטוען חוזר שהוא בשעה תביעה להגיש אדם לחייב בחז״ל מצינו ולא מביטולה ניזוק שהוא

תביעה. לו שאין

 הוצאות לו שנגרמו יתכן שלנתבע מכיון היתה התקנה מתקני כוונת הנראה וכפי

 לאחר שעד דידן בנידון אבל תשובתו את ממנו לבקש יש ע״כ עו״ד שכירות כגון משפטיות
 שכר הוא התיק סגירת על החלטה שנתנה לאחר ורק מהדיון הנתבע ידע לא הדיון מועד
בתוקפה. היא התיק סגירת על ביה״ד והחלטת להשגותיו מקום אין ע״כ עו״ד

ג ח. ר ב צ ר ה

 לבקשת להענות לא שליט״א שלוש שלמה הרב הגאון האב״ד כבוד לדעת מצטרף אני

דלהלן: מהנימוקים המזונות תביעת לבטל כ”וב האשה

 כתוב התביעה ביטול בענין ע״ח באות ו׳ פרק הרבניים הדין בבתי הדיון בתקנות

 ידו על שהוגשה בקשה או תביעה הדיון משלבי שלב בכל לבטל הרוצה דין בעל 1 בסעיף
 הוגשה 2 ובסעיף הבקשה. או התביעה הוגשה שלפניו הדין לבית לכך בכתב בקשה יגיש

 את להעביר יש אם הדין בית יחליט - לדין הוזמנו המשיב או שהנתבע לפני כאמור בקשה
 שהנתבע אחרי כאמור בקשה הוגשה 3 ובסעיף לאו. אם למשיב או לנתבע הבקשה העתק

 אם ההחלטה 6 ובסעיף למשיב. או לנתבע הבקשה העתק יועבר - לדין הוזמנו המשיב או

הדין. בית של דעתו לשיקול מסורה לדחותה או כאמור הבקשה את לקבל

 הוגשה ואח״ב מזונות, לתביעת וב״כ האשה ע״י בקשה שהוגשה שלפנינו ובנידון

 לסגור החליט והוא יחיד, דיין לפני התביעה ולביטול התיק לסגירת וב״כ האשה ע״י בקשה
סיבות: משתי הדיון תקנות את נוגד שזה כיון תוקף לזה אין התיק. את
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 התביעה הוגשה שלפניו דין בית אותו לפני התביעה לביטול בקשה הוגשה לא .1
יחיד. דיין לפני אלא 1 בסעיף שכתוב כמו

.3 בסעיף שכתוב כמו ולמשיב. לנתבע הבקשה את העבירו לא .2

 אם ביה״ד בהחלטת תלוי כן גם לדין הוזמן שהנתבע לפני הוגשה שהבקשה ואפילו
 כבר אם אבל .2 בסעיף שכתוב כמו לאו אם למשיב או לנתבע הבקשה העתק להעביר יש

 לנתבע הבקשה העתק להעביר יש אם הדין בית בהחלטת תלוי לא אז לדיון הנתבע הוזמן
 שבנידון וכיון .3 בסעיף שכתוב כמו לנתבע הבקשה העתק להעביר חייבים אלא לאו. אם

 ביטול בקשת להעביר צריך היה לכן לדין הוזמן שהנתבע אחר הבקשה הוגשה שלפנינו

 את שהעביר לפני התיק את סגר היחיד הדיין אלא כן עשו שלא וכיון לנתבע. התביעה
 הב׳׳ד לפני ונשאר תוקף. התיק סגירת של להחלטה אין לכן לנתבע, התביעה ביטול בקשת

 ולבטל התיק את לסגור וב׳׳ב האשה לבקשת להענות האם להחליט דיינים ג׳ של בהרכב
 כמו המזונות בענין ידון שביה״ד וב״כ הבעל לבקשת להענות או המזונות תביעת את

.6 בסעיף שכתוב

 של התיק את ולסגור לבטל וב׳׳ב האשה לבקשת להענות אין טעמים ג׳ מפני ונראה

 לבעל יגרם ועי״ז משפט לבית תביעה להגיש מטרתם שכל כיון הדין בבית המזונות תביעת
עושקו. מידי עשוק להציל בזה מחויב דין ובית תורה. דין פי על שלא גדול כספי נזק

 לאפרושי מצווה יחיד כל שאפילו א׳ ס״ק ג׳ בסימן נתיבות והמשובב הנתיבות ודעת
 מחויבים בי״ד אבל בידו הרשות שיחיד י׳ אות ח׳ מצוה המנ״ח ודעת מאיסורא. חבירו

 לאפרושי מחריבים בלבד שבי״ד קע״ז תשובה בחו״מ החת״ס ודעת מאיסורא. לאפרושי
 שבית וכיון ח׳. אות הציון בשער תר״ח בסימן ברורה המשנה דעת וכן עיי״ש. מאיסורא

 לסגור וב״כ האשה לבקשת להענות שאין כ״ש עושקו. מידי עשוק להציל בזה מחויבים דין

הבעל. את לעשוק סיוע ולתת התיק

 נזקקין אין כ״ד סימן חו״מ בשו״ע ונפסק ע״ב מ״ו דף בב״ק בגמרא מבואר נראה עוד
 הב״י בשם הרמ״א וכתב תחילה. לו נזקקין דנתבע נכסי זיילי ואם תחילה. לתובע אלא
 עכשיו לטעון רוצה ואינו זה על טענות הרבה לו שיש התובע אומר שאם הרשב״ץ בשם

 דבמקום ונראה וז״ל י״ב בס״ק הסמ״ע וכתב הנתבע נכסי שזיילי לא אם לתובע שומעין
 הנתבע אלא תביעות פלוני על לו שיש ביה״ד לפני כלל התובע אמר דלא אף נכסי חיילי

 הב״ד לפני שיראה פלוני לאותו לתבוע הוא יכול לפלוני שחייב עליו יוצא שקול שמע
 בנתינה מעליו קולות הקולי לסלק דין הבית על מוטל יראה לא ואם עליו שבידו חוב שטר
עכ״ל. נכסיו יתזלו שלא באופן כרוז יעשה או חתום כתב לידו

 אלא התובע, של התביעה מחמת לא נכסי המתזיילי כאשר שאפילו מהסמ״ע ומבואר

 כיון מ״מ עליו שיצא בקול אשם אינו התובע שאפילו ואפשר עליו, שיצא אחר קול מחמת
לנתבע. נזקקין הפסד לו שיש

 למזונות האשה תביעת מחמת לא הוא הבעל של שההפסד אפילו שלפנינו בנידון ולכן

 הפסד לנתבע שיגרם וכיון הפסד, לבעל יגרם התביעה ביטול מחמת אלא הדין, בית לפני
המזונות. בענין ידון הדין שבית לנתבע נזקקין לכן
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 לכן פטור שהוא טוען הנתבע אם היינו לנתבע ולא לתובע נזקקין שהדין נראה עוד
 פטור שהוא טוען והנתבע עכשיו לתבוע רוצה לא וכשהתובע לנתבע. ולא לתובע נזקקין

 בנידון אבל לפנינו ממונית תביעה לנו אין א״כ פטור אתה לדבריך הרי לנתבע אומרים לכן
 גובה על לפנינו הדיון אלא לאשתו מזונות חייב שהוא מודה הבעל הנתבע שלפנינו

 חייב הוא מזונות כמה שידונו דין מבית שתובע תובע דין לו יש הנתבע בזה המזונות
לאשתו.

 שלבית טענתו שיקבל הדין מבית שתובע תובע. דין לו יש הנתבע שהבעל נימוק עוד

 שכתב מהטעמים וכן הנ׳׳ל הטעמים מכל המשפט. לבית ולא בענין לדון סמכות יש הדין
 בענין לדון הסמכות לביה״ד שיש נראה שליט״א שלוש שלמה הרב הגאון האב״ד כבוד

המזונות. תביעת תיק את ולסגור לבטל וב״כ האשה לבקשת להענות ואין המזונות תביעת

מזו ש. י. ג

דוחלטד!

 טענת את לקבל דעות ברוב ביה׳׳ד מחליט הלכתי ומו׳׳מ שבתיק בחומר עיון לאחר
 ביה״ד. בפני המזונות בתביעת דיון ולקיים הבעל ב״כ

לתיק. מצורפים והמיעוט הרוב נימוקי

מזונות. ופסיקת טו״מ לשמיעת מועד לקבוע יש

ש ש. ב״ד - שלו ג ח.א ר ב צ ר מזו ש. י.ה ג
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ירושלים - הגדול הרבני הדץ בית

הדיינים: כב׳ בפני

דיכובסקי ש. טופיק מ. נשיא - דורון ב. א. הראשל״צ

עו״ד גרובר, ז. ב״כ ע״י - המערערת בי. ב.

נגד

עו״ד גרישנטיין, א. ב״כ ע״י - המשיב א. ב.

מזונות תביעת הנדון:
 פסק דעות שברוב בחיפה האזורי ביה״ד החלטת על הגדול בביה״ד ערעור הוגש

 ופסק הערעור את קבל דעות ברוב הגדול ביה״ד ביה״ד בפני המזונות בתביעת דיון לקיים

סגור. שהתיק האזורי בביה״ד המיעוט כדעת

התוכן:
 בי״ד ביד כשאין אך תורה בדין בביה״ד להתדיין יהודי כל של חובתו שודאי אף א.

 שידוע אף בביה״ד התיק לסגור האשה ביד לעכב אין תילם על הדת משפטי להעמיד
לערכאות. וללכת בביה״ד התיק לסגור שכונתה

דין פסי!

 דיעות ברוב הוחלט שבה ... מיום בחיפה האזורי ביה״ד החלטת על האשה ערעור זהו
ביה״ד. בפני המזונות בתביעת דיון לקיים

 שנכתבו האזורי ביה״ד ובנימוקי שבתיק בחומר ועיון האשה טענות שמיעת לאחר

מחליטים: בנפרד אחד כל ביה׳׳ד, ידי על באריכות

הערעור. את דוחים א.

להוצאות. צו אין ב.

ק מ. פי טו

 הערעור את לקבל נוטה ואני שליט״א, האזורי ביה״ד חברי כבוד של בדבריהם עיינתי

המיעוט. דעת את ולאמץ

 ראוי ובודאי תורה, בדין להתדיין יהודי כל של חובתו כי ספק אין דברים: של לגופם

 תיק את תסגור ולא למזונות, בתביעתה רבני בבי״ד המשיב עם תתדיין שהמערערת
הדת משפטי להעמיד בידינו ו״אין היות אולם, בביהמ״ש. לתבוע במטרה בביה״ד, המזונות
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 ביה״ד בסמכות המערערת את ללכוד יהיה שנכון סבור אינני הרמב״ם, כלשון תילם״, על
 אינו הדבר לסגור. תיקה נחשב הדיון״ ״תקנות לפי וכאשר בכך, רצונה אין כאשר הרבני,

 מזונות לתבוע האשה על כופה ביה״ד כאשר דינא, דבי זילותא בו ויש לביה״ד, לכבוד
 גם אני במלכודת. ליפול שלא מחשש רבני לבי״ד פניה למנוע עלול והדבר כרחה, בעל

מסוכן. תקדים לשמש עלול שינתן ופס״ד משפטי, במבחן יעמוד לא הדבר כי סבור

 מונעות אינן הדיון תקנות כי האיזורי בביה״ד המיעוט בדברי צדק יש כי לי נראה
 כל לו נגרם ולא התביעה, על כלל נודע לא למשיב כאשר התיק, את לסגור המערערת מן

לה. מהכנה נזק

 עליה לכפות טעם אין התיק, את לסגור המערערת יכולה הדיון״ ״תקנות ולפי היות

רבני. בבי״ד רוצה שאינה וטוענת עומדת כשהיא לעיל, כאמור רבני, בבי״ד דיון

כסגור. התיק את ולראות הערעור, את לקבל יש לדעתי

קי ש. ס ב כו די

 את קבל שהבעל לפני עוד ולדבריה הדיון, טרם תביעתה ביטלה והתובעת היות

 לבעל לאפשר מנת על כקיימת התביעה לראות אין כלל, כך על ידע ולא לדיון ההזמנה
התובעת. של כרחה בעל הרבני הדין בבית הדיון לתבוע

 בביה״ד המיעוט כדעת כסגור, התיק את ולראות הערעור, את לקבל יש כן על
האזורי.

רון ב. א. א - דו שי נ

דוחלטד!

דעות: ברוב פוסקים לעיל האמור לאור

 בביה״ד המיעוט )כדעת סגור האשה שפתחה המזונות ותיק הערעור, את מקבלים א.

האזורי(.

להוצאות. צו אין ב.

רון ב. א. א - דו שי ק מ. נ פי קי ש. טו ס ב כו די
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-622318 - מספר תיק

יפו - אביב תל האזורי הרבני הדץ בית

ם: כבוד בפני ב״ה הדייני

דומב ד.אלמליח י.אב״ד - קולר מ.

א. ת.התובע:

ד ג נ

מ. פ.הנתבע:

בוררות הנדון:

 נכסי את לנהל אפוטרופסים מונו דרכים, בתאונת נהרגו הקטינים של שהוריהם לאחר
 נאמנות בקרנות הכסף את והשקיעו היתומים, הורי דירת את מכרו האפוטרופסים היתומים,

 ערך בניירות חסוי של כסף להשקיע שיש התקנות להוראות בניגוד וזה המזרחי, בנק של
 הכללי האפוטרופוס לידי במסירה או לפרעונם, ערבה שהמדינה או המדינה, ע״י שהוצאו

 שווי הבנק. עובדת שהיא הקטינים קרובת של יעוץ עפ״י נעשתה ההשקעה השקעה. לשם

 בחיובי דן ביה״ד האפוטרופוסים. כנגד תביעתו את התובע הגיש וע״ז ירד, הנאמנות קרנות

 וקבלו פשרה, לידי הצדדים את הביא כי להחלטה, ביה״ד הוצרך לא לבסוף אך אפוטרופוס,
דין. פסק תוקף לפשרה נתן וביה״ד קנין, ע״ז

 דבמינוהו סוברים יש שכר. כשומר או חנם כשומר דינו אפוטרופוס אם הראשונים נחלקו א.
 שכתבו ויש מפשיעה, אף פטור יתומים אבי ובמינוהו ואבידה, בגניבה אפי׳ חייב בי״ד

אבדה, השבת משום בזה יש עליהם, שיפקח מי ואין לטמיון יורדין היתומים דכשנכסי
 שאין היתומים, נכסי ניהול משום כשו״ש דינו אין אבל דר״י, פרוטה משום כשו״ש ודינו
צדקה. גבאי להיות מצוה ואין חייב

רחוק. בחשש אף הפסד שיהי׳ חשש כשיש יתומים נכסי להשקיע אין ב.

פשיעה. הוה משכון לקחת בלי להלוות ג.

נמנע המזיק מעשה ובגלל רווח, לעשות העומד דבר הניזק ברשות כשיש בין לחלק יש ד.
שלא מדבר היא הרווח מניעת ואם שמים. בדיני המזיק וחייב כגרמא דזה להרויח, ממנו

חשוב זה הניזק, ברשות היתה היא שליחותו עושה הי׳ השליח ואם הניזק, ברשות נמצא
תרעומת. אלא עליו לו ואין לעולם, בא שלא כדבר

אדם. בדיני אף חייב אם ברור שהריוח היכא הפוסקים נחלקו ה.

דותוכן:
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חולקים. ויש חברו, של כיסו מבטל חשיב לא מזומן כשההפסד ו.

הוה דאל״כ גזים, דלא היכא ודוקא חייב, שאינו בדבר אף בשטר עצמו לחייב אדם יכול ז.
אסמכתא.

 ומספק הפוסקים, נחלקו מזומן ובהפסד מזומן. הפסד הוה חוב באגרות כסף השקעת אי ח.
 ובפרט מזיק, בגדר הוה חוב באגרות ההשקעה דאי אפשר אך האפוטרופוס. לחייב אין

 אפשר אולי א״כ האפוטרופוסים, חוקי כפי לפעול מנויו בעת האפוטרופוס שהתחייב
רווחים. מניעת על אף לחייבו

דבר. כבעל או כשליח אפוטרופוס דין האם נחלקו ט.

כיסו המבטל אמרו בזה משליחותו לחזור שיכול בחנם בשליח דדוקא הריטב״א שיטת י.
 שאר ודעת להרויח. יכול שהי׳ מה כל לשלם חייב בשכר שליח אבל פטור, חברו של

 לשלם השליח שהתנה היכא ורק שפטור, כיסו מבטל הוה שכר כשמקבל שאף הראשונים,
לשלם. חייב הריוח, מניעת

 ויש חכמים, מתקנת הוא אעביד ולא אוביר באם החיוב שטעם הסוברים ראשונים יש יא.
המנהג. משום הוא שהחיוב שסברו

חייב אם הפוסקים נחלקו ריוח, מניעת בשליחותו ששינה ע״י כשגרם בשכר בשליח יב.
הצדדים. בין לפשר שיש דס״ל ויש המוחזק, בתר שאזלינן שכתבו יש לשלם.

האמין שלא דאפשר בטל המינוי אם נחלקו מהם, אחד ונסתלק אפוטרופסים ב׳ כשמינו יג.
חברו. בצירוף לא אם מהם לאחד

שניהם. על חל התשלום חיוב פשע מהם ואחד אפוטרופסים ב׳ כשמונו יד.

 מאחד לגבות יכול האם הראשונים נחלקו מהם. אחד מכל לגבות יכול מאחד שלוו שנים טו.
חלקו. לשלם לשני כשיש גם

חברו. בעד ערב שהאחד שלוו כשנים דינם שנים אצל המפקיד טז.

ואת בבי״ד דינא הציית את ותבע דינא, ציית לא האחד ואם לזה. זה ערבים שלוו שנים יז.
 השני של חלקו את גם הראשון את לחייב אפשר בערכאות, יזכה אם בערכאות, השני
ערב. מדין

דינא הציית לחייב וניתן השטר. כל לשלם חייב וכ״א קבלנים, כערבים הם שלוו שותפין יח.
בערכאות. לכן קודם לתובעו וא״צ השני של בחלקו

לשל ערב אחד כל האם הפוסקים נחלקו אפוטרופסים, בשני או שנים אצל שהפקיד אחד יט.
חברו.

דכמו באפוטרופסים, משא״כ חברו עבור ערב שהאחד שומרים שני בין שחלקו יש כ.
 חילוק דיש ואפשר מימנעי. ערבים יהיו אם ה״ה מימנעי דילמא מחשש משבועה דפוטרים

 שכתבו ויש ימנע, לא ממונו חיוב משום אבל ימנע, זה ובגלל איסור שזה שבועה בין
מממון. קיל שבועה דאדרבא

החוק שעפ״י ואף בהפסדים, לחייבו ואין האפוטרופוס דין שפקע נראה הקטן, כשהגדיל כא.
 לחייב אין לכך, והסכים בדבר מבין כשהחסוי מ״מ י״ח, גיל עד הוא האפוטרופוס מינוי

האפוטרופוס.
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דין פסי!

 הנתבעים נגד ת. א. התובע ב״כ ע״י בוררות בתיק כספית תביעה הוגשה ביה״ד לפני
יתומים. עזבון לנהל כאפוטרופסים ביהמ״ש ע״י שמונו ו-צ.ק. מ.פ.

 להופיע מסרב צ.ק. הנתבע בוררות. שטר על וחתם ביה״ד בפני הופיע מ.פ. הנתבע
סירובו. סיבת מנמק ובו כתב לביה״ד והגיש

 במועד לדיונים הופיע לא שהוא ולאחר לדחותם והחליט בנימוקיו עיין ביה״ד

 לכל צ.ק. ב׳ הנתבע נגד תביעותיו את להגיש לתובע לאפשר הוחלט ביה״ד ע״י שנקבעו
לנכון. שיראה ערכאה

 להעמיד התובע את לחייב בקשה מ.פ. הנתבע ב׳׳כ הגיש הנ׳׳ל ביה׳׳ד החלטת לאור
 תביעתו במלוא ימשיך התובע שאם בנימוק וזאת בלבד, הסכום מחצית על התביעה את

 בפסק ולזכות נפרדות ערכאות בשתי תביעתו מלוא את לתבוע למעשה הוא עשוי מ.פ. נגד
בלבד. מ.פ. הנתבע חשבון על תביעתו בכל לזכות או כפול, דין

 מזלו את לנסות יוכל עדיין בשלימותה, תידחה ביה״ד בפני תביעתו אם לחילופין, או
זה. בי״ד של לקביעה בניגוד אחרת בערכאה

ענין: של לגופו

קטינים, היו כאשר א. ואחיו התובע על כאפוטרופסים שמונו הנתבעים התובע, טענת
דרכים. בתאונת נהרגו שהוריהם לאחר

 תקנות פי ועל דולר 123,000 סך תמורת התובע הורי דירת את מכרו האפוטרופסים
 שתי קיימות 1979 תש״מ חסוי( כספי להשקעות )דרכים והאפוטרופסות המשפטית הכשרות

כדלקמן: חסוי כספי להשקעת בלבד חילופיות דרכים

 אחרת משפט בית הורה לא אם הרי הכללי, האפוטרופוס שאיננו אפוטרופוס "מונה
האלה: מהדרכים באחת השוטפים לצרכיו דרושים שאינם במידה החסוי כספי יושקעו

לפרעונם. ערבה שהמדינה או המדינה ידי על שהוצאו ערך בניירות .1

.”השקעה... לשם הכללי האפוטרופוס לידי במסירתם .2

 נאמנות בקרנות הושקע הדירה ממכירת התובע של חלקו התקנות להוראות בניגוד

המזרחי. בנק של כוללת" ו׳׳עמדה "תבל"

 , 179,110 סך הדירה מכירת בגין חלקו את בגיר כבר שהיה א. האח קיבל ... ביום
 140,025 - סך אחיו לאחר כשנה בגרות לגיל שהגיע התובע קיבל ... ביום זאת, לעומת
' בלבד.

 ריבית, כולל לא ... ליום .עדי85,998 בסך נזק נגרם לתובע המצ״ב, דעת חוות פי על

הנ״ל. בסכום הנתבעים את לחייב ומבקש

 הדירה ממכירת שהתקבלו הכספים שאכן היא, התובע טענות על הנתבע תגובת

 המזרחי, בנק של כוללת״ ו״עמדה ״תבל״ נאמנות בקרנות א. האח של דרישתו לפי הושקעו
בנק. עובדת מדודתו קיבל שא. ייעוץ עפ״י נעשתה ההשקעה
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ערך. מניירות חצי משפחה קרוב רו״ח באמצעות א. הגדול האח קיבל ... ביום

 שאחיו לאחר כשנה דהיינו שנה, עשרה שמונה לו שמלאו לאחר רק חלקו את קיבל א.

 הואיל אחיו, שקיבל מהסכום קטן סכום בבנק לרשותו עומד כי הוברר ואז חלקו, את קיבל
 פחות 29,000 כ- הנתבע חישוב לפי קיבל התובע בינתיים. ירד הנאמנות קרנות ושווי
זו. מירידה כתוצאה וזאת

הקטינים, של משפחתם קרוב רו״ח של פיקוחו תחת עמדו האפוטרופוס חשבונות

 לציין, יש האפוטרופסות. על כספי דו״ח וקיבל החשבונות, את בדק חדשים כמה מידי אשר
 בהתאם נעשו כאפוטרופוס שרותו שנות כל לאורך כאפוטרופוס הנתבע פעולות כל כי

 דווקא נאמנות, בקרנות הושקעו הדירה מתמורת שנתקבלו הכספים ורק החוק, להוראות

 עבור דירות לרכישת עד הקצר הזמן למשך ערכם על לשמור מטרה ומתוך א., דרישת לפי

האחים.

 כל רשלנות ובלא לב בתום במיומנות, נעשו הנתבע ידי על שנעשו הפעולות כל וכי
 טובת כל לנתבע היתה ושלום שחם ומבלי בלבד, הקטינים טובת כשהכוונה, הכל שהיא,

כדין. שקיבל אפוטרופוס לשכ״ט פרט הקטינים, מרכוש הנאה

וכל. מכל להידחות התביעה דין כן על

הצדדים. שני טענות כאן עד

 ההשקעה עקב הפסד נגרם לא. התביעה, של הכספיים הנתונים מסיכום שעולה מה
 ש״ח אלפים כעשרת של סכום לכך ובנוסף רווח, מניעת ישנה וכן נאמנות, בקרנות

האפוטרופוס. ע״י תשובה כך על ניתנה ולא לא. ברורה לא בסיבה שהועברו לא. ששייכים

לברר: שעלינו נקודות

שכר. כשומר או חינם שומר דינו שכר מקבל שאינו אפוטרופוס א.

היתומים. נכסי על האפוטרופוס שמירת חיוב כמה עד ב.

היתומים. בנכסי ריוח במניעת חייב האם ג.

חברו. של כיסו מבטל דין ד.

דבר. כבעל או שליח כדין אפוטרופוס דין האם ה.

שכר. תשלום ללא או בשכר הוא אם בין בדין חילוק יש האם כשליח, דינו אם ו.

 כל האם היתומים בעניני מלעסוק נמנע מהם ואחד אפוטרופוס שני יחד מונו ז.
בטל. המינוי

לזה. זה ערבים הם מאחד שלוו שנים האם ח.

לזה. זה ערבים ואפוטרופסים שומרים האם ט.

מסרב. והשני בוררות שטר על חתם כשאחד הדין מה י.
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שכר כשומר או חינם כשומר דינו אפוטרופוס האם
כ׳: ר׳׳צ סי׳ בחו׳׳מ הטור

 שחייב פסק ור״י פטור שהוא יתומים בנכסי שפשע דאפוטרופום חיים רבינו כתב

 רב דעת וכן הרא״ש, א״א הסכים ולזה יתומים, אבי מינהו בין בי״ד, מינוהו בין בפשיעה
עיקר. וכן האי

 פטור היתומים אבי ובמינהו ואבידה בגניבה אפילו חייב בי״ד דבמינוהו כתב והרמב״ן

הפשיעה. מן אף

 שהרשב׳׳א וב׳ הנ׳׳ל הראשונים מחלוקת הביא נחלות מהלכות בפי׳׳א המגיד הרב

 וכן והרא״ש, והרשב״א האי, כרבינו להלכה דנקטינן הב״י וכתב האי, רבינו לדעת הסכים
כ׳. במעי׳ בשו״ע פסק

 משום שכר כנושא הוא הרי דאפוטרופום כתב הנזיקין פרק בחידושיו הרשב״א אולם

כוותיה. קי״ל דהא יוסף דרב בפרוטה הוא ומשתכר קעביד דמצוה

 אפוטרופוס דין הנזיקין בפרק שכתב מה דלפי אהדדי סתרי הרשב״א דברי לכאורה

חינם. כשומר אפוטרופוס דין הרשב״א שדעת כתב וה״ה שכר, כשומר

 כש״ש דהוי באפוטרופוס הרשב״א דכתב דהא כתב, י״ט ס״ק ע״ב בסי׳ הנתיבות אולם
 יורדין ונכסיהם בעסקיהם, לפקח יכולים שאין דביתומים נראה יוסף דרב פרוטה משום

השבת משום מהיזק נכסיהם להציל מחריב אדם דכל שיפקח, מי ימצא כשלא לטמיון,
בדבריו וע״ש להם להרוויח עוסק כשהוא היינו שכר ליקח דיכול ואפוטרופוס אבידה

צדקה. גבאי להיות עשה מצות דאין שהעלה

יורדין היתומים של שנכסיהם באופן רק שכר, כשומר אפוטרופוס אין הנתיבות, לדעת
מחמת כש״ש דינו אין אבל אבידה השבת ומשום עליהם שיפקח מי ימצא ולא לטמיון

צדקה. גבאי להיות מצוה אין וגם חייב שאין יתומים נכסי שמנהל

פעולות על שפיקחו משפחה קרובי יש ליתומים בדיון שהתברר כפי בנ״ד

צדקה. וכגבאי עזבונם, לנהל הוא מינויו וכל האפוטרופוס

 מנכסי טרחה שכר קבלו והאפוט׳ מאחר זה, בכל נפק׳׳מ אין בנ׳׳ד למעשה אולם
שכר. שומר חיובי בכל חייבים הם הרי היתומים,

היתומים. נכסי על האפוט׳ שמירת חיוב כמה עד ב.
ולא ים, בדרך יתומים של סחורה או מטלטלין שולחין אין י', סעי׳ ר׳׳צ בסימן מרן

אונם. ספק בה שיש בדרך

 למכור רשאי אינו וכן יצליח, לא שמא שדות, ליקח עבדים מוכרים אין י״א סעי׳
שקנה. זה יצליח לא שמה וקרובה טובה, שדה בדמיה לקנות כדי ורחוקה רעה שדה אפילו

היתומים. בנכסי להפסד חוששים רחוק לחשש שגם הרי

 עידית ויהיו אחריות להם שיש נכסים לו שיש מי בודקים יתומים, של מעות ח׳ סעי׳

 י״ז ס״ק סמ״ע מהפסד ורחוק לשכר קרוב דין, בבית לו אותם נותנים נאמן... איש ויהיה
כלום. בקרנם היתומים יפסידו לא הפסד להמקבל יהיה דאם פי׳
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 אפילו הפסד חשש מפני היתומים נכסי על לשמור חייב שהאפוטרופום מזה, העולה
 דהיכא כ׳ כ״ב סעי״ק השלחן ובערוך פשיעה, הוי לכאורה, כן, עשה לא ואם הרחוק, בחשש

כן. לעשות אין בי״ד ע״פ אפילו להפסד קרוב חשש דיש

 במסחר היתומים ממון להעסיק שאין סי״ד, פ״א ט״ז שער עוזיאל שערי בם׳ כתב וכן
הפסד. של שהוא כל ספק בו שיש

 רעה שדה מכר או שדות ולקח עבדים ומכר עבר האפוטרו׳ אם לעיין יש אמנם
 לא לכתחילה שרק או בהפסד חייב האם הצליח ולא וקרובה, טובה שדה וקנה ורחוקה,

 כגון להפסד סביר חשש שיש באופן אבל רחוק להפסד שהחשש היכא זה כל אבל כן. יעשה
 בתשו׳ מפורש וכן סק״ו ובש״ך י״ג ס״ק ר״צ בסמ״ע כ״כ פשיעה הוי משכון בלי שמלוה

ל״ד. סי׳ חו״מ הנוב״י

 משליש שלמעלה הבנק של נאמנות בקרנות היתומים כספי השקיע האפוטרופוס בנ״ד
 ממלוה פחות לא כידוע, להפסד רציני חשש שיש ספק כל שאין במניות, הם מהשקעותיהם

ההפסדים. את לשלם וחייב פשיעה דהוי הסמ״ע שכתב משכון ללא

 את ולנהל לפעול, והתחייבו אזרחי משפט בית ע״י מונו האפוטרופסים דידן, בנדון

 כספי את להשקיע האפוטרו׳ על אפוטרופסות, חוקי וע״פ משפט, בית הנחיות כפי העזבון
 לפי היתומים בכספי פעל לא הנתבע המדינה, שבערבות מדד צמודי חוב באגרות היתומים

 בבורסה חדות מירידות כתוצאה היתומים. לכספי הפסד נגרם ובכך החוק לפי ולא ההלכה
 היה אילו שקל, אלפים כעשרת של בסך להרויח ראוי שהיה ממה רווח מניעת היה וכן

רווחים. נושא היה והכסף להשקיע שהתחייב כפי ממשלתיות חוב באגרות משקיע

פשיעה. בגדר הוא שהרי שחייב פשוט לכאורה מהקרן ההפסד לענין

רווח. במניעת חייב האם ג.

חברו. של כיסו מבטל דין ד.

 כיסו מבטל כדין גרמא בבחינת הוא דלכאורה רווח במניעת בחיובו לדון שיש אלא
שפטור. חבירו של

 שהחבר מהבית חבירו את שגרש שמי התום׳ בשם ו׳ סי׳ ב׳ פ׳ ב״ק ברא״ש מבואר
 בעל יצטרך שכעת כגון, כספי, הפסד לחבר נגרם זה ומחמת הבית, את בפניו ונעל בו גר

 אחר לאדם דירתו את מלהשכיר ממנו שמנע או למגוריו, אחרת דירה לו לשכור הדירה

 ופטור שמים בדיני רק המזיק וחייב גרמא בגדר רק נחשב זה מעשה וכדו', שכר תמורת
אדם. בדיני

 לקנות כסף לו ונתן שליח ששלח אדם לגבי ס״ט סי׳ נשך איזהו בפ׳ הרא״ש אמנם
 ירצה ואם היין, את קנה ולא פשע והשליח בזול נמכר היין שאז הבציר, בתקופת יין עבורו

 קימ״ל כי פטור שהשליח הרא״ש וכתב יקר, מחיר לשלם צריך כעת יין לקנות המשלח
וע״ש. תרעומת אלא עליו לו אין חבירו של כיסו שהמבטל
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 הרא״ש דברי ולכאורה השליח, פטור שמים בדיני שאפילו הרא״ש מדברי משמע
 בדיני שחייב גרמא היא חבירו של כיסו שהמבטל מדבריו, משמע שבב״ק אהדדי סתרי

תרעומת. אלא עליו לו שאין כתב ובב״מ שמים

בזה. ישובים כמה נכתבו ובאחרונים

 בהם שפסק רווח מניעת של המקרים שני בין מהותי חילוק שיש הוא שנראה ומה
 ממנו נמנע המזיק מעשי ובגלל רווח לעשיית שעומד דבר הניזק ברשות יש אם הרא״ש,

שמים. בדיני המזיק וחייב לעשותו שאסור כגרמא דינו זה הרי מלהרוויח,

 זה ומחמת ברפת בהמה בנעל פ׳׳ה: ד׳ ג׳ בסי׳ החובל פ׳ ב׳׳ק בהרא׳׳ש מבואר וכן
שמים. בדיני חייב ברור רווח מניעת שיש משום דהיינו שמים, בדיני שחייב ברעב מתה

 שהיה בדבר אלא הניזק ברשות כעת שנמצאת מסחורה לא הרווח מניעת אם אבל
 עדיין הדבר בינתיים אולם שליחותו, עושה היה השליח אם המשלח ברשות להיות יכול

 שלא החפץ נחשב רווחים, ממנו לעשות ראוי שיהיה כדי המשלח לרשות כלל הגיע לא

תרעומת. אלא עליו ואין לעולם בא שלא כדבר המשלח לגבי נקנה

שמים. בידי אלא חייב אינו מזומן וההפסד ברור כשהריוח גם הרא״ש מדברי העולה

אדם. בדיני גם חייב ברור דכשהריוח דס״ל דיש הפוסקים, בזה שנחלקו ומצאתי

 שיתן פלוני לזמן לו יפרע לא דאם בו שכתוב הלואה בשטר נשאל ם׳ בתשו׳ הרשב״א

 מזומנת סחורה לו שהיה המלוה ותובע החוב, זה מחמת לו שיבא והפסד הוצאה כל לו
חייב. שאינו הרשב״א והשיב הפסיד פרעו שלא ומחמת רווח, בה שהיה לקנות

 אלא אסמכתא, דהוי משום הרשב׳׳א של טעמו בודאי ס׳׳א בסי׳ בחו׳׳מ הד׳׳מ וכתב

 לו חייב שאינו מה לו שמשלם קנם בדברי אלא אסמכתא הוי דלא דצ״ע וכתב תמיה שהוא
 דחייב במיטבא אשלם אעביד ולא אוביר לאם ודמי אסמכתא הוי לא שמפסידו כאן אבל

לשלם.

וז׳׳ל: שם הב׳׳ח וכתב

 לקנות, מזומנת סחורה דהיתה להך, אעביד ולא אוביר דאם ההיא דמי דלא ולפענ״ד
 המבטל בירושלמי איתא בסחורה, הרווח מניעת אבל מזומן, ההפסד אעביד ולא דבאוביר

 בדבר ערב דמי ותו דפטור, בנזיקין מגרמא וגרע תרעומת אלא עליו לו אין חבירו של כים
ע״כ. הפסד מגיע היה אף דילמא בודאי ריוח שהיה

 סק״א ר״צ בפ״ת בקיצור דבריו הובאו ל״ד סי׳ חו״מ תנינא הנו״ב דעת שכן ונראה

 )וכ״כ פשיעה דהוי ביה״ד הוראת וללא משכון ללא שהלווה באפוטרופוס שדן הב״ח כדעת
 ממילא ובנוסף בידים, כמזיק וחייב שיתכן הנוב״י והוסיף 0סק״ ובש״ך י״ג ס״ק ר״צ בסמ״ע

 לכו״ע בי״ד דבמינוהו בפשיעה שפוטר כרמב״ן לי קים לומר וא״א פשיעה מדין חייב הוא
 לווה מוצא היה לא שמא מטעם בקרן, רק אלא רווח, במניעה לחייבו שאין עוד וכתב חייב,
 אינו זה הרי תמוהים דבריו לכאורה רווח במניעה גם לחייבו יש ראויים, בטחונות עם אחר

 מבטל הוי לא מזומן דההפסד דהיכא הב׳׳ח כדברי אלא חבירו, של כיסו מבטל בגדר אלא
רווחים. בהפסד גם חייב היה בטחונות עם מזומן לווה לו היה אם ולכן חבירו של כיסו
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 כאשר שהעלה תתקנ״ו סי׳ בכת״י הראבי״ה והוא כן, דס״ל מהראשונים באחד ומצאתי
 בתשלום, המעות מעכב חייב בהם, להרויח שיכול ואומר המעות את תובע הפקדון בעל

וז״ל: מהירושלמי לדבריו סיוע ומביא

 דומיא בריוח ולעסוק לקנות דבידו היכא דכל טעמי״, כדברי׳ מירושלמי ״שמעינן
 היה ולא בה עוסק בעצמו הוא היה ולזורעה בזה להשתדל זה עליו קביל לא שאילו דשדה

 אפילו הילכך שכיח לא דשדפון הריוח, וברור הפסידו, לשם הוא חייב ]מובירה[, )מכירה(

 משום הוא שזה בביטול החיוב יסוד היינו הפסידו, לשלם חייב היאך, מידי בו הרויח לא אם
 כי עליו לו דאין כים ביטול הוי הרויח לא אם חמא דבר דההיא דומיא להרויח היה שבידו

 שהרויח ידוע אם ואפ״ה לו יפרע לא ומספק בו מרויח הייתי שמא שטוען תרעומת אם
ע״כ. לו״ לתת חייב במעות וקנה

ברור, אינו שהריוח באופן רק פטור חבירו של כיסו שמבטל להראבי״ה דס״ל הרי
גרמא. אלא שאינו הגם חייב, ברור כשהריוח אבל

חבירו. של כיסו מבטל הוי לא מזומן שההפסד דהיכא והנו״ב הב״ח מדברי העולה

 גם דהא יע׳ הב״ח דברי על מאד שתמה ב׳ ס״ק הנ״ל בסי׳ המשפט לשער וראיתי

 מזה דהא דמיא, חבירו של כיסו וכמבטל הריוח, מניעת הוי אעביד ולא אוביר דאם בהתנה
 אלא במתניתן חייבו מדלא פטור חבירו של כיסו דהמבטל המקבל בס״פ בירושלמי הוכיח

 דנועל מזה שהוכיח הרגל, כיצד בפ׳ הרא״ש והביאו פטור, בסתם אבל לו כתב שכך מפני
 והרב הטור כמ״ש חבירו של כיסו כמבטל דהוי דפטור, לאגרא דקיימא חבירו של ביתו

ס״ו. שס״ג בסי׳ רמ״א

 ולא אוביר דבאם הרשב״א תלמידי בשם שכ״ח, סי׳ ובב״י המקבל, בפ׳ הנ״י וכ״כ

 שכך מפני אלא חייב ואינו חבירו של כיסו כמבטל דהוי משום מדינא חייב אינו אעביד
 כתב כשכך חייב חבירו של כיסו ומבטל הריוח מניעת אלא דל״ה היכא אף אלמא לו; כתב

 חייב שאינו בדבר אף בשטר א״ע לחייב יכול ואדם גזים דלא כיון אסמכתא דל״ה לו
מ׳. בסי׳ לעיל כדאיתא

 דאם בשטר לו שכתב באופן איירי דבתשו׳ צ״ע, הנ״ל בתשו׳ הרשב״א שדברי אלא
 השיב וע״ז החוב זה מחמת לו שיבא והפסד הוצאה כל לו שיתן פלוני לזמן לו יפרע לא

 דחייב במיטבא אשלם אעביד ולא אוביר מאם שנא מאי ולכאורה חייב שאינו הרשב״א

לשלם.

 כל לו שחייב בשטר שכתב אף הרשב״א של דטעמו לישב, המשפט השער וכתב
 כגון מחמתו. לו שיבוא מקרן הפסד דוקא היה דכוונתו י״ל מחמתו שיבא והפסד הוצאה

 ואם להבע״ח, לשלם בכדי משוויים בפחות מטלטלין למסור ויצטרך דוחק בע״ח לו שיהיה
 דוכתא בשום הפסד חשיב דלא הריוח מניעת אבל ההפסד, זה לידי בא לא מעות לו היה

 ר״מ דאמרינן דהא הרנב״ח בשם המקבל בפ׳ הנ״י וכ״כ בזה, עצמו את שחייב נאמר מה״ת

 הקרקע פחת אשלם אעביד ולא אוביר אם לפרש אפשר שהיה היינו הדיוט לשון דורש היה
ע״כ. תנאי, בלא מתחייב היה לזה שודאי
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 לי תן לו ואמר לדין תבעו דאפילו ל׳ סי׳ קמא הגוזל פרק ביש״ש הרש״ל דעת וכן
גרמא. אלא הוי, לא כיסו דמבטל פטור, מעכבו, וזה דבריו ומברר ברור ריוח לי יש כי פקדוני

 אבל אעביד, ולא באוביר כגון חייב מזומן דההפסד היכא הב״ח, דעת מזה העולה
 היכא גם ס״ל המשפט השער לעומתו חבירו, של כיסו מבטל זה הרי בסחורה ריוח מניעת

 בסי׳ רמ״א ועיין לו. והתחייב כתב אם אלא חבירו, של כיסו מבטל הוי מזומן דההפסד
ט״ו. ס״ק שם וש״ך ז׳ סעי׳ רצ״ב

 בעידן ובפרט מזומן הפסד הוי חוב באגרות הכסף השקעת אי לכאורה דידן בנידון

לחייבו. אין מספק האחרונים במחלוקת שנוי זה ודין ומאחר האינפלציה.

 הכסף ערך על לשמור כדי חוב באגרות הכסף השקעת שאי עוד לומר דאפשר אלא
רווח. מניעת בגדר רק ולא מזיק בגדר היא הרי

 שהתחייב ואפשר האפוטרו׳ חוקי כפי לפעול התחייב כאפוטרו׳ מינויו שבעת ועוד

ריוח. מניעת על גם

רווח. במניעת חייב האם בשכר אפוטרופוס ה.

דבר. כבעל או שליח כדין אפוטרופוס דין האם ו.

 באפוטרופוס הפוסקים כתבו "... וכתב זו בשאלה דן קכ״ו סי׳ ריבות דברי בשו״ת

 לשונו וזה מכירה מהלכות י״ג פרק הרמב״ם כתב וכן כשליח דינו דין בית שמינוהו עצמו
 ואינו חוזר, בקרקעות בין במטלטלין בין הוא, בכל שטעה באפוטרופוס הדין שכן לי ונראה

 כאלמנה, שליח שאמרו שמה למ״ד שאפילו שם משנה המגיד כתב ועוד דין, לבית דומה
 הרמב״ן דעת וזה שליח, מכח יפה אפוטרופוס כח שאין הוא סברא בי״ד בשליח מיירי ולא
להלכה. כן דס׳׳ל ע׳׳ש וכו׳

 לאחרים שחב במקום חוב לבעל התופס בדין כ׳ א׳ סעי׳ ק״ה סי׳ חו״מ בשו״ע אמנם
 דין שאין מבואר הוא, בעלים דיד קנה אפוטרופוס אבל שליח עשאו ואפילו קנה לא

 שדין ריבות דברי בשו״ת מבואר עכ״פ בזה ואכמ״ל לחלק ויש שליח כדין אפוטרופוס
הלכות. לכמה נפק״מ ויש שליח כדין אפוטרופוס

א׳: סעי׳ קפ״ג סי׳ חו״מ בשו״ע

תרעומת״. אלא עליו לו אין קנה ולא סחורה לקנות לשלוחו מעות ״נתן

 אלא עליו לו אין חבירו של כיסו המבטל נשך איזהו פ׳ ירושלמי זה דין מקור
 אולם תרעומת, אלא לו אין למשלח הפסד הגורם בשליח דגם מבואר הרי תרעומת,

 לקנות אז מצוי והיה לקנות בשכר השליח את עשה דאם לחלק כתב א׳ ס״ק שם הנתיבות
ע״ש. ריוח. מניעת על לשלם חייב קנה ולא בזול

 שכר מקבל גם ובנ״ד שליח הוא שאפוטרופוס ריבות דברי בשו״ת שכתב מה ולפי

רווח. במניעת גם חייב א״כ

 דיהיב מאן האי ע״ג. דף ב״מ מהגמ׳ שראייתו יראה, הנתיבות בדברי שהמעיין אלא
יכול שהיה כפי לו שמשלם חמא רב סבר זבין, ולא ופשע חמרא ליה למזבן לחבריה זוזי
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 דהיכא הגמ׳ ומסקנת אסמכתא, דהוי ס׳׳ל אשי ורב הזול, מקום שהוא שפט בזול לקנות
 היה שלא ויתכן רב זמן משך אינו שפט בזול ושער אסמכתא, משום בו אין בידו שהוא

בידו. שהוא היכא החיוב בטעם הראשונים ונחלקו בזול, לקנות מוצא

וז״ל: כתב שם( מקובצת בשיטה )מובא בריטב״א

 היזקו שאין מפני פטור שהוא חבירו של כיסו ממבטל ומ׳׳ש לו, לשלם חייב למה ק׳׳ל
 ומורי בפירוש... כן עליו כשקבל אלא לו לשלם חייב אינו שדהו הוביר אם וכן גרמא, אלא
 סחורתו לוקח מעותיו לו שנתן כיון כלל תשלומין עליו קיבל שלא אע״פ דהכא תירץ הרב

 לו ונתן עליו וסמך לו שיקח הבטיחו שזה אלא אחרים, או עצמו ע״י לוקח הוא, ואלמלא
 דסמך הנאה דבההיא בהבטחתו, שהפסיד מה כל לו לשלם חייב הוא הרי כן, ע׳׳ד מעותיו

 שחייבים דלקמן בפרקין פועלים שכירות ענין וזה ערב, מדין משתעבד ממונו לו ונתן עליה
 שהפסידם, מה להם לשלם חייב שבעה׳׳ב או בהן, כשחזרו שמפסיד מה לבעה׳׳ב לשלם

ע״כ. גדול, דין וזה פיו על שיפסיד במה זל״ז נתחייבו זע״ז שסמכו דכיון

 המבטל אמרו, משליחותו לחזור שיכול בחנם בשליח שדוקא הריטב״א מדברי משמע
 בחצי לחזור שיכול פועל דין לו יש עסקא במקבל או לזמן בשכיר וכן פטור חבירו של כיסו

 אילו להרויח יכול שהיה מה כל לשלם חייב בקבלנות לו שנותן בשכר בשליח אבל היום,

 על מעותיו לו ונתן בעה״ב עליו שסמך דכיון הריטב״א כתב והטעם המשלח בציווי קנה
ערב. מדין משתעבד פועל הרי דעת

 דעת וכן שפט דזול בההיא החיוב בטעם כן שמפרש הריטב״א לסברת זה כל מיהו
להלכה. הנתיבות נקט וכדבריהם שם מקובצת בשיטה הובא הראב״ד

 היכא החיוב טעם הסבירו בסוגי', והנמוק״י והמרדכי והרא״ש הרשב״א דעת אולם
 פטור בפירוש התנה לא אם ולפי״ז הריוח מניעת לו לשלם השליח כשהתנה דאיירי שבידו,
 שההפסד במקום אפילו ופטור, חבירו של כיסו מבטל דהוי שליחותו על שכר שמקבל אפילו

 דאי כל שהרי לשלם שחייב טעם מה התנה אם גם הקשו והרשב״א שהרמב״ן אלא מזומן,
אסמכתא. הוי

 הוי לא דהתם לימרא דלאו ז״ל גאון האי רב פירש ע״ג, בב״מ הרמב״ן לשון וזה
 בידו שנא לא קני, לא דאי כל לעיל אסיקנא דהא היא, אסמכתא דודאי מדינא, אסמכתא

 כמאן כתיב דלא ואע״ג דמחייב הוא בי״ד תנאי משום מתני׳ אלא בידו, לאו שנא ולא

 דמשלם התם ומ״ש דלישלם, הכא רבנן תקון דלא שנא מאי אקשי׳ הכי אלא דמי דכתיב
ע״כ. לשלם עליו להחמיר רצו לא בידו היה שלא וכיון בידו לאו הכא ומתרץ,

 מאי קנה ולא יין לקנות עצמו על שקיבל במי שם הגמ׳ שאלת גאון, האי רב לדעת
 גם לתקן לחכמים להם והיה בפיצוי לחייבו שתיקנו אעביד ולא אוביר אם דתנן מהא שנא

 היה שלא וכיון בידו לאו הכא בידו, התם ׳הגמ׳ ומת׳ לחייבו יין לקנות עליו שקיבל במי
לשלם. עליו להחמיר רצו לא בידו

 תקנות אלא אינו אעביד ולא אוביר באם החיוב טעם והרמב״ן האי רב שלדעת הרי

חכמים.
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הלשון: בזה כתב שם בהרשב״א אולם

 לאו במיטבתא אשלם אעביד ולא אוביר אם דתנן מהא שנא מאי דאקשינן ״והא
 וכדאמר הוא הדיוטות מנהג אלא היא אסמכתא נמי דהתם התם משלם דמדינא למימרא

בההיא, כדתקינו בהא תקנו דלא שנא מאי קאמר הכי אלא ע״א( ק״ד )ד׳ המקבל בפרק עלה
ע״כ. בידו״. דלאו משום תקנו לא ובהא דבידו משום תיקנו דהתם ליה ואהדר

 מבטל שהמנהג שמעינן דמהא הרשב״א וכתב גאון, האי רב בשם זה פירוש והביא
 דבר בכל הלכך ומקנין, קונץ המנהג פי על שבממון דבר שכל בזה כיוצא וכל ההלכה

קונים. לקנות התגרים שנהגו

 שדה המקבל של שחיובו כהרמב״ן דלא גאון האי דברי שפירש נראה הרשב״א מדברי
דסיטומתא אלו הרשב״א מדברי עולה )וכן הדיוטות מנהג מצד אלא חכמים מתקנת והובירה

בזה( להאריך מקום כאן ואין החת״ם בשם ר״א סי׳ פ״ת ועי׳ באסמכתא גם להתחייב מהני

ס״ו. נשך איזהו בפ׳ התום׳ בשם נ׳ סי׳ באה״ע הב״י מרן כתב וכן

בסיכום:

שליח. כדין דינו אפוטרופוס .1

פטור. ריוח מניעת שגרם שליח .2

ריוח. במניעת חייב בשכר שליח האם הראשונים נחלקו .3

דשליח והראב״ד, הריטב״א, כדעת להלכה נקט סק״א קפ״ג בסי׳ הנתיבות .4

שכתב, מ״ט, חו״מ חלק מהדו״ק לאברהם, בחסד ועי׳ ריוח. במניעת חייב בשכר
והריטב״א הראב״ד כשיטת נקט טעם מה הנתיבות על השואל תמיהת ליישב

מכיסו לשלם כשהתנה דר״ח, מימרא שפירשו והרא״ש הר״י כשיטת ודלא
שם והעלה חבירו, של כיסו מבטל דהוי משום פטור ובלא״ה הריוח מניעת

הנתיבות. כדברי להלכה

 בפשיעה דשינה בשליח נשאל ח׳ סי׳ חו״מ בחלק בח״ה יצחק פני בשו״ת אולם

 חייב אם דידן בנדון בערך וזה למשלחו ריוח מניעת גרם וגם בקרן פיחות וגרם בשליחותו
לשלם.

 גם דגרמי בדינא מחייבינן אי דא, דמילתא העולה ״הכלל הרב: כותב דבריו לסיכום

 והרב שפ״ו בסי׳ חיי בני הרב וכמ״ש ז״ל בפוסקים שנויה במחלוקת לא, או הריוח במניעת
נפקא. לא פלוגתא ומידי ז״ל יהודה שמחת והרב קב״ל

 דמחייבו הפוסקים כסברת נמי למר ס״ל הנז׳ צ״ה בסי׳ ז״ל מהריט״ץ דגם י״ל וא״כ
 וא״כ ההיזק, נעשה ומיד ברור בהיזק מיירי בנ״ד כיון הריוח במניעת גם דגרמי מדינא

 וכדס״ל הריוח מניעת אלא שאינו אפילו ששינו השליח או השותף חייבים שיהיו הוא בדין
ומדובר. האמור וככל ז״ל מהפוסקים לכמה הכי

 זה כל עם זה בדין ז״ל משכה״ר וכהרב כמהריט״ץ דס״ל מאן דליכא דנימא והגם
מצ״ל דמרן באתריה ואפילו נינהו, רברבי אשלי דתרי כוותייהו קי״ל לומר המוחזק מצי
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 במישור הוכחנו שכבר וכ״ש ס״ל כמאן ז״ל מרן בדברי בירור דאין כיון כוותייהו, קי״ל
עכ״ד. הנלע״ד וכמדובר כוותייהו הסוברים דרבו

 וגרם בשליחותו דשינה דשותף דומיא בשכר גם בשליח יצחק הפני מדברי העולה

 להרויח, ראוי שהיה מה לשלם חייב אם הפוסקים מחלוקת למשלחו ריוח מניעת כך ע׳׳י

המוחזק. אחר הולכים

והשליח ברור ריוח להרויח שיכול מברר המשלח אם קע׳׳ח. סי׳ בחו׳׳מ החת׳׳ם דעת
שם. וז״ל לפשרה מקום שיש אלא לכו״ע הפסדו כל לשלם חייב עשה ולא פשע

וביטל כלום קנה ולא לו והלך וישב סחורה או פירות לו ליקח לשלוחו מעות "הנותן

יכול היה והשליח ברור זה של היזקו אם כלום, בו לו אין ברור זה של היזקו אין אם כיסו,
 מודים הפוסקים כל ולפע״ד לשלם שחייב הנ״ל מהריטב״א מבואר עשה, ולא ופשע בודאי,

 על כן, קצת משמע לא קט׳׳ו סי׳ דב׳׳ק במרדכי וכן להדיא כן מצאתי ולא הואיל מ׳׳מ לו,
עכ״ד. עכ״פ ולבצע לפשר אראה לידי כשיבוא כן

 שהרי שכר קבל שהשליח באופן גם המוחזק אחרי הולכים לא החת״ס דלדעת הרי

הצדדים. בין לפשר מקום יש שלדעתו אלא הנ׳׳ל מהריטב׳׳א מסתייע החת׳׳ס

כל האם היתומים בעניני מלעסוק נמנע מהם ואחד אפוטרופוסים שני מונו ז.
בטל. המינוי

 הוא אחד רק למעשה אולם היתומים, נכסי את לנהל אפוטרופוסים שני מונו בנ״ד

 ועל המכירה, תמורת שהתקבלו הכספים בהשקעת וכן הדירה במכירת הן העזבון את שנהל
 ממון על כאפוטרופוסים שנים מונו כאשר השאלה מתעוררת וכאן טירחה, שכר קבל כך

 כל בוטל כך ע״י האם הכספים להשקעת הנוגע בכל שעסק הוא אחד רק ובפועל היתומים

חבירו. בצירוף לא אם מהם לאחד האמינו שלא לומר שאפשר שניהם של המינוי

 שני שמינה באחד נשאל בסופו( רנ״ח בסימן ביור״ד ב״י )הביאה בתשו׳ הרשב״א
 אחד ומת בניו ואחריהם חנוכה בכל לעניים ממון לחלק וצוה בניו על אפוטרופוסים

 המצוה דעת היה לא שאם ע״ז, והשיב במקומו, אחר להושיב הקהל ורצו מהאפוטרופוסים
 ומ״מ הקהל אצל ולא הבנים אצל החילוק יחזור א״כ שנים דוקא שיהיו לא אם שיחלקו

 גזברים ממנים הקהל אפילו או אפוטרופוס ממנה שהיחיד שכל המקומות בכל רואה אני
 הנשארים אלא בטל המינוי אין למדה״י ילך או מהם אחד ימות אפילו נאמנים או גבאים או

 ולא לעסקיו ימים קצת לדרכו, אחד הלך אם כך לא שאילו כן נותן והדין במינויים. ינהגו

ע״כ. המצוה יחיד ולא הצדדים דעת זה ואין בטל, המינוי חנוכה לזמן כאן היה

רנ״ח. סי׳ ביו״ד להלכה זו תשובה הביא והרמ״א

בטל. המינוי אין מהם אחד ונסתלק אפוטרופוסים שני מינוי אם הרשב״א שלדעת הרי

 שנים מינה דהמצוה דכיון תמוהים הרשב״א שדברי כתב שם ה׳ ס״ק הט״ז אמנם

 הרי לבדו עכשיו נאמן יהיה ולמה חבירו בצירוף לא אם מהם לאחד האמין שלא אפשר
ע״ש. המינוי, בטל
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לבין בינו פנימי הסדר שהיה אלא המשפט לבית התפטרות הגיש לא ק. עו״ד בנ״ד
שרק באופן שכתבנו מה וכפי שניהם על רובצת האחריות הממנים שכלפי וברור פ. עו״ד

לברר. ויש מתבטל, כולו המינוי אין היתומים בעניני מתעסק אחד

 התשלום חיוב האם היתומים בנכסי פשע מהם ואחד אפוטרופוסים שני כשמונו ח.
שניהם. על חל

וז׳׳ל: כתב כ׳׳ז סימן שומרים הלכות אפרים המחנה

 לשלם חייב אחד דכל נראה ונאבד מהם א׳ ופשע שנים אצל מידי דהפקיד והיכא

 הר״ן מדברי מתבאר וזה החפץ, חצי שמירת אלא לשמור קבל לא אחד שכל משום החצי

 המפקיד בפרק הנ׳׳י וכ׳׳ב מלוה, מה׳ כ״ה בפרק ז״ל המגיד והרב הפקדון שבועת פ׳
וע״ש. מחצה ולזה מחצה הפקיד לזה ב׳ אצל דהמפקיד

לשאת חייב אחד וכל אפוטרופוסים שני על חל ההפסד תשלום חייב בנ״ד ה״ה א״כ

מההפסד. בחצי

לזה. זה ערבים מאחד שלוו שנים האם ט.

אחד ע״י שנגרם בהפסד חייבים שומרים ששני לעיל שכתבנו מה לאור לברר ויש

שאחד בנ״ד כגון ממנו לגבות אפשרות שאין או לשלם לאחד שאין באופן הדין מה מהם

ערב. מדין בכל חייב השני האם דינא ציית לא

 מהם, אחד מכל לגבות שיכול מאחד שלוו שנים כדין הפקדון שבועת בפ׳ ירושלמי

 דיכול הרמב״ם בשם כתב ע״ז סימן בחו״מ הטור הירושלמי, בפירוש הראשונים ונחלקו

 המלוה שנפרע קבלנים כערבים שהם חלקו, לשלם לשני שיש אע״פ מהם מאחד לגבות
 אלא דאינו העיטור בעל דעת הפקדון, שבועת פרק הרא״ש מסקנת הוא וכן שירצה, ממי

מלוה דהלכות בפכ״ה כתב המ״מ לשלם, לחבירו כשיש מאחד גובה ואין בעלמא, ערב
כתב וכן בעלמא, ערב אלא דאינו העיטור בעל כדעת הרמב״ם דדעת הרמב״ן בשם ולוה,

אחר לילך יש הפוסקים מחלוקת שהוא מאחר וכתב אגודה, ספר בשם פ״ג שורש המהרי״ק

לחברו. שיש זמן כל מהן מאחד להוציא ושלא לנתבע המיקל

לזה. זה ערבים ואפוטרופוסים שומרים האם

 לשלם אפשרות לאחד שיש באופן הוא מאחד, שלוו בשנים הנ״ל הראשונים מחלוקת

לזה. זה ערבים הם לכו״ע אבל הכל

 ניהול עבור טרחה שכר ומקבלים היתומים נכסי על האפוטרופוסים שני מונו בנ״ד
כנ״ל. לכו״ע כש״ש דינם כך ומפני העזבון

שלוו. שנים כדין שמירה עליהם שקבלו שנים דין האם השאלה

 בשנים הרמב״ן בשם ולוה מלוה מה׳ כ״ה בפרק המגיד הרב בדברי מבואר זה דין

חבירו. בעד ערב שאחד הכי דינא נמי לשנים שהפקיד אחד ה״ה אלא דוקא לאו שלוו

 לתבוע ניתן האם דינא ציית לא השותפים כשאחד דן ל״ו סי׳ ח״ג תורה קנין ובשו״ת
דינא הציית את ויתבע זל״ז ערבים שלוו ששנים וכותב ראשון של חלקו על השני, את
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 לשלם בד״ת הראשון לחייב אפשר בערכאות יזכה השני ואם בערכאות השני ואת בבי״ד
 השטר כל לשלם חייב וכ״א קבלן כערב הם שלוו השותפין ואילו ערב מדין שני של חלקו

 ואי״צ השני של בחלקו דינא הציית לחייב לכתחילה ניתן ולפיכך כ׳( קע״ו חו״מ )שו״ע
עכת״ד. בערכאות השני את לכן קודם לתבוע

דינא. ציית לא כשאחד אפוטרופוסים בשני שה״ה לומר אפשר ולכאורה

 עזבונו על אפוטרופוסים שלשה שמינה באחד נשאל כ״ז סי׳ בשו״ת הרמ״א אולם

 האפוטרופוסים מן אחד נפטר זמן ואחר היתומים, לטובת הנכסים עם עסקו פטירתו ואחר
 ירד מהם שאחד עד והיה זמן כך ועמד הנכסים בחצי החזיק מהם אחד כל הנותרים ושנים

 מהשלישי תובעים ועתה היתומים[, מעזבון גם ]והפסיד קרקעותיו רק לו היו ולא מנכסיו

 עם האפוטרופוס שקבל דמאחר בטענה היתומים אבי של עזבונו נכסי כל להם שישלם

הכל. מחוייב אחד שכל מאחד שלוו שנים כדין הכל בעד ערב אחד כל חבירו

 ערבות עליו קבל דמסתמא אמרינן לא ואפוטרופוסים שומרים דלגבי הרמ״א וכתב

 ששנינו וכמו בפי׳ בהדייהו דהתנה מיירי אלא פקדון בסתם איירי לא והרמב״ן חברו, של

כשואל. להיות ש״ח מתנה

 דבדברי נהירא דלא וכתב הנ״ל הרמ״א תשובת הביא א׳ ס״ק ע״ז סי׳ בחו״מ הש״ך

לשנים. כהלוה דינו פקדון בסתם דאף מוכח הפקדון שבועת פ׳ והר״ן והרא״ש הרמב״ן

 עליו קבל אחד כל האם אפוטרופוסים שני או שנים אצל שהפקיד אחד מזה, העולה

הפוסקים. במחלוקת שנוי זה דין חבירו של ערבות

וז״ל: כתב הנ״ל בתשו׳ הרמ״א דברי בהמשך אולם

 שני מ״מ לווין, שני דין להם יש השומרים ששני את״ל, אף אומר אני ועוד
 שאול כאבא ישבע לא יתומים אבי מינהו דקי״ל דמטעם זה דין בהם אין אפוטרופוסים

 זה לענין הכי למימר דאיכא ה״ה עביד ולא מימנע שמא דחיישינן הנזיקין פרק הכי דאמר
ע״ש. עביד ולא מימנעו חבירו בעד יתערב הוא דאם

 מ״מ חבירו בעד ערב אחד שומרים ששני את״ל שאף הרמ״א בתשו׳ מבואר

 וכמו שבועה לדין ערב דין השווה והרב לזה זה ערבים אינם התקנה מצד באפוטרופוס
 שימנע חשש יש ערב להיות ה״ה עביד ולא שימנע מחשש ישבע לא שהאפוטרופוס שתקנה

 ואפשר בממון התחייבות שזה לערב איסור ענין שזה שבועה בין לחלק מקום יש ולכאורה
ממון. מלהתחייב ימנע לא אבל מחיוב שימנע

הנ״ל. הרמ״א דברי על חולקים יש שאכן ומצאתי חיפשתי

 חו״מ לצדיק ארח ספר בשם הביא וכן הנ״ל הרמ״א תשו׳ הביא ר״צ סי׳ שי בערך

 דמהאי הפוסקים כמ״ש תשלומין משום ולא ממנע שבועה משום דרק וס״ל שחולק ו׳ סימן
בפשיעה. חייב טעמא

 לא דמיגו מממון קיל שבועה דאדרבא אינו דזה כתב ל״ט סי׳ שבעה בנחלת אולם

 לא אותו שחושדין מה לשלם ירצה אם ועוד מממון לאפטורי רק משבועה לאפטורי אמרינן
משום בדין תשלומין משא״ב האמת בעצמו דיודע בחנם דשבועה משום אע״כ לישבע יוכרח
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 מלפשוע אזהר אני בלבו שאומר בהנזקין הר״ן וכמ״ש יפשע, שלא להזהר ויכול דפשע
 תשלומין מחמת ממנע יותר להזהר דא״א חברו בעד להתחייב וא״ת מצויה הפשיעה ואין

 אדרבה מצויה פשיעה דאין אפוטרופוסים דשני דק״ו לצדיק הארח ומ״ש שבועה, ממחמת
 בעד ערבות וכ״ש כ״ד: ב׳ יחפור לא פרק כדאיתא חמימה ולא קרירה לא שותפי דב׳ קדרה

 יוולד מה יודע מי ועשיר מהימן איש עתה ואם דחקו מחמת יוציא דחבירו לחוש דיש חבירו
 מ״ב רכ״ח סימן ביור״ד כדאיתא אדעתיה ואסיק שכיח, עניות יאמין לא בקדושיו הן יום

 אי וא״כ בצל״ע כאן הש״ך הניח בפשיעה חייב דאפוטרופום דינא האי דגם ובפרט בהג״ה
 מחשש דממנע כ״ש מצויה ואינה דבידו אף ממנע תשלומים משום גם הרי בפשיעה, חייב

ע״ש. יותר ושכיח לאצטרופי חזי מ״מ ל״ש בפ״ע אחד כל דאם יוציא, או חברו דיפשע

חברו. בעד ערב אחד האפוטרופוסים האם זו, בשאלה הפוסקים שנחלקו מזה העולה

 א״כ בוררות, שטר על לחתום ביה״ד לפני להופיע מסרב השני האפוטרופוס בנ״ד
 וכפי החיוב מסכום החצי את מהשני להוציא ניתן שלא הרי בדין, יתחייב שחבירו צד על

 הרמ״א דעת שכן ובפרט ערב מדין חייב הוא אם במחלוקת שנוי זה שדין לעיל שכתבנו
להלכה.

 לטובת לב בתום פעל שהוא בביה״ד טען הבוררות כתב על חתם שאכן הנתבע

משפחתם. קרובי של ובעידודם ובהסכמתם היתומים

 האפוטרופוס חוק ולפי הערכאות ע״פ מונה והוא מאחר לטענתו, מקום יש ולכאורה
 רשאי המשפט בית לרכושו או לחסוי שגרם לנזק אחראי ״האפוטרופוס הקובע: 57 סעי׳

החסוי". לטובת ונתכוון לב בתום פעל אם מקצתה או כולה מאחריותו לפטרו

 של פירושו אין הנ״ל החוק פי על שגם שברור זו טענה דוחה ביה״ד העיון ולאחר
 משפט שבית אלא ליתומים, לנזק וגרם לב בתום פעל אם באחריות נושא לא שהוא דבר

מאחריותו. לפוטרו רשאי

 פוטר אינו החוק וגם חייב ליתום נזק עשה אם חייב לב בתום גם ההלכה ע״פ אבל
לפוטרו. מקום אין זה מצד ולכן אותו

 בקרנות היתומים כספי השקעת שפעולת מתברר שבתיק בחומר העיון לאחר אולם
 כל במשך עקב התובע הנתבע ולדברי עשרה, שבע בן היה א. כשהתובע התבצעה נאמנות

 אופן שידע וברור האפוטרופוס עם מתמיד בקשר והיה כספו של השקעות אופן על הזמן

א.. מהאח הנחיות נתקבלו הנתבע ולדברי הכספים השקעת

 והוא מאחר א. האח ע״פ שעשה מה שעשה משמעות לזה אין ההלכה שע״פ נכון

 והסכים כספו, השקעת אופן על ידע שהתובע יתברר אם אבל האחריות, את עליו קבל
 אין לכאורה גדול הוא ההלכה פי שעל ומאחר האפוטרופוס, ע״י שנעשו ההשקעות לאופן
 או ממילא אפוטרופוס דין פקע האם גדול שהתובע מאחר לברר שיש אלא לתביעות מקום

בתוקף. הוא הרי מינוי ויש עוד כל

 פסוקה הלכה וזו מוקמינן, לא לדיקנני אפוטרופוס ל׳׳ט ד׳ המפקיד בפ׳ הגמ׳ והנה
וז׳׳ל: ל׳׳ג סעי׳ ר׳׳צ סי׳ הטור והביאו ח׳ הלכה נחלות הל׳ בפ״י הרמב״ם כתבה
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 כמו וכו׳ ממונו ממנו מונעין אין מדאי יותר ושותה אוכל היה אפילו שהגדיל קטן
ע״ש. שהאריך

 אם אבל אפוטרופוס לו כשאין ממונו ממנו מונעין דאין לומר מקום היה ולכאורה

 הגבול שהוא עשרים בן שיהא עד ממונו לו נותנין דאין אפשר עליו אפוטרופוס נמצא כבר
 זצ״ל בנבנישתי יהושע )לרבינו יהושע שער בשו״ת כתב אביו, בקרקעות למכור המוגבל
ס״א. סי׳ קושטא( רבני מגדולי

נעשה שהיתום כיון וז״ל, ותס״ט תס״ח, סי׳ בתשו׳ הריב״ש כתב שהרי ליתא דהא
דין בית אין שהרי דין, בית כשמינוהו ואף הנכסים, מוציאין האפוטרופוסים מיד אף גדול

 שהגדילו מכיון אבל נחלות, מהלכות הח׳ פי׳ הרמב״ם שכתב וכמו שיגדלו עד אלא ממנים
 נמי הכא מוקמינן לא לדיקנני אפוטרופוס המפקיד בפ׳ אמרו ובפי ולאפוטרופוס להם מה

 שנים י״ג בן הוא הגדלות וגבול שיגדל לאחר אפוטרופוס המפקיד מיד הממון להוציא יש
דבריו בראשית כמו סימנין, והביאה אחד ויום שנים י״ב ולנקבה סימנים שהביא אחד ויום

הן הרי סימנין והביא אחד ויום שנים לי״ב והקטנה אחד ויום שנים לי״ג הקטן הגיע ואמר

קנ״ה(. )ב״ב דגמרא מעובדא דאמר והוא וכו', כגדולים

 ומעשה ומהדרינן אחד ויום שנה י״ב בת תינוקת ליה ולישלח דקאמר מנשה בר בגידל
 עי״ש, בדבריו בארוכה שבא כמו האפוטרופוס, מיד דמוציאין כתב זה כעל היה כך שהיה

וז״ל. של״ה סי׳ ח״א ז״ל מבי״ט הרב וכ״כ

ע״כ. היתום כשיגדל נסתלק ממילא הסתם על קטן כשהוא כשמינוהו

 לאפוטרופוס אין ההלכה לפי שנה עשרה שבעה בן גדול היה שהתובע בנ״ד וא״כ

 שאין בודאי ההליכים לכל מודע היה ואם לעיל שכתבנו כמו וכן בגדול אפוטרופוס דיני
 ותוקף ביהמ״ש ע״י מונה והאפוטרופוס מאחר לומר ואין בהפסדים האפוטרופוס את לחייב
.18 לגיל יגיע שהחסר עד אפוטרופוס דיני עליו חלים כן אם 18 גיל עד הוא המינוי

 חייב האפוטרופוס בעניני החוק קובע 48 סעי׳ אפוטרופוס חוק פי דעל אינו זה
 הרי דעתו לברר וניתן בדבר להבין מסוגל הוא אם החסוי דעת את לשמוע האפוטרופוס

 של למעשיו הסכים הוא ובנ״ד החסוי של דעתו לברר ניתן עשרה שבע שבגיל ברור
כלל. לחייבו מקום אין א״כ האפוטרופוס

 מודע היה שלא התובע, טען תש״ס א׳ אדר ד׳ ביום ביה״ד בפני שהתקיים בדיון אולם

 ולא סמכות בלי ניהלה שלו משפחה ושקרובת מושקע הכסף במה ידע ולא הליכים, לשום
 פנה ממנו, יותר קיבל שאחיו לו שהתברר אחרי ורק הכספים, השקעת אופן על לו דיווחה
 התובע את עדכן לא שהוא הנתבע הודה דיון באותו עוול, לו שנגרם ואמר חשבון לרואי

הכסף. השקעות אופן על ידע התובע אם לו ידוע ולא

 על משפחה קרובי ע״י עודכן ולא ידע לא אכן שהתובע ההנחה מנקודת נצא אם

 להפסדים באחריות נושא שהאפוטרופוס הרי האפוטרופוס על סמך והוא כספו השקעת
לעיל. שבארנו וכפי לתובע שנגרמו

 בוררות. שטר על וחתם להופיע סירב כה שעד ב', האפוטרופוס הופיע הנ״ל בדיון
פ. עו״ד ע״י נעשה בכספים הטיפול וכל כספים בעניני עסק לא מעולם לטענתו,
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הכספים. בהשקעת שטיפל היחיד שהוא מודה והוא טירחה שכר קיבל פ. עו״ד

 עו״ד של תפקידו אפוטרופוסים יהיו ששניהם ע״ד היה שהמנוי ומאחר שטוען אלא

 מאשימים ״אם אמר וכן שנינו על רובצת והאחריות היתומים בכספי נעשה מה לדעת ק.
תש״ס. א׳ אדר ד׳ מיום בפרוטוקול ראה אחראי״, עוד יש אותי

יחד, שניהם על היא שהאחריות בטענתו צדק פ. שעו״ד מחליט ביה״ד הנ״ל כל לאור

 רק טיפל ק. שעו״ד בתפקידים, והחלוקה העזבון את ינהלו ששניהם היה והמינוי מאחר

 של וזכותו עוה״ד שני בין פנימית חלוקה זאת כספים, ניהול בענין פ. ועו״ד חינוך, בענין
השני. הצד את לתבוע הנפגע הצד

 ההפסד את לתובע לשלם וחייבים יחד, שניהם כלפי שהיא לתביעה יתייחס ביה״ד

 שהועבר לא. ששייך בסכום חייבים וכן הנאמנות, קרנות שווי מירידת כתוצאה לו שנגרם
 הנ״ל לסכומים מלאה בהצמדה חייבים וכן נאמנות קרנות ערך ירידת לפני א. הגדול לאח

המחיה. יוקר למדד

 אין מספק באג״ח, מושקעים היו הכספים אילו רווח, מניעת על התביעה בענין
 פשרה לצדדים מציע ביה״ד התבררו, שלא ותביעות טענות עוד לתובע שהיו ומאחר לחייבם

בהסכמה.

ח י. לי מ ל א

הנ״ל. למסקנות מסכימים

ר מ. ל ב״ד - קו ב ד. א מ דו

פס״ד - דוחלטד!
 לידי הצדדים את הבאנו כי הנ״ל, להחלטה הוצרכנו לא הצדדים בין מו״מ לאחר

פס״ד. תוקף לפשרה נתן וביה״ד בקנין כך על וקבלו פשרה

ר מ. ל ב״ד - קו ח י.א לי מ ל ב ד.א מ דו
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חיפה האזורי הרבני הדץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

גמזו י.ש. אב״ד - אוריה מ. אב״ד - הרצברג ח.

י. מ. התובע:

ד ג נ

נ. מ. הנתבעת:

הכתובה סכום ותשלום גירושין הנידון:

 בוגרים בנים יש לבעל שניים. נשואין הם הנשואין שניהם שאצל בזוג המדובר
 עם נישואיה שבשעת הראשונים מנשואיה מתבגרות בנות שתי ולאשה הראשונים. מנשואיו

הזוג. בני עם להתגורר עברו הן חדשים כמה ולאחר אביהם עם היו הן הנוכחי בעלה

 והצרו לו הרעו הבנות בביה״ד שהתקיימו ובדיונים התביעה בכתב הבעל טענת לפי

 לא היא אשתו לפני כך על שהתריע ואף הוא. בביתו בנוח שלא הרגיש והוא צעדיו את
 תביעתו להגשת העילה וזוהי השינה חדר את לעזוב זאת עקב נאלץ והוא לתלונותיו שעתה

לגירושין.

 עילה מהווה לא התנהגותן אבל קשות קצת הם בנותיה שאמנם האשה טענה מאידך
 עמה לחיות שיחזור ובלבד כנגדן מניעה צו להוציא הסכמתה את הביעה ואף לגרושין
בשלום.

 הדגול הנישואין ליועץ הזוג בני את והפנה הבנות כנגד מניעה צו הוציא אכן ביה״ד
 שלום לחיי יחזרו הזוג שבני רב סיכוי שאין עולה דעתו שמחוות אף ועל קארו ב. מר

 מבחינה שכן בשלום ולחיות לחזור הבעל את לחייב ביה׳׳ד החליט זאת בכל אמתיים

ג״פ. לקבל האשה את לחייב בכדי בטענותיו אין הלכתית

 האשה העדפת עקב והתרחב שהלך הזוג בני שבין האמוציונלי המרחק בפועל אולם
 אינו הוא כנראה שממנה אחרת אשה בנתיים הכיר שהבעל לכך הביא בנותיה קרבת את

 שבעלה מבקשת היא אולם להתגרש שעליהם למסקנא הגיעה האשה וגם להתנתק רוצה
ש״ח. 180,000 בסך הנקוב כתובתה בסכום יפצנה

 חיי תחילת עם התנהגותה לאור שכן זו לתביעה עזה התנגדות הביעו וב״כ הבעל
 ההתדיינות את לסיים בכדי זאת עם כתובתה. לתשלום ולא לפיצוי זכאית היא אין הנשואין

 ש״ח 23,000 בסך ממנה תביעתו על מוותר הוא וכן דולר 15,000 בסך לפצותה מוכן הוא
משותפים. חובות עבור
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התוכן:

 מלא לה לשלם חייב האם בהסכמה, לה ונתן מבעלה גט דורשת כשהאשה לדון יש א.
כתובתה.

 כתובה לה אין גט במתן לחייבו מספיקים טיעונים ללא מבעלה גט דורשת כשהאשה ב.
 ולא כתובה עיקר רק לה יש גט במתן לחייבו המצדיקים טיעונים לה יש ואם כלל.

לה. הוסיף לא למיפק דאדעתא תוספת,

 תקנו ע״כ לצערו, רוצה עליו כעס לה שיש מחמת אך בבעלה, כשרוצה נחשבת מורדת ג.
 ובעלה מרצונה, להתגרש רוצה כשהאשה אבל בית. לשלום להחזירם כדי תקנות חז״ל

כתובה. לבקש זכות לה אין לכך, מסכים

 זכאית ראשונים כמה לדעת מילוג. ונכסי ברזל צאן נכסי לקבל זכאית עלי מאיס הטוענת ד.
תפסה. אם דוקא ברזל צאן לנכסי

 חייב כפי׳ בלא לגרשה נאות אם מ״מ מכחישה, ובעלה אנשים גבורת לו שאין כשטוענת ה.
מגרשה. שמדעתו כיון כתובתה, לה לתת

 מתקנת שהיא הכתובה לעיקר זכאית האשה הגרושין, של והמאיץ הגורם מי כשספק ו.
 לחייבו אין נתחייב, לא שתצא דאדעתא ספק כשיש הבעל שנתחייב התוספת אך חז״ל,

מספק.

צורי. בכסף או מדינה בכסף משלמים בכתובה אם להלכה נחלקו ז.

בעין. שאינם ברזל צאן נכסי מפסידה דת על והעוברת המורדת ח.

 להתרות שצריך דס״ל ראשונים יש כתובתה, להפסיד ורוצה גרושין תובעת כשהאשה ט.
כתובתה. שמפסדת ולהודיעה בה

לה לתת שצריך סברא אין גט, ודורשת עלי מאיס וטוענת תשמיש, ממנו כשמונעת י.
הכתובה. על שמוחלת אומרת כשאינה אף כתובה,

מסכים אם מ״מ לגרשה, וכופים נאמנת הדין ומצד אנשים, גבורת לו שאין כשטוענת יא.
ותוספת. כתובה לה לתת חייב מרצונו לגרשה

עליה ללחוץ כדי הכרזות חז״ל תקנו באשתו, רוצה והבעל מורדת כשהאשה בין הבדל יש יב.
 שנגמרו לפני מגרשה כשהבעל ע״כ בעלה. עם שלום לחיי ותשוב בדעתה שתמלך

 אין לה, בעינא לא אומר הבעל גם אם אבל והתוספת, הכתובה לשלם חייב ההכרזות
 ולמיפק למישקל אדעתא אותו, רוצה לא שהיא שכיון הדין ונשאר חז״ל, לתקנת מקום

לה. יהיב לא

האם מרצונו, גט הבעל לה ונתן לגרש, אותו כופין שאין במקום גרושין תבעה כשהאשה יג.
ירוחם. ברבינו בפי׳ תלוי כתובה בתוספת חייב

 בכתובה וכמו ככתובה, דינה כתובה דתוספת למתנות. כתובה תוספת בין חילוק יש יד.
 הכרזות עשו כשלא וע״כ בתוספת. ה״ה להוציאה, בעיניו קלה תהא שלא תקנו עצמה

 אין שיגרשנה, עד מקניטתו כשהיא במתנות, משא״כ תוס׳. לה יש מיד אגרת, כתבו ולא
לה. נתן לא ולמיפק למישקל דאדעתא המתנות, לה

 לה לתתם דעתו דאין בהם ולהתנאות להתקשט ע״מ לה שנתן מתנות בין חילוק יש טו.
גמורה, במתנה נתן מתנות שאר אבל תחתיו, שהיא זמן כל להתקשט אלא גמורה, במתנה

להחזיר. צריכה ואין
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גמורה, מתנה לשם ולא עצמו, לטובת אלא נתכוין לא אשתו נכסי על הוצאות המוציא טז.
לה. נתן לא ולמיפק למשקל אדעתא ולכן

וא״צ גמורה במתנה לה נתן שאז ממנה, נהנה ולא לאשתו מתנה נותן בין חילוק יש יז.
 וכשהיא יחד, שיהנו תנאי על היתה המתנה כל מהמתנה, כשנהנה משא״כ להחזיר,

להחזירם. צריכה שיגרשנה עד מקניטתו

להחזיר, א״צ מהם הנאה לאשה שאין מתנות הם שאם הבעל שקבל במתנות לחלק יש יח.
דאדעתא להחזירם צריך כשמתגרשים, מהם, נהנית האשה שגם דברים הם אם אבל

לו. נתנו לא למיפק

דכתובת הסכימו שהגאונים ואף מדאורייתא, לכי דחזי בתולה בכתובת לכתוב נוהגים יט.
מדאורייתא. לכי דחזי כותבים לא וגרושה אלמנה ובכתובת מדרבנן. אשה

דין פסי!

ותוספתה. עיקר - הכתובה מלוא בתשלום הבעל את לחייב עתירה לפנינו הוגשה

 ויש שניים, הם הנישואין שניהם שאצל שנים, מספר לפני שנישאו בצדדים המדובר
חודשים מספר לאחר אך ילדיהם, ללא הזוג בני חיו בתחילה בנפרד. ילדים מהם אחד לכל

לעזוב נאלץ הוא הבעל ולטענת הקודמים. מנשואיה בנותיה שתי את לבית האשה הכניסה

 מצידן, הולמת לא והתנהגות המשותפים, חייהם על הבנות של השתלטותן עקב הבית את
 נאלץ הוא וע״כ בעלה. קירבת את מאשר בנותיה אל קירבתה את מעדיפה אשתו כאשר

גרושין. תביעת להגיש

 להוציא נכונותה את הביעה ואף בית, לשלום האשה טענה בביה״ד הדיונים במהלך
 אולם בשלום. ולחיות לחזור לחייבו ביה״ד ע״י החלטה ניתנה וע״כ בנותיה. נגד מניעה צו

 לאי הצדדים שני גירסאות כאשר נישואיהם, את לשקם הזוג בני הצליחו לא בפועל

השניה. מן אחת שונות ההצלחה

 בלבד להתגרש, עתה מסכימה החוקית ואשתו אחרת אשה הבעל הכיר בינתים

במלואה. הכתובה לה שתשולם

 האם בהסכמה, לה ונתן ג״פ מבעלה דורשת כשאשה לדון אותנו מביא שלפנינו הענין
בגירושין. מעונינים כששניהם הדין ומה כתובתה. מלוא לה לשלם חייב

 להוציאה בעיניו קלה תהא שלא כדי לאשה כתובה שתיקנו חז״ל מתקנת והנה

 כתובה, לתבוע זכות לה אין הגט את דורשת שכשהיא בפשטות נראה י״א( דף )כתובות
 שלאחר ולומר לדחות שיש הגם ממנו. לצאת מבקשת היא אלא אותה מוציא לא שהוא מכיון

 מורדת לא שהיא זמן כל כתובתה את לגבות זכאית היא הרי לאשה כתובה תיקנו שחז״ל

וכו׳. בו,

 אשה ד״א כתובה: לה שאין להוכיח נראה ע״ב מ״ט דף גיטין במם׳ הגמ׳ ומסוגית

 כי תימא וכי ד״א מאי מרצונו. אלא מוציאה אינו והאיש לרצונה. ושלא לרצונה יוצאת
רבנן ליה לתקני נמי איהי נפקא כי מיניה כתובה רבנן לה תקינו איהו לה מפיק דכי היכי
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 לרצונו. אלא מוציאה אינו והאיש לרצונה, ושלא לרצונה יוצאת אשה ת״ש מינה, כתובה
בגיטה. לה דמשהי אפשר

 לה לתת בעלה את המחייבת טענה ללא ג׳׳פ דורשת שכשהאשה מוכח זו מסוגיא

 מחויב אינו שבעלה בודאי אבל כתובה. לו לתת לחייבה אף בגמ׳ אמינא הוא היתה ג״פ,
כתובתה. את לה לשלם

 ואז להתגרש. בעלה את מאלצת כשהאשה איירי זו שסוגיא ולומר לדחות מקום והיה
 מסכים והוא להתגרש מבקשת אלא מאלצתו, אינה אם אבל כתובה. לה שאין בודאי

 ומוציאה מגרשה שהוא כאילו נחשב זה הרי הסכמתו שהבעת לומר מקום היה להתגרש

בכתובתה. חייב הוא וע״כ מדעתו,

 שסוגית נראה וכו׳. עלי, מאים אמרה אבל דה״מ ע״ב ם״ג כתובות התום׳ מדברי אך
 על הקשה תם רבינו שהרי מבעליהן. להתגרש שמבקשות הנשים בכל מדברת בגיטין הגמ׳

 בעלה את כופין עלי מאים טוענת שכשהאשה הרמב״ם( דעת הוא )וכן הרשב״ם של שיטתו
 מינה כתובה ליה נתקנו איהי נפקא כי תימא וכי גיטין: במם׳ הגמ׳ מסוגית ג״פ, לה לתת
 ליה נתקנו א״כ להוציא, עלי במאים כופין אי ואמאי לרצונו. אלא מוציא אינו האיש ת״ש

 לדבר. רגלים דיש היכא אלא עלי מאים למימר מציא דלא לדחות שיש ותירץ מינה. כתובה
 שייך דלא כיון לאיש. כתובה לתקן רצו לא נשים אותן ובשביל לה, מתקבל אינו שהבעל

נשים. ברוב לתקן

 הנשים בכל מדברת בגיטין הגמ׳ שסוגית תם רבינו של מתרוצו שמוכח הרי

כתובה. להם שאין מבעליהן, להתגרש המבקשות

 אמי דר׳ לקמיה דאתי ההיא כי ע״ב, ם״ה דף יבמות במם׳ דאיתא ממה נראה וכן
לך אין לצאת את רוצה ואם - )רש״י מיפקדת לא זיל לה אמר כתובתי, לי הב ליה אמרה

וכתבו כפינן. ודאי הא כי אמר איתתא דהך עלה תיהוי מאי דילה מסיבו ליה אמרה כתובה(,

 ומאתים מנה דוקא מחמתה דכופין הנך דכל ר״ח פירוש כפינן, ודאי הא כי דה״מ התום׳
עכ״ל. וכו׳. לה. הוסיף לא למיפק דאדעתא לה. לית תוספת אבל לה, אית

 הבעל את לחייב מספיקים טיעונים ללא ג״פ דורשת היא שאם זו בסוגיא מבואר הרי
 יש אז ג״פ במתן לחייבו המצדיקים טיעונים לה יש ואם בכלל. כתובה לה אין ג״פ, במתן

לה. הוסיף לא למיפק אדעתא כי תוספת, ולא כתובה, עיקר רק לה

 לא שהמורדת ס״ג דף כתובות במם׳ הגמ׳ מסוגית דברינו על להעיר יש ולכאורה
 גם אם מדוע וא״כ ליה. כדאית ולמר ליה כדאית למר הכרזה לאחר אלא כתובתה, הפסידה

כתובתה. תוספת את הפסידה לגרש רוצה הוא

 דאמרה אמימר אמר מורדת דמי היכי איתא שם בסוגיא דהנה הדברים בביאור ונראה
 שאלו אם פירוש - ליה ומצערנא ליה בעינא רי״ד התום׳ ומפרש ליה. ומצערנא ליה בעינא

 אפשי ואי ליה בעינא להם, תשיב והיא בבעלך. חפיצה אינך כן, עושה את למה אותה
זה. במרדה וליסרו לצערו כדי בו, מורדת שאני וזה שיגרשני,

שהזכרנו, זה בדין שתהא כלומר מורדת, דמיא היכי בגמ׳ ושאלו המאירי: כתב וכן
מתוך כן עושה שאני אלא בו מואסת אני שאין ליה. ומצערנא ליה בעינא דאמרה בה ופירש
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 ממונו שמפזר או כך. עמי שעשה או יולדי, את ביזה או קללני או שהכני מפני הכעס,
 וכמו בתיקונה. מצוי התוחלת אף הכעס, מתוך אלא זה שאין ומאחר לצורך, שלא בהוצאה

 דרך כתובתה להפסד מתון לה ליתן לבי״ד ראוי ולפיכך סיברא. אית קיצפא אין שאמרו
 כדי ולהכריז ולהוכיחה וליסרה בה לטרוח אחרונה למשנה וכן ראשונה. למשנה פחיתה,

עכ״ל. וכו׳. שבדברים. כפיות מיני ושאר והתראות מוכיחים ע״י חמתה לשכך

 להתגרש מעונינת ואינה בבעלה, רוצה שהיא היכי מיירי דמורדת שסוגיא מפורש הרי

 בית. לשלום להחזירם כדי זה בענין תקנות חז״ל תיקנו וע״כ ולצערו. להוכיחו אלא ממנו
כתובה. לבקש זכות לה אין לכך, מסכים ובעלה מרצונה, להתגרש מבקשת כשהאשה אבל

 וכתב לה. כיפינן לא עלי מאים אמרה אבל שם מסוגיא להעיר מקום יש עדיין אולם

 רש״י מדברי לכאורה משמע בעינא. כתובתו ולא הוא לא - עלי מאים אמרה אבל רש״י:
 הוא לא ומדגישה אומרת שהיא לאחר דוקא זה כתובתה, את שאיבדה עלי מאים שהאומרת

 שהיא הגם בכתובה, מעונינת אינה שהיא תזכיר לא היא אם אבל בעינא. כתובתו ולא

כתובה. לה שמגיע לכאורה משמע גט דורשת

 עלי מאים בטוענת המחבר שכתב מה על ע״ז סי׳ הרמ״א של מלשונו נראה זה וכן
 מנכסים בין הקיימים בלאותיה ותיטול כלל, כתובה לה אין לגרשה הבעל רצה שאם

 כתב באחריותם, נתחייב שלא מלוג בנכסי בין באחריותם, ונתחייב לבעלה שהכניסה
 שמא חישינן וכתובתי, גט לי יתן אומרת אם אבל כתובה, ולא גט שמבקשת ודוקא הרמ״א:

ליה. ומצערנא ליה דבעינא מורדת דין לה ויש באחר. עיניה נתנה

 נכסי לידה לקבל זכאית עלי מאים הטוענת שהרי לדברינו, סתירה להוות בכך אין אך

 זכאית היא והרמ״א הרשב״א ולדעת והמחבר. הרמב״ם לשיטת מלוג. ונכסי ברזל צאן
 ליה, ומצערנא ליה דבעינא המורדת כן שאין מה תפסה. היא אם דוקא ברזל צאן לנכסי

 ברזל צאן נכסי את לקבל זכאית אינה וגם כתובתה, את וההמתנה ההכרזה לאחר שהפסידה
 שכנים עלי, מאים טוענת כשהיא לדעת שנווכח בכדי וע״כ לבעלה, כנדוניא הכניסה שהיא

 כשאינה אבל בעינא. כתובתו את ולא לומר, מוסיפה גם היא אם בידנו המבחן הרי דבריה,

 להשיג בכדי ולחוץ, השפה מן טענה רק זה עלי מאים שאמרה שמה מאד יתכן כן, אומרת
זכויותיה. את

 קי״ז דף יבמות במם׳ המובא את הרמ״א דברי על שציין הגר״א מביאור נראה וכן

 להינשא, אותה מתירין להנשא, התירוני בעלי מת ואמרה לבי״ד באה שכשאשה ע״א
אותה. מתירין אין להינשא אף כתובתי לי תנו כתובתה. לה ונותנים

 את לבקש זכות לה אין והתגרשו, עמה הסכים ובעלה להתגרש מבקשת כשאשה אבל
 על מחוקק״ ה״חלקת שכתב מה לפי ובפרט במפורש. וויתרה לא שהיא אע״פ כתובתה,

 בהדיא אמרה אם ומכ״ש סתם, גט ששואלת כלומר, כתובה, ללא גט שמבקש הרמ״א: דברי
הכתובה. שמוחלת

 במפורש מדגישה שלא אפילו גט, מבקשת שהיא דבריה בעצם הח״מ שלדעת הרי
כתובתה. את מלקבל זכותה את איבדה היא כתובתה, על שמוותרת
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 אבל ד׳׳ה התום׳ על שכתב פ״ג דף כתובות מם׳ על יעקב״ ב״בית מצאתי ואח״ב
 מורדת, דין לה אין עלי שמאים שכתב הר״ן כוונת שזהו ואפשר וז״ל: עלי, מאים אמרה

 בה חזרה כשלא אבל דמורדת, ניכויין בדין לה אין בה שחוזרת היינו וכתובה, גט ונותן
אומרת אינה אם אף עלי, מאים כשאומרת כתובה ליתן שצריך לומר כלל סברא אין

מוציא אינו האיש ומשני מינה. כתובה ליה דלתקנו מקשה בש״ם דהא הכתובה. שמוחלת
עלי מאיסה האשה הוא שיאמר שנא דמאי טובא קשה כנ״ל נאמר ואם וכו׳. לרצונו, אלא

כופין שאין די שאין עלי, מאים היא אמרה כי שנא ומאי וכתובה, גט ליתן אותו כופין
 שנאנסה כהן באשת דאפילו וכו׳. כתובה. לה ליתן אותו כופין ואף לבעל כתובה ליתן אותה

 פטור היה לאיסור גרמה כהונה קדושת אמרה דמצי לאו דאי צ״א דף בנדרים אמרינן

כתובה. לה יתחייב מה״ת האונס. לה גרמה שלבה עלי במאים מכ״ש מכתובה.

כתובה. לה אין מבעלה גט שהמבקשת בדבריו מפורש הרי

 כפשוטם, הם והרמ״א רש״י שדברי נאמר אם שאף ולומר לחלק התעוררתי ומדבריו
 עלי מאים טענת כי בעינא״, כתובתו את ״ולא ולומר, להדגיש צריכה עלי מאים שהטוענת

 היה מרצונה, שלא עליה מאום שבעלה ומכיון בכך. חפיצה שאינה אע״פ מאונם, לה באה

 כתובתה. את מאבדת לא היא עלי, מאים לטעון אנוסה שהיא שמכיון ולומר לחשוב מקום
 לבקש אנוסה כשהאשה שגם בנדרים הגמ׳ מסוגית נוספת הוכחה יעקב״ ה״בית הביא וע״כ

 דלא היכא להתגרש מבעלה המבקשת אבל כתובתה. את הפסידה היא מ״מ גיטה, את
כתובה. לה שאין בודאי אניסא,

 שמבקשת ודוקא בהגה ב׳ סי׳ שו״ע כתב: ד׳ ס״ק ס״ט סי׳ כתובות הלכות החזו״א וגם

 בלאותיה מרווחת וגם אותו דכופין הרמב״ם לדעת אלא זה דאין נראה וכו׳. כתובה, בלא גט
 הקיימים בלאותיה שמרווחת רשב״א לדעת וכן כתובה. שמרווחת הר״ן לדעת וכן קיימים.

 עמה לדקדק ראוי ולזה כלום. הפסידה לא חודש י״ב תוך חזרה שאם ומרווחת תפסה. אם
 עליה, מכריזין שאין אלא מרווחת שאינה והרא״ש הרמב״ן לדעת אבל משקרת. אינה אם
 לא דאמרה עלי, במאים רש״י שכתב ומה וכו׳. דבריה. על וסומכין כ״כ בדבר לדקדק אין

 זכות לה דאין יודעת היא ודאי בו, מואסת דהיא כיון סבר דרש״י בעינא, כתובתו ולא הוא
 גיטין וכדאמר כתובה. לו שתתן ראוי וכה״ג לדידיה ליה מגרשת דאיהי כתובה, לתבוע

עכ״ל. וכו׳. ע״ב. מ״ט

 ראובן שתבעה לאה וז״ל: שכתב י״ב אות מ״ג כלל הרא״ש מתשובת להעיר יש ועדיין
 ממנו ותובעת הארץ, כל כדרך עליה לבוא אנשים גבורת לו שאין עליו וטענה לדין, בעלה

 לה ליתן ולא שיגרשנה שכתבתי מה וכו׳. נאמנת, מב״ד כתובתה תבעה ולא שיגרשנה,
 דבריה ע״פ להוציא אותו כופין אז להוציא. אותו שכופין כך הדין אם היינו כתובה,

 עליה ובא לו, יש אנשים שגבורת ואומר וצווח שעומד כיון ממון ענין אבל וכו׳. דמהימנא.
 ממנו להוציא לבי״ד כח אין אצלה, להיות וחפץ מגרשה, הוא כדין ושלא הארץ, כל כדרך

עכ״ל. וכו׳. מגרשה. שמדעתו כיון כתובה יתן לגרשה, נאות כפיה בלא אם אבל ממונו.

 גבורת לו שאין טיעוניה עצם על מכחישה שהוא אף נראה הרא״ש שמדברי הרי
שמדעתו כיון כתובתה את לה לתת חייב הוא כפיה, בלא לגרשה נאות הוא אם מ״מ אנשים,
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 הוא כאילו זה הרי מגרשה שמדעתו כיון בכ״ז הגט, את המבקשת שהיא אע״פ מגרשה.
בכתובתה. וחייב המוציאה

 הוא הרא״ש של זה לפסקו שהמקור להניח יש שהרי לדברינו סתירה בכך אין אך
 שהיא קידשתיך, לא אומר והוא קידשתני טוענת כשהיא ע״א ס״ה דף קידושין במם׳ מהגמ׳

 כופין מעצמו, גט נתן אם רב ואמר בקרובותיה. נאסר אינו והוא לקרוביו, להנשא אסורה
 כתובה ליתן אותו כופין בקשה, בלא - מעצמו נתן ואם רש״י: ופירש כתובה. ליתן אותו

כתובה. לה יש וארוסה דקידשה, דעתיה דגלי

 קידש לא שהוא נחרצות בתחילה טען שהוא שאע״פ למדים אנו זו שמסוגיא הרי

 גירסתה את מאשר שהוא דעתו גילה הוא בזה מעצמו, גט נתן הוא אם בכ״ז לאשה, אותה
 לו שאין טוענת שהיא היכא הרא״ש פסק כמו״ב קידשתני. הטוענת האשה של וטענתה

 מכחיש בתחילה והוא כתובתה, מלוא את לה ולתת לגרשה חייב הוא וע״כ אנשים, גבורת
 ללא לגרשה נאות כשהוא אבל כתובתה, את לה לשלם לחייבו בידינו אין וא״כ דבריה, את

כתובתה. את לה לשלם וחייב דבריה, את מאשר שהוא דעתו את בכך מגלה הוא הרי כפיה

 את לבקש זכות לה שאין לגרשה מסכים והוא מבעלה גט שהמבקשת שבארנו ולאחר

 הגורם מיהו ברור לא ולבי״ד מזה, זה להתגרש רוצים ששניהם שבמקום נראה כתובתה,
 שהרי התוספת, את ולא כתובתה עיקר את לקבל זכאית שהיא בגירושין, והמאיץ המניע
 הגורמת שהיא הוכח שלא זמן כל א״כ חז״ל, תקנת ע״פ זכאית שהיא הכתובה עיקר

 בכתובתה שנכתב התום׳ אולם כתובתה, עיקר את לקבל זכאית היא הגט, את והמבקשת
 הרוצה היא ולא המגרשה שהוא לנו ברור שלא זמן כל א״כ לה, יהיב לא למיפק דאדעתא

תוספת. לה אין בגירושין

 לשאול צריך לאשרו, ומבקשים גירושין, הסכם לביה״ד מגישים כשהצדדים זה ולפי

הכתובה. עיקר על מוותרת היא האם האשה את

 מורי וכתב ה״ח(: כ״ב נתיב )מישרים ירוחם רבינו שכתב הדברים ביאור שזה והנראה
 לא נמי אנא אומר והוא וכתובה, גט לי יתן ליה בעינא לא שאמרה שאשה לו נראה כי

 כלום להפסידה כמורדת אותה דנין דאין מסתברא גט. ליתן רוצה אינו אבל לה, בעינא

 ולאחר בהן. הדרי דילמא אגיטא ירחי תריסר לה משהינן ומיהו ונדוניא. הכתובה מעיקר
 למשקל דאדעתא מדיליה לה דיהיב מאי וכל תוספת והפסידה לגרש אותו כופין שנה

לה. יהיב לא ולמיפק

 אע״פ אידך תניא ע״ב: ל״ט דף כתובות במם׳ דאיתא מהא דברינו על קשה ולכאורה

 אימא לה, מפיק מצי מי כשיוציא כלום. עליו לה אין הוא כשיוציא מיד, נותן אונם שאמרו
 אומר, יהודה בר׳ יוסי ר׳ בכתובתה. קנסה כסף יצא מת כלום. עליו לה אין היא כשתצא

 שלא כדי כתובה, רבנן תקינו מאי טעמא מברי רבנן מיפלגא, קא במאי מנה, כתובה לה יש
 מצער נמי הא סבר, יהודה בר׳ יוסי ור׳ לה. מפיק מצי לא והא להוציאה. בעיניו קלה תהא

לך. בעינא לא היא דאמרה עד לה

 ולא כלום, עליו לה אין כשיוציאנה מיד, נותן אונם שאמרו אע״פ בד״ה רש״י וכתב
וכן כתובתה. הוא קנסה כסף אלא מיד, נותן לאביה שהרי כתובתה. תחת קנסה אין אמרינן
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 כשתצא כתיב, לשלחה יוכל לא - לה מפיק מצי מי בכתובתה. קנסה כסף יצא מת, אם
גט. הימנו ותבעה מאליה יצתה אם היא:

 כסף שיצא מכיון גט, ממנו תבעה אם כתובה לה אין באונם שדוקא משמע ובפשטות

 זכאית היא במפורש, שתמחול בלי ונתגרשה גט שתבעה אשה סתם אבל בכתובתה. קנסה
כתובתה. את לדרוש

 כתובה לה אין גט תבעה אם באנוסה רש״י שכתב שמה ולומר לדחות שאפשר הגם
 מכיון לה, אין באונם רק כתובה, לה מגיע מהדין שאז גט, עליו לכפות שתבעה מיירי
 שמפרש הש״ם על עמדין יעקב ר׳ של מהגהותיו נראה וכן בכתובתה, קנסה כסף שיצא

בעלה. על כפיה בלי מרצונה גט שתובעת רש״י מלשון נראה בפשטות אבל כך,

ג״פ, לה לתת מבעלה דורשת כשאשה האם שלפנינו דהשאלה בזה: לומר יראה ואשר
 מדאורייתא כתובה האם התנאים, במחלוקת תלוי זה כתובתה, את לה לתת חייב הוא האם

 כמוהר זה שיהא הבתולות״, כמוהר ישקול ״כסף י׳( דף )כתובות דתניא מדרבנן, או
 אומר רשב״ג התורה. מן אשה דכתובת חכמים סמכו מכאן כזה, הבתולות ומוהר הבתולות,

וכו׳. סופרים. מדברי אלא תורה מדברי אינו אשה כתובת

 שבאונס וכשם ומפתה, מאונם נלמד וזה התורה מן אשה כתובת דאמר למאן והנה
את לה לשלם מחויב אשה הנושא כל כך ביאה, הנאת עבור לשלם מחריב הוא ומפתה

קלה תהא שלא כדי מדרבנן, אשה שכתובת דאמר למאן אבל וכו׳. למורדת פרט כתובתה.
 פטור הוא בודאי להוציאה, המבקש הוא ולא הגט את דורשת כשהיא א״כ להוציאה, בעיניו

כתובתה. מתשלום

 מבקשת כשהאשה גם לתקן מקום שהיה חכמים בתקנת איירי גיטין במם׳ הגמ׳ וא״כ
 בכתובתה, קנסה כסף יצא דאיתא ל״ט דף כתבות ובמס׳ וכו׳. לבעלה. שתשלם להתגרש
 שגם שם רש״י פירש לכן דאורייתא. דכתובה דאמר המאן ע״פ היא דשם דסוגיא דמשמע

בכתובתה. בעלה את לחייב מקום היה גט מבקשת כשהיא

אשה דכתובת הסכימו הגאונים כל כתב: י״ט סעיף דכתובות קמא בפרק הרא״ש והנה

 מפרשים וראיתי צורי. סלע של שמינית מדינה סלע כסף חמישים לה וגובין מדרבנן,
 תיקנו וחכמים דרבנן. אשה בכתובת מודו מדאורייתא, ליכי דחזי לכתוב הרגילו דאפילו

 בעיניו קלה תהא שלא משום בתורה. האמורים משקלים פירוש מדאורייתא כסף חמישים
עכ״ל. וכו׳, הבתולות, דכמוהר אקרא. ואסמכוהו להוציאה.

 פוסק והרמ״א מדינה. בכסף ומשלם מדרבנן כתובה ס״ו בסימן המחבר לדעת ולהלכה
 ליכי דחזי לכתוב נוהגים שאנו מכיון צורי כסף ומשלם מדרבנן, שכתובה כהרא״ש

מדאורייתא.

 כתובה, לתוספת כתובה עיקר בין מחלק ירוחם רבינו דלכן לומר אפשר זה ולפי

 כשהאשה גם כתובה בעיקר מתחייב הוא הרי מדאורייתא, ליכי דחזי לה שכתב שמכיון
לה. לשלם מחויב הוא שאין בודאי בתום׳ אבל להתגרש. ומבקשת רוצה

 כשהיא א״כ מדאורייתא, ליכי דחזי כתבינן דלא הבעולה את הנושא דברינו, כנים ואם
כתובתה. מעיקר גם פטור יהיה להתגרש מבקשת
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 בעולה היתה אם לאשרו, ומבקשים לביה״ד גירושין הסכם מגישים כשהצדדים ולפ״ז
 את לשאול צורך אין מדאורייתא, ליכי דחזי בכתובה כותבים שלא במקום או כשנישאת

כתובתה. על מוותרת היא האם האשה

 ובעת ג״פ, בקבלת אשתו את לחייב ותבע לגירושין תיק פתח שהבעל דידן ובנידון
 היא שגם התרשמות היתה לנישואין, היועץ של דעתו מחוות וכן ביה״ד, לפני התדיינותם

 ולימד טען כוחה בא שבפועל אלא לכך(, גרמה היא שבהתנהגותה )ויתכן בגירושין חפצה

 לסתור בהם שיש מספיקות הוכחות היו לא שלביה״ד ומכיון בית״ ״שלום לטעון האשה את
לשלום. לחזור הבעל את שמחייבות החלטות ניתנו ע״כ דבריה, את

 שתשולם שביקשה אלא להתגרש גם וביקשה לבה סגור את האשה משפתחה אולם
 כתובתה עיקר את לה לשלם חייב שבעלה לעיל, המבואר כפי לפסוק עלינו כתובתה, לה

תוספתה. ולא

לגירושין, מסכימה האשה כאשר שגם ולהדגיש ולציין לחזור יש הדברים: ובשולי
 לשלם חייב הוא וכו', בה בגד שהוא כגון ולפירוד, למשבר גרם שבעלה לביה״ד ברור אולם

 את מצדיק ביה״ד שאין הגם למניעיו, הסבר שיש דידן שבנידון אלא כתובתה. מלוא את

כתובתה. תוספת בתשלום לחייבו בידינו אין מ״מ מעשיו,

ג ח. ר ב צ ר ה

 את לחייב שיש שטען האשה ב״כ ע״י הגדול לביה״ד ערעור הוגש זה דין פסק על
 הערעור, את לקבל החליט שליט״א דייכובסקי הגר״ש וכבוד הכתובה. סכום במלא הבעל

 וכו׳. מאתן, זוזי כסף בתולייכי מוהר ליכי ויהיבנא נכתב: ובכתובה מאחר עמו. ונימוקו

 על לה שהוסיף התוספת עם ליה דהנעלת נודניא ודא לאינתו ליה והוות דא כלתא וצביאת
ס״ה... דא כתובתה עיקר

אחרונה, פרוטה סוף עד במושלם ורשותו לידו ובאו ועלו שקיבלם הנזכר החתן והודה

לו. הותירו הותירו ואם לו, פיחתו פיחתו שאם ברזל צאן כנכסי עצמו על והעלם ורצה

 לדון מקום אין הנ״ל, הסכום את חייב שהוא באודיתא עצמו על קיבל הבעל אם וא״כ

 הוא לא כ”א הנ״ל, הסכום את קיבל שהוא שהודה לאחר שהרי לתוספת. עיקר בין ולחלק
שקיבל. מה את להחזיר מתחייב הוא אלא הנותן,

 מה את לסתור בכך אין בנידון כשנעיין אך מתוחכמת, הברקה זו פניו שעל אף והנה
לעיל: שכתבנו

 התוספת עם ליה דהנעלת נדוניא ודא עצמו, את סותר הכתובה נוסח לכאורה שהרי א.
 ובאו ועלו שקיבלם הנזכר החתן והודה נא׳ ואח״ב ס״ה... דא כתובתה עיקר על לה שהוסיף

אחרונה. פרוטה סוף עד במושלם ורשותו לידו

 תוספת לכלתו נתן שהוא מה את לידיו קיבל שהוא מודה שהחתן לכתוב יתכן ואיך

 על רק מתפרש זה וכו׳. החתן, והודה שנא׳: שמה לומר צריך בע״כ אלא כתובה. ועיקר
נתן. שהוא הסכום על ולא הכניסה, שהיא מה
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 נדוניא שכותבים מה אבל כתבו: הא כי דב״ה ע״ב ס״ה דף יבמות במם׳ התום׳ ב.
תוספת. כעין דהוי לו נראה הכלה, לכבוד גדולה

 שהיא בברור יודעים ואנו לו, הכניסה שהיא שנכתב מה כל התום׳ דברי לפי וא״כ
 דין הנ״ל לסכום יש הכלה, של לכבודה רק נכתב זה אלא הנ״ל הסכום את לו הכניסה לא
תוספת. של

בכתובה: נכתב שלא היכא רק אמורים התום׳ שדברי ולומר לדחוק שאפשר הגם

 שייך לא החתן, שהודה בהן שנכתב שלפנינו הכתובה בנוסחאות אבל וכו׳. החתן. והודה
הנ״ל. הסכום את לידיו קיבל שהוא מודה החתן שהרי תוספת. דין בזה שיש ע״כ לומר

 לה שכתב התוספת והן הכתובה עיקר הן בכתובה, שנכתב הסכום שכל נאמר אם ג.
 של זה נוסח מתקני לכאורה א״כ האשה, של ברזל צאן לנכסי הודאתו ע״י נהפך החתן,

 שמזכה שטר רק לא היא במהותה הכתובה שהרי ח״ו. מקלקלים ויצאו לתקן באו הכתובה

 את ותקלקל במידה לאשה, לעונשין התראה מהווה זה אלא בה, האמור בסכום האשה את
 את שמפסידה וישראל, משה דת על העוברת או המורדת כגון דרכה, את ותשרך מעשיה,

 האשה, של ברזל צאן לנכסי הודאתו ע״י נהפך בכתובה הסכום שכל נאמר ואם כתובתה.
האמורים. באופנים שלה ברזל צאן מפסידה לא היא הרי

 בעין, שאינו ברזל צאן נכסי של דין להם יש ומעות שהיות למימר לך אית מאי אלא
 לעיל שבארנו מה לפי וא״כ בעין. שאינם ברזל צאן מפסידה דת על והעוברת והמורדת

 שכתב עלי, מאים הטוענת כדין כתובתה את מפסידה היא הרי גט שמבקשת אשה שכל
 נפסק וע״כ סתם. גט ששואלת כלומר, כתובה בלא גט שמבקשת ד׳ ס״ק ע״ז בסי׳ הח״מ

שפסקנו. כפי לדינא הדרנא וא״כ בעין. שאינו ברזל צאן נכסי גם מפסידה שהיא

ג ח. ר ב צ ר ה

 את לה לשלם חייב האם בהסכמה לה ונותן פיטורין, גט מבעלה דורשת כשהאשה
חוזרין? מתנותיה והאם התוספת כתובתה

 יהודה רב אמר לבינה, בינו קטטה דמי היכי ע״א קט״ז דף יבמות במסכת גרסינן

 כעסן, בשעת ופרש״י הכי, אמרו נמי כולהו ומקשינן גרשיני, לבעלה באומרת שמואל אמר
 מבואר והנה גרשיני, לבעלה תאמר שהאשה דשכיחא מילתא דהוי בגמרא ומבואר עיי״ש,
 שאם נאמר ואם כתובתה, גובה כתובה עמו ואין גט הוציאה ע״ב פ״ח דף כתובות במסכת

 מילתא דהוי כיון א״כ כתובה, לה אין בהסכמה לה נותן והוא גט מבעלה דורשת האשה
 אני ולכן הגט דרשה שהיא לומר נאמן יהיה שהבעל גרשיני לבעלה תאמר שאשה דשכיחא

 והטעם בכתובתה דחייב ודאי אלא ובפוסקים, בש״ס כזה דבר מצינו ולא מכתובתה פטור
 לרצונה ושלא לרצונה יוצאה אשה אחר דבר ע״ב מ״ט דף בגיטין בגמרא שמבואר כמו

 איהו לה מפיק דכי היכי כי תימא וכי אחר, דבר מאי לרצונו. אלא מוציא אינו והאיש

 אשה ת״ש מינה, כתובה רבנן ליה ליתקני נמי איהי נפקא כי מיניה כתובה רבנן לה תקינו
אגיטא, לא דמשהי אפשר לרצונו אלא מוציא אינו והאיש לרצונה ושלא לרצונה יוצאה
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 שהיא שאפילו והיינו עכ״ל, גירשה מדעתיה אשהי דלא וכיון גיטא לה יהיב ולא ופרש״י
כתובה. לה ויש גירשה מדעתיה מקרי הגט את לה לתת לא יכול שהוא כיון הגט את דורשת

 מורדת דמיא היכי ע״ב ס״ג בדף דגרסינן בכתובות בגמרא מהראשונים משמע וכן

 ומצערנא ליה בעינא דאמרה אמימר אמר מכתובתה, ופוחתין גיטא דמשהין אותה דכופין
 ולא הוא לא עלי, מאים אמרה אבל ופרש׳׳י לה, כייפינן לא עלי מאים אמרה אבל ליה,

 עכ״ל, כתובה בלא ויוצאה גט לה נותן אלא להשהותה ליה כייפינן לא בעינא, כתובתו

 בלא שיוצאה הדין אז בעינא כתובתו ולא הוא לא אומרת אם שדוקא רש״י מלשון ומשמע
כתובה. לה יש הכתובה על שמוחלת בפירוש אומרת ולא עלי מאים אומרת אם אבל כתובה,

 בו חפצה ואיני עלי מאים אמרה אם אבל וז״ל, שם רי״ד בתוספות בהדיא מבואר וכן

 כתובתה שתפחית ולעכבה לעגנא לה כיפינן לא מכתובתי, חוששת איני גיטי לי יתן כלל
 גירושין שהתובעת מיד, כתובתה ותפסיד גיטא לה נותן הבעל רוצה אם אלא מעט, מעט

 הרי תחזור אם כתובתה מפסדת שהיא ולהודיעה בה להתרות צריך כתובתה להפסיד ורוצה

עכ׳׳ל. כתובתה כל ומפסדת גיטא לה נותן לאו ואם טוב

 צריך כתובתה, להפסיד ורוצה גירושין תובעת היא שאם רי״ד בתוספת בהדיא ומבואר
 ומפסדת גיטא לה נותן בה תחזור לא ואם כתובתה, מפסדת שהיא ולהודיעה בה להתרות

 תובעת שהיא אפילו כתובתה להפסיד שרוצה בהדיא אמרה לא אם אבל כתובתה, כל
 שאפילו רי״ד התוספות שאומר והחידוש הכתובה, הפסידה לא עלי מאים ואומרת הגירושין

 שהיא ולהודיעה בה להתרות צריך מ״מ כתובתה להפסיד ורוצה הגירושין תובעת שהיא

כתובתה. מפסדת

 ואומר הגירושין תובעת שהיא כיון אלא בה להתרות גם שצריך משמע לא מרש״י
 שרש״י ודאי אולם כתובה. בלא ויוצאה גט לה נותן בעינא כתובתו ולא הוא לא עלי מאים

 עלי מאים אומרת אם אבל בעינא, כתובתו ולא הוא לא בהדיא לומר שצריכה מודה נמי
כתובתה. לה לתת חייב אותה מגרש והוא הגירושין ותובעת

 ולא בו רוצה איני שאומרת כגון דז״ל ומהר״ן ומהריטב״א מהרשב״א משמע וכן
 סעיף ע״ז סימן ובשו״ע ע״ז בסימן בטור משמע וכן עכ״ל, וכו׳ שיגרשני ובלבד בכתובתו

 שמבקשת ודוקא הרמ״א וכתב מדעתי לו להבעל יכולה ואיני מאיסתיהו אמרה אם וז״ל ב׳
 וכו׳. באחר נתנה עיניה שמא חיישינן וכתובתי גט לי יתן אומרת אם אבל כתובה בלא גט

 בהדיא שאומרת דדוקא מהשו״ע ומשמע וכו׳. כלל כתובה לה אין לגרשה הבעל רצה אם
כתובתה. את מפסידה לא מאסתיהו כי גט לי יתן אומרת אם אבל כתובה בלא גט שמבקשת

 גט ששואלת כלומר כתובה בלא גט שמבקשת וז״ל כתב ד׳ בס״ק שם הח״מ אולם
 גט ששואלת שאפילו בח״מ ומבואר עכ״ל, הכתובה שמוחלת בהדיא אמרה אם ומכ״ש סתם

כתובתה. מפסידה סתם

 לא ואומרת הכתובה כשמוחלת דוקא משמע רש״י דמלשון שם הקשה ההפלאה והנה

 שם ומסיק כן. משמע והר״ן שם מתוספות וכן הכתובה מפסידה אז בעינא כתובתו ולא הוא
היינו בעינא כתובתו ולא הוא לא שאומרת מה אלא גמורה מחילה בעינן דלא א׳ בתירוץ
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 ניחא דלא שיגרשנה כדי בכך היא מרוצה אפ״ה כתובתה שתפסיד הדין יהיה שאם שאומרת
עיי״ש. הכתובה בהדיא במוחלת שמיירי ב׳ ובאופן כתובתה. ולא הוא לא לה

 תשמיש ומונעת עלי מאים שאמרה דמיירי וז״ל הח״מ את מבאר יעקב בית ובספר
 לה ליתן צריך אין ולכך הכתובה תבעה מדלא הכתובה בלא שכוונתה תולין הגט, ותובעת
עיי״ש. וכו׳ כשמגרשה הכתובה

 אבל הכתובה בלא שיגרשנה שכוונתה אומדנא כשיש דוקא הח״מ כונת שגם נמצא

 שמשמע כמו בעינא כתובתו ולא הוא לא בהדיא שתאמר צריך ודאי אומדנא שאין במקום
הראשונים. כל מלשונות

 בה להתרות גם שצריך בהדיא שמבואר רי״ד התוספות דברי הבאנו לעיל והנה
כן. משמע לא הראשונים שאר ומדברי כתובתה מפסדת שהיא ולהודיעה

 ב׳ שיש ההפלאה דברי לפי אלא והראשונים רי״ד תוספות פליגי דלא לומר ואפשר
 שתפסיד הדין יהיה שאם שאומרת באופן א׳ בעינא, כתובתו ולא הוא לא בטוענת אופנים

 ולא הוא לא לה ניחא דלא שיגרשנה כדי בכך היא מרוצה אפ״ה יגרשנה אם כתובתה

 התוספות כתב אופן ובכזה לה, מגיע הדין פי על שיהיה מה מוחלת אינה אבל כתובתה
 כתובתו ולא הוא לא ואומרת הכתובה על מוחלת שהיא באופן ב׳ התראה. שצריך רי״ד

כתובתה. מפסידה אלא התראה צריך שאין הראשונים כל מודים אז בעינא

 היא שאם כתב וכו׳ אבל ד״ה בתוספות ע״א ס״ג דף בכתובות יעקב הבית אולם

 כתובה לה ליתן שצריך כלל סברא אין גט ודורשת עלי מאים וטוענת תשמיש ממנו מונעת
 עיי״ש. הכתובה בלא להתגרש כונתה דמסתמא הכתובה שמוחלת אומרת אינה אם אף

 התראה צריך ואין הכתובה מפסידה בפירוש, מוחלת שאינה במקום שאפילו דס״ל משמע
רי״ד. כתוספות ולא

 שמוותרת משמעות ואין עלי מאים שאומרת שאפילו והשו״ע מהראשונים מבואר יוצא
 אלא עלי מאים אמרה לא האשה אם דידן ובנידון כתובה, לה יש כתובתה על ומוחלת

כתובתה. לה שיהיה ודאי בהסכמה גט לה נתן והוא שיגרשנה מבעלה דורשת

ע״ב. נ״ד דף בכתובות בגמרא וכמבואר הכתובה כדין התוספת דין וכן

 לדין בעלה ראובן שתבעה לאה וז״ל י״ב אות מ״ג כלל הרא״ש בתשובות משמע וכן

 שיגרשנה ממנו ותובעת הארץ כל כדרך עליה לבא אנשים גבורת לו שאין עליו וטענה
 ומה וכו׳ בעלה בפני פניה מעיזה אשה אין חזקה וכו׳ נאמנת בב״ד כתובתה תבעה ולא

 כופין אז להוציא אותו שכופין כך הדין אם היינו כתובה, לה יתן ולא שיגרשנה שכתבתי

 ואומר וצווח שעומד כיון ממון לענין אבל וכו׳ דמהימנא דבריה פי על להוציא אותו
 להיות וחפץ מגרשה הוא כדין ושלא הארץ כל כדרך עליה ובא לו יש אנשים שגבורת

 כתובה יתן לגרשה נאות כפיה בלא אם אבל ממון ממנו להוציא דין לבית כח אין אצלה
 צריך לגרשה כפיה בלא נאות דאם הרא״ש מלשון ומשמע עכ״ל, וכו׳ מגרשה שמדעתו כיון

 מגרשה שמדעתו כיון אלא אנשים גבורת לו שאין לדבריה שמודה מפני לא כתובה ליתן

 דמקרי כתובה יתן לכן מגרשה, דין בית כפית משום ורק אצלה להיות שחפץ טוען ולא
דבריו והובא אנשים. גבורת לו שאין בטענה הגט תובעת שהיא ואע״פ מגרשה. שמדעתו
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 ולענין וז״ל כ׳ בס״ק הב״ש וכתב ז', סעיף קנ״ד סימן ובשו״ע קנ״ד סימן באה״ע בטור
 מעצמו, שמגרש כיון לה ליתן דצריך הטור שהביא הרא״ש מתשובות משמע כתובה תוספת

 למשקל דאדעתא כתובה תוספת לה ליתן צריך דאין כתב לגרש אותו כשכופין דוקא כי
עיי״ש. וכו׳ ד׳ ג׳ סימן מ״ג בכלל כש״כ לה אוסיף לא ולמיפק

 כתובה לה דיהיה ודאי בהסכמה גט לה נותן והוא הגירושין תובעת דהיא דידן ובנידון
 שמדעתו מקרי אותה כשמגרש לכן הגט, לה לתת חייב אינו שהוא כיון כתובה, ותוספת

 והיו נאמנת הדין ומצד אנשים גבורת לו שאין טענה מחמת באה כשהיא דאפילו מגרשה,
 ותוספת כתובתה לתת חייב מרצונו לגרש מסכים דאם הרא״ש כתב מ״מ לגרש, אותו כופין

 ודאי בהסכמה גט, לה נותן והוא לגרש חייב אין הדין שמצד דידן בנידון כ״ש הכתובה,

כתובה. ותוספת כתובה לה שיהיה

 סתם גט בשואלת עלי שבמאיס ד׳ ס״ק ע״ז סימן בח״מ דהפשט מוכח ודאי ולפ״ז
 וכדפירשנו הכתובה בלא שכונתה שתולין יעקב הבית שפירש מה כפי הוא הכתובה מפסידה

לעיל.

 ה״ח כ״ב נתיב במשרים ירוחם רבינו כתב בזה זה מורדים כששניהם ואשה בעל ובדין

 וכתובה, גט לי יתן ליה בעינא לא שאמרה שאשה לו נראה כי הראב״א מורי וכתב וז״ל
 אותה דנים דאין מסתברא גט, ליתן רוצה איני אבל לה בעינא לא נמי אנא אומר והוא

 אגיטא ירחי תריסר לה משהינן ומיהו ונדוניא, כתובה מעיקר כלום להפסידה כמורדת

 לה דיהיב מאי וכל תוספת והפסידה לגרש אותו כופין שנה ולאחר בהו, הדרי דילמא
עכ״ל. לה יהיב לא ולמיפק למישקל דאדעתא מדיליה

 אינה בבעלה המורדת דאשה ס״ג דף בכתובות בגמרא מבואר הרי צ״ע ולכאורה
 אז בה מורד הוא גם שאם יתכן והאיך עליה, הכריזו שלא עוד כל כתובתה תוספת מפסדת

לה. יהיב לא ולמיפק למישקל דאדעתא לאלתר כתובתה תוספת תפסיד

 שהאשה מקום בין הבדל שיש ירוחם רבינו דדעת תירצו 324 עמוד ח׳ כרך ובפד״ר
 עליה ללחוץ כדי והתראות הכרזות תיקנו וחז״ל באשתו רוצה והבעל בבעלה המורדת היא

 שנגמרו לפני מגרשה הבעל אם ולכן בעלה, עם שלום לחיי ותשוב בדעתה שתמלך

 אומר הבעל גם אם אבל הכתובה, ותוספת הכתובה לה לשלם חייב וההתראות ההכרזות
 אותו רוצה לא שהיא שכיון הדין נשאר וממילא חז״ל לתקנת מקום אין הרי לה בעינא לא

עיי״ש. לה, יהיב לה ולמיפק למישקל אדעתא הרי

 לה יהיה לא בהסכמה הגט לה נתן והבעל הגירושין תבעה האשה שאם יוצא ולפ״ז

לה. יהיב לא ולמיפק למישקל דאדעתא כתובה תוספת

 שהאשה במקום שאפילו י״ב אות מ״ג כלל הרא״ש מתשובות לעיל הוכחנו הרי וצ״ע

 לבית כח אין ממון ולענין דבריה מכחיש והוא אנשים גבורת לו שאין בטענה הגט תובעת
 שמדעתו כיון כתובתה יתן לגרשה נאות כפיה בלא אם מ״מ ממון, ממנו להוציא דין

 גרמה שהיא ואע״פ כתובה, תוספת גם דיש כתב ז׳ ס״ק קנ״ד בסימן והב״ש מגרשה,

 מסתבר לגרשה חייב היה לא והוא הגירושין תבעה שהיא דידן בנידון וכ״ש הגירושין,
מגרשה. שמדעתו כיון כתובה ותוספת כתובה לה שיהיה
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 עמוד ח׳ בכרך בפד״ר שתירצו הראשונה הדרך כמו ירוחם ברבינו דהפשט נראה ולכן
 ע״ב ס״ה דף ביבמות ובתוספות יבמתו על הבא פרק בסוף ברי״ף הובא הר״ח דדעת 324

 בעינא טענה מחמת בבאה כגון אשתו את לגרש הבעל את שכופין ״דבמקום וכו׳ הא כי ד״ה
 למישקל דאדעתא לה לית תוספת אבל הכתובה עיקר רק לה יש לקבורה ומרא לידה חוטרא

 עמה לחיות להמשיך מוכן היה מצדו והבעל בבעלה, במורדת ולכן לה״, הוסיף לא ולמיפק
 שמגרש כיון כתובה תוספת לה יש וההתראות ההכרזות שנגמרו לפני אותה מגרש אם

 שכופין והדין לא בעינא לא אומר שהבעל כיון ירוחם רבינו שכתב באופן אבל מרצונו.
לה. יהיב לא ולמיפק למישקל דאדעתא תוספת לה אין לכן להוציא אותו

 כיון מ״מ הגירושין תובעת שהיא אע״פ להוציא, אותו כופין שאין מקום כל זה ולפי
כתובה. בתוספת חייב מרצונו מגרש אם לכן לגרש אותו כופין שאין

 שכתב רל״ה אלף סימן הרשב״א מתשובות הזה התירוץ על הקשו שם בפד״ר אבל

 נותן בזו ובין בזו בין מרצונו הוציא ואם מרצונו, אלא מוציא הבעל שאין אמרנו כבר וז״ל
 תובעות שהן כיון כלל נוטלות אינן משלו להם שנתן מה אבל נצ״ב, כלומר כתובתן, להם

עכ״ל. וכו', יהיב לא ולמיפק למישקל דאדעתא להתגרש

 להם שנתן דמה כתב ומ״מ לגרש אותו שכופין הדין מוזכר לא הרשב״א ובתשובות

 מפני דלא מהרשב״א דמוכח בפד״ר כתבו ולכן כתובה מתוספת ופטור נוטלות אינן משלו
 את מפסידה לכן הגט תובעת שהיא מפני אלא הכתובה התוספת את מפסידה לגרש הכפיה

עכת״ד. הכתובה תוספת

 הגירושין שתובעת דמשום לעיל שהבאנו הרא״ש מתשובות שמוכח דכיון והנלע״ד

 שהדין במקום דדוקא ירוחם ברבינו פשט ללמוד צריך לכן הכתובה תוספת את מפסידה לא

הכתובה. התוספת מפסידה אז לגרש אותו שכופין

 אין להתגרש תובעות שהן שכיון שכתב רל״ה אלף סימן הרשב״א בתשובות והפשט

 וכן להן, שנתן המתנות על אלא כתובה תוספת על הכונה אין משלו. להם שנתן מה להם
לקמן. שנבאר וכמו לו שהכניסה ממה יותר בכתובה לה שהוסיף מה על

 ויצאו לגרשה לבעלה תובעת שהיא מי וז״ל קי״ח סימן באה״ע מהטור משמע וכן
 נדונייתה מסכום ותברר טוענת שהיא מה זולתי לגבות הדין מן לה אין ממנה הגירושין

 מה על להוסיף בהן נוהגין הכתובות רוב כי בכתובה, ממנה כתוב שימצא למה נחוש ולא

 שתשאר לענין קבל שלא מה עצמו על ולהוסיף לכתוב הבעל יחוש ולא הבעל, שיטול
 כתב כי ע״א( נ״ד )כתובות ז״ל חכמינו אמרו הזה ובענין גירושין, תבקש ולא עמו נשואה

עכ״ל. וכו׳ לה כתב לא ולמיטב למיפק אדעתא קמיה, למיקם אדעתא לה

 דאין כתב לא אבל לה שהוסיף מה לה אין הגירושין תובעת היא שאם מדבריו ומשמע

לה. אין כתובה תוספת דגם דיתכן מוכרח זה אין אולם כתובה, תוספת לה

 כתב ח׳ אות פ״ה בסימן הטור דהנה כתובה התוספת הפסידה דלא דמוכח נראה אבל

 כל שהפסידה מרד אגרת עליה שכתבו לאחר מרדה מתוך נתגרשה או נתאלמנה אבל
עכ״ל. לה שנתן מה כל הפסידה כתובתה
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והתוספת. הכתובה הפסידה מרד אגרת עליה כשכתבו דדוקא ומשמע

 מה לה אין ממנה הגירושין ויצאו הגירושין בתובעת דגם בטור מבואר קי״ח ובסימן
מרד. אגרת עליה כתבו שלא אפילו לה שהוסיף

 שמגרשה עד ומקניטתו גט שתובעת במורדת אבל ט׳ באות הטור כתב פ״ח בסימן וכן

 ההוצאה ואם ויטול, הוציא כמה ישבע היציאה על יותר השבח אם אכל, לא בין אכל בין
 ל״ט דף בכתובות ברי״ף ומבואר עכ״ל, השבח כשיעור אלא נוטל אינו השבח על יתרה

 כי אמרינן הא לה, דיהיב מתנה אלא יהא דלא דהטעם ט׳ סימן דכתובות בפ״ח וברא״ש

עיי״ש. לה אקני לא וליפוק למישקל אדעתא קמיה, למיקם אדעתא לה אקני

 כתובתה הפסידה אז מרד אגרת כותבין אם דרק מבואר פ״ה בסימן הרי צ״ע ולכאורה
כתובתה. תוספת דה׳׳ה ומשמע

 תהא שלא כדי תיקנו חז״ל דכתובה ממתנות. כתובה תוספת דין דחלוק לע״ד ונראה

 וגם ע״ב, נ״ד דף בכתובות כמבואר ככתובה כתובה שתוספת ותיקנו להוציאה, בעיניו קלה
 ההכרזות כל עשו לא שעדיין זמן כל ולכן להוציאה בעיניו קלה תהא שלא תיקנו בזה

 שחז״ל כיון כתובה תוספת לה יש מרד אגרת עליה כתבו לא ועדיין במורדת וההתראות

 עם בית שלום ויהיה תתגרש לא זה שמשום שאפשר והתוספת כתובתה תפסיד שלא רצו
 בזה לו שהכניסה הנכסים של בערכם לה שהוסיף מה וכן לה שנתן המתנות אבל בעלה,

 המתנות לה אין שיגרשנה עד מקניטתו היא אם ולכן ככתובה הדין שיהיה תיקנו לא חז״ל
המתנות. לה נתן לא ולמיפק למישקל דאדעתא

 שיגרשנה עד ומקניטתו שיגרשנה שתובעת באופן או מפסידה היא המתנות ולכן

 תובעת אינה שהיא אע״פ מרד אגרת עליה שכתבו באופן או פ״ח, בסימן בטור כמבואר
פ״ה. בסימן בטור כמבואר המתנות מפסידה הכתובה שמפסידה כיון מ״מ הגירושין

 שכופין באופן או מרד אגרת עליה שכתבו באופן רק מפסידה כתובה התוספת אבל
 והובא בר״ח כמבואר לקבורה ומרא לידא חוטרא בעינא טענה מחמת בבא כגון לגרש אותו

 ירוחם וברבינו וכו׳ הא כי ד״ה ע״ב ס״ה דף ביבמות ובתוספות יבמתו על הבא סוף ברי״ף
 לא ולמיפק למישקל דאדעתא משום להוציא אותו שכופין עליה מורד הוא שגם במקום
לה. אוסיף

 בגמרא שמבואר לשון אותו כתבו הראשונים דהרי שחידשנו מה צ״ב ולכאורה
 אם מתנות דלגבי נאמר והאיך לה נתן לא ולמיפק למישקל אדעתא ע״א נ״ד דף בכתובות

 כופין שלא זמן כל לה יש כתובה תוספת ולענין מתנות לה אין שיגרשנה עד מקנטיתו היא

להוציא. אותו

 קלה תהא שלא ככתובה דין לזה חז״ל נתנו כתובה תוספת דגבי שביארנו כמו ונראה
 כיון כתובה תוספת לה יש להוציא אותו שכופין הדין שאין זמן כל ולכן להוציאה בעיניו

 אבל כתובה, התוספת תפסיד שלא רצו וחז״ל וההכרזות ההתראות כל עשו לא שעדיין

 ולמיפק למישקל שאדעתא מתנות לה אין שיגרשנה עד ומקניטתו גט שתובעת כיון מתנות
לה. נתן לא
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 כתובה תוספת לה יהיה בהסכמתה לה נתן והוא הגירושין תבעה שהיא דידן ובנידון
שיגרשנה. עד הקניטתו היא אם לה יהיה לא לה שנתן מתנות אבל

 בדברי סתירה יש לאשתו נתן שהבעל מתנות לגבי גם דלכאורה צ״ב עדיין אולם
 שמגרשה עד ומקניטתו גט שתובעת במורדת אבל וז׳׳ל כתב ט׳ אות פ׳׳ח בסימן בטור הטור,

 ההוצאה ואם ויטול, הוציא כמה ישבע היציאה על יותר השבח אם אכל, לא בין אכל בין
עכ״ל. השבח כשיעור אלא נוטל אינו השבח על יתרה

 אלא יהא דלא דהטעם ט', סימן דכתובות פ׳׳ח וברא׳׳ש ל׳׳ט בכתובות ברי׳׳ף ומבואר
 וליפוק למישקל אדעתא קמיה, למיקם אדעתא לה אקני כי אמרינן הא לה, דיהיב מתנה

עיי״ש. לה אקני לא

 מרדה מתוך נתגרשה או נתאלמנה אבל וז׳׳ל כתב ח׳ אות פ׳׳ה בסימן דבטור וצ׳׳ע
 עכ׳׳ל. לה שנתן מה כל הפסידה כתובתה כל שהפסידה מרד אגרת עליה שכתבו לאחר

 תובעת שאם מבואר פ״ח ובסימן המתנות מפסידה מרד אגרת עליה כשכתבו דדוקא ומבואר

המתנות. מפסידה שמגרשה עד ומקניטתו גט

 פירות אוכל אינו והבעל לה שנתן דמתנות מתנות, סוגי ב׳ בין לחלק דיש ונראה
 עליה כשכתבו רק המתנות מפסידה אין לכן לגמרי, מרשותו והוציאם לה שנתן כיון מהם,
 הוצאות מוציא שהוא מדובר פ״ח בסימן בטור אבל פ״ה. בסימן בטור וכמבואר מרד אגרת

 גט תובעת אם ולכן מרשותו לגמרי המתנות הוציא ולא הפירות את ואוכל אשתו נכסי על
המתנות. לו להחזיר צריכה שמגרשה עד ומקניטתו

 למישקל אדעתא הלשון אותו כתבו הראשונים הרי הזה. החילוק לן מנא צ״ב ועדיין
לה. יהיב לא ולמיפק

 בכתובות מהגמרא המתנות להחזיר שצריכה הדין למדו והרא״ש הרי״ף דהרי ונראה

 לה אקני כי טעמא מאי שעליה, מה שמין אמר רב אלמנה התם דאמרינן ע״א נ״ד דף
לה. אקני לא ולמיפק למשקל אדעתא קמיה, למיקם אדעתא

 בין בגדיה כל שמין כתובתה לגבות שבאת אלמנה צ״ט סימן באה״ע הטור פסק וכן
 שמין אין מדעתו שמוציאה כיון גרושה אבל מכתובתה. אותם ומנכין שבת של בין חול של

 אדעתא עליו סרחה אבל טענה בלא מדעתו שמוציאה דוקא העיטור בעל וכתב בגדיה. לה
לה. אקני לא דהכי

 שקנה בגדיה אלא מדעתו, למוציאה עליו סרחה בין לחלק שאין נראה לדבריו ואפילו

עכת״ד. הגאונים כתבו וכן לעולם גובה לה שכתב מתנה אבל לה.

 ובגדים תכשיטים דבשלמא דהטעם והב״ש הח״מ וכתב צ״ט בסימן בשו״ע נפסק וכן
 שהיא זמן כל בהם להתקשט אלא גמורה, למתנה דעתו אין בהם, להתנאות עשויין שהם

 צריכה ואין גמורה מתנה לה נתן בהם להתקשט עשויין שאין מתנות שאר אבל תחתיו,

 ליה דרחים מיניה למישקל בעי ערבא ולרחמיה לחבריה מתנה דיהיב מאן דאטו להחזיר
עיי״ש. לעולם
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 שצריכה ותכשיטים בגדים על רק מבואר ע״א נ״ד בכתובות דבגמרא כיון וצ״ב
 עד מקנטיתו אם להחזיר צריכה המתנות דגם מזה והרא״ש הרי״ף למדו איך להחזיר.

שמגרשה.

 שאומרים הזה היסוד עצם ע״א נ״ד דף בכתובות מהגמרא למדו דהראשונים ונראה
לה. נתן לא ולמיפק למישקל אדעתא

לפניו, בהם להתשקט לה שנתן ותכשיטים דבגדים המתנות. בסוגי חילוק יש אבל
 לה שנתן מתנות אבל והתכשיטים. הבגדים לו להחזיר צריכה ומגרשה עליו סרחה אם ולכן
 דרחים למישקל בעי ערבא ולרחמיה לחבריה מתנה דיהיב מאן דאטו לו להחזיר צריכה אין

לעולם. ליה

 עד ומקניטתו גט שתובעת מורדת שהיא דבמקום חידשו והטור והרא״ש והרי״ף
 בחייה, פירות אוכל שהוא המתנות אותם לה. שנתן המתנות לו להחזיר צריכה שמגרשה

 יהנה שהוא וכונתו אשתו נכסי על הוצאות הוציא אלא גמורה, מתנה לה נתן שלא דכיון
 דעת על שמגרשה עד ומקניטתו אותו ומכריחה מדעתו שלא יוצאת שהיא וכיון מהפירות,

 שנתן במתנות אבל בכתובות. מהגמרא הדברים יסוד ולמדו האלו. המתנות לה נתן לא כן

 ערבא ולרחמיה לחבריה מתנה דיהיב מאן דאטו נוטלתן. היא מהם הנאה שום לו ואין לה
לעולם. ליה דרחים מיניה למישקל בעי

 שלום יוסף הרב הגאון בשם שמביא י״ז סימן שאול משפטי בספר ראיתי כך אחר
 לשם ולא עצמו לטובת אלא מתכוון לא אשתו. נכסי על הוצאות שמוציא שליט״א. אלישיב

עיי״ש. לה אקני לא ולמיפק למישקל אדעתא ולכן נתכוון גמורה מתנה

 כל נוטל גט תובעת ולא מורדת שאינה אפילו עליו דסרחה דיוצא לפ״ד וק״ק
 עד ומקניטתו גט כשתובעת דדוקא כדפירשנו. אלא כן משמע לא ומהטור ההוצאות
 מרצונו ומגרשה עליו סרחה אבל נכסיה. על שהוציא ההוצאות את להחזיר צריכה שמגרשה

נכסיה. על שהוציא ההוצאות להחזיר צריכה אין

 שצריכה פ״ה בסימן הטור פסק בזה מרד אגרת עליה שכתבו גמורה מורדת אבל

 שזה ואפשר פירות. אוכל הבעל ואין לגמרי לה שנתנו המתנות אפילו המתנות, כל להחזיר
והמתנות. והתוספת הכתובה שמפסידה חכמים קנם

 בה חזרה אם שמורדת שכתב י׳׳ח אות ס׳׳ט סימן כתובות הלכות מהחזו׳׳א משמע וכן

 בה שחזרה אף המתנות דהפסידה נראה הכתובה הפסידה אם אבל המתנות. הפסידה לא
 ובכל לה אקני לא ולמיפק למישקל אדעתא הסברא שייך לא הרי בה חזרה ואם עכת׳׳ד.

המתנות. מפסידה זאת

 שמבואר המתנות לסוג דומה זה לזוג דירה נתנו הבעל כשהורי או כשהבעל והנה
 שמגרשה עד ומקניטתו להתגרש תובעת היא ואם מהמתנה נהנה שהבעל פ״ח סימן בטור

 רק מפסידה אינה מהם נהנה ואינו לה שנותן המתנות אבל המתנות. לו להחזיר צריכה
מרד. אגרת עליה כשכתבו

 דיהיב מאן אטו הגאונים שכתבו הלשון דהרי המתנות. סוגי ב׳ בין לחלק מסתבר וכן
כשנותן דכמו משמע לעולם. ליה דרחים מיניה למישקל בעי ערבא ולרחמיה לחבריה מתנה
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 שונאו שנעשה דאפילו הסברא אמרינן ובזה מהמתנה, והנאה שייכות לו אין לחבירו מתנה
 מהפירות, נהנה שהוא אשתו נכסי על הוצאות מוציא אם אבל המתה. לו להחזיר צריך אין

 חצי אותה ורושם דירה כשקונה וכן מהפירות. שיהנה תנאי על רק היתה המתנה כל נמצא
בדירה. ביחד שיגורו כדי רק היתה המתנה כל הרי אשתו, שם על

שהוציא ההוצאות להחזיר צריכה שיגרשנה עד ומקניטתו הגט תובעת היא אם לכן
שמה. על שרשם דירה החצי וכן אשתו נכסי על

 יהיה הגט לה לתת מסכים והוא ומקניטתו מבעלה גט תובעת שהאשה דידן ובנידון
 לה שנתן המתנות אבל מרשותו. והוציאם שנתן המתנות וכן כתובה ותוספת הכתובה לה

 גם רשם אם וכן פירות, אוכל שהוא אשתו נכסי על הוצאות מוציא כגון מהם נהנה והוא
לה. נתן לא ולמיפק למישקל דאדעתא לו להחזיר תצטרך הדירה חצי שמה על

לאשתו. נותן שהבעל מתנות סוגי ב׳ בין חילוק שיש שהוכחנו וכמו

לבעלה. נתנה שהאשה מתנות סוגי ב׳ בין לחלק יש שכן נראה

 או האשה שנתנה במתנה והנה וז״ל כתב קמ״א תשובה באה״ע החת״ס בשו״ת דהנה
 אפילו ט״ז סימן בתשובה מזרחי מהר״א כתב אבל וגאונים, בש״ס הוזכר לא לבעל קרוביה

 מק׳׳ו ליה ומייתי כלום, מחזיר ואינו שלו הכל מ׳׳מ עליו שמרחה מבלי לדעתו מגרשה אם
 שנתנים דמתנות מכ׳׳ש במתנה, זכתה אפ׳׳ה קמיה, למיקם דעתיה מסתמא לאשה מנותן

ששון מהר״א בתשובה עמו והסכימו שלו. הם דודאי הוא דעתיה אקרובי דמשום לחתן
הגאונים שכתבו טעם מאותו הוא פשוט כי לק״ו צריך היה ולא פקפוק. בלי מהר״צ והגאון

 נמי והכא לעולם, אוהבו שיהיה שקיל ערבא ליה דרחים למאן מתנה דיהיב מאן דאטו

שלו. הכל למחר ומגרש היום נושא אפילו דכוותיה

 פשוט ונראה וק״ל. לרצונה שלא מוציאה שהוא כיון הוא פריכא הנ״ל הק״ו אבל
 למלבושים או וכסף קרקע מתנה בין לחלק אין דבבעל מסברא וגם הנ״ל הגאונים מלשון

לפניה. להתקשט אלא ניתנה שלא לומר שייך לא אשה לגבי דבעל ותכשיטים.

 כשמגרש להחזיר צריך אינו יו״ט של טלית וגם קיטל לחתן שנותנים מה דעתי ולכן

 סימן תשובה בפתחי והובא עיי״ש. חופתו יום למחרת מרצונו מגרשה אפילו אשתו. את
ז׳. אות צ׳׳ט

 אינה שהאשה ממה שלומד הק׳׳ו הרי מזרחי מהר׳׳א על החת׳׳ס שהקשה מה והנה
 דהאשה פריכא ק״ו זהו המתנות, להחזיר צריך אינו הבעל שגם המתנות להחזיר צריכה

לרצונו. שמוציא הבעל משא״ב המתנות, להחזיר צריכה אינה לכן לרצונה שלא מוציאה הוא

 עד ומקניטתו הגט תובעת היא כשהאשה דגם דהוכחנו דברינו לפי לישב נראה
 המתנות ורק מהן. פירות אוכל הבעל ואין לה שנתן המתנות להחזיר צריכה אין שמגרשה

להחזיר. צריכה מהן פירות אוכל שהבעל

 מזה קבלה, שהאשה מהמתנות קבל שהבעל מתנות דין למד מזרחי שהמהר׳׳א וכיון

 צריך הוא אין המתנות אותם מהן נהנית האשה ואין קבל שהבעל מתנות שדוקא נלמד
אותה ורשמו דירה קנו האשה הורי או האשה אם אבל וכדומה. וקיטל טלית כגון להחזיר
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 שגם דעת על רק לבעל נתנו הם כי להחזיר, חייב האלו המתנות והאשה הבעל שם על
 דירה החצי להחזיר יצטרך ולכן לו. נתנו לא ולמיפק למישקל ואדעתא מהם תהנה האשה

מרצונו. מגרשה שהוא באופן שמו על שנרשמה

 לחיות להמשיך יכולים שאינם שראו להתגרש הסכמה מתוך באו ששניהם ובמקום
 הטור כתב שיגרשנה עד ומקניטתו הגרושין בתובעת שדוקא המתנות. כל גם לה יהיה יחד

 לה שיהיה מסתבר מזה זה להתגרש רוצים ששניהם באופן אולם המתנות שמפסידה

 אשתו נכסי על הוצאות מוציא כגון מהם נהנה והוא לה שנתן המתנות אפילו המתנות.
דירה. החצי להחזיר תצטרך לא שמה על גם ורשם דירה קנה אם וכן פירות. אוכל שהוא

לסיכום:

 ותוספת כתובה לה יש בהסכמה גט נותן והוא שיגרשנה מבעלה שתובעת אשה א.
 כגון מהם נהנה גם שהבעל המתנות ודוקא להחזיר. צריכה מתנות אולם כתובה

 שמטרת שמה. על גם ורשם דירה שקנה או אשתו. נכסי על הוצאות הוציא
 הבעל ואין לה שנתן המתנות אבל מהם. ויהנו יחד שידורו כדי האלו המתנות

 הפסידה מרד אגרת עליה שכתבו באופן רק להחזיר. צריכה אין מהם נהנה

המתנות. כל גם והפסידה והתוספת הכתובה

 צריכה ואינה והתוספת הכתובה לה יש להתגרש הסכמה מתוך באו שניהם אם ב.

המתנות. להחזיר

 כתובה תוספת לה ואין כתובה לה יש הדין, לפי לגרש הבעל את שכופין במקום ג.

 סימן ריש ובב״ש ע״ב ס״ה דף ביבמות ובתוספות ברי״ף הובא בר״ח כמבואר
ירוחם. ברבינו שמבואר וכמו המתנות כל להחזיר וצריכה קנ״ד

 שכונתה מוכח אם מהכתובה הזכירה ולא גירושין ותובעת עלי מאים טענה ד.
 נדון והכתובה הממון שבעניני אומרת אם אבל כתובה, לה אין הכתובה למחול

 שפירשנו וכמו המתנות, לה ואין כתובה תוספת וכן כתובה. לה יש הגט, אחר
א׳. בסעיף

 אומרת והיא הכתובה, את תפסיד עלי מאים שטוענת שכיון שתדע בה התרו אם ה.
 מוחלת איני אבל הכתובה את אפסיד אם אפילו ממנו להתגרש רצוני אעפ״ב

ובהפלאה. רי״ד בתוספות כדמבואר הכתובה לה אין הדין, לפי לי שמגיע מה

גט. ודורשת עלי מאים וטוענת מתשמיש מורדת שהיא כיון יעקב הבית ולדברי
התראה. צריכה ואינה הכתובה בלא שכונתה תולין

 לשאול ב״ד צריכים גרושין להסכם והגיעו הגט, תבעה שהאשה במקום אפילו ו.
 כתובה לה שיש א׳ בסעיף שביארנו כיון כתובתה על מוחלת האם האשה את

ותוספת.

 ואין לו שנתנו המתנות להחזיר צריך אין מרצונו האשה את גרש הבעל אם ז.
וקיטל. טלית כגון מהם נהנית האשה
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 הוריה או האשה אם כגון מהם נהנית והאשה לו שנתנו המתנות להחזיר צריך אבל
דירה. החצי להחזיר צריך הבעל שם על מחצית ורשמו דירה קנו

 תוספת לה שיש גט לה לתת הסכים והוא להתגרש תבעה היא אם אפילו ביארנו זה כל
 כיון לתביעתו מקום שיש נאמר אפילו הגירושין תבע שהוא שלפנינו בנידון אבל כתובה

 בכתובתה חייב שהוא ודאי הגירושין התובע שהוא כיון אבל לו הצרו שלה שהבנות
הכתובה. ובתוספת

 שרצתה מוכח מזה מהדירה הבנות את להרחיק צו שיוציאו הסכימה שהאשה מזה וכן
 ובתוספת בכתובה אותו לחייב יש לכן לגרושין העיקרי הגורם היה והוא בשלום, עמו לחיות

הכתובה.

ש. מזו י. ג

 ובתבונה בחכמה שהוכיח שליט״א הרצברג ח. הרב האב״ד הגאון הרב לידידי ראיתי
 הוא בהסכמה גט לה נתן ובעלה מבעלה, פיטורין גט דורשת האשה שאם ופוסקים מש׳׳ס

כתובתה. לה לשלם חייב לא

העיקריות: ראיותיו ושתי

 והאיש לרצונה, ושלא לרצונה יוצאה אשה אחר דבר ע״ב מ״ט דף גיטין ממסכת א.
לרצונו. אלא מוציא אינו

מיניה, כתובה רבנן לה תקינו איהו לה מפיק דכי היכי כי תימא וכי אחר, דבר מאי
 לרצונה ושלא לרצונה יוצאה אשה ת״ש מינה, כתובה רבנן ליה ליתקני נמי איהי נפקא כי

בגיטא. לה דמשהי אפשר לרצונו, אלא מוציאה אינו והאיש

כתובה, לו לתת לחייבה אף בגמרא אמינא הוי דהיתה שליט׳׳א מעלתו רום ומוכיח

כתובה. לה לשלם מחוייב אינו בעלה למסקנא גם ודאי אבל

ד׳. ס׳׳ק ס׳׳ט סימן כתובות הלכות מהחזו׳׳א לדבריו ראיה ומביא

 וכפרש״י עלי מאים שטוענת היינו איהי נפקא כי דהפשט מהגמרא ראיה דאין ונראה

 אינו דהאיש דכיון קמ״ל כתובה, לו לשלם שחייבת אמינא והוי בעינא כתובתו ולא הוא לא
 שהיא באופן מדברת לא הגמרא אבל כתובה, לו לשלם חייבת אינה לכן לרצונו אלא מוציא

 לה יש עמה לחיות להמשיך יכול והוא בו מורדת שאינה כיון שבזה מבעלה גט דורשת
כתובה.

 לרמב״ם הקשו מכאן אגיטא לה דמשהי אפשר וז״ל שכתב שיף במהר״ם מפורש וכן
לבעל. כפינן עלי במאים דפסק ז׳׳ל

 דכפינן עלי במאים דאף משמע זה, מיומא לי למה דאדרבא לדידי הכרח מזה ואין
 על המוגיא דלמד שי״ף במהר״ם ומבואר עכ״ל, ודו״ק ושהיה עיכוב לעשות יכול מ״מ ליה

עלי. מאים

 מאים על הסוגיא דפירשו וכו׳ אבל ד״ה ע״ב ס״ג דף בכתובות מתוספות משמע וכן
לתת בעלה את כופין עלי מאים טוענת שכשהאשה שס״ל הרשב״ם על הקשה שר״ת עלי,
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 ת״ש מינה, כתובה ליה נתקנו איהי נפקא כי תימא וכי דאמרינן בגיטין מהסוגיא גט. לה
 כתובה ליה נתקנו א״כ להוציא, עלי במאים כופין אי ואמאי לרצונו. אלא מוציא אינו האיש

 התוספות שכתבו מה לפי ואפילו עלי, במאים הסוגיא למד שר׳׳ת מתוספות מוכח מינה.
 אינו שהבעל לדבר רגלים דיש היכא אלא עלי מאים למימר מציא דלא לדחות יש ומיהו

 נשים ברוב לתקן שייך דלא כיון לאיש כתובה לתקן רצו לא נשים אותן ובשביל לה מתקבל
 ברוך רבי הגאון והגהות לדבר. רגלים בלא רק עלי במאים מדברת דהגמרא משמע עכ״ל,

הנ״ל. לתוספות בסוגיא מציין זצ״ל תאומים פרענקל

 מאים שטוענת מורדת על הסוגיא דפירש משמע ד׳ ם״ק ם״ט סימן באה״ע ומהחזו״א

 דאיהי כתובה לתבוע זכות לה דאין יודעת היא ודאי בו מואסת שהיא כיון וז״ל שכתב עלי,
וכו׳. ע״ב מ״ט בגיטין וכדאמר כתובה לו שתתן ראוי וכה״ג לדידיה ליה מגרשת

 משם כתובה, לה אין גט דורשת האשה שאם הוכיח שליט״א מעלתו שרום ומהחזו״א
כתובה. לה אין עלי מאים וטוענת בו שמורדת במקום דדוקא מוכח

 הגט לה נתן והוא מבעלה גט דורשת האשה דאם ג׳ בס״ק שם בחזו״א מפורש וכן
 בממון שרצונה או באחר, עיניה שנתנה לצאת רצונה אם אבל דז״ל כתובה לה יש בהסכמה

 מורדת בכלל אלא עלי מאים בכלל זה אין מ״מ להתגרש רצונה סוף שסוף אף ממנו שתוציא
 מפסידין ואין עליה ומכריזין בה וגוערין ביניהן שלום לעשות משתדלין וב״ד ליה בעינא

עכ״ל. וכו׳ לאלתר כתובתה

 וממילא כתובתה מפסידה היא אין להתגרש ודורשת שרוצה שאפילו בחזו״א ומפורש

כתובתה. כל לה יש בהסכמה גירשה הוא אם

 כשדורשת היינו וכו׳ איהי נפקא כי אמינא בהוי בגמרא שהפשט נאמר אם ואפילו
 האיש ת״ש דאמרינן דלמסקנא שליט״א כת״ר של הראיה לדחות אפשר גם מבעלה, גט

גיטא. לה דמשהי אפשר לרצונו, אלא מוציא אינו

 חייב הוא א״כ מדעתו דמקרי וכיון עכ״ל גירשה מדעתו אשהי דלא וכיון ובפרש״י
כתובה. לה

דר׳ לקמיה דאתאי ההיא כי ע״ב ס״ה דף ביבמות מהגמרא שהביא השניה הראיה ב.
אין לצאת את רוצה ואם ופרש״י מיפקדת לא זיל לה אמר כתובה, לי הב ליה אמרה אמי

 ודאי הא כי אמר אתתא, דהך עלה תיהוי מאי דילה מסיבו ליה אמרה עכ״ל, כתובה לך

כפינן.

 את לחייב מספיקות טענות לה ואין גט, דורשת האשה שאם רש״י מדברי והוכיח

כתובה. לה אין גט לתת הבעל

כתובה, לי הב ואמרה אמי ר׳ לפני דבאה בסוגיא דמוכח מרש״י ראיה דאין ונראה

 ממנו, בנים לה שאין בטענה הגט את דרשה שהיא כיון לגרשה מסכים היה דבעלה משמע
כופין אין ולכן מיפקדת, לא זיל אמי ר׳ אמר ובזה כתובה, לה לתת הסכים לא בעלה אלא

יתן שלא בתנאי לגרשה מוכן שהוא בטענתו צודק הבעל רק כתובה, לה וליתן לגרש אותו

 ידונו הכתובה שעל וסיכמו בהסכמה לה נתן והבעל הגט דרשה האשה אם אבל הכתובה לה
כתובתה. כל לה שיהיה מסתבר הגט אחר
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 תקנו שחז׳׳ל ע׳׳א י׳׳א בכתובות הגמרא לשון מפשטות הוכיח שליט׳׳א שכת׳׳ר ומה
 תקנת אין הגט דורשת היא שאם משמע להוציאה בעיניו קלה תהא שלא כדי כתובה לאשה

כתובה. לה ואין חז׳׳ל

 בעיניו קלה תהא שלא כדי היתה התקנה שעיקר לומר אפשר דרכים בב׳ לדחות אפשר
 ואינה בתקנתם רבנן פלוג ולא גמור חוב זה הרי כתובה לאשה שתיקנו אחרי אבל להוציאה

 גם הגט דורשת כשהיא דאפילו לומר ואפשר ובהכרזה. מורדת כשהיא רק כתובתה מפסדת
 לא שמא שעי״ז כדי הכתובה תפסיד שלא להוציאה בעיניו קלה תהא שלא כדי תיקנו חז״ל

בינם. שלום ויהיה הכתובה שלה החוב משום לגרשה בעלה ימהר

כתובתה. כל לה שיש להוכיח שהבאתי הראיות שתי על השיג שליט״א כת״ר גם

 לומר צריכה עלי במאים שאפילו שמבואר ומהר״ן ומהריטב״א ומהרשב״א מרש״י א.
 בפירוש כתב וההפלאה ב׳ סעיף ע״ז סימן בשו״ע מבואר וכן בעינא כתובתו ולא הוא לא

 אפ״ה הכתובה שתפסיד הדין יהיה שאם שאומרת באופן או הכתובה, בהדיא במוחלת שדוקא
 את יעקב הבית ביאר וכן כתובתו. ולא הוא לא ניחא דלא שיגרשנה כדי בכך היא מרוצה

 שאין דבאופן ומבואר הכתובה, תבעה מדלא הכתובה בלא להתגרש שכונתה שתולין הח״מ
כתובה. לה יש הכתובה על לותר שכונתה אומדנא

 נתנה עיניה שמא חיישינן וכתובתי גט לי יתן אומרת אם אבל וז״ל שם כתב והרמ״א
 הר״ן תשובות בשם )ב״י עכ״ל, ליה ומצערנא ליה דבעינא מורדת של דין לה ויש באחר

בגמרא(. פרש״י וכן

 רוצה לא שהיא אומרים שאנחנו כיון הכתובה לה שיש דהטעם סובר שליט״א וכת״ר

 אז להתגרש ורוצה הגירושין דורשת היא אם אבל ליה, ומצערנא ליה בעינא אלא להתגרש
כתובה. לה אין

 יכולה ואיני מאיסתיהו ואומרת לב״ד באה הרי האשה אלא כך, לא משמע ולכאורה
 דינה אז כתובה תובעת שאם הרמ״א אומר ומ״מ בשו״ע, שמבואר כמו מדעתי לו להבעל

 ואינה בעלה את רוצה שהיא היא שהמציאות כונתו ואין ליה, ומצערנא ליה בעינא כדין
 הכתובה. שתובעת דכיון אלא עלי ומאים גירושין שרוצה טוענת היא דהרי להתגרש רוצה

 החזו״א שמבאר וכמו גמור, מאיסות זה ואין הכתובה בשביל גם להתגרש שרוצה אמרינן
 קלות בסיבות אלא עליה קשה הדבר שאין מספקינן כתובתה על מותרת באינה אבל וז״ל

 מפסידה ולא ליה ומצערנא ליה בעינא כדין שלה הדין ולכן וכו', ממנו להתגרש בחרה

הכתובה.

 וכן הגירושין, תובעת היא שהרי ליה. בעינא שהיא שהמציאות הרמ״א כונת אין אבל

 מוכח הגירושין שתביעת כיון ליה, ומצערנא ליה בעינא של דין לה ויש ברמ״א מפורש
גמור. מאיסות מצד דאינו

 שכתב וכו׳ אבל בתוד״ה ע״א ס״ג דף בכתובות יעקב מהבית ראיה מביא שכת״ר ומה
 עלי, מאים כשאומרת כתובה לה ליתן שצריך לומר כלל סברא אין בה חזרה כשלא אבל

 אין הכתובה על מוחלת שלא שאפילו משמע וכו׳. הכתובה שמוחלת אומרת אינה אם אף
בטענת גט ותובעת תשמיש ממנו שמונעת באשה דוקא יעקב הבית מדבר שם כתובה. לה
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 הכתובה, בלא להתגרש שכונתה תולין הכתובה שמוחלת אומרת אינה אם ואף עלי. מאים
 בבית מבואר וכן ב׳. סעיף ע״ז סימן בשו״ע יעקב בבית שמפרש וכמו כתובה. לה אין ולכן

 אותה יגרש עלי מאים דכשאומרת הר״ן דכונת נראה לכך וז״ל שם פ״ג דף בכתובות יעקב
 תחזור ואם וכו׳. כך רוצים והיא שהוא כיון וכו׳ להם נזקקין ב״ד אין דאז תיכף, כתובה בלא

 ואם עדיין. מורדת דין עליה נתנו שלא כיון כתובה לה ליתן מחויב לגרשה ירצה והוא בה
 אין רוצים ששניהם כיון בכך רוצה והוא כתובה בלא לגרשה עדיין ותרצה לחזור תרצה לא

 מורדת דין לה יהיה עמו, לדור תרצה ולא כתובה ממחילת רק תחזור ואם כלל. ב״ד דין כאן
 למחול שכונתה תולים אם שדוקא יעקב בבית מפורש הרי עכ״ל. ליה ומצערנא ליה דבעינא

 עלי מאים שטוענת אע״פ הכתובה, ממחילת חזרה אם אבל כתובה. לה אין אז הכתובה על

כתובה. לה יש

 והוא מבעלה, גט שתובעת שאשה ומהאחרונים ומהשו״ע מהראשונים מוכח ולפ״ד
כתובתה. כל לה יש לתביעתה מסכים

 בלא אם אבל הרא״ש דז״ל ב׳ אות מ״ג כלל הרא״ש מתשובות שכתבתי הראיה ב.
 אף מדעתו מגרש שאם ומשמע עכ״ל מגרשה שמדעתו כיון כתובה יתן לגרשה נאות כפיה

כתובה. לה יש הגט דרשה שהיא

 היה ואם אנשים, גבורת לו שאין בטענה מבעלה גט תבעה ששם שליט״א כת״ר ודחה
 שלב״ד כיון אבל כתובתה, כל לה ולתת לגרשה חייב היה אמת דוברת שהיא לב״ד ברור

 אותו שמחייבין הרא״ש פסק לכן מכחישה שהבעל כיון אמת דוברת היא האם ברור לא
 שהוא אע״פ לגרשה, נאות כפיה בלא אם אבל ממנו, להוציא אפשר אי ממון אבל לגרשה

 חוששים ב״ד לכן כפיה בלא לגרשה שנאות כיון מ״מ אנשים. גבורת לו שיש וטוען מכחיש

בכתובתה. אותו ומחייבים במקצת מודה שהוא או לדבריה מודה שהוא

 שנאות אלא לו אנשים שגבורת ואומר וצווח עומד דהוא דכיון צ״ע הסברה ועצם
 סמך ועל במקצת, מודה שהוא או לדבריה מודה שמסתמא נאמר למה כפיה, בלא לגרשה
 מוציאה שהיא כיון רק לדבריה כלל מודה שאינו יתכן הרי ממנו. ממון נוציא הזאת הסברה

לגרשה. נאות אז כזה לעז עליו

 והוא קידשתני אומרת היא ע״א ס״ה דף בקידושין לגמרא מציין שליט״א שכת״ר ומה

 אותו כופין מעצמו גט נתן אם רב אמר גט לה ליתן אותו מבקשין קידשתיך. לא אומר
 דעתיה דגלי כתובה ליתן אותו כופין בקשה בלא מעצמו נתן ואם ופרש״י כתובה. ליתן

 מדובר דבגמרא לגמרא. הרא״ש תשובות דמי לא עכ״ל. כתובה לה יש וארוסה דקדשה
 כפיה, בלא גט נתן הרא״ש בתשובות אבל דקדשה דעתה גלי ולכן גט נתן בקשה שבלא

אנשים. גבורת לו שאין לדבריה שמודה ראיה אין וא״כ גט שיתן ממנו בקשו אבל

 ואומר וצווח שעומד כיון ממון לענין אבל וז״ל דכתב כן משמע לא הרא״ש מלשון וכן
 להיות וחפץ מגרשה הוא כדין ושלא הארץ כל כדרך עליה ובא לו יש אנשים שגבורת

 כתובה יתן לגרשה נאות כפיה בלא אם אבל ממון, ממנו להוציא דין לבית כח אין אצלה

 כבר הרי וכו׳ אצלה להיות וחפץ מוסיף הרא״ש ולמה עכ״ל, וכו׳ מגרשה שמדעתו כיון
אצלה להיות חפץ הוא דאם מלשונו מוכח אלא וכו׳. לו יש אנשים שגבורת שצווח כתב
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 כיון כתובה יתן כפיה בלא לגרשה נאות אם אבל כתובה. לה אין מגרשה הכפיה ומשום
 כל לה יש מגרשה שמדעתו כיון מ״מ הגט דרשה שהיא שאפילו ומוכח מגרשה, שמדעתו

כתובתה.

 כתב הב״ש שהרי לדבריה. מודה שהוא משום הטעם שאין הרא״ש מתשובת מוכח וכן
 אולם כתובה. לה ליתן צריך אנשים גבורת לו שאין לדבריה מודה הוא שאם י״ט בס״ק

 לה ליתן צריך שאין בתשובה והרשב״א הטור שהביא בתשובה הרא״ש כתב כתובה תוספת

ממנה. מוציאין תפסה אם ואפילו לה הוסיף לא ולמיפק למשקל אדעתא כי

 מתשובת ומשמע הכתובה לה יתן מעצמו מגרשה הוא שאם הב״ש כתב כ׳ ובס״ק
 דוקא כי מעצמו, שמגרש כיון כתובה תוספת גם לה לתת שצריך הטור שהביא הרא״ש

 לא ולמיפק למשקל דאדעתא כתובה תוספת ליתן צריך דאין כתב לגרש אותו כשכופין
עיי״ש. לה. אוסיף

 דעת על כי כתובה ותוספת כתובה לה אין הגרושין תובעת האשה שאם נאמר ואם
 בשם הטור דעת והרי כתובה. התוספת כתב ולא כתובה חז׳׳ל תיקנו לא ולמיפק למשקל

 א״כ כתובה. תוספת לה אין בגירושין אשם והוא אנשים גבורת לו שאין שאפילו הרא״ש
הגרושין. את תבעה היא הרי כתובה והתוספת הכתובה לה יתן מעצמו במגרש אמאי

 יש ומרצונו מדעתו מגרשה שהוא כין הגרושין תובעת כשהאשה שאפילו מוכח ומזה

כתובה. ותוספת כתובה לה

 כתב י״ט סעיף דכתובות בפ״ק דהרא״ש אחרת בדרך הראיה דחה שליט״א כת״ר עוד

 הסכימו הגאונים שכל ואפילו מדאורייתא, ליכי דחזי בתולה בכתובת לכתוב דנוהגין

 בתורה האמורים שקלים חמישים כמו דינה שכתובה תיקנו חכמים מדרבנן, אשה דכתובת

 יש הגט תובעת כשהאשה גם הרא״ש שיטת דלפי ואפ״ל הבתולות, כמוהר אקרא ואסמכהו
 לדעת אבל כרא׳׳ש. הרמ׳׳א פסק וכן הבתולות ממוהר ומפתה מאונם נלמד דזה כתובה, לה

 מדאורייתא, ליכי דחזי כותבים ולא מדינה מכסף ומשלם דרבנן דכתובה ס״ו בסימן המחבר
 אין הגט תובעת האשה אם לכן להוציאה בעיניו קלה תהא שלא כדי רק כתובה דין וכל
 תבעה שהיא כיון להוציאה בעיניו קלה תהא שלא חכמים התקנת שייך דלא כתובה לה

 האשה אם לרמ״א. גם מדאורייתא, ליכי דחזי כותבים דלא וגרושה אלמנה כתובת וכן הגט.
כתובה. לה אין הגט תובעת

 דגם משמע לרמ׳׳א, המחבר בין הזה בדין חילקו דלא הפוסקים כל מפשטות ונראה

 סעיף קנ״ד בסימן בשו״ע הב״י ומרן כתובה, לה יהיה וגרושה אלמנה כתובת וגם למחבר
 כתובה, לה יתן כפיה בלא מעצמו מגרשה ואם וז״ל וכתב הרא״ש התשובות את הביא ז׳

 בסימן דס׳׳ל הב׳׳י מרן דאפילו ומבואר לה. יהיה כתובה תוספת דגם כתב כ׳ בס׳׳ק והב׳׳ש

 הוי דלא כתובה תוספת וכן מדאורייתא, ליכי דחזי כתבינן ולא דרבנן הוי דכתובה ס״ו
מדעתו. שמגרשה כיון הגט ותובעת דורשת כשהיא אפילו לה יש מדאורייתא,

 כ״ש כתובה, ותוספת כתובה לה יש הגט דורשת כשהיא שאפילו שהוכחנו וכיון
מקום שיש ואפילו הגירושין, ותבע דרש הוא רק הגט, דרשה לא שהיא דידן בנידון
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 לחייבו יש לכן לגירושין העיקרי הגורם שהוא כיון מ״מ לו, הצרו שלה שהבנות לתביעתו
הכתובה. ובתוספת בכתובה

ש. מזו י. ג

דוחלטד!

ביה״ד: מחליט הצדדים בטענת עיון לאחר

בג״פ. להתגרש הצדדים על א.

 שהצעת ומכיון התוספת את ולא כתובתה עיקר את לאשתו לשלם הבעל על ב.
 15,000 סך לה לתת חייב והוא הצעתו את מקבלים ע״כ לכך מעבר היא הבעל

 ע״ש הרשומה הדירה למחצית בנוסף וזאת הגט נתינת עם יציג בשער דולר
האשה.

 בסך ממנה תביעותיו על מוותר שהוא הבעל הצהרת את לפניו רושם ביה״ד ג.
הוא. לבדו החובות בכל ישא והבעל ש״ח 23,000

ג ח. ר ב צ ר ד - ה ב״ ה מ.א רי ב״ד - או ש.א מזו י. ג
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63445456-21-1 מספר: תיק

ירושלים הגדול הרבני הדץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

גולדברג ז.נ.נדב י.אב״ד - דיכובסקי ש.

נ. מ.המערערת:

י. מ.המשיב:

כתובה תשלום הנדון:
 זכאית האשה שאין הרוב כדעת שפסק האזורי ביה״ד החלטת על ערעור הוגש

 ופסק הערעור, את קיבל ביה״ד בגרושין. חפצים הצדדים שני כאשר כתובה, לתוספת
 מסכימה האשה כאשר שזה להוסיף יש המיעוט לדעת כתובה. תוספת לקבל זכאית שהאשה

בגט. לחייבו מבקשת ואינה בית לשלום

לגרושין, רצונה בגלל כתובה בתוספת האשה להפסיד שאין הדין בבתי המקובל הנוהג א.
גט. תובעת שאינה עוד כל

 מאה של הסכום והיא האשה, של נגדית תמורה ללא ממש תוספת ישנה כתובה בשטר ב.
ברזל. צאן כנכסי דינם התוספות ושאר זקוקין,

 הבעל של התחייבותו על כאודיתא משמש הכתובה שטר דבר, מכניסה אינה כשהאשה גם ג.
ברזל. צאן נכסי בגין

 שתסכים לומר האשה רשאית להתגרש, ממליץ אלא להתגרש, מחייב לא כשביה״ד ד.
הכתובה. סכום מלא את תקבל אם רק להמלצה

 ודאי באחרת, נתן ועיניו עמה, להשלים הבעל של סרובו לאור להתגרש המסכימה אשה ה.
ותוספת. כתובה להפסידה ואין להתגרש האשה מצד רצון יחשב לא זה

 נפטר הבעל אין בגט, הבעל את לחייב מבקשת ואינה בית לשלום מסכימה כשהאשה ו.
 נראה אז מסכימה, לא והאשה בית, לשלום מסכים כשהבעל אך ותוספת. מכתובה

ומזונות. כתובה שמפסידה

דין פסי!
 הצדדים שני כאשר עקרונית: בשאלה בדעותיהם נחלקו שליט״א, האזורי ביה״ד חברי

 ואילו זכאית, שאינה הרוב, דעת כתובה? לתוספת האשה זכאית האם - בגירושין חפצים
שזכאית. סובר המיעוט

דותוכן:
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האשה. של ערעורה - הרוב של דעתו על

הפליאו שניהם, - המיעוט ובדעת הרוב בדעת המסועף ההלכתי לפלפול אכנס לא

הערות: מספר לי יש אולם השונים, ההלכתיים הצדדים בהבאת לעשות

 רצונה בגין כתובה תוספת לאשה להפסיד שאין הדין, בבתי המקובל הנוהג א.
 עוד כל בכך, רצונה ואפילו לגט, הסכמתה גט. תובעת אינה שהיא עוד כל בגירושין,

כתובה. לשלילת עילה אינם גט, תובעת שאינה

גט. התובעת באשה במפורש, עוסקים ביה״ד, חברי ע״י שהובאו ירוחם רבינו דברי

 מספר כוללת שבימינו, הסטנדרטי בנוסח הכתובה, שבשטר הכתובה תוספת ב.

 החתן לה והוסיף לו שהכניסה כספים וכן לבעלה האשה שהכניסה ברזל צאן נכסי מרכיבים:
 של מנגנון בהעדר מקרה ובכל כבוד, לשם כידוע נכתבת שליש תוספת כנגדם. שליש

 של נגדית תמורה ללא ממש, תוספת שבכתובה. הסכום על ריאלית שמירה בה יש הצמדה.

 של שדינם כך זקוקים. חמישים או צרוף, כסף זקוקים מאה של בסכום רק היא האשה,
לאשה. להפסידם ואין ברזל, צאן נכסי כדין הוא האחרות התוספות

 במקום ביטוי להם אין שונים, סכומים הנשואין למוסד מכניסה האשה כלל, בדרך
 של התחייבותו על אודיתא״ כ״שטר משמשת הכתובה הרי דבר, מכניסה כשאינה וגם אחר.

להפסידם. ניתן לא שבודאי, כך ברזל. - צאן נכסי בגין הבעל

להם המליץ רק אלא בגט, הצדדים את חייב לא מאוחרת בהחלטה האיזורי, ביה׳׳ד ג.

 מלוא את תקבל אם רק להמלצה שתעתר לומר האשה רשאית כאלו, בנסיבות להתגרש.
הכתובה. תוספת את ולהפסיד להתגרש אותה מחייבת אינה בלבד המלצה הכתובה. סכום

 רוצה או מסכימה רק אלא גירושין, תובעת אינה כשהאשה אלו, בנסיבות לסיכום:
כתובה. תוספת להפסידה אין - כנגדה בעלה של בתביעתו בגט,

הערעור. את לקבל נראה ע״כ

קי ש. ס ב כו די

כתובה. בתוספת הבעל את לחייב שלא ההחלטה על בחיפה ביה׳׳ד החלטת על ערעור זהו

 מסרים בשלב בית. לשלום תביעה האשה הגישה ולעומתו גירושין תביעת הגיש הבעל
 מבחינה ״שכן בשלום. אשתו עם ולחיות לחזור הבעל את לחייב האזורי ביה״ד החליט

 בית לשלום לאשתו חזר לא הבעל גט״. לקבל האשה את לחייב בכדי בטענותיו אין הלכתית

בהחלטתו. הדין בית שמציין כפי - להנתק רוצה אינו שממנה אחרת אשה הכיר ובינתיים

הנדון. למקרה נמוקים הם שאין לי נראה אך שנכתבו בנימוקים עיינתי

 זכאי הוא אין הדין פי ושעל אשתו, את לגרש שרוצה בעל של מקרה הוא שלפנינו המקרה
 לגרש לא חרם גרשום רבינו הטיל שכזה מקרה על אשתו. עם להשלים עליו הוא נהפוך לכך.

להוציאה. בעיניו קלה תהא שלא כדי בכתובה חכמים חייבו שכזה מקרה ועל כרחה, בעל אשה

 נתן ושעיניו עמה להשלים בעלה של מרובו לאור להתגרש מסכימה האשה אם
אתמהה. הכתובה תוספת את יפסידו כזאת לאשה באחרת,
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 הם לשלום הסכרים עכשיו אם גם ברירה, בלית גיטה את לקבל הסכימה האשה
 תוספת את ונפסידה האשה את נקנוס ולמה הבעל, של בעטיו נוצר הזה המצב אך רחוקים.

והתוספת. הכתובה את לה יתן אם רק - להתגרש מסכימה כשהיא הכתובה

 לשלום אליה יחזור ולא אחרת לאשה ילך אותה יעזוב לאשתו שיציק בעל עצמך הגע
 ורצון הסכמה תקרא הלזאת לגרושין, מסכימה היא כך שהמצב רואה כשהאשה מוצא ובאין

להתגרש.

 סכרים שאין כנראה אך אליה, ויחזור האחרת האשה את שיעזוב מעדיפה היתה היא

 השארת שלא הרי כך נאמר אם התוספת. את ונפסידה נשכר חוטא יצא זה בגלל האם לכך

 כדי והתוספת הכתובה את חכמים תקנו זה ועל לגרשה, יוכל ובנקל בעלה, תחת אשה

 ואז גט, לקבל שתסכים יגרום לה יציק אשתו את לגרש ירצה שבעל כאלה מקרים למנוע
 על יעלה לא זה דבר ותוספת. לכתובה זכאית היא אין לגרושין מסכימה היא הרי יטען

 בשעה כך הצהירה ואף ותוספת, לכתובה דרישתה על עומדת והאשה והואיל כלל. הדעת
 להפסידה, סיבה כל אין והתוספת, כתובתה את מבקשת שהיא לגירושין הסכמתה שהביעה

כתובתה. מלוא את לה לשלם הבעל ועל

הכתובה. מסכום לקזז שיש כמובן כדין שלא כספים או רכוש מהבעל הוציאה האשה אם

ב י. ד נ

בגט, בעלה את לחייב מבקשת ואינה בית לשלום מסכימה שהאשה עת שכל נראה
 בית לשלום לנסיון יסכים הבעל אם ורק ותוספת. מכתובתה הבעל את לפטור מקום אין

מזונותיה. וגם הכתובה את גם האשה שהפסידה נראה אז תסכים לא והאשה

 שהאשה מדובר שם האזורי הדין בבית הדיינים הרבנים שהעלו שמה נראה ולכן
גירושין. בקשה אם גם כתובה תפסיד למה מורדת שאינה כל אבל מורדת

 שבעלה מבקשת שהאשה מוזכר רק בפסה״ד. נזכר לא הכתובה גודל הוא מה )אכן
 שזה או הנקוב הסכום זהו אם ברור לא אבל - 180,000 הנקוב כתובתה בסכום יפצנה

לדון(. יש ובזה הצמדה בהוספת

נ. ג ז. ר ב ד ל גו

דוחלטד!

מחליטים: לעיל האמור לאור

כתובה. תוספת לקבל זכאית והאשה הערעור את מקבלים

בגט. לחייבו מבקשת ואינה לשלו״ב מסכימה שהאשה עת כל להוסיף: יש המיעוט, לדעת

קי ש. ס ב ו כ ב״ד - די ב י. א ד . נ נ ג ז. ר ב ד ל גו
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2481830 מספר תיק

יפו - אביב תל האזורי הרבני הדץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

שחור י.אלמליח י.אב״ד - קולר מ.

א. ש.התובע:

ד ג נ

א. ה.הנתבע:

בוררות הנדון:
 קיבל המתווך התווך. דמי סכום ביניהם וסוכם בעסק שותפות לתובע תווך הנתבע

 התווך דמי מרבית שולמו האם הצדדים בין ויכוח ויש לו. המגיעים התווך מדמי חלק

 1200 של סך שקבל הנתבע כטענת מקצתן או דולר, 3000 של סך ששלם התובע כטענת
 גדולים, בחובות שקוע שהעסק נתברר בעסק השותפות דמי מרבית ששולמו לאחר דולר.

 ניתן שהשקיע הכסף ואין רבים נושים וישנם מאחר גדולים, הפסדים למשקיע ונגרמו

 נובעים שהפסדיו כיון ששלם, התווך דמי את לו יחזיר שהמתווך תובע המשקיע לגביה.
 שישלים תובע המתווך מכך. שידע אף בחובות, השקוע עסק לו שתווך הנתבע של מתווכו

 כמתווך עליו היה ולא העסק, של מהחובות ידע שלא כיון שילם, לא שעדיין התווך דמי את
 על שקבל שמודה דולר 1200ה את להחזיר המתווך את לחייב פסק ביה״ד זאת. לברר

 600 של תוספת דהיינו ששלם, טוען שהתובע ההכחשה סכום של שליש בתוספת התיווך,

דולר. 1800 הכל סך דולר,

הנשואין. בזמן או התנאים בזמן חל שדכנות דמי חיוב האם דנו הפוסקים א.

 מקבלים הדבר ולחיזוק נשואין, לעשות הבטחה אלא דאינו תנאים כתיבת בין לחלק יש ב.
 הכסף שקנין אפשר בתווך משא״כ ושעבוד, קנין שום בזה אין אבל קנסות, עצמם על
המתווך. פעולת נגמרה שבקנין התיווך, לשלם מחייבים כבר קנינים שאר או

בטאבו. העסקה רשום לאחר משתלם סרסרות ששכר שכתבו יש ג.

 כסף שאין שטר שכותבים כמקום והוה קנין, מעשה הוא בטאבו הרישום האם נחלקו ד.
קנין. ואינו דעת סמיכות משום הוא שהרישום או קונה,

 מקפדת אינה דהמלכות שכתבו ויש דמלכותא, מדינא קונה בטאבו דהרישום שכתבו יש ה.
בטאבו. רישום בלא אף קונים ע״כ שטרות, עשית על

ישראל. במלכי גם היא דמלכותא דינא אם נחלקו ו.

דותוכן:
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שטר. לכתוב שנהגו במקום מועיל לחוד סודר קנין אם הראשונים נחלקו ז.

שטר. שכותבים במקום מהני לחוד חזקה קנין אם הראשונים נחלקו ח.

שטר. שכותבים במקום אף מהני מעות עם סודר שקנין הסוברים יש ט.

התיווך דמי מ״מ בטאבו הרישום לאחר רק נעשה הקנין שגמר הסוברים שאף אפשר י.
 אלא הבעלות, העברת על משולמים אינם תיווך שדמי משום החוזה, בחתימת ישולמו

הקונה. כלפי ההתחייבות והיא העיסקה על

 זכרון על בחתימה אף שמשלמים ויש החוזה, בחתימת תיווך דמי שמשלמים כיום המנהג יא.
לקנין. הצריכים הפרטים כל בו כתוב הי׳ אם הדברים

 חייב הסובר וטעם חייב, היורש אם הזמן בתוך ומת לזמן בית בשוכר הראשונים נחלקו יב.
ידור. לא בין ידור בין היא, מכירה ליומיה דשכירות משום הוא

שכיח. דלא במידי למנהג כח דאין הפוסקים כתבו יג.

תווך. דמי מתשלום פטורים אונס מחמת העסקה התבטלה יד.

מחמת נתבטל ואם כלום. להשדכן אין הכלה או החתן שמת מחמת אם שנתבטל שידוך טו.
שדכנות. דמי לתת חייבים מריבות,

 קבל אם תיווך, בדמי מזכה אינה מעיקרא, העיסקה שמבטל מום, עקב שנתבטלה עיסקה טז.
להחזיר. עליו

 לשלם צריך לקנות, והסכים רע, ובין טוב בין סגור ארגז שקונה לקונה אמר כשהמתווך יז.
לעצמו. גרם שהוא התיווך דמי

 המתווך על טעות, מקח והוה הפסד, ספק בזה כשיש קונה הי׳ לא שהקונה כשברור יח.
התיווך. דמי להחזיר

 אך אנפשיה. דאטעי ואיהו לברר חייב פגומה, שהסחורה לחשוד מקום שאין באפן אף יט.
טענה. טענתו להאמינו ראוי שהי׳ מוכיחים שהדברים או מאמינו הי׳ אם

קבל אחד צד שרק אף עליהם, שקבלו הקנס בשביל השדכנות לשלם צריך בשידוכין כ.
שניהם. לטובת נעשה שהקנס לשלם, צריכים שניהם מ״מ קנס

 אולי טרחה שכר אך תיווך, דמי למתווך לשלם שאין שאף אפשר, העסקה, כשנתבטלה כא.
 המבטל מום מחמת הוא כשהביטול ולא חזרה, מחמת העסקה כשבטלה וזה לשלם. יש

מהמום. ידע והמתווך מעיקרא,

תיווך. לדמי זכאי המתווך אין ודאי לקנס אפי׳ הועילה לא כשהעסקה כב.

 דמודה התורה. שבועת חייב אינו מעצמו, הודה ולא בי״ד, עפ״י במקצת המתחייב כג.
חולקים. ויש המקצת, על בפיו שמודה זה, הוא כי יאמר אשר בה דכתיבה במקצת

דין פסק
תיווך. לשכר הדדיות תביעות הוגשו ביה״ד בפני

 וסוכם לשותפות, להכנם יוכל בו שמחות אולם לו לתווך מהנתבע ביקש התובע
תיווך. כדמי מסוים סכום תשלום על ביניהם

 הדברים זכרון בניסוח וסייע פגישות, במספר ונכח שמחות אולם לתובע תיווך הנתבע
האולם. בעל לשותף התובע שבין
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 שולמו האם זה את זה מכחישים כשהצדדים התיווך מדמי חלק לנתבע שילם התובע
מקצתן. או מראש שסוכמו התיווך דמי מרבית

 להכנם כדי הסכום מרבית הדברים זכרון ע״פ האולם לבעל שילם שהתובע לאחר
 האולם בעל שעל פסק המשפט ובית גבוהים, בחובות שקוע שהעסק לתובע התברר כשותף

 ונגרמו לגביה ניתן אינו הכסף רבים נושים וישנם מאחר אך דולר, אלף 70 כ- לו להחזיר
מהעיסקה. כתוצאה גדולים נזקים לתובע

ביניהם. שסוכמו התיווך מדמי חלק לנתבע שילם התובע כאמור,

 ששילם החלקיים התיווך דמי את לו ישיב שהנתבע התובע תביעת כיום בפנינו

שילם. לא שעדיין התיווך דמי את לו ישלים שהתובע הנתבע של נגדית ותביעה

שולם. שכבר החלקי הסכום גובה הוא מה אחרת גירסה מהצדדים אחד לכל

 בתביעת לדון ביה״ד את המסמיך כחוק, בוררות שטר על ביה״ד בפני חתמו הצדדים
התיווך. דמי סכום לגובה עד הצדדים

הצדדים טענות
 ששקוע עסק לו שתיווך הנתבע של מתיווכו נובעים הגדולים שהפסדיו טוען התובע

 וגם עליו, סמך והתובע בסדר שהכל לו ואמר מכך, ידע שהנתבע אף על גדולים בחובות

 ברשם )כגון המתאימים במקומות זאת לבדוק היה מחובתו החובות. היקף על ידע לא אם
 והיכולת הכישורים את לו יש שמחה אולמות בניהול עוסק והמתווך ומאחר החברות(,

 להחזיר שעליו וכ״ש לו שנגרמו בנזקים התובע את לפצות עליו כך, משום זאת, לבדוק
התיווך. דמי בגין שקיבל החלקי הסכום את

 אסמכתאות והביא הלכתית מבחינה היריעה את ופרש הרחיב בסיכומיו התובע ב״כ
 בהפסדים לשאת ועליו שכר כשומר דינו בשכר כיועץ המתווך לפיהם, הלכתיים, ומקורות

 לבדוק יודע, אינו ובאם החובות, על )לידע עליו המוטל את בצע שלא זאת, עקב שנגרמו,
 מחמת שבוטלה שעיסקה התובע, ב״כ טוען ולפיהם, הובאו נוספים הלכתיים מקורות זאת(,

שקיבל. הסרסרות דמי להחזיר חייב הסרסור ולפיכך מעיקרא, בטלה היא הרי במקח, מום

 כמתווך עליו מוטל היה ולא האולם בעל של חובותיו על ידע לא שהוא טוען הנתבע
 אך באולמות, ארועים מכירת ושיווק שמחה אולמות בניהול מתמקד שלו הידע זאת. לברר

 רואה ע״י להתברר צריך היה זה דבר שמחה, אולמות של כלכלי ומצב מאזנים בבדיקת לא
התובע. של החשבון

 על החתימה לפני שבועות מספר הנתונים את שקבל התובע של החשבון רואה ואכן
 רוה״ח של בדיקתו אם יסודית, לבודקם עליו היה בסדר, שהכל ואמר ובדקם הדברים זכרון

 קשור ואינו שלו החשבון לרואה התובע שבין ענין זה יסודי, באופן ולא מלמעלה רק היתה
 את מעביר הדבר אין התובע לקוחו עבור בחינם זאת עשה החשבון רואה אם גם לנתבע.

שלו. רוה״ח על סמך והתובע מתווך רק שהינו הנתבע של לפתחו הבדיקה לאי האחריות

 דמי למלוא הוא וזכאי נגמרה העיסקה המקדמה ושולמה הדברים זכרון שנחתם ברגע
בחובות. שהעסק התברר אח״כ אם גם שסוכמו התיווך
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 היועץ על שסמכו במקרה עוסקים התובע ב״כ ע״י שהובאו ההלכתיים המקורות
 של החשבון רואה על אלא הכלכלי בהבט המתווך על סמכו לא זה במקרה אך שבשכר,

שסוכמו. התיווך דמי מלא השלמת הנתבע תובע לפיכך התובע,

הנתבע. מצד והטעיה רשלנות על התובע טענת .1

בסדר. שהכל באומרו הטעהו שהנתבע טוען התובע

 "הכל אמר האם התובע טענת לפי המתווך שאמר המדוייק הנוסח הוא מה בררנו לא
 הטעה שהמתווך י״ל אזי חובות שאין הוסיף אם חובות״, ואין בסדר ״הכל שאמר או בסדר״

 מתייחסת בסדר הכל באמירת כוונתו האם לדון מקום יש בסדר הכל אמר אם אך הקונה, את

 ע״י יבורר החובות וענין בעיסקה אחרים למרכיבים שמתייחסת או חובות שאין לכך גם
הקונה. של החשבון רואה

טענת או ברי טענת זו האם בפנינו נתברר לא מהחובות, ידע שהנתבע מוסיף התובע

שמא.

בדק. שלא בכך התרשל הוא מהחובות ידע לא הנתבע אם שגם התובע, טוען בנוסף,

מהחובות ידע לא הוא הטעה, לא שהוא טוען הללו, הטענות שלש מכחיש הנתבע
שלו. החשבון רואה על סמך והתובע תפקידו, אינו זה כי זאת, לבדוק אמור היה ולא

 ולברר עלינו היה לתובע שנגרמו ההפסדים בגין פיצוי תביעת בפנינו נידון היה אילו

אלו. בנקודות ולהכריע

 להכריע צורך אין התיווך, דמי בענין ההדדיות התביעות רק נדון ובפנינו מאחר אך
הוא חייב רשלנות או הטעיה ללא שגם משום המתווך מצד רשלנות או הטעיה היתה האם

לקמן: שיתבאר וכפי שקיבל התיווך דמי את להחזיר

בנ״ד: לברר שיש הנקודות

תיווך. בדמי המחייב השלב הוא מה א.

קנין. מעשה הוא בטאבו הרישום בזמנינו האם ב.

דמלכותא. דינא מטעם בטאבו רישום ג.

חזקה. וקנין סודר קנין דין מה קונה, כסף אין שטר שכותבים במקום קיי״ל ד.

תיווך. בדמי חייבים העיסקה הסכם על הצדדים חתימת עם האם ה.

תיווך. דמי תשלום מועד על כיום המנהג הוא מה ו.

התיווך. פעולת אחרי באונם העיסקה התבטלה ז.

הצדדים. שני בהסכמת העיסקה התבטלה ח.

דשכיח. אונם מחמת העיסקה התבטלה ט.

טעות. מקח מחמת העיסקה התבטלה י.

 בדמי חייב האם כן, עשה ולא העיסקה טיב את לברר אפשרות היתה ללקוח אם יא.
התיווך.
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העיסקה. טיב על לחשד מקום שאין באופן הדין מה יב.

טרחו. לדמי עכ״פ זכאי האם תיווך, בדמי זכאי אינו המתווך אם יג.

האם בקנס בו החוזר הצדדים, את המחייב הסכם על חתמו הצדדים אם הדין מה יד.
תיווך. בדמי אופן בכל חייבים

התורה. שבועת חייב האם ב״ד, ע״פ במקצת התחייב טו.

תיווך בדמי המחייב השלב הוא מה
 ניידי דלא בנכסי כשהעסקה לחייב כדי מספקת דברים זכרון על הצדדים חתימת האם

בטאבו. ירשם שהנכם שעד או

הנישואין, בזמן או התנאים בזמן חל שדכנות בדמי החיוב האם באריכות דנו הפוסקים
 לאחר מהשידוך בהם כשחזרו הפוסקים דנו וכן ונו״ב, קפ״ה ס״ס חו״מ הרמ״א מש״כ ועיין

השדכנות. דמי לענין הדין מה הנישואין, קודם התנאים

 קנין שהיה באופן בעסק, תיווך דמי חיוב מועד לענין ראיה מזה שאין נראה אמנם,
 לעשות גרידא הבטחה אלא דאינו תנאים כתיבת בין לחלק דיש הצדדים, את המחייב

 ושעבוד קנין שום עוד אין מ״מ אבל קנסות עצמם על מקבלים הדבר דלחיזוק אלא נישואין,
 פי על אותם המחייב באופן היה הקנין אם עסק על הצדדים, של קנין ובין לנישואין,

 לשיטת ואפילו שדכן מדין חלוק בזה א׳׳כ הקנין, את ולבטל לחזור דיכולים אלא ההלכה,

 כסף קנין לגבי אולם לשדכן. לשלם פטורים בשידוכים התנאים אחרי חוזרים דאם הרמ״א
 שכרו, לשלם וצריכים המתווך פעולת נגמר שכבר לומר, אפשר המועילים קנינים שאר או

ל׳. סי׳ ח״ב )קרליץ( שלמה״ ״עטרת בשו״ת ועיין מ״ח סי׳ עשק״ ״באר בתשו׳ משמע וכן

וז״ל: כתב כ׳ סעי׳ קפ״ה סי׳ חו״מ השלחן ערוך ואולם

 בערכאות הם הקיומים ואם הקיומים ואחרי המכירה גמר אחר צריכים סרסרות ״ושכר
 הקיום אחרי עד שישלישו לומר יכול הסרסור ואין מהערכאות, הקיום גמר קודם לשלם א״צ

עכ״ל. וכו׳״.

בסי׳ לשיטתו וזה בטאבו העיסקה רישום אחרי משתלם הסרסור בשכר דס״ל הרי
זה. בלי קונה אינו הענין לתוקף בערכאות לקיים כשהמנהג וכן שכתב י״ז סעי׳ קצ״ב

קכ״ב. סי׳ חו״מ מהרש״ם בשו״ת משמע וכן

 שיוציאו עד ועמלם טרחתם שכר שמקבלים הוא ודאי המנהג הנראה שכפי ״...בנ״ד
ונותנים״. שנושאים מה כל לאור

קנין מעשה הוא בטאבו הרישום בזמנינו האם
 שכותבים כמקום בטאבו הרישום נקרא בזמנינו אם רבים, זו בבעיא דשו כבר אולם

 הגרש״ם מש״כ ראה קנין, המעשה הוא בטאבו והרישום קונה לא שהכסף השטר את
כקנין. שמהני ראם״ ה״תועפות דברי שהביא ק״צ סימן שלום״ ב״משפט

 ברישום שאין היא דעתו ט׳ סי׳ אלפנדרי יעקב רבי מהרב מאש״ ״מוצל ובשו״ת
וז״ל. גרידא דעת סמיכת משום אלא קנין משום בטאבו
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 וכתב לך מכורה ביתי חצי בשטר לו וכתב לשמעון ביתו חצי שמכר באחד ״מעשה
 רביע לו שמכר אם כי כתוב מצא ולא שמעון הוציאו לימים בערכאות... שטר ג״כ לו

 מעכב המוטיולי בפינקם דכתיבה שכתבו זמנינו רבני לאחרונים אפילו והשבתי, הבית...
 הנעשה שטר לקיום והוא דלוקח בעתיד סמכא דלא משום היינו, הלוקח ולקניית למכירה

.”שלנו שלמה כתורה בטלה, שיחה תהא ולא שלנו שיבטל לא אבל וחוזק בדיננו

 ולתת לחזק רק והוא דעת, סמיכת משום אלא אינו בטאבו, הרישום בענין מבואר
קנין. מעשה משום בזה אין אבל ביניהם הנעשה להשטר וקיום תוקף

 אנג׳יל ברוך מוהר׳׳ר וכן ס׳׳ו סי׳ בחו׳׳מ המוהרי׳׳ט דגם י׳׳ב בסי׳ אמת" ב׳׳דברי ועיין
בסי׳ משה״ ה״דבר דעת הביאו 379 עמ׳ ח״ו ובפד״ר אלפנדרי הר״י בשיטת עומדים ז״ל

ראובן במכר ז״ל באסאן מהר״י של משמיה י״ט סי׳ בתשו׳ אנג׳יל מהר״ב מ״ש שהביא מ״ב
 ראובן הכתיבו שלא כ״ז בו לחזור ראובן יכול שמעון בו שהחזיק אעפ״י לשמעון קרקע

 דעתיה סמכא ולא שמו, על נכתב שלא זמן דכל והטעם שמעון, ע״ש המוטיבילי בספר
 כל סמכו ועליו בו לחזור ויכול קיימא דמאריה ברשותא והקרקע קנה לא ועדיין דלוקח
 תומת” ובם׳ ע׳׳ז סי׳ ח׳׳ב פ׳׳מ בם׳ הובא קצב ומהר׳׳י מאש" בם׳"מוצל כמ״ש אחריו הבאים

מסיק: ולבסוף כ״א סי׳ מ”חו חלק שלמה" ובם׳"כרם ר״ב ם׳ ישרים״

 לחזור יכולים ואינן קנה המוטיבילי כתיבת בלא אף להקנות דעת גילוי בדאיכא ״מ״מ
 ולקנות להקנות בכוונתו אומדנא או דעת גילוי איכא אי בזה וה״ה פריש דאי הגמ׳ כדין

 בכל ממעשים הביא לזה וכראיה בו לחזור לכ״א יכולת ואין קיימת המכירה לחוד, בכסף

 כתקנת גמורה במכירה ביתו לו מוכר רבית מאיסור ולהינצל כסף לחבירו מלוה שאדם יום
 דייני והכי המוטיבילי כתב לוקח אינו שהוא אף הלוקח הבית פירות אוכל ביני וביני חז״ל
 פירות הרי לוקח קנה לא המוטבילי בפנקס המכר נכתב דלא היכא בכל איתא ואי דייני

קצוצה״. ריבית הוי וביני ביני שאכל

שכתב: משה״ כ״דברי שלמה״ ״חשק בעל סובר וכן

ולא הלוקח לא למיהדר מצי לא ותו קיים תנאי טימיסו״ק בלא לקנות "דבפירש
ז״ל״. בך״מ הרב הןרה ןכאשר לבקהמ

ולא דמלכות דינא מדין קונה בטאבו הרישום דתוקף הוא אמת״ ״דברי דעת אולם

אחר בקנין לקנות שברצונו בהדיא פריש או קרקע החזיק אם אף אחר, קנין שום מועיל
כלום. ובדבריו במעשיו אין

 כ״דבר לא אמת״ ״דברי כדעת להלכה מסיק נ׳ סי׳ פאלאג׳י להרב חיים״ וב״חוקות
ע״ש. שלמה״ ו״חשק משה״

 דמלכותא דינא ע״פ דבזה״ז הוא כן האמת כאשר שב׳ ו׳ סי׳ ח״ב רחמים״ ״שער ועיין

 דכבר מאחר וכנז״ל... כלל חזרה ולא מהקושאן חוץ שטר ולא ק״ס ולא כסף לא יועיל לא
שניהם. לחזור ויכולים דעתיה סמכא לא הקושאן נכתב שלא דכל מוסד יסוד יסדנו

פסק: חו״מ קמ״ב סי׳ סוף בתשו׳ החת״ס דעת וכן

 קנין יועיל שלא ובחוק מכר שטרי מכתיבת קצוב מם ליטול המלך שחוק ״דבמדינתנו
דינא״. דמלכותא דינא הוי אחר
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 שטרי כל לכתוב המלך שחוק דעכשיו כתב י״ג סי׳ חו״מ ראם״ ״תועפות בתשו׳ וכן
 כ״ז קנה לא בשטר לקנות דרוצה היכא א״כ )טאבו( טאבלע הנקרא הערכאות בפנקס מכר

 הטאבלא על הוא הקנין סמכת עיקר שעכשיו כיון הערכאות בפנקס השטר כתב שלא
ועי״ש. )הטאבו(

י״ח: סימן שביעית ענין על ארץ״ ״מעדני בספר בזה שכתב מה וראה

מכל אבל המקח עם להתחשב כלל רוצה אינה שהיא להממשלה בנוגע דוקא זה "כל
 לשום יתן שלא בעלים בתור אצלם שרשום שהאדם זה על כלל מתפקדת אינה הרי מקום

 שפיר יכול בדיניהם ואף הממשלה, רשות בלי כבעלים שם ולהתנהג שדהו לתוך לירד איש
 את שיעביר דעתו עליו וסומך בו מאמין שהוא המוכר עם ולהתנות שדה ליקח אדם כל

 שמו על הקרקע בהעברת רוצה איננו עתה לעת ורק ממנו לכשידרש הקונה שם על הקרקע
 כזה מקח ואין לו שיש אחרים טעמים מפני או ההעברה מסי את לשלם רוצה שאינו מפני

אבל הממשלה, כלפי חוקי ותוקף ערך שום לו שאין זה זולת המדינה לחוקי כלל מתנגד

שאין ודאי שבזמננו הדבר ופשוט המציאות את כלל להכחיש שאין נלע״ד שם... מסיק
וכו׳״. בטאבו המקח נרשם שלא זמן כל דעתו סומך הלוקח

כן. ס״ל לא ה׳ ס״ק ט״ז סי׳ ליקוטים חו״מ החזו״א אולם

 חתימת בזמן תיווך בדמי מחייבים הטעם מה דן ה׳ סי׳ ”ישראל הליכות” בשו״ת
 דס״ל החזו״א כדעת דקיי״ל וכתב בטאבו, רישום עדיין נעשה לא הרי החוזה, על הצדדים

 יקנה שלא קרקע קנין לגבי מעכב בטאבו הרישום ואין חוזה בחתימת נגמר הקרקע שקנין
 שטרות עשיית על מקפדת אינה המלכות כי דמלכותא, דינא משום הקנינים ושאר בכסף
 ארעא ליכול דלא דבדיניהם ואע״ג ד״ת, עפ״י לדון צריכים וכו׳ קנינים כל הילכך, וכו',

 ע״א נ״ה ב״ב בשטמ״ק יונה רבינו כמש״ב וכו׳ דין דיניהם אין מ״מ בטאבו באגרתא אלא
 כתבו דלא אע״ג קנה בחזקה שיקנה או בשטר לו שיקנה והיתנה בכסף קנה אם הילכך, וכו׳

בטאבו.

דמלכותא דינא מטעם בטאבו רישום
 על מבוסס קנין. מעשה מהוה בטאבו דהרשום הסוברים לדעת גם לעיל האמור לפי

 גדולה באריכות וכמבואר הראשונים במחלוקת שנוי זה גם לכאורה וא״כ דמלכותא דינא
 דינא אמרו או״ה במלכי דוקא שם והרשב״א כ״ח נדרים הר״ן דעת ובקיצור בפוסקים

ע״ש. דינא לא ישראל במלכי אבל דינא דמלכותא

 אולם תמ״ז, סי׳ ב״ק זרוע״ ו״באור תרל״ז סימן ח״א הרשב״א ובשו״ת שם בנ״י עי׳
 ואבידה גדלה הלכות רמב״ם ועי׳ ועי״ש, ישראל״ ב״מלכי גם דס״ל משמע שם מהריטב״א

 סימן חו״מ שו״ע ועי׳ שם ובמאירי שם, בנדרים לרמב״ם המשניות ובפירוש הי״א פ״ה

ס״ו. שס״ט

חזקה. או סודר בקנין דין מה קונה כסף אין שטר שכותבים שבמקום קי״ל

 נרשם שלא זמן כל דעתו סומך הלוקח אין שבקרקע דס״ל הפוסקים לדעת לעיין ויש

 במקום אלא בקרקע קונה דכסף ל״ש רב אמר כ״ו, דף בקידושין הוא והמקור בטאבו המקח
ע״כ. קנה לא השטר את שכותבים במקום אבל שטר, כותבים שאין
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 שטרא דנקיט עד דלוקח דעתיה סמכא לא בכך דרגילי דכיון קנה לא ד״ה ופירש״י
 דבמקום ז׳ סעיף ק״צ סימן חו״מ בשו״ע פסק וכן עכ״ל הוא השטר על לקנות, דעתו ועיקר

 בשאר הדין מה לעיין ויש ע״ש השטר את שיכתוב עד בכסף בקרקע קנה לא שטר שכותבים
קנינים.

 בקנין אבל שטר, שיכתוב עד קנה דלא בלבד כסף בקנין זה דדין משמע ולכאורה
שטר. בעינן דלא משמע סודר

 דהרמב׳׳ן שכתב ד׳ ס׳׳ם השלישי טור התשב׳׳ץ מם׳ ד׳ חלק המשולש״ ״חוט בשו״ת
 שטר לכתוב שנהגו במקום שאפילו סודר של הקנין כח דאלים בחידושיהם כתבו והרשב״א

 שכותבין במקום סודר קנין מהני שלא דעתו כתב בעצמו והתשב״ץ לחוד, סודר בקנין קונה

 המנהג שאם פסק שכ״ג סי׳ א׳ חלק הרדב״ז ובשו״ת השטר, שיכתוב עד קנה ולא השטר את
קונה. לא סודר קנין עשו אפילו השטר ע״י אלא המקח יתקיים שלא ברור

 במקום מהני לא סודר שקנין והרמ״א הטור שדעת הוכיח א׳ ס״ק ק״צ ם׳ שם והפ״ת

השטר. שכותבין

 השטר את שכותבין במקום דאפילו כ״ז. דף בקידושין שם הרא״ש כתב חזקה ובקנין

 במשיכה כמו הדבר, בגוף מעשה דעשה חזקה קנין דאלים משום לחוד, חזקה בקנין קנה
 מהני לא בחזקה שגם הרמב״ן בשם מביא בקידושין שם והר״ן קצ״ב, ם׳ בסוף הסמ״ע וכ״כ

 חזקה קנין מהני דכן כהר״ש פסק י״ד סעיף קצ״ב בסי׳ והרמ״א השטר, שכותבים במקום
עכ״ל. תנאי. כפי הכל התנה אם מיהו הרמ״א וסיים השטר, שכותבין במקום אפילו

 ולא בחזקה ולא בכסף לא קונה דלא הריטב״א דעת הביא ר״ו סי׳ ששון והמהר״א

 פסק ע״ג סי׳ א׳ בחלק ומהרש״ק שטרא, דכתבי באתרא השטר את שיכתוב עד סודר בקנין

 נסתפקו פ׳ סימן א׳ חלק ומהריב״ל י״ח סימן אשכנזי בצלאל והרב מהני, לחוד סודר קנין

בזה.

ע״ג. וסימן ס״ה סימן חו״מ במהרי״ט ועיין

 ועדיין סודר בקנין הקרקע את הקונה קנה באם פסק כ׳ סימן חו״מ הכרמל הר ובשו״ת
 בסתם בק״ם הקנין דנעשה כיון מוחזק הוי דהלוקח שטרא דכתבי באתרי השטר כתוב לא

 הלוקח יכול המקח, דמי עדיין בלוקח לא ואפילו השטר, את לכתוב ע״מ ביניהם הותנה ולא

 ואם השטר, את שכותבין במקום אפילו קונה סודר דבקנין הפוסקים כדעת לי קים לומר
 כהפוסקים לי קים לומר ויכול מוחזק המוכר הוי אז המקח, דמי נתן וכבר בו חוזר הלוקח

ע״כ. מהני לחוד סודר דבקנין

 מהני כסף קנין עם סודר שקנין נוטה דעתו י״ג סי׳ חו״מ ראם״ ״תועפות ובשו״ת
השטר. את שכותבים במקום אפילו

 חייבים הסכם על הצדדים חתימת עם האם הנ״ל. בסי׳ ישראל הליכות בשו״ת ועי׳
תיווך. בדמי

 שחולקים הפוסקים דגם תיווך לדמי שייכות כלל לו אין דלעיל הנידון דכל נראה אך

 ישולמו תיווך שדמי יודו בטאבו, הרישום לאחר רק נעשה הקנין שגמר וסוברים החזו״א על
הנ״ל. ישראל״ ״הליכות בשו״ת שכתב כמו ודלא החוזה בחתימת
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 העיסקה, בגין אלא הבעלות, העברת בגין משולמים אינם התיווך דמי כי לכך, הטעם
 עד המקרקעין החזקת את לו למסור הקונה, כלפי המוכר של התחייבות היא והעיסקה

בחוזה. שנקבע זמן פרק תוך בטאבו הבעלות ולהעביר מסוים, לתאריך

 כתוב לא מכירה. של בלשון ולא התחייבות של בלשון מנוסחים חוזים רוב ואכן,
 את לקונה למסור מתחייב שהמוכר אלא לך״, מכורה ״שדי שבגמ׳ המכר לשון מעין בחוזה

(.296 י״ב ופד״ר ,381 ,321 ,217 ו׳ בפד״ר )וראה וכו׳״ בעל אתה לו ולהעביר החזקה

 למכירה, התחייבות של תיווך אלא מכר של תיווך אינה התיווך עיסקת לפיכך,
 המתווך וזכאי הושלמה העיסקה ממנה לחזור ניתן ולא הפיכה אינה ההתחייבות וכאשר

תיווך. לדמי

 ללא בו לחזור יכול הצדדים אחד אין במקרקעין המכירה חוזי על הצדדים ובחתימת

בהתחייבויותיו. לעמוד לכופו וניתן השני הצד הסכמת

 עם בו לחזור הצדדים לאחד מאפשר אינו החוזים במרבית שקיים הקנסות סעיף גם
 רק נגמר המקרקעין שקנין וסוברים החזו״א על לחולקים שגם נראה לפיכך, קנם, תשלום

החוזה. בחתימת מיד תיווך דמי לשלם יש בטאבו, הרישום ע״י

תיווך דמי תשלום מועד על כיום המנהג הוא מה

ניידי, דלא בנכסי המכירה חוזה על והמוכר הקונה שחתמו שלאחר כיום המנהג וכן

 נגמרה בזה שהרי שכרו למתווך משלמים דניידי בנכסי מקחו את הקונה וקנה שמשך או
 לשלם ביניהם שהתנו לא אם החתימה, בעת התיווך דמי לשלם וחייבים שביניהם העיסקה

אחרת. בצורה

 הפרטים כל בו כתוב היה אם בלבד דברים זכרון על חתמו אם אף משלמים ויש

 והקונה המוכר ושם התשלומים, ותנאי המחיר, על והסכמה העיסקא טיב לקניה הצריכים
הצדדים. שני את שמחייב באופן

 שסומכים גמורה, התחייבות זו אין חוזה, יעשו שאח״ב כתוב דברים בזכרון אם אולם

 בדיני )עי׳ וכו׳ הן שלהם ההן שיהיה דבריהם לגמור הצדדים צריכים אולם החוזה, על
 עשו התיווך, פעולת אחר באונם העיסקא התבטלה שמיני(. פרק שלישי שער ח״ב ממונות
 שכ״ט לשלם חייבים האם אונם, מחמת העיסקא התבטלה ואח״ב ביניהם קנין הצדדים

להחזירם. עליו האם תיווך דמי המתווך קיבל כבר ואם הדין, מה חייבים לא ואם למתווך,

וז״ל: כתב קל״ז סי׳ חו״מ בחק״ל

 באונם, לסוחר לו בא המקח קיום דמניעת דכיון לפוטרו אחר טעם יש הצד ומזה "...
 כשנאנם הסוחר לחייב תיתי היא ומה זה על אריות באלף נתחייב שהרי ניכר והאונס

 שאירע אונם דכל של״ד סי׳ בשו״ע קימ״ל והרי בעלמא פועל אלא דאינו המקח מלקיים
 דברי הביא בתשובה מוהר״ם גם דפועל, פסידא הוי יודעים אינם ששניהם בין לפועל

 מטעם היורש דפטור הזמן בתוך ומת לזמן בית ששכר דמי כתב האומנים, בפ׳ המרדכי

 דשכירות הטעם כתב כבר היורש דחייב כתב כ״ח אלף בתשובה שהרשב״א ואף האונס,
ממכר ליומיה דשכירות הטעם שייך לא בסרסור והרי ידור לא או ידור בין ממכר ליומיה
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 דמנהג שאומרים מטעם לסרסור מסיעין ששמעתי למה מקום אין זה טעם ולפי הוא
 אם אף ולמ״ש זה, מנהג נתברר לא שכעת אף בסרסרות לסוחר בכה״ג לחייב הסוחרים

 יאמרו ואם אונם ע״י לו בא מקח דביטול לנ״ד ראיה המנהג אין המנהג, הוא שכן יתברר
 דלא במידי למנהג כח דאין הפוסקים כתבו וכבר דשכיח מידי זה אין לחייב דנהגו בזה דגם

עכ״ל. כדבריהם״, יהיה אם אף כזה מנהג מטעם ממון להוציא וקשה שכיח

 שכ״ט מתשלום פטורים אונם מחמת העיסקא התבטלה שאם הרב, מדברי העולה
למתווך.

ת״י משנת )תקנות קע״ט סי׳ 55 ע׳ תשי״ב( )ירושלים מעהרין מדינת בתקנות ועי׳
שם: וז״ל תק״ח(, -

כלום, להשדכן אין ב״מ הכלה או החתן שמת מיתה העדר מצד אם שנתבטל ״שידוך

 המשודכים מחריבים סיבה איזה דמחמת זה זולת או וקטטות ריבות ע״י כך נתבטל אם אבל
 החתן מצד דהיינו לזה, זה קנם נתנו שלא ובין לזה זה קנם שנתנו בין להשדכן החצי ליתן

עכ״ל. החצי״, לאותו שליש הכלה וצד שלישים שני

קפ״ה. סי׳ סוף חו״מ ברמ״א ועי׳

 מתווך ע״י שקנה אחד לגבי שם שדן סק״ד כ״ב סי׳ חפץ״ ״אבני בשו״ת עוד ועי׳
 התבטלה זאת ועקב לו מגיע שהבית הדין ונפסק לו מגיע והבית מצרן שהוא וטען אחד ובא

 קנין כאן היה שכבר אף מהראשון, לשכ״ט זכאי המתווך שאין שם ופסק הראשונה העיסקא
אונם. מחמת היה העיסקא שביטול מאחר

הצדדים שני בהסכמת העסקה התבטלה
 כל אמנם בסיטומתא המקח שגמר סרסור אודות נשאל ק״נ סי׳ אפרים״ ״שער בשו״ת

 לא והקונה שנחתמה עיסקה על מדובר לא ובנ״ד מאחר לנידוננו, שייך אינו לעיל האמור

 ידיעת אי של טעות מתוך שנעשתה שהתברר עיסקה על אלא אח״כ שארע אונם עקב נהנה
 אין אם גם לשכ״ט זכאי המתווך שאין מעיקרו שמבטלו במקח כמום והוי החובות היקף

 שהתבטלה שעיסקה שפוסקים באחרונים רבים ומקורות רשלנות או בהטעיה אשם המתווך

תיווך. בדמי מזכה אינה וכדו׳ פגם מום, עקב מעיקרא

 חזרו שאם הנ״ל אפרים״ ה״שער מדברי שנראה כתב קפ״ה סי׳ הבית״ ״פני בספר

 כלום, הסרסור עשה לא כאילו דהוי סרסרותו לתבוע יכול אינו מקח בטול או מום בגלל
 ל״דעת וכן סרסור, דמי מלשלם פטור טעות שבמקח נ״ז ד׳ המשפטים״ ב״אורחות כתב וכן

 מלשלם פטור אח״כ המקח נתקלקל שאפילו דס״ל הנ״ל צדיק״ ״פעולות משלים המשפט״

בטל. מעיקרו שהמקח התברר אם וכ״ש המתווך שכ״ט

שקבל שכ״ט להחזיר המתווך על האם טעות במקח
שדכנות, דמי וקיבל שידוך שגמר שדכן בענין דן ט״ז סי׳ ישראל״ ״עטרת בשו״ת

 שהמשודך לו שנודע וטוען השדכנות, שכר חזרה תובע הכלה וצד השידוך נתבטל ואח״ב

 והשדכן והטעהו, מזה שידע השדכן את וחושד קודם זה מכל ידע ולא ונוכל, רמאי הוא
לו. שידוע ומה לדעת לו הצריך דבר ממנו כיסה ולא השדכנים כדרך שנהג טוען
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 אבל כותב הוא גילה, ולא מהמום ידע אם שגרם בהיזק השדכן בחיוב דן שהרב לאחר
 שחייב שקלקל אומן כדין ש״ו סי׳ חו״מ ברמ״א להדיא מבואר הנה שדכנות, לשכר בנוגע

 שכרו בכ׳׳ז מספיקא, ממונא מפקינן דלא מלשלם, פטור טריפה ספק עשה אבל לשלם,
 אבל שכרו, לקבל להוציא יכול שא״י ספק מדין ג״כ דזהו לומר אפשר היה ולכאורה הפסיד

 הבהמה את ומכשיר מתקן שהוא בשביל מקבל שהשכר מפני ודאי מתורת דזהו נראה באמת
 השדכנות שכר בענין א״כ שכרו, את הפסיד לאכילה הכשירה שלא כיון אופן בכל וא״כ

 השידוכין לבטל בכדי גמור מום והוי אינשי מיניה פרשי מ״מ רמאי ספק אלא יהא לא אפילו
 קבל כבר ואפילו שכרו הפסיד לזאת כלום, השדכן פעל ולא מעיקרו טעות כמו הוי א״כ

ע״כ. השדכנות, דמי להחזיר צריך

 הו׳׳ל המום מחמת השידוך נתבטל שאם ט׳׳ו סימן חו׳׳מ מרדכי" ב״לבוש משמע וכן
השכר. להחזיר השדכן וצריך מעיקרו טעות מקח

 מקח והיה במקח מום נתגלה שאם י', ט', ו', בסי׳ ישראל" "הליכות בשו״ת העלה וכן
תיווך. דמי להחזיר חייב שהמתווך שבודאי טעות

 שגם לכאורה משמע תשי״ח, פיטסבורג ליטר )מהדו׳ ע״ו סי׳ הרי״ף, דבשו״ת אלא
 הרגיש רואה״ ״עין שם המהדיר ובהגהות עי״ש שכרו הסרסור נוטל בכ״ז מקח ביטול כשיש

ק״נ: סי׳ אפרים״ ״שער שו״ת עי׳ וז״ל, בסק״ב שם וכתב בזה

 מאחר עמו הדין סרסור, שכר רוצה והסרסור זל״ז המקח מחלו המקח שנגמר ״דאחד

 רצון כפי המקח, נגמר אם המקח, דחוזר דאף נראה כאן עי״ש. פעולתו״. נגמרה שכבר
עכ״ל. הסרסור״. זה נוטל הצדדים

הנ״ל. אפרים״ ה״שער כדעת דלא מבואר הרי״ף בשו״ת המהדיר לדעת

מקח, ביטול לגבי דידן לנידון כלל ראיה שאין יראה הרי״ף בתשובת המעיין אולם

 ומה אונאה מחמת כשהתבטל אלא מום, מחמת מקח בביטול שם דן אינו הרי״ף הרי כי
 למוכרו משלחו לו אמר שלדבריו אונאה כאן אין לטענתו כי בשכרו, הסרסור שם שזוכה

 דידן בנידון משא״ב מידו, להוציא א״א בכסף, מוחזק כבר והוא מאחר בשלוש, ולא בשתיים
 אין לכו״ע נראה זה באופן מעיקרו, המקח בטל ובודאי טעות מקח כאן שיש לכל שברור

מתווכים״. ״הלכות בם׳ שכתב מצאתי וכן מהפגם, ידע שלא אף לשכ״ט זכאי המתווך

תיווך בדמי חייב האם כן עשה ולא העיסקה טיב את לברר אפשרות היתה ללוקח אם

 היה שהמקח התברר מכן ולאחר טירחה משכר מקצת קבל שהמתווך בנ״ד לברר ויש

 לברר אפשרות לו היתה והתובע מאחר שקבל השכ״ט את להחזיר לחייבו יש האם טעות,
 לעצמו שגרם הוא הרי כן עשה ולא האולם, של הכספי הדו״ח את חשבון רואה באמצעות

ההפסד. את

 ואמר בשוק, אחד גוי אותו שמצא בראובן נשאל כ״ו סי׳ ח״א בכסף״ ״נחפה בשו״ת
 או טוב יהיה סגור, אם כי אותו מוכר איני אבל ״קוראל״ מלא סגור אחד ארגז לי יש לו

 לקנות תרצה אם לו ואמר ״קוראל״ למכור שדרכו שמעון אצל ראובן ובא כו״כ, בסך רע
ריוח לי ותתן וכך כך בסך אותו ואקנה אצלך שיהיה מה יהיה סגור קוראל של אחד ארגז
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 ממנו ולקח לשמעון והביאו מהגוי אותו וקנה ראובן והלך בדבר, שמעון ונתרצה כו״ב,
 מזוייף מקוראל מלאה שמקצתה ומצא הארגז שמעון פתח ואח״ב ביניהם שקצבו המעות

 שמקח מעותיו, לו שיחזיר לראובן שמעון ותבע הרבה, הפסד בו ויש כלום, שוה שאינו
 גרמת אתה עפר, מליאה שהיתה ואע״פ הענין לך סיפרתי הלא לו משיב וראובן הוא טעות

וז״ל: השיב והרב לך,

 יקנה שהוא לו ואמר בשמעון שנמלך עד הגוי מן קנה לא שראובן בנ״ד אבל "...
 הו״ל דאיהו אותו הטעה ראובן ולא לעצמו הטעה שהוא נמצא כו״כ ריוח לו ויתן הארגז

 מודו כו״ע ובהא עליו לחזור שא״א מגוי סגור דבר יקנה ולא וכיו״ב זאת חששא למיחש

 כל פסקו שכן עמו והדין ראובן, שטען כמו שלו שליח אלא שאינו ראובן על חוזר שאינו
 וראובן למכור שטורח טרחא בעד שליחותו שכר שנוטל אלא הוא שליח שהסרסור הפוסקים

 הסך טורחו שכר שנטל אלא מהגוי דבר לו לקנות שמעון שליח שנעשה הוא דכוותיה נמי
עכ״ל. זה״, בטעות לעצמו גרם שהוא ראובן עם ודברים דין לו ואין עמו שפסק

 גאליקו מהר״ם בשם י״ח סי׳ הגה״ט רל״ב סי׳ מ”חו הכנה׳׳ג מדברי כן שדייק ועיי׳׳ש
 משו׳׳ת גם לזה ראיה והביא קכ׳׳ב, סי׳ ח׳׳א מטראני מהר׳׳ם וכ׳׳ב רת׳׳י בתשו׳ הכהן ומוהר׳׳י

 בנחפה הרב כתב ובסו״ד בתשובתו, מאד שהאריך ועי״ש, י״ד סי׳ חו״מ אברהם״ ״זרע
 לשמעון ואין שנטל מה בכל ראובן חכה נחיתנא ובהא סליקנא דבהא העולה כלל בכסף,

 כמו לעצמו גרם דהוא מהשליחות נהנה מצד ולא טעות מקח מצד לא עליו טענה שום

ע״כ. לפע״ד ראובן שטען

 דוחו״ת את ולבדוק לברר ויכל מאחר ההפסד, לעצמו גרם הוא בנ״ד ה״ה לכאורה א״כ
האולם. בעל של

 הארגז את שמוכר אמר הגוי ששם הנ״ל, שבתשו׳ הנדון כעין הנ״ד שאין נראה אולם
 וכטענת מספק הארגז תכולת את לקנות עצמו על קבל והלוקח רע או טוב יהיה סגור

שכ״ט. את מפסיד אינו הסרסור ולכן ההפסד את לעצמו גרם שהוא הסרסור

 בה שיש עסקה על מראש חותם היה לא שהתובע ספק כל ללא ברור בנ״ד, משא״ב

שכ״ט. את להחזיר המתווך שעל טעות מקח והוי הפסד של רציני ספק

לחשד מקום שאין באופן הדין מה
 שגם נראה י״ח סי׳ הגה״ט רל״ב סי׳ חו״מ הגדולה" ה״כנסת מדברי לכאורה אולם

 לסמוך ולא לברר חייב לברר באפשרותו יש אם פגומה שהסחורה לחשוד מקום שאין באופן

שם: וז״ל המתווך על

 לך אמר מי שמעון והשיב שניהם בעד מלוי, בית שקנה לשמעון שאמר ״ראובן

 ובשביל בערכאות שמך על כתוב הנה ראובן והשיב בה חפץ איני ואני רשות בלתי שתקחנה
 כי בערכאות כתוב שלא נודע ואח״ב בישראל שטר עליו וכתב לקנותה שמעון נתרצה כן

 הוא דאיהו כלום בדבריו אין ראובן שהטעהו בשביל בו לחזור שמעון ורוצה ראובן בשם אם
וכו׳״. בדבר חקר שלא אנפשיה דאטעי

 דבכנה״ג אלא בדבר חקר שלא נפשיה דאטעי הוא הלוקח בנ״ד ה״ה לכאורה א״כ
וז״ל: שם דבריו מסיים
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 מוכיחים שהדברים או לראובן מאמין היה שמעון דאם ז״ל קאליקו מהר״א ״וכתב
טענה״. שמעון טענת להאמינו ראוי שהיה

 האולמות בענף מומחה והוא מאחר בנתבע מלא אימון נתן שהוא התובע טען בנ״ד

 הוא דאיהו לומר אין כן אם רבני, כטוען גם שמקצועו ובפרט בנאמנותו ספק הטיל ולא
 להחזיר המתווך על טעות שבמקח שכתבו הנ״ל הפוסקים מסתימת וכן אנפשיה, דאטעי

לא. או הטעות את לברר יכול הקונה אם בזה חלקו ולא שקבל התשלום את

קיבל. שהוא השכר את להחזיר הנתבע על בנ״ד בסיכום

טרחו לדמי עכ״פ זכאי האם תיווך בדמי זכאי אינו המתווך אם

 ועשו משמעון יער שקנה בראובן נשאל נ״ד, סימן ח״ו מלכיאל״ ״דברי בשו״ת
 הקונה ונתן כחוק מכר שטר זה על לעשות שצריכים זה על נאטאריוס אצל כתב ביניהם

 המוכר, אצל הקדימה דמי ישאר הקונה יחזור ואם קדימה דמי רו״כ אלפים עשרת למוכר
 וגבה המוכר בו חזר ואח״ב קדימה, הדמי כפל להקונה להשיב עליו המוכר יחזור ואם

המקח, המוכר יקיים שבכ״ז הקונה תובע ועתה רו״כ, אלף עשרים בדיניהם ממנו הקונה

סרסרותם, שכר מהם תובעים והסרסורים קדימה. דמי לו ונתן המכר עמו גמר הלא כי
 גוף דבר שעל השיב והרב המוכר, בו שחזר מה להם ומה העסק את גמרו הם כי באמרם,

 עוד לעשות שעליהם שביניהם בכתב בפירוש בארו הלא כי ממש, בו שאין פשוט הקנין
 לעשות שהותנה דכיון הקנין נגמר שלא ופוסקים בש״ס מפורש ובכה״ג כחוק מכירה שטר
 אלפים עשרת ישלם בו יחזור אחד שאם נכתב שבפירוש ובפרט דעתייהו, סמכא לא שטר
 ממש בו אין כזה כתב אשר החוק כן כי זע״ז טענה שום יהיה לא המכירה מגוף אבל רו״כ

כפי החוק על סמכו בדיניהם השאר שכתבו דכיון כתבו פוסקים והרבה המכירה, גוף לענין

וכמ״ש הדבר נגמר שלא כיון לשלם שא״צ פשוט נראה הסרסרות וע״ד בדיניהם... שמועיל
 טרחו בעד בקיאים שישומו כפי לשלם צריך ורק כלל מכירה מיקרי לא שעשו שהכתב
 ודאי רו״כ אלפים עשרת עי״ז שהרויח הלוקח ובפרט הלז הכתב שיעשו כך לידי שהביאו

 נעשה הכתב דהא טרחו בעד לשלם שצריך נראה המוכר גם אך טרחו בעד לו לשלם שצריך
 סי׳ הט״ז כתב זה וכעין קדימה הדמי אצלו נשאר היה הלוקח חוזר היה שאם לטובתו גם

 צד שרק ואף הצדדים עליהם שקבלו הקנס בשביל השדכנות לשלם צריך דבשידוכין קפ״ה
ע״ש. שניהם, לטובת נעשה שהקנס בשביל לשלם שניהם צריכים מ״מ הקנס מקבל אחד

 פגישות דברים, זכרון הכנת תיווך פגישות כגון טירחה היתה למתווך דידן, בנידון

 המתווך זכאי האם ועוד מהדרין בכשרות האולם להפעלת שיתאימו עובדים צוות להסדרת
טרחו. לדמי עכ״פ

 הנ״ל בתשו׳ בנידון לנד״ד מלכאיל״ ה״דברי של נידונו בין חילוק שיש נראה אולם,

 תיווך בדמי חייב שלא אע״פ מעיקרא, שמבטלו מום על ולא מהעיסקה חזרה על מדובר
לשלם. עליהם טרחה שכר אבל המכר את לקיים הצדדים את המחייב קנין היה שלא מאחר

 מהמום ידע המתווך התובע טענת ולפי מעיקרא בטלה שהעיסקה בנ״ד משא״ב
זה. בכגון והעלימו
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וז״ל: כותב הוא דבריו שבסיום הנ״ל בתשו׳ ועיין

 פיתהו שהסרסור לטעון יכול וא״כ בו חזר ולזה הרבה המוכר נתאנה אולי ״ורק

 דידן בנידון וכאמור כ״כ טענה שאינה נראה כי וגם הפסד לו וגרם ולהתאנות להוזיל
.”מעיקרא בטלה שהעסקה

בקנס בו החוזר הצד את המחייב הסכם על חתמו הצדדים אם הדין מה
 העיסקה הועילה הנ״ל שבתשו׳ לנ״ד מלכיאל״ ״דברי תשו׳ בין יסודי חילוק ועוד

 לקנס, הועילה לא שהעיסקה בנ״ד משא״ב הצדדים, בין שהותנה הקנס לגבי שהתבטלה

טרחתו. לדמי זכאי המתווך אין לפיכך,

לחלק. שליט״א שחור יהודה הרה״ג ידידי בפס״ד שכתב וכמו

שקבל״. מה להחזיר ועליו טירחה בדמי וגם תיווך בדמי זכאי אינו המתווך ״בסיכום,

 שעליו הסכום גובה הוא מה לברר יש שקיבל התיווך דמי להחזיר המתווך ועל מאחר
להחזיר.

 תיווך, כדמי ששולם החלקי הסכום הוא מה זה, את זה מכחישים הצדדים כאמור,

 לעיל האמור לאור דולר, 1,200 כ- שקבל טוען והנתבע דולר 3,000 - ששילם טוען התובע

נוספים. דולר 1,800 - על הכחשה וישנה דולר 1,200 - לשלם חייב שהנתבע הוא פשוט

התורה שבועת חייב האם ב״ד ע״פ במקצת התחייב

 שהרי במקצת. מודה מדין ההכחשה סכום על שבועה המתווך חייב האם לברר יש

 על פיו הודה בעינן במקצת מודה של שבועה שחיוב או דין בית ע״פ במקצת נתחייב

המקצת.

 ההלואה את לשמעון שתבע בראובן הרשב״א תשובת הביא פ״ז סימן בריש ב״י
 לו שנכנס לב״ח ולפרוע ברבית ללות שהוצרך ריבית עבורו שנתן טען בכל, וכפר שהלוהו

 ללוות שהוצרך הרבית על זולת היסת אלא עליו לו שאין הרשב״א וכתב ראובן בשביל ערב

 שמעון את לחייב אני רואה שבזה ראובן בשביל ערב לו שנכנס לב״ח ולפרוע ברבית
 לעשות לשמעון אין כחוב, ולפרוע ברבית עליו ללוות בפירוש רשות ראובן לו נתן שאפילו

 למודה עושהו זה חיוב אין הרבית סך באותו שמעון שיתחייב אע״פ מ״מ היא, קצוצה ורבית
 הכפירה טענת מתוך במקצת המתחייב שאין שכפר מה על התורה, שבועת להתחייב במקצת
אמת. נ״ל וזה כתיב זה הוא כי יאמר אשר בפיו, מפורש במקצת דמודה

 ב״ד ע״פ במקצת התחייב באם ט״ז ס״ק פ״ז בסי׳ הסמ״ע העלה אלו הרשב״א מדברי
 בשער התרומות״ ״בעל שמדברי אלא התורה, שבועת חייב אינו בכלום הודה ולא מאחר

וז״ל: שכתב כן משמע לא לכאורה ז׳

 וכך כך אחר בזמן שהלויתיך אחרת מהלואה ומנה פלונית מהלואה בידך לי ״מנה
 שניה ומהלואה וכך כך פרעתיך ראשונה שמהלואה לפי כלום בידי לך אין משיבו והנתבע
 עשרים הלואות שתי אותם לו חייב שעדיין הב״ד הכירו טענתם ומתוך וכך כך פרעתיך

 שהודה במה עדים הב״ד שהרי חמישים בידו שיש אותו מעידים כשנים הו״ל דינרין,
ה׳. סעי׳ ע״ה בסי׳ להלכה והובא ע״כ, השאר על התורה מן שבועה וישבע עליו שנשאר
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 הש״ך וכתב דאוריתא, שבועה חייב ב״ד ע״פ במקצת התחייב אם שגם משמע הרי
 ״בעל לדברי הרשב״א תשוב׳ בין החילוק הבין שהסמ״ע דנראה י״ט ס״ק ע״ה בסי׳

 לפי וכך כך עדיין לו חייב שנשאר נראה עצמו דברי שמתוך איירי דבה״ת התרומות״
 הוא במקצת חיובו שכל הרשב״א בתשו׳ משא״ב במקצת, מודה שבועת חייב ולכן החשבון

 שהוא לפי הריבית את לו לשלם חייב המלוה שאין שמכירים הדין בית פסק שע״פ ב״ד ע״פ
במקצת. מודה הוי לא רבית. עבורו ששלם סכום אותו לשלם חייב קצוצה רבית

 מודה משבועת פטור דבכה״ג והתומים ב׳ ס״ק ע״ה בסי׳ החושן״ ״קצות דעת וכן

במקצת.

 הודה שלא אע״פ ב״ד ע״פ נתחייב דאם כתב י״ט ס״ק ס״ק ע״ה בסי׳ הש״ך אולם
 עדים מהעדאת יגרע בי״ד ע״פ דחיוב הדעת על יעלה דהאיך התורה שבועת חייב בכלום

מעדים. טפי חשוב ב״ד דוכתא בכל והא

 ומר״ן התרומות בעל מדברי להדיא משמע ושכן הרמב״ם, מדברי כן להוכיח וכתב
 דינרים, כ׳ הלואות שתי מאותן לו חייב שעדיין הב״ד הכירו טענתם ומתוך שכתבו והרמ״א

 דינרים, כ׳ לו חייב שעדיין שהודה נמצא טענתם ומתוך למימר הל׳ הסמ״ע כהבנת ואי
 תיפוק מעידים כשנים דה״ל לומר ל״ל הסמ״ע כהבנת ואי מעידים כשנים ה״ל שכתבו ועוד

אחר. באופן הנ״ל הרשב״א תשוב׳ את שמבאר וע״ש פיו, הודאת דהוי ליה

אברהם״ ״בית הרב השיגוהו שכבר שכתב ז׳ אות ע״ה סי׳ למשפט״ ״פנים בם׳ וע׳

 היה לא תשו׳ באותה הרשב״א בנדון דקב״ל ח״ג ז״ל הים״ ״שרשי הגדול ומוה״ר כאן ז״ל
בזה. והאריכו ז״ל ש״ך הרב לעי׳ כדבעי

 בח״ב ז״ל להרשב״א אחרות תשובות ב׳ ח׳ אות הגהב״י הרכנה״ג שהביא מה ועי׳

בזה. שכתבו מה הגדול״ והים אברהם ״בית להרב ועי׳ רמ״ו לסי׳ ר״י מם׳ אהדדי דסתרי

כהש״ך. כדעת י״ד ם״ק ה״נתיבות״ דעת

 שהרי כקרקע האם קרקע דמי בענין והראב״ד הרמב״ם למחלוקת שייכות שאין ופשוט
המקח. דמי ולא תיווך דמי על מדובר

 מודה של דאוריתא שבועה חייב הנתבע האם הפוסקים מחלוקת שבנ״ד העולה
היסת. שבועת חייב עכ״פ ש״ב חיוב דאין דס״ל החולקים לדעת שגם ברור אולם במקצת

 ומאחר ההכחשה סכום על שליש בהפרשת הצדדים את לחייב מקום יש לפיכך,
 דולר 1,200 - שקבל מודה והנתבע דולר 3,000 - סך תיווך כדמי ששילם טוען והתובע
שקיבל. שמודה דולר 1,200 ל- בנוסף דולר 600 - להחזיר הנתבע על לפיכך

ח י. לי מ ל א

דוחלטד!
דולר. 1,800 של סך לתובע לשלם הנתבע שעל פוסק ביה״ד

... היום ניתן

ר מ. ל ב״ד - קו ח י. א לי מ ל ר י. א חו ש
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יפו - אביב תל האזורי הרבני הדץ בית

ם כבוד בפני הדייני

דומב ד.מאזוז י. מ.ראב״ד - שמעון בן נ.

מ. פ. ז.המנוח:

ב. ג.המבקשת:

צוואה הנדון:

 סכום ולאחותו בנותיו לשתי בצוואתו שהשאיר המנוח צוואת לקיום בקשה הוגשה

 מנהלי ורבנים הבנות חתמו הבקשה על קרן. ליסוד השאיר רכושו שאר כל ואת קטן, כסף
 חלק לבצע מבקשים אחרים הצוואה, לבטל הבנות בקשו הדיונים התחילו בטרם הקרן.

 היתה המיעוט דעת בביה״ד, הדעות נחלקו הצוואה. כל לאשר המבקשים ויש מהצוואה
 משאיר שבו החלק את ולבטל ולאחותו, לבנותיו נותן הוא בה הצוואה חלק את לקיים שיש

 הצוואה לקיים הוחלט דעות ברוב נכסיו. שאר את יורשות והבנות קרן, ליסוד רכושו כל את

הצוואה. לבטל הבנות בקשת ולדחות וכלשונה ככתבה סעיפיה, על

ודעתו דעתו, שנטרפה מי כל אלא, כלים, ומשבר ערום המהלך דוקא אינו שוטה א.
כענין. ושואל שמדבר אף תמיד משובשת

כשוטה. דינו כשוטה נוהג אחד בדבר רק אם אף ב.

וממכר. ומקח קידושין לגיטין, גם או לעדות רק הוא שוטה פסול אם נחלקו ג.

ברשות נכסים דמוקמינן בטלה הצוואה הצוואה, כתיבת בזמן שפוי היה אם ספק כשיש ד.
יורשים.

כלום. לבניו נתן כשלא דוקא לאחרים, נכסיו כשחלק נוחה חכמים רוח דאין הא ה.

וממעט לאחד כשמרבה וה״ה נוחה, חכמים רוח אין ג״כ נתן, לא ולאחד לבניו, גם כשנתן ו.
לאחד.

המזכה אבל אסור, מיתה לאחר ומקנה בבריא או שכ״מ, במתנת כשנותן שרק שסברו יש ז.
איסור. בזה אין בחייו מתנה

אחרים. יורשים או מבנות ולא מבנים רק הוא נחלה להעביר שהאיסור שסברו יש ח.

 שיעמוד ומוטב שיחזיר, לו אומרים אין שהעביר כל מ״מ נחלה, להעביר שאסור אע״פ ט.
האיסור. את מתקן היה בו חוזר היה שאם ואף בו, יחזור ולא העברה באיסור

התוכן:
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המקבל. על אחסנתא אעבורי של איסור אין

 דהנאת נחלה, העברת איסור משום בזה אין נשמתו, לטובת יהיה שזה לצדקה כשנותן
בעוה״ז. יורשיו להנאת קודמת בעוה״ב נפשו

 על שחתמו לאחר נאמנים העדים אין דין, עפ״י המועיל קנין שנעשה בשטר כשכתוב
 ומגיד. חוזר אינו שוב שהגיד דכיון דין, עפ״י המועיל קנין היה שלא לומר השטר

 שהרי לעולם, בא שלא דבר מקנה זה ואין במתנה, בין במכר בין לפירות גוף אדם מקנה
מצוי. הגוף

 לעולם בא שהרווח שבשעה כיון או לפרותיו, לדקל דמי לפירות מעות נותן האם נחלקו
לדקל. דמי לא בעולם המעות אין

 הפירות אין במעות משא״כ עצמו, מהדקל יוצאים שהפירות לפרותיו, דקל בין שחלקו יש
 כלום, עושה אינה שהמצודה לפירות, למצודה דמי לא מעות אך המעות. מגוף יוצאים
מהמעות. בא הרווח במעות משא״כ

 מ״מ, לעולם, בא שלא כדבר וחשיב לפירות, כדקל אינו לפירות דמעות נסבור אם אף
נדר. מדין לקיימו וחייב נדר הוה לעניים אתן זה דקל פירות אמר אם

 צריך ואם שליש, ליד כשנתנו דוקא הוא המת, דברי לקיים מצוה של הדין אם נחלקו
לכך. מתחילה הושלש

 וחזקתו ממילא הוה דירושה כיון היורש, מרשות תפיסה מהני לא שכ״מ במתנת שנתן מי
 במתנת אבל ודאי, מידי מוציא ספק ואין ספק, צוואה מכח והמקבל ברורה. יורש של

 נחשב ולא מיד, חיילה דחיילה דסבר למאן מ״מ במחלוקת, שנויה דהמתנה אע״ג בריא,
מוחזק. היורש

 שליח. בממנה או תנו, ליורשיו במצוה דוקא הוא המת דברי לקיים שמצוה הסוברים יש

 משמעויות, ב׳ לו שיש בלשון הכתוב בשטר אלא התחתונה על השטר בעל יד אמרינן לא
 לקיימו. מהדרינן לגמרי שמתבטל במקום אבל לחובה, או לזכות

חייב. בשפתיו הוציא ולא צדקה לתת בלבו הגומר אם נחלקו

 רוח נחת יעשו שהיורשים וישר טוב מ״מ להקדש, שנתן מה חל לא הדין כשמן אף
להקדש. מהנכסים קצת ולתת נפשו את לזכות למורישם

 א״צ מ״מ לכך, מתחילה כשהושלש רק המת, דברי לקיים מצוה דאמרינן הסוברים אף
 שהשליש דכיון ממון, גופו שאין אף השטר כשהשליש וסגי, מושלש, יהי׳ הממון שעצם

למתנה. וכונתו מהתל שאינו מורה זה

 תוקף כשקבלה דוקא אך קנינים צריכה אינה בערכאות שנעשתה שצוואה שכתבו יש
 ולא פסל לא החוק עפ״י גם תוקף לה שיהי׳ בצוואה כתוב רק אם אבל בחייו פס״ד של

תורה דין לפי בקנינים הצורך על בזה ויתר

 בזה לומר ואין להחמיר, וראוי דאיסורא, מילתא מיקרי עניים בהקדש דספק שכתבו יש
לי. קים

 שעשו דכיון או קנין, בלא קונה האם הקנין, ובטל קנין, ועשו קנין, שא״צ בדבר נחלקו
בקנין. דוקא לקנות רצו קנין

 ליה ניחא לא אמות בד׳ דליקני, ליה ניחא בנפילה דאמרינן, בהא הראשונים נחלקו
חכמים, בתקנת אפשר אי כאומר דהוה דרבנן בקנינים נאמר רק שזה שכתבו יש דליקני.



כב כרךדין פהקי134

 בקנינים אף רוצה שלא מה מהני דלא שסברו ויש דאורייתא, בקנינים שה״ה שסברו ויש
דרבנן.

כך. על אותו כופין אין אך הצריכים, התנאים חסר אם אף המת, דברי לקיים חיוב יש כח.

מכבדו להלכה שהרי אב, כיבוד מצות מצד אביהם צוואת לקיים הילדים על מצוה יש כט.
מותו. לאחר

אב. מורא על כופים ל.

 דקימ״ל הצוואה לקיים חייבים אינם א״כ הנכסים שירשו כיון הצוואה, בקיום לדון יש לא.
 חשיב ברשותו, כשעודן הנכסים על שמצווה שכיון שכתבו ויש אב, משל אב כיבוד
האב. כמשל

בקנין אלא להקנות גמר לא דשמא קנין, בה שכתוב שכ״מ במתנת כשמואל דקימ״ל בהא לב.
 שהעדים לבין מידו, שיקנו אמר שהשכ״מ בין בזה לחלק אין מיתה, לאחר קנין ואין

קנין. עשו מעצמם

פסולה. הצוואה אין בקנין, בעיה שיש מתברר אם אף המקבל כח ליפות כדי מידו כשקנו לג.

אפשר להועיל שיכול קנין שכל לומר אפשר המועיל, קנין כתוב אלא הקנין, פירט כשלא לד.
רצה. לא עצמו שהוא בקנין להקנות א״א קנין, איזה כשפירט אבל לקבל.

מזה. גדולה דעת גמירות דאין קנין א״צ דמלכותא, בדינא תתקיים שודאי צוואה לה.

מהני. לא גדולה דעת גמירות ואף בעין, אינו שהוא כיון בחוב קנין מהני לא לו.

לתתם השתעבד והבנק בבנק, המופקדים בכספים דמלכותא דינא דמהני נאמר אם אף לז.
 נשתעבדו לא שהם פרטיים, אנשים אצל הנמצאים בכספים לא אבל הצוואה, ולקיים
הצוואה. לקיים

שמעון וטוען נכסיו, כל ושעבד זוז, מאה שנותן בו שכתוב שמעון על שטר הוציא לח.
 הראשונים נחלקו לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם ואין בידו, היו לא הכתיבה שבשעת

 הקנה ודאי ואמרינן בע״ד, הודאת הוי נתתי האומר כל או ראיה, להביא התובע על האם
המקבל. וקנה המועיל, בקנין

לא דבו נותן לשון לבין המועיל, בקנין שהי׳ אמרינן שבו נתתי לשון בין שחלקו יש לט.
 אזלינן נותן, בלשון וסיים נתתי, לשון תחילה כתב ואם המועיל, בקנין שהיה אמרינן

המועיל. לקנין בע״ד הודאת ואין בתרא, לישנא בתר

מוחזק. חשיב עסקא, שבשטר מלוה הפלגא אם נחלקו מ.

משמטתו. שביעית האם עסקא, שבשטר מלוה בפלגא נחלקו מא.

באגב. להקנות יכול שבעסקא המלוה חלק מב.

ברשותו, הם הוציאם שלא כיון נימא אם באגב, להקנותם יכול האם דנו פקדון במעות מג.
 יכול משונה קשר קשור ואין מותרין, כשהן פקדון דמעות למטלטלין, דמי דלא נימא או

באגב. נקנים ואינם ברשותו, חשיבי לא ע״כ להוציאם,

חלק על אף פרוזבול לכתוב חייבים המעות, עם המקבל עושה מה יודע אינו כשהנותן מד.
הפקדון.

דלא הנותן כשליח הוא הנפקד שליח מ״מ שלשתן, למעמד מהני המקבל דשליח אף מה.
מהני.
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חוב. להקנות אודיתא מהני האם הראשונים נחלקו מו.

גוף לומר דא״א כלל. קדוש לא יום, ל׳ לאחר או מותו, ולאחר מהיום קרקע הקדיש מז.
 הקדש אבל בה״ב, בהקדש זה וכל הקדש, פירות קאכיל דהא מיתה, לאחר ופירות מהיום
 לא לעניים בהקדש דאף דס״ל ויש ל', לאחר ופירות מהיום גוף מהני לעניים שזה שלנו
מהני.

שעה כשאומר אבל מותו, לאחר ופירות מהיום גוף כונתו מותי, ולאחר מהיום כשאומר מח.
 קודם אחת שעה עד יחול לא שהגוף תנאי שזה כוונתו האם נתסתפקו, מותי, קודם אחת

בו. לחזור שיוכל שיור רק שזה או למיתה,

נדרו. לקיים היורשים מחויבים אם נחלקו ומת, לעניים בנודר מט.

כלל. קנה לא או מחצה קנה האם וחמיר, את בקני הפוסקים נחלקו נ.

שני או אחד קנין עשה אם וכן לא, או ביחד, הכל כלל אם וחמיר את בדין חילוק יש נא.
קנינים.

צוה בלא אבל בפיו, באמר דוקא ולא בכתב, אף נאמר המת דברי לקיים דמצוה אף נב.
 שימסרו כשנתן וכ״ש נאמר לא אולי מותו, לאחר שיראנו חתום דבר לו מסר רק בפניו,
מותו. לאחר

בפניהם לא ליורשים צוה אם המת, דברי לקיים במצוה הושלש בעינן דלא ס״ל אי אף נג.
המת. דברי לקיים מצוה משום בו אין

כופין. אין כיבוד ומדין כיבוד, מדין צוואה לקיים צריך אם דנו נד.

אב. כמשל דהוה אפשר ברשותו בעודן נכסיו על שמצוה כיון ירושה, בממון נה.

הפוסקים. נחלקו בפניו שלא במורא נו.

מצד נכסים שעבוד בזה ואין נדר, אלא קניו אינו בצדקה דאמירתו הפוסקים רוב דעת נז.
מעשה. ע״י רק חל דשעבוד נדרו,

היורשים. פטורין ומת, לתת נדר נח.

אמירתו. דין נתבטל קנין, ועשה לגבוה באמירתו נט.

דין פסק

ז״ל. ז. מ. פ. המנוח צוואת לקיום בקשה בפנינו

בצוואתו. שהקים הקרן מנהלי רבנים 3 ועוד המנוח בנות 2 חתמו הבקשה על

 כליל לבטל מבקשות המנוח בנות המבקשים. התפצלו הדיון התחיל טרם שעוד אלא

 הצוואה את חלקית לפחות לבצע מבקשים והאחרים מעיקרה. אותה ולפסול הצוואה את
כולה. הצוואה לאשר מבקש הכללי האפוטרופוס וב״ב

הדיון. יסוב עליה ועיקרה הצוואה נוסח להלן

 מכל ומיושבת שפויה צלולה, בדעה בהיותי ... ז. שיינדל בן מ. פ. הח״מ אני

 מצווה כפיה או הכרח אונם שידול ללא הטוב ברצוני והחוק הדת פי על הדרושות הבחינות
לאמור לביתי בזה
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מהיום ושלימה גמורה במתנה נותן הנני זו צוואה פי על לזוכים נותן שאני כל את ב.
כשרים צוואה ביטול שטר או צוואה ידי על ואלא מותי לאחר עד בי אחזור שלא מנת על

בחוק. כנדרש עדים 2 ידי ועל ידי על וחתומים

לפי העולם מן פטירתי קודם אחת ושעה מעכשיו ומקנה ונותן בזה מצווה הנני ג.
חוק. כל ולפי תוה׳׳ק דין לפי דבר לכל ביותר המועיל הקנין

דולר. 10,000 הסך את גניה לאחותי .1

אחת. לכל ש״ח )מאה( 100 - של הסך את ג. ו-ב. ם. )ח.( ר. בנותי לשתי .2

 ונותן בזה מצווה הנני הכלל מן יוצא ללא שהוא סוג מכל ונכסי רכושי יתר כל .1 ד.

 משפולא קדישא סבא בשם קרן לייסוד העולם מן פטירתי קודם אחת ושעה מעכשיו ומקנה
קיימת. תשאר והקרן צדקה למטרות קודש יהיו שרווחיה פ.מ.ז. ע״י

 ופרסום משפולא קדישא הסבא של ומעשים סיפורים לפרסם תהיינה הקרן מטרות .2

לילדים. חינוך מטרות וכן אודותיו קסטות הוצאת ולילדים למבוגרים ספריו והדפסת

 מנדל הרב פרידמן, דוד אליעזר הרב גרוזמן, מאיר הרב ה״ה את בזה ממנה הנני .3
עזבוני. וכמנהלי הקרן כמנהלי אורנשטיין מאיר עו״ד והרב שפרן

בקנין ונעשה מותי ולאחר מהיום ונותן ראובן ובני גד בני בתנאי נעשה הנ״ל כל
הנני האחרונה צוואתי שזו טויסיג ו-אהרן ראנד ישראל בפני שהצהרתי ולאחר המועיל...

בפניהם. עליה חותם

בפנינו... הצהיר פ.מ.ז. שמר בזה מאשרים טויסיג ואהרן רנד ישראל החותמים אנו

 שטר עפ״י הזוכים לטובת חז״ל ותיקון תוה״ק דין פי על מידו וקנינו בפנינו עליה וחתם

 בדעה הטוב מרצונו בפנינו חתם הנ״ל ושהמצווה הנ״ל המצוה להוראות ובהתאם זו צוואה

 ובנוכחות הנ״ל המצוה בנוכחות חותמים אנו וגם כלל כפיה או שידול אונם כל ללא צלולה
מאתנו. אחד כל של

... תאריך

עד.. ... עד

הדיון. סובב עליהן הצוואה סעיפי ע״כ

 המנוח של בנותיו ואילו לצוואה חוקי תוקף יתן שביה״ד מבקשים הקרן מנהלי

כדלהלן: הם הטענות ועיקרי ב״כ שכתב כפי בנימוקים כליל הצוואה את לבטל מבקשות

שוטה. בבחינת והיה צוואה לכתיבת הראלי בכושר היה לא המנוח

 תלוי ונהיה שנים עשרות לבדו חי אשר גרוש אדם היה המנוח כי הדברים: ומסביר
 על הוגנת בלתי השפעה עליו השפיעו אשר שונים באנשים ופסיכולוגית מוסרית חברתית,

שהקים. לקרן רכושו רוב וישאיר מנחלתו יורשותיו את שיעביר מנת

מהיורשות. הנחלה להעברת הגיוניים מניע או סיבה כל היתה לא

 מצבו בשל מוזרים... ופחדים ופסיכולוגיות נפשיות מהפרעות המנוח סבל כן
הצוואה. כתיבת בעת לצוות כשיר המנוח היה לא הבריאותי
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שבה. ובקנינים בצוואה פגמים קיימים זאת מלבד

השני הדף על מלאה חתימה חתמו העדים ואילו דפים ב׳ גבי על כתובה הצוואה

בלבד.

 נעשה ולא הצוואה כתיבת לאחר המנוח שירכוש הנכסים את כוללת אינה הצוואה
לאחרים. בהלואה שניתנו ולכספים בבנקים המופקדים לכספים ראוי קנין

 ואף הציבור תקנת את נוגדת כנ״ל קרן יסוד היינו העזבון, למרבית שנועדה הצוואה

מוסריות. באי נגועה

 על ליורשות יעבור העזבון כי ולקבוע הצוואה את לבטל יש כי עולה, האמור מכל
דין. פי

 לקיום לצו בקשה בת״א המחוזי המשפט לבית הוגשה בעבר כי מציין, המתנגדות ב״כ
 מחיקת את המבקשים ביקשו דבר של בסופו מנומקת. התנגדות הגישו והמתנגדות הצוואה
 דין בבית ההלכה פי על רק ידונו כי היה המנוח רצון שלדעתם מכיון בביהמ״ש הבקשה

רבני.

צו לתת זאת ותחת הצוואה את לקיים אין כי לקבוע, ביה״ד מתבקש האמור לאור
המנוח. של כיורשותיו המתנגדות יוכרו לפיו ירושה

אישר טויסיג הרב ראנד. והרב טויסיג הרב בצוואה החתומים העדים בפנינו הופיעו
לפני לדבריו, הצוואה. על מרצונו חתם המנוח שאכן שבירר לאחר הצוואה על חתם שהוא

 מה על ולדעת הצוואה, את לקרא החתימה לפני צריך הוא אם שפרן הרב את שאל שחתם

 עד אינו אבל המצווה חתימת שזו מאשר והעד מאחר צורך אין היתה והתשובה חותם, הוא
 כדין בקנין קיבלו שאכן מאשר הצוואה, תוכן אותו ענין לא לכן בצוואה, האמור על

מהמצווה.

כך. על וחתם זאת אישר והוא הצוואה על חתם שהמנוח מאשר רנד ישראל ר׳ העד

הצוואה, את אראה שאני רוצה שלא לי אמר ״לא העד: עונה אינדורסקי הרב לשאלת
הצוואה״. את אקרא שאני רוצה לא שהוא ראיתי

 כי וחותמים, כותבים שהם אף בצוואה, האמור את קראו שלא עולה העדים מדברי

 אמרו בפירוש בצוואה. האמור כל על המועיל בקנין שקיבל לאחר המצווה חתם בפניהם
בצוואה. הכתוב את מלראות אותם מנעו שלא

 עפ״י המנוח שהניח הקרן ממנהלי א׳ והוא הצוואה את שערך שפרן הרב הופיע כן
הצוואה.

 את לו הסביר העזבון, את לבנותיו משאיר לא שהוא טוב שלא למנוח הסביר לדבריו,
 לא הוא אבל לו להסביר ניסיתי ספרד״ חכמי ״קנין המושג את ואילו הבין חלק הקנינים,

הבין.

 לא עליו... משפיע הרב צוואה לו לכתוב הרב מכבוד ומבקש יהודי בא שואל: ביה״ד
לך נכתוב בסדר, אומרים אתם כך, רוצה זאת בכל אני לא. אומר הוא כדאי, לא כדאי
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 במילים לזה נקרא שעשיתם כאילו להבין מנסה שאני מה רוצה... שאתה כמו צוואה
במחאה? עליו ולרמות כשרה תהיה לא שהצוואה כדי ״טריק״ פשוטות

לא. לא, לא, שפרן: הרב

לתת. רצה שהוא ספק שום היה לא אותו, לרמות רציתי לא ואומר חוזר בהמשך

כותב, לא פעם אף אני כלל בדרך כתבתי. שלא משער אני טמירתא למתנא בקשר

כותב. לא בד״כ אני

 לא השיב: הצוואה, תוכן ידעו לא שהעדים השתדל הוא האם לשאלה בתשובה

 רק אתה אמרתי בצוואה, כתוב מה להבין צריך הוא אם ושאל צלצל טויסיג רק השתדל,
תקרא. לא - רוצה לא אתה תקרא, רוצה אתה חתימה, מקיים

הבנות. את להוציא כזה ענין מן לו היה אופן ובכל - אינדורסקי הרב לשאלת

הבנות, את להוציא ענין כ״כ היה לא כך, כל ענין היה לא לא, לא, - שפרן הרב עונה
בזה. הזמן כל עסק בחיים גם הוא דידה, השפולא של הנכד היה הוא היה, לא

 כל עשה הוא אינטרסים. הרבה מאמץ, הרב הרבה, לו לקח זה גדול, עיסוק אצלו זה
 מעמד גם לו נתן זה עיסוק, היה זה ואצלו אנשים, והזמין סעודה היארצייט ביום שנה

בחברה.

זיידה. השפולא של נכד שהוא אמרו כולם המנוח... של אבא כי העד, אומר בהמשך

 שהצוואה זה על לו העיר שכבודו אמר כבודו [...8 ]בעמוד שואל אינדורסקי הרב

דין? פי על מועילה תהיה לא

 אז הבין, ולא להבין ניסה הוא ספרד, חכמי לעשות צריך שפה אמרתי לא, תשובה:

ויתר... הוא בינתיים

חלק? על יועיל לא שזה לו אמר כבודו לשאול: ממשיך

את מבין אחד כל לא יועיל, לא שזה הבין לא הוא אבל לו להסביר נסיתי תשובה:

עיקרי. רוצה שהוא ספק שום היה לא שלם, בלב רצה הוא זה...

כדלהלן: מהפרוטוקולים המשתקפות העובדות

 לכל ש״ח 100 לבנותיו הותיר בצוואתו כלל. בנים היו לא בלבד, בנות 2 יש למנוח

 הקרן מנהלי לשמש ת״ח 4 ממנה הוא בצוואתו שהקים לקרן ציוה כספו רוב ואילו אחת,
והעזבון.

 הרב כבוד של ידו בכתב שנכתבה קודמת מצוואה הועתקה למעשה שבפנינו הצוואה
וקניניה. לצוואה העדים אחד שימש אף שהוא שליט״א שפרן

 נוהג לא אני בפנינו, בעדותו אמר והלכותיהן בקנינים בקי כת״ח ידוע שפרן הרב

בשוקא״. וכתובו ״צאו עורך שאני בצוואות לכתוב

 אמרתי לא וכדין, כדת כשרה והיא אצלי, נכתבת שהצוואה וידע לי, האמין המנוח

 שכאילו להטעותו מצידי כוונה כל היתה לא שכתבתי, בנוסח שהוא כל פסול שיש לו
שהוא. כל קנין חוסר בשל תיפסל העת בבא ואח״ב כשרה הצוואה
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ואחרים, הלכתיים נימוקים יפה, ברור, באופן בכתב טיעוניהם סיכמו הצדדים ב״כ
בזה. ההלכה דעת היאך לברר עלינו ועתה לטעמו, צד כל

 שהמצווה משום הצוואה את לפסול טיעוניו שאר בין כתב המערערות ב״כ והנה א.

 לדון מקום שאין הרי שפוי, היה לא המצווה כן ואם ומאחר אחד, לדבר שוטה בבחינת היה
זו. טענה תחילה נברר ולכן הטיעונים, בכל כלל

:18 סעיף 7 דף בסיכומים כותב שהוא כפי היא, לטענתו הבסיס

 מוזר, קשה, אדם היה המנוח כי עולה, העדים כל מדברי מהעובדות, בחלק "כמפורט

 משונה, מטרה היא הקרן מטרת כי לקרן, כספו את מלצוות להניאו ניסו כי ״משיגינע״,
 של חייו כל היה משפולי הסבא בעניני העיסוק כי לפעול, ומה לעשות מה לקרן אין כי

פסיכולוגיים״. מטעמים נבע אובססיבי שהעיסוק יתכן וכי המנוח

אחד. לדבר כשוטה הקרן בענין המנוח את לראות שיש מדבריהם המורם

ה׳׳ט: מעדות בפ׳׳ט שוטה פסול לגבי הרמב׳׳ם וכתב

 שנטרפה מי כל אלא בלבד, אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה ״לא
 כענין ושואל מדבר שהוא אעפ״י הדברים מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו

יחשב״. שוטים ובכלל פסול זה הרי הדברים בשאר

 נוהג הוא אחד בדבר רק אם אף שוטה שהגדרת קנ״ג בסי׳ שכתב יו״ט בעונג ויעויין
 לגבי גם אלא עדות לגבי רק אינו שוטה שפסול מהרי״ט נגד ראיות שהביא ועי״ש כשוטה,

וממכר. ומקח קידושין גיטין,

וכתב: והוסיף

 בדעתו שפוי היה אם שנסתפקו שכ״מ בצוואת שכתב ר״א סי׳ ח״א במהרש״ם ״ויעויין

היורשים״. בחזקת נכסים דמוקמינן בטלה הצוואה בדבר ספק שיש שכל

 וכתב אחת פעם אפילו בדקוהו שלא בשכ״מ והמהריב״ל הפר״ח מחלוקת הביא ושם

ממש. בצוואתו שאין מודה המהריב״ל גם ריעותא קצת דאיכא דבמקום שם

.”קמא מרא חזקת למתנגדות וכאמור ריעותא, קצת” הפחות לכל איכא ובנ״ד

 מעיין כל יגיע זו ולמסקנא בקל המתנגדות ב״כ דברי לדחות אפשר אמנם
אובייקטיבי.

בבירור. הדברים להסביר אמרתי בכ״ז אולם

 מה על להעיד שצריך עדות לענין רק איירי דהרמב״ם כתב ט״ז סי׳ ח״ב המהרי״ט
 לאו וסבר ליה דמסבר היכא וקידושין בגיטין אבל טעה, שמא למיחש דאיכא כבר שעבר

הוא. שוטה

 דעתו נקבל אם אף ]וזאת הצוואה לענין כשוטה להחשיבו שאין ברור בנ״ד ולפי״ז

א׳[. לדבר שוטה בגדר היה שהמצווה המתנגדות ב״כ של

 שלא כנראה המהר״י... נגד ראיות הביא יו״ט דהעונג כתב המתנגדות ב״כ ואמנם

 העונג שם שכותב ראה לא ולכן בספרים, מציטוטים רק אלא עצמו, יו״ט העונג דברי ראה

וז״ל: יו״ט
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 על חולק ראינו שלא אחרי אולם הם... נכונים המהרי״ט דדברי לי נראה מיהו "...
 שבראייתו אף כתב גיטין התורת וגם פשוט גט בספר המהרי״ט דברי הובא וכן המהרי״ט...

דבריו...״. אחר יבא מי מ״מ לדקדק, יש

 הישר באור בתשובה ביהודה הנודע והם המהרי״ט של לדעתו חברים מצאנו ובאמת

י״א(. ס״ק ב׳ סי׳ אישות מערכת חמד בשדי ל׳)הובא סי׳

שהוחזק הרבה דבריו שאר על נסמוך ולא שוטה בהם שהוחזק אלו על נסמוך ״דלמה
 מ״מ כהוגן פעם שמשיב ואעפ״י חכם.. הוא הרי חכם שהוחזק דבמה ודאי אלא חכם בהם

 מטעם פסל עדות לענין רק הרמב״ם שפסל ומה כהוגן לפעמים משיבים המשוגעים גם
המצווה...״. ככל שאינו

 לא ]אמנם עדות לענין רק אמורים הרמב״ם דדברי ביהודה הנודע של דעתו גם

המהרי״ט[. של מטעמו

 כ״א ס״ק ל״ה סי׳ הסמ״ע דמדברי כתב מ׳ סי׳ אבה״ע )רפפורט( חיים מים ובספר
כמהרי״ט. דסביר משמע

 על ואזיל מסתמך קע״ח וסימן סק״ג קכ״א סי׳ בפ״ת שהובא אברהם ברית ובתשובת

 ולבסוף הנ״ל חמד בשדי באורך בזה ועיין קנ״ג, סי׳ )לובביץ( צדק ובצמח המהרי״ט סברת
המרי״ט. רבינו דברי לדחות שאין מתבאר זה מכל כתב

 מעיקרא כאמור אבל המתנגדות ב״כ לטענת בסיס היה אם אף כתבתי זה כל ואמנם

בדעתו. שפוי היה שלא המצווה על להחליט מקום בכלל ואין צודק אינו דמילתא

הרב העד לדברי א', לדבר שוטה יקרא משפולא הסבא בעניני ש״התעסק״ בגלל האם
של נכדו היה המנוח של שאבא אמרו כולם הסבא, של נכד המנוח היה שליט״א, שפרן

 שאחד כך על מסתמך המתנגדות ב״כ זה, בנושא הרבה להתעסק לו גרם וזה משפולא הסבא
 הלא לשוטה המנוח את תהפוך זה עד אמירת באם ״משיגינע״ היה שהמנוח אמר העדים

 הרמב״ם גם הלא מהרגיל יותר מסויים לדבר מתמסר שהוא לומר כשרוצים הדיבור נוסח זה
 אותם מכנה שהרמב״ם אותם האם מתקיים העולם היה לא המשתגעים אילולא כותב בספרו

לדבר?!? שוטים הם כך

המנוח, של הנפשי למצבו בקשר 3, דף תמוז כ״ה ביום בעדותו אמר שפרן הרב הרי
 היה כן שפרן, הרב אומר 4 ובעמוד נפשית מבחינה לחלוטין בריא אדם היה הוא השיב,
בדעת. היה שלא להגיד אפשר אי אחוז, מאה בדעת

 המצווה זו ומבחינה לדבר כשוטה לכנותו מליצה לשם אפילו מקום כל שאין ברור לכן
כשרה. והצוואה בכושר היה

 שיש ״שכל מהרש״ם שו״ת מדברי להביא המתנגדות ב״כ שהוסיף מה שגם ומכאן

 המהרש״ם, דברי בין קשר שום ואין ספק כל כאן אין כאמור בטלה... הצוואה בדבר ספק
לנ״ד. שם( )שהזכיר והמהריב״ל הפר״ח

אחסנתא. אעבורי לאיסור נעבור
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אחסנתא. אעבורי ב.

ע׳׳ב: קל׳׳ג ב׳׳ב במם׳ .1

 חכמים רוח שאין אלא עשה שעשה מה בניו, את והניח לאחרים נכסיו את ״הכותב

הימנו. נוחה

לטוב. זכור כשורה נוהגים בניו היו לא אם אומר רשב״ג

 גם השאיר אם אבל בניו את והניח נכסיו כל כתב דאם רק משמע המשנה מפשט

מותר. לבניו

 לאחרים נתנן אלא כלום, להם נתן שלא בניו את והניח גרשום: רבינו כתב וכך

 דווקא היינו נכסיו כל הכותב המשנה בלשון שהוסיף המאירי מלשון לדייק יש וכן במתנה

לאחרים. הכל כותב

 אחד לבן כתב אם אבל לאחרים כתב אם דווקא נוחה חכמים רוח דאין הא כמו״ב

מותר. האחרים את והשאיר

 רוח נחת לחכמים אין - הימנו נוחה חכמים רוח אין בד״ה כתב הרשב״ם והנה .2

דאורייתא״. נחלה עקר ״דקא עליו שכועסין להם גורם אף חרון אלא ממעשיו

 באעבורי תיהוו לא שיננא יהודה לרב שאמר שמואל כדברי הגמ׳ ממסקנת אמנם
 לבניו נתן אם דגם משמע לברתא מברא וכ״ש טבא לברא בישא מברא ואפילו אחסנתא

הימנו. נוחה חכמים רוח אין ג״כ נתן לא לאחד ורק

 מקום וז״ל אחסנתא באעבורי תיהוי לא דאמר שמואל דברי על להלן כתב הרשב״ם
לאחד. ולמעט לאחד להרבות ואפילו לה הראוי מן נחלה האב שמעביר

 שאמרנו כפי המשנה פשטות הרי ”לאחד להרבות אפילו” להוסיף לו מנין לכאורה

וז״ל: כן שהעיר ברש״ש וראיתי לבניו כלל נותן דכשאין

 בלא שהניחם משמע בניו את והניח דמתניתן דלישנא זה מנליה תימה ״לכאורה

 לגרוע גם דבאמת ]ר״ל כן נקיט עשוי שעשה דמה דלרבותא לומר יש אך כלל, ירושה
 מהם ומנע הכל גרע אם אף לומר דבא אלא הימנו נוחה חכמים רוח אין קצת מהיורשים

עשוי[. שעשה מה עכ״ז בירושה, כלל יטלו שלא

 והואיל וכתב... הנ״ל הרשב״ם דברי הביא רל״ח דף רמ״ח סי׳ מים ברכות ובספר .4

 במעביר אלא תיהוי לא אמרו לא דילמא הא, ז״ל לרשב״ם מנ״ל לברר ראיתי לידן ואתא
נכסיו. כל דמורה וכו׳ בניו את והניח לאחרים נכסיו הכותב דמתניתין דומיא הכל

 בי לבריה איעסק פפא רב ע״ב נ״ב דף בכתובות דאיתא מהא שחיליה נראה ולע״ד
 ליה אמר ליה ניחה הוה דלא חזייה וכו׳ יהודה שמע כתובה... לה למכתב אזל מוראה אבא

 לבתו כתב שזה רש״י וכתב אחסנתא באיעבורי תיהוי לא שמואל דאמר משום דעתיך מאי
וכו׳. לבניו להורישו הראוי

 דעתיך מאי לו אמר עכ״ז נכסיו כל כותב אינו בכתובה שכותב מי ודאי והתם
כשמואל.
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 ג״כ מהירושה מקצת לאחר יורש מבן במעביר גם שמואל דברי את שהבינו נראה
אחסנתא. אעבורי מיקרי

 כאעבורי תיהוי לא שמואל דאמר מהא הרשב״ם דדייק אחרת בדרך אפשר א״נ

 דסביל הרשב״ם למד מזה אחסנתא באעבורי ב׳ באות אמר ולא כאעבורי כ׳ באות אחסנתא
ודו״ק. כאעבורי שזה נכסיו מקצת מעביר אם אף לשמואל

 ואילו כאעבורי תיהוי לא היתה הגירסא המים ברכות הרב אצל שהיו דבגמ׳ נראה
הנז׳. הרב ראיית לה אזדא וא״כ אחסנתא באעבורי תיהוי לא הגירסא שבפנינו בספרים

 הפסוק על רבה במדרש היפ״ת על רפ״ב סי׳ חיי בני הרב הקשה אלו גמ׳ ומדברי
 באעבורי אבינו אברהם היה איך היפ״ת והקשה דייתיקי שטר זה בידו אדוניו טוב וכל

 דווקא היינו אחסנתא באעבורי תיהוי לא דאמרינן דהא ותירץ ליצחק[ הכל ]שנתן אחסנתא

 גרע דלא בה לן לית בחייו מתנה המזכה אבל מיתה לאחר ומקנה בבריא או מרע בשכיב
עבירה. נידנוד בזה דאין בחייו לזרים מתנה מנותן

 ביה לבריה דאיעסק פפא רב נ״ג כתובות במם׳ הש״ם מדברי חיי בני הרב והקשה
 אחסנתא באעבורי תהא לא יהודה לרבי דאמר דשמואל דעתיך מאי ליה ואמר מוראה... אבא
אחמנתא. באעבורי תיהוי לא ליה אמר ועכ״ז בריא מתנת היה שם והרי

מידי דשייר היכא אחמנתא אעבורי הוי דלא שכתב העיטור בעל על ג״כ הקשה וכן

אחמנתא. אעבורי הוי שהשאיר דאף מוכח זו ממוגיא והרי

הנ״ל. כל שתירץ קכ״ט דף י״ג מי׳ אברהם ויוסף בספר ועיין

 והרב היפ״ת לדברי טעם להסביר יש ובתחילה הש״ס דברי לתרץ לפעד״נ והנה

 דין בו אין בבריא במתנה ואילו אחסנתא אעבורי בו דיש שכ״מ גבי שנא דמאי החבי״ב
ליורשיו[. מניח אינו כך ובין כך בין סוף סוף ]הרי אחסנתא? אעבורי

 לאו זו מתנה שנתן דמה ודאי בדעתו שפוי שהוא בריא גבי דבשלמא לומר נראה אכן
 ומשום מתנה מהמקבל גמול לתשלום ממנו מצפה שהוא משום אלא זו מתנה נתן חינם על

 ואינו עולמו לבית הולך שהוא בש״מ אבל אחסנתא, אעבורי הוי לא לאחרים נתן אם הכי

 מאיזה יורשיו להכעיס הוא המתנה שנתן דמה ודאי גמול לתשלום מתנה מהמקבל מצפה
 נכסיו וכתב עמד משו״ה במיתתו שמחים שהם שראה או בחוליו שרתוהו שלא או סיבה

אחסנתא. באעבורי ליהוי דלא עצה לו נתנו כזה בנדון לכן לאחרים,

 ושמשו זר איש בא אלא לשרתו היורשים באו ולא ארוך בחולי למשכב נפל אם ואה״נ

 מצפה שהוא כיון אחסנתא אעבורי בכלל אינו כזה נדון גם מתנה איזה לו כתב זה ובשכר
 מתכוין והוא מעולם שמשו שלא זר לאיש כתב אם אבל בחיים שהוא זמן כל עוד שישמשו
אחסנתא. באעבורי תיהוי לא עצה לו נותנים אנו בזה ליורשיו להכעיס

 טעם בטוב לפרש כתב דמ״ג( י״ח דרוש דוד בית שו״ת )לבעל דשכבי יקרא ובספר .5
 חכמים רוח אין המשנה אמרה ע״ז יורשים שאינם לאחרים נכסיו בשנותן איירי דהמשנה

ליורשו שראוי למי נכסיו כשנותן אבל דאורייתא נחלה לגמרי דעוקר משום הימנו נוחה
נוחה חכמים רוח אין בזה אמרינן לא כלל יקבלו שלא אחרים מיורשים שמעביר אעפ״י
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 באעבורי תיהוי לא שמואל אמר וע״ז ליורשו שראוי למי נחלתו העביר שעכ״פ כיון הימנו
 הימנו נוחה חכמים רוח אין בזה אמרינן דלא דאע״ג טבא לברא בישא מברא אפי׳ אחסנתא

זה. בדבר תעיד לא חשוב אדם שאתה כיון היא חסידות מדת מ״מ

 איסור ויש מאחר כתב המתנגדות ב״כ ולכן נחלה להעביר איסור דיש נראה מהאמור
 מעביר שבצוואה ידעתי אילו אמר העד וגם עושה, היה לא ידע אילו ודאי נחלה בהעברת

חותם. היה לא מהבנות הנחלה

 הפרדס הרב דעת נחלה. בהעברת איסור שאין בפוסקים דעות יש שבנ״ד לדעת יש .6
 בנים לו אין אם אבל מבנים רק נחלה להעביר דאסור דהא ה׳ אות לעולם היא אות בספר

 עליו מתמלא הקב״ה ליורשו בן מניח שאין כל מהן הנחלה להעביר איסור אין בנות רק
 הכי בלאו ליורשו בן לו אין ואם ליורשיו בן מניח כאינו מבניו נחלה ובמעביר עברה

עברה. עליו מתמלא

וז״ל: קל״ז סי׳ חו״מ דוד בית בספר וכ״כ

 בנים והניח לומר שדקדק יראה וכו׳ בנים והניח לאחרים נכסיו הנותן רפ״ב סי׳ טור
 בנים לו אין אם אבל אחסנתא דעביר איסורא איכא מהבנים ירושה במעביר דוקא לומר

 בספר וכמ״ש אחסנתא עבורי משום בו אין הירושה מהם מעביר אם אחרים הם והיורשים
 שאינו מי כל נוחלין יש פרק כמ״ש נראה והטעם יע״ש. תצא כי פרשת ריש בלולה מנחה
 ממנו מעביר והוא בן מניח אם גם הלכך, עברה, עליו מתמלא הקב״ה ליורשו בן מניח

 יורש אלא בן מניח כשאינו אבל בן מניח שאינו כמי זה דהרי עברה עליו מתמלא הירושה
 יש במקומה הירושה יניח אם אף שהרי מחדש הפסד כאן אין ממנו הירושה ומעביר אחר

עברה.

 דהא אחסנתא איעבורי משום בה אין הירושה ממנה והעביר בת הניח אפילו ולפי״ז
 לשון ודרשינן לבתו נחלתו את והעברתם כתיב דהא עברה נמי איכא לבת הירושה במניח

עברה.

ר״ח(: )דף י״ג סי׳ חו״מ לדוד מכתם בשו״ת בפשיטות נקט וכן

 בנין ליה אית כי דוקא אלא אחסנתא דאיעבורי ההיא שייכא לא דבקושטא ואע״ג "...
 הר״ב במישור שהוכיח וכמו בה לית חשש בנים לו כשאין אבל מהם הנחלה ומעביר זכרין

...׳׳.ז׳׳ל דוד בית

 מיורשים ולא מבנים כשמעביר רק אלא נחלה להעביר איסור אין אלו גדולים לדעת

אחרים.

 ס״א רפ״ב סי׳ חו״מ והשו״ע י״א ה׳ נחלות מהל׳ בפ״ו הרמב״ם שהרי קשה לכאורה
 סברת היפך בנים לו אין אם גם היינו ״היורשים״ והניח לאחרים נכסיו הנותן כל כתבו

הנ״ל. הרבנים

 מחו״מ ח״ב לב חקרי בספר באחרונים הדברים בעיקר עמדו שכבר ראיתי ואמנם .7
וז״ל: כתב ר״ן סי׳

 שעשה שמה אעפ״י בניו והניח לאחרים נכסיו הנותן רפ״ב סי׳ חו״מ הטור ״כתב
דין אם לחקור יש כשורה, נוהגים אין היורשים אפילו הימנו, נוחה חכמים רוח אין עשוי
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 דנקיט הטור מדברי לדייק ואין שנא לא דילמא או לא יורשים בשאר אבל בן בהניח הוא זה
 בשאר אפילו משמע היורשים... אין אפילו סיים שהרי לא יורשים בשאר הא בנים והניח

 האיסור הוא בן כשהניח דדווקא לעיקר דנקיט קל״ז סי׳ דוד בית להרב וראיתי יורשים,
מסיפא. תידוק מרישא דאדתידוק מיכרעה לא דהא לעיל ביארתי וכבר לא אחר ביורש אבל

 מבית מוציאנו זה אין דוד בית הרב דברי אחר שנגרר לדוד מכתם להרב שראיתי ועם

לדבריהם. ראיה שאין כל הספק

 מפורש ושכן חילוק דאין דסבי״ל והתשב״ץ הרא״ש מדברי הוכיח התשובה ובהמשך

 שו״ת דברי והביא והוסיף ם׳ סי׳ פדוואה ובמהר׳׳מ כ׳׳ד סי׳ חו׳׳מ ח׳׳ב משה משאת בשו׳׳ת
 דאין שכתב תרנ״ה סי׳ שמת מי פרק המרדכי הביאה תתקצ״ח סי׳ ברוך בר מוהר״ם הגאון
 יורש האי לי ומה יורש האי לי דמה הבל של חילוק זה כי יורשים לשאר בניו בין לחלק

הימנו. נוחה חכמים רוח אין דאורייתא ירושה למיעקר דאתי היכא כל

 מרע שכיב מתנת מ׳ אות העיטור להרב ראיתי החיפוש אחר ששוב אמת כתב ולבסוף
 ומסתבר וכתב וכו׳ בניו את והניח לאחרים נכסיו דהכותב מתניתין הך שהביא צ״ה דף

ע״ש. כלום שייר ולא בניו דווקא

 שדברי היורשים בכל שייך העברה דאיסור דנקטינן ספק אין שנתבאר למה ומ״מ
כרבים...״. והלכה יחיד דברי הם העיטור

 העיר ולא דוד בית הרב דברי שהביא ירושה מערכת חו״מ חלק לאברהם בזכור ועיין
 דוד בית הרב דברי שהביא ע״ג ק״ה דף ה׳ מערכת לעולם היא אות ובספר כלום עליהם

בזה. הדנים רבים מפוסקים ציטט ושם בארוכה בהם ודן

 זכרים בנים כשאין נחלה העברת איסור שאין הסוברים יש שאמנם מהאמור העולה
כך. על חולקים רבים אבל

 וכותב הקרן מנהלי שהעידו וכפי מאחר דבנ״ד חשבתי שתחילה קאי קושטא והנה

 לכתוב התעקש ובכ״ז מבנותיו הירושה להעביר שלא המצווה את למנוע שניסו הצוואה

 הסוברים שיש מאחר ולומר לבא יכולים אנו אין שנפטר לאחר כיום הרי שכתב, כפי בצוואה
 שאין הסוברים ויש מאחר - כותב היה לא זאת יודע היה אילו נחלה, בהעברת איסור שיש
איסור. כל שאין מסתמך הוא עליהם נחלה, העברת איסור בנ״ד

 דיעות לך שיש דע לו לומר יכולת הצוואה את לערוך שבא בשעה בחייו אמנם

 אנו שאין ברור נפטר והוא הצוואה נכתבה שכבר מאחר אבל כזו, צוואה לערוך האוסרות
 לת״ת או וחסד לצדקה שכשנותן הסוברים דעות נצרף אם ובפרט הצוואה. לבטל יכולים

 לעצמו ושם יד להקים ורוצה בנים לו שאין כבנ״ד ובפרט נשמתו למען לעשות שרוצה וכד׳
וכמבואר. בזה דעות שיש בגלל הצוואה לבטל נוכל שלא בודאי - שייסד הקרן ע״י

 מה מ״מ נחלה, העברת איסור בזה שיש הסוברים לדעת גם כי להוסיף, יש ועוד .8
 בהתאם הזוכים הם הם אחר[ מצד פסול בה אין ]אם הצוואה עפ״י והזוכים עשוי שעשה

 המוחזקים הם הם היורשים שהם מוחזקים בטענת לדחותם יכולים היורשים ואין לצוואה
בזה. הדנים האחרונים מדברי עולה כך בכספים,
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וז׳׳ל: שכתב קי׳׳ח סי׳ ח׳׳א מהראנ׳׳ח דעת נביא תחילה .9

אומרים אין שהעביר כל מ״מ בנחלה להעביר שאסור דאעפ״י ללמוד יש מכאן "...
מתקן היה חוזר היה שאם ואעפ״י בו יחזור ולא העברה באיסור שיעמוד ומוטב שיחזיר לו

ההעברה״. איסור בכך

 אומרים ממתנתו בו יחזור אם לשאול ובא בחיים עדיין המצווה אם אף הראנ״ח לדעת

מצוואתו. לחזור אפשרות שום אין מת שאם ברור ולכן יחזור שלא לו

 לכן בו לחזור זכות לעצמו השאיר ולא מחיים מתנה כשנתן איירי הראנ״ח ]לדברי
 העברת בזה היה שאם הרי לחזור שיכול בפירוש שמתנה בכנ״ד אבל בו יחזור שלא כתב

בו[. שיחזור בחיים בעודו לו לומר היינו חייבים נחלה

וז״ל: הראנ״ח דברי ולהסביר לפרש י״ג בסימן )דיין( אברהם ויוסף בספר ע״ז וכתב

 לו מצאנו לא המקבל אבל עובר הוא נותן שהוא שבעת לפי לדבר טעם לתת ״ונראה

 שלא המתנה שיחזיר לו נאמר אם במתנה שזכה אחר וא״כ המתנה קיבל אם איסור שום

חבירו״. בה זכה שכבר כיון הנותן ביד גזל הוא הרי ברצונו

הירושה. מקבל על אחסנתא אעבורי של איסורא דליכא כתב ע״ו סי׳ מהרי״ל ובשו״ת

יצחק. שדה שו״ת בשם ט״ו סי׳ צוואה דיני המשפט אורחות בספר וכ״כ

בזה. שהאריך קל״ה סי׳ ח״ג יצחק מנחת בספר ועיין

הנז״ל: אברהם ויוסף בספר כתב ועוד .10

 אלא הימנו נוחה חכמים רוח אין נחלה שהמעביר אמור זה שאין פשוט נראה ״...אלא

 ועכ״ז אותו שיורש שיודע או בעיניו חן מצא שלא היורש להכעיס במזיד במתכוון דווקא
 להכעיס שרצונו והכוונה אחסנתא באעבורי תיהוי לא באזהרה שבאו וזהו כבוד בו נוהג אינו

 לזכות שרצה או כוונתו... אלא היורשים את להכעיס כוונתו אין אם אבל הנחלה, להעביר
 תיהוי לא לו לומר באזהרה חז״ל עליו באו לא זה בכגון לצדקה... ממונו בתת נפשו את

אחסנתא״. באעבורי

 מליתן חכמים מנעו דלא נ״ג סי׳ ח״ב יהודה בית בספר ז״ל עיאש מהר״י וכ״כ

 אלא הנותן כוונת היתה לא אם אבל וכו׳ הנחלה להעביר כוונתו היתה אם אלא לאחרים
 היא בעוה״ב נפשו דהנאת מיחוש בית בזה אין לנשמתו נח״ר להיות כדי עצמו בשביל
בעוה״ז. יורשיו להנאת קודמת

וז״ל: שכתב קנ״א סי׳ חו״מ החת״ס מדברי נראה וכך

 ודברים קיימת קרן מנכסיו לעשות מצוה בנים לו שאין מי יום בכל מעשים אך "...
 הקב״ה ליורשו בן לו שאין מי והעברתם נוחלין יש פרק ריש דאמרינן משום נראה טובים

עכ״ל. וכו׳...״. ליורשיו קודם והוא זו בצדקה גהנם אלא עברה ואין עברה עליו מתמלא

 לבנותיו השאיר ולא לקרן כספו שנתן הסיבה מה דידן בנדון נברר הבה ומעתה .11

 לא שהבנות גרמה אחרת סיבה או עליהן? כועס שהוא להן לתת רצה לא שהוא בגלל האם
יקבלו.
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 ועורך העדים מפי בפרוטוקול נאמר מה ולראות לבדוק אלא לנו אין לברר כדי
הצוואה.

 אינדורסקי הרב ע״י כשנשאל הצוואה את וניסח כתב שערך שליט״א שפרן הרב כב׳
הבנות?! להוציא כזה ענין מן לו היה אופן ...ובכל המתנגדות: ב״כ

 של הנכד היה הוא אלא היה לא הבנות, את להוציא ענין לו היה לא לא, לא, משיב:

 גדול עיסוק אצלו זה זמן הרבה לו לקח בזה הזמן כל עסק בחיים גם הוא דידה השפולא
אנשים... והזמין סעודה ערך היארצייט ביום

של לזכרו לתת העדיף הוא אלא הבנות נגד לא בצוואה הכוונה שפרן הרב לדברי

הסבא.

 המנוח בין היחסים כי העידו (10 דף )בפרוטוקול ... ביום שהופיעו העדים גם .12
השתפר. לבנות

 שהוא בזמן אומרת זאת טוב יותר הרבה היה באחרונה הילדים עם שלו היחסים "...
פעמים...״. הרבה אליהם מוזמן היה כבר הוא טוב יותר היה ג״כ הצוואה את כתב

אלא מנחלתו העבירם עליהן כועס שהיה בגלל שלא ברור כי עולה, אלו מדברים
בכיסן מצויה הפרוטה ב״ה כי נזקקות, של במצב ואינן זקוקות הן שאין יודע בהיותו פשוט

 חייו בימי עסק בו לדבר קודם שיהיו מכספו קרן ולהקים שלו נשמתו על לחום העדיף

רבה. ובשמחה במרץ

זו. כעין צוואה בכתיבת איסור אין הנז״ל לדעת זה באופן

למסקנה להגיע שיש הרי אחסנתא אעבורי הנ״ל לדעת איסור אין וכאמור ומאחר .13

לדין זכינו בד״ה ו׳ סי׳ חו״מ האיש משה בספר שכתב כפי

שכתבנו זה כלל גם ליה אזדה אחסנתא אעבורי משום דליכא הזה היסוד ועפ״י "...

מוחזקים הם היורשים דלעולם אומרים שאנו זה דכל מוחזקים הם היורשים דלעולם בתחילה
הם דהיורשים אמרינן אחסנתא באעבורי ניהוי דלא היכי וכי בניו... לגבי דוקא הוא

 דכל וז״ל שכתב י״ז סי׳ מ”חו בח׳׳ב ז׳׳ל קודש אדמת ירושלים גאון הרב וכמ׳׳ש מוחזקים

ניהוי דלא היכי כי עבדינן היורשים בחזקת ממונא לאוקומי למיעבד דמצינן טצדקי
 לאוקומי ליתא נמי הא אחסנתא אעבורי דליכא ליתא מדהא ומינה וע״ש אחסנתא באעבורי

ע״כ. היורשים״. בחזקת ממונא

הקנה ובצוואה מאחר ממילא אחסנתא אעבורי איסור אין כאשר זה גדול לדברי

מוחזקים. טענת לבניו ואין המוחזקים הם הם שהזוכים הרי נחלתו את לאחרים

בירושלים ביה״ד של פס״ד על ומסתמך הצוואה לבטל טוען המבקשים כ”ב הנה ג.
לתת. שציוה למתנה מתאים קנין חוסר שעיקרן נוספות הוספות ועוד י״ז בכרך הודפס

 בסעיף נאמר ובצוואה מאחר פס״ד לאותו וכלל כלל דומה נ״ד שאין אומר תחילה .1

 המועיל הקנין לפי העולם מן פטירתי קודם ושעה מעתה ומקנה ונותן בזה מצווה הנני ג׳
חוק. כל ולפי תוה״ק דין לפי דבר לכל ביותר
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 דין עפ״י מידו וקנינו בפנינו... הצהיר בזה... מאשרים החו״מ אנו כתבו והעדים
בפנינו... חתם ושהמצווה זו... צוואה עפ״י הזוכים לטובת חז״ל ותקון תוה״ק

 נאמר שפרן( הרב כב׳ ע״י )ונכתבה העדים ע״י שאושרה הצוואה מתוך הרי וכן מאחר
 אף האמור את לשנות כיום נוכל איך א״כ כדינו דבר כל על קנין ממנו שקיבלו במפורש

 אין שוב שהגידו כיון נאמנים אינם בצוואה מהנאמר אחרת ויטענו יבואו עצמם העדים אם
תרי״ז: סי׳ ב״ב במרדכי מפורש איתא שכן וכמו חוזרים

 כראוי הפירות קנין בו כתוב היה שלא שטר על ברוך רבינו את שמחה רבינו ״ושאל
 האי אמר אי הקרקע של הפירות ליקח כח לו נתנו אלא לפירותיו קרקע לו הקנו שלא

 כמי כתב שפיר דלא המתנה לשון על כבר חתמו שהעדים וכיון הוא בעלמא חספא שטרא

 שכתב אחרי השיב ברוך ורבינו ומגידים... חוזרים אין ושוב הוא בבי״ד עדותו שנחקרה
וקבלו קרקע אגב מעכשיו גמור בקנין הקרקע של הפירות כח לו שנתנו המתנה בשטר

העדים וחתמו ומאחר חכמים... כתיקון שנעשה מעידים שהעדים נמצא ומעתה עליהם...
 ומרע פה על אתי דלא בה לן לית היה כך לא ויאמרו עתה להם נשאל אם אפילו זה, על
ומגידים...״. חוזרים אין שוב שהגידו וכיון לשטרא ליה

הנ״ל. המרדכי כדברי פסק א׳ סעיף רכ״ב סי׳ מ”בחו והרמ״א

ע״א( ר״כ )דף רפ״ד אות מ׳ מערכת הרועים משכנות ובספר

 והעתיקה רי״ב בסימן ז״ל ב״י הרב רמזה הלזו ברוך רבינו דסברת לך דע ״ואתה

 ח״א מהרימ״ט וה׳ שכ״ט סי׳ ח״א הרדב״ז גם בסמ״ע ועיין להלכה ז״ל והלבוש ז״ל מורם
 ס״ו סי׳ הלוי מהר״י פ״ו סי׳ אלשיך מוהר״מ קצ״ב וסי׳ קע״ט סי׳ רב לחם וה׳ טל סי׳

 ז״ל ברוך רבינו סברת על לעד סמוכים כאחד כולם י״ג סי׳ שמואל בני בספר ומוהרש״א

 כמותו... לפסוק לן לימא דמאן צידד רע״א בסי׳ דמוהרשד״ם איברא הנ״ל[ המרדכי ]דברי

 אפשר בדרך ז״ל דאיהו וכ״ש למעלה הניתנים רבוותא הנך כל נגד יחידאה הוי מיהא הא
ע״ש. צד לחד אמרו

 וחזינן מרן אסברת פליג דלא היכא דמורם ובתרי גרירן דמרן בתריה בדידן ואנן ...

למעשה. נקטינן דהכי ודאי לעיל... שהזכרנו רבוותא הנך וכל העתיקה ומורם רמזה למרן

כתב: ז׳ אות ל׳ סי׳ חו״מ קמא ביהודה ובנודע

 בפועל קנין נעשה שלא הודה ז״ק ר׳ יורשי של שהמורשה מוה״ג הרב ומש״ב "...
 בקנין להם שזיכה ואמרינן עדים כמאה סודר בקנין שקיבל בשטר שהודה בע״ד הודאת מ״מ

 לא שאפילו אומר אני הדבר לגוף כי דמילתא לרווחא אומר אני זה וכל אחר... ע״י סודר

 עכ״ז ק״ס קיבל לא שמעולם בודאי יודעים והם מעולם וולף ר׳ הקצין מיד היורשים יד זכה
שקיבל...״. וולף ר׳ שהודה כיון

 בקנין הקנה המצווה שאכן ומאשרים חותמים שהעדים שאחר ברור נראה הנ״ל מכל
ראויים. קנינים נעשו שלא ולומר לחזור יכולים אין כדינו ודבר דבר לכל הראוי

 דידן צואה ובשטר מאחר זה ״לפי וכתב הנ״ל המרדכי דברי הביא הנ״ל בפס״ד והנה

 מצד הודאה כאן יש הרי המועיל ובאופן התקיף בקנין הנ״ל כל שעשה כתוב 6 בסעיף
המועיל. באופן שהיה המצווה
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 ויאמרו היום יבואו אם גם עדים שני ידי על חתום הנ״ל צוואה ובשטר ומאחר ...
 שוב שהגידו וכיון לשטרא ליה ומרע פה על אתא לא זוכרים שאינם או דבר היה כך שלא

ומגידים. חוזרים אין

 דשאני המרדכי של לנידון דומה אין שנדונינו "... וכתב: הנ״ל את דחה שלבסוף אלא
 כלל הצואה ששטר דידן בנידון הכא משא״ב לבד... פירות בקנין הוא דידיה שהדיון התם

אחד״. ובקנין אחת בבת הקנה כולם ואת רכוש של שונים סוגים בתוכו

 בפירוש ונכתב מאחר הנ״ל שבפס״ד לצוואה דומה אינו שנ״ד יראה המעיין והנה

ג׳: בסעיף

הקנין לפי העולם מן פטירתי קודם ושעה ומעכשיו מעתה ומקנה ונותן מצוה ״הנני
.”חוק כל ולפי תוה״ק דין לפי דבר לכל ביותר המועיל

 ועל ביותר המועיל והקנין הדין כפי דבר לכל קנין שעושה בצוואה מודה שהוא הרי

צוואה עפ״י הזוכים לטובת תורה״ק... דין עפ״י המצווה של מידו ״קנינו העדים חתמו זה
נעשו שאכן עדים וחתימת המצווה הודאת כאן שיש היינו המצווה... להוראות ובהתאם זו

 שאכן יודו הנ״ל שבפס״ד הדיינים גם ובזה להלכה בהתאם דבר לכל הראויים קנינים

קיימת. הצוואה

 חשוב כת״ח הידוע שליט״א שפרן הרב כבוד הצוואה את ערך שבנ״ד להוסיף ויש
 צריך קנין ואיזה מה בדיוק ויודע והקנאות צוואות עורך והנו בחו״מ גם השאר בין ובקי

דבר. לכל לעשות

וז״ל: כתב התשובה בסוף קכ״ה סי׳ מ”חו )אלבז( למשה הלכה בספר

 גברא מאן חזי מתוקן שאינו לשון איזה בצוואה יש אם שאף האמור מכל המורם "...

 מוציא שאינו חבר חזקת וסבור גמור הדינים פרטי בכל ובקי ופקיע מומחה עלה מסהיד רבה
 הקולמוס פליטת ולחשש המועיל באופן נעשה הכל ובודאי מתוקן, שאינו דבר ידו מתחת

מתוקן. שאינו לשון באיזה

צ׳. סי׳ ח״ב ז״ל מהרש״ך וכמ״ש ...

 ס״ו רי״ד סי׳ חו״מ השלחן מהערוך שם שציטט פס״ד מאותו נ״ד שונה זו בנקודה גם

וז״ל: בסופו

 מכש״ב המועיל באופן לו שנתן לפרש ויש חכמים כתיקון לו שהקנה הודה הרי ״מ״מ
 בקיאים העדים או דבר כשהבעל זה לכל דין עפ״י מועיל היותר אופן בכל לו שנתן כתב אם

 בקיאים מסתמא דין בית דכל בבי״ד לעשות טוב ולכן מועיל מה דאל״ב אלו בדינים
בדינים״.

 דבר והבעל העדים כי עולה הצוואה ומנוסח העדויות דמכל הנ״ל בפס״ד כתבו וע״ז
 בפועל אם והמועיל התקף בקנין שכתבו הכתיבה תועיל מה וא״כ בדבר... בקיאים היו לא

והמועיל... התקף קנין מהו יודעים אינם

 יודע שאינו שיאמר מי שאין שליט״א שפרן הרב כב׳ הוא הצוואה כותב כאמור בנ״ד

 הצהירו כשהעדים לכן ויודע, בקי ע״י שנכתב מראה הצוואה נוסח ואף קנינים בהלכות
בהם. לחזור יכולים אין כדינו דבר כל על קנין מהם קיבל המצווה שאכן והעידו
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 קנין עשה שלא לומר נאמן ואינו יכול אינו שפרן הרב גם שלמעשה להוסיף וברצוני
 שפרן והרב המצווה חתם ועליה ידו בכתב צוואה ערך שפרן הרב ולמעשה מאחר כראוי

 ודבר דבר כל על המועיל בקנין וקיבל עשה שהמצווה חתמו פרידמן הרב בשם נוסף ועד
והשני(. שפרן )הרב עדים חתמו וע״ז בדעתו צלול היה המצוה הוא וכי כדינו,

 הוא שיחתום למצווה ונתנה אותה שהדפים והוא לעו״ד נמסרה זו צוואה למעשה

 עדות לנו שיש הרי אחרת, צוואה ולא הצוואה אותה היא שהיא מאחר שלמעשה כך ועדים,
 פרט כל על וכדין כדת קנין קיבל והמצווה כשרה שהצוואה שליט״א שפרן מהרב בכתב
 בצוואה האמור את הסותר דבר ולומד לחזור יכול אין לכן הזוכים. של לזכותם ופרט

העדים. ובחתימות

תמוז. כ״ה מיום 17 בעמוד שפרן הרב שאמר מה לזכור הראוי ומן להוסיף ויש

 כי בעיות, שיהיה להיות יכול להם אמרתי שאפשר מה אחרי... נפטר שהוא אחרי
 להכריע צריך לכם... כותב אני מהצוואה להוציא שאפשר מה אבל ככה כתוב ככה כתוב

זהו. בזה

 בצוואה ככה שכתוב להם אמר הבנות אותו שלחצו שלאחר ברור עולה אלו מדברים

 אם מקסימום אבל צוואה יש כי כלום תקבלו שלא הכוונה בעיות, שיהיה להיות ויכול
בצוואה. חסרונות למצא היינו להוציא אפשר

 מנת על לבי״ד שפנו לפני הרי ועוד, זאת החלטי היה לא זה להם כשאמר גם ז״א

 שפרן הרב על חזק לחצו המנוח של שבנותיו לאחר ורק לביהמ״ש פנו הצוואה את לאשר
לפשרה. להגיע הקרן מנהלי הסכימו

 על שיכתוב ביקשו כי המשפטי, היועץ לב״כ במכתבו שפרן הרב שכותב כפי
 הצוואה, לאשר לביהמ״ש בקשה שהגישו לאחר היה וזה דעת, בר היה לא שהוא אביהן...

 ביקש כך משום שהרי הקנינים כל עם וכדין, כדת נערכה שהצוואה שפרן הרב הבין אז עד
 איך זה, את לנו עשית איך נגדו, לחצים במכבש הוחל שאז אלא תוקף לה לתת מביהמ״ש

 ]כפי הלכתית מבחינה בצוואה ולבדוק לעיין לקראתם לבא שהחליט עד אותנו, לנשל כתבת
[.3 בסעיף תשנ״ד אב כ״ג ביום זילביגר לעו״ד במכתבו בעצמו כותב שהוא

 נגד היה אם אפילו קבעה ההלכה שאצלו להוסיף שאפשר חשוב פרט שם אמור והרי

 מבטלה... היה הלכתי אינו או רצוי אינו בצוואה מסוים שפרט יודע היה ואם לו שחשוב מה
 בקנין או בקנינים צורך על למנוח אמר לא שפרן הרב כי מפורשות, למדים אנו מהאמור

 15 בסעיף המתנגדות ב״כ דברי סותר וזה כשרה הצוואה תהא לא אחרת וכי נוסף,

שהגיש. לסיכומים

כדינו, דבר לכל הנצרכים הקנינים כל נעשו הצוואה עריכת בעת כי עולה, מהאמור
 הרבה שכתב עצמו על שהעיד וכפי אחת פעם רק צוואה כתב לא שליט״א שפרן הרב

 מוציא שאינו חבר על חזקה נאמר וע״ז הקנינים סוגי בכל ידיעותיו על ספק ואין צוואות

 כלולים נעשו, שלא המתנגדות ב״כ טוען אותם הקנינים וכל ידו, מתחת מתוקן שאינו דבר
.”דבר לכל ביותר המועיל הקנין לפי שכתוב במה הם
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 6 בעמוד אינדורסקי הרב ע״י שפרן הרב כשנשאל הראשונה בפעם לציין יש
 חושב אני משיב ספרד? חכמי קנין עשה כן הרב כתב הרב שכבוד בצוואה מהפרוטוקול

 אם זוכר ואינו מסופק שהרב מובן אלו מדברים זוכר לא שלא, חושב אני זוכר איני שלא
האלה. הקנינים נעשו אכן

 בשוקא כתבוה זו מתנה הנותן לנו ״ואמר בצוואה נכתב שלא לטענה ובאשר ד.

.”בברא וחתמוה

 בספר מש״כ אצטט ותחילה להוסיף ויש כך על להשיב המשיבים ב״כ כתב יפה
 לישנא האי דמהני יודו כו״ע בשוקא כתבוה לענין מ׳ במערכת ש״ח אות הרועים משכנות

 למתנה דלאו דחיישינן אלא הוא מעליא שטר שהרי כתוב כאלו חז״ל( כתקנת נעשה )הכל

יהיב. דמדעתיה מילתא איגלאי לישנא האי אמר כי איכוון גמורה

 יכול חי שהוא עוד שכל שכתב באופן דאפילו וסיים ומעכשיו מעתה בה דכתב ועוד

בשוקא. כתבוהו לכתוב יצטרך שלא ליה מגי מעתה שכתב במה עכ״ז בו לחזור

 שהרי בצוואה במפורש כן נכתב שלא במה חסרון אין דבנ״ד פשיטות נראה ולענ״ד
 בא המנוח שהרי שייך לא בנ״ד נכתב. כשלא השטר לפסול שיש שנאמרו הטעמים כל לפי

 שירצה, נוסח בכל עליו סומך הוא וכי צוואה, לו שיכתוב ממנו וביקש שפרן הרב לכב׳

 מתנגד היה לא הצוואה את יפסול זה אחרת לכתוב שצריך לו אומר היה שפרן הרב ואם

 הרבה כתב והוא כן לכתוב נוהג אינו שהוא בפנינו שאמר כפי עצמו שפרן שהרב אלא
 העדויות כל שלפי שיכתבו רצה לא שהמצווה בגלל אינה הכתיבה שחסרון כך צוואות,

 צוואה גם עושה. היה רוצה שהיה ומה א׳ משום חושש שהיה כזה אחד לא הוא בפנינו שהיו
 הצוואה לעידי גם אדם, בני 6 עד 5 ל הפחות לכל המצווה רצון כפי היתה ידועה הרי זו

הצוואה. כל על קנין ממנו קיבלו הם שבכתב עדותם ולפי שכתוב מה לראות מהם מנע לא

לפירותיהן מעות ה.

 ובמעות המעות פירות והקנה מאחר הצוואה של תקפה על לערער יש לכאורה .1
מהני. אי בפוסקים שדנו מצאנו

כתב: מכירה מהל׳ כ״ג בפרק הרמב״ם

 זה ואין מרע שכיב במתנת בין במתנה בין במכר בין לפירותיו הגוף אדם ״מקנה

 בית לשוכר דומה זה למה הא לפירות ומקנה מצוי הגוף שהרי לעולם, בא שלא דבר מקנה
הגוף״. הנאת אלא הגוף לו הקנה שלא לחבירו שדה או

 אלשיך מהר״מ תשובת עיין מהני אי לפירותיו מעות שנותן ומי המשל״מ שם וכתב .2

ל״ה. סי׳ וח״ב ל״ד סי׳ ח״א משה פני ל״ה סי׳ מהרש״ם ז׳ סי׳

לפירותיו. דדקל דומיא דמהני שם מדבריו דמוכח כ״א סי׳ ח״ב חיים בתורת ועיין

 היה ואם לדקל או לבית דמי דמעות אמרינן אי זה כל והנה אלשיך מהר״מ ז״ל .3
 ודקל לבית דמי דלא משום מהני דלא מסתברא אבל מועיל היה לפירותיהן מעות אומר

 לפירותיו ודקל בו לדור בית מהני הכי ומשום לעולם והדירה הפירות בא בעת קיימים שהם
ממשות. בלי הפירות נמצאו בעולם עצמם המעות ואין לעולם בא כשהרווח במעות אבל
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 ר׳ השיב בספר אחר. מטעם אבל הסוברים יש מצאנו אלשיך מהר״מ של וכדעתו .4
 י״א( )דף יוסף ראש בספר ז״ל אסקאפה ומהר״י ע״א( כ״ו ד׳ י״ב י׳0) השדה ושיח אליעזר

 חשיב דלא ע״ט( )ב״ב ושובך דבור מסוגיא ראיה ומביאים מהני לא לפירות דמעות כתבו
 לפירותיו מעות נמי וה״ה ושובך דבור מגוף יוצאין הפירות דאין משום לפירותיו כדקל

 דרב מחבירו קרדום השואל גבי ע״ב מ״ז קידושין בריטב״א מצאנו זו סברא עיקר ואמנם
 לתשמישו איכא הגוף קנין דהכא תימא וכי קנאו... לא בו בקע לא קנאו בו בקע אמר הונא

בו. וכיוצא לפירותיו דקל דנותן דומיא

 פירות העושה בקרקע אלא לפירות גוף הקנאת אשכחינן לא דאנן למימר איכא
 לתשמישו כלי בנותן אבל הקרקע... גוף קנין להו מהני הכי ומשום מגופו יוצאין שפירות

מקום... בשום בקנין ולא במשיכה נקנה שיהא שמענו לא מגופו יוצא התשמיש שאין

וז״ל: הריטב״א משם כתב לעושיהן ידו יקדשו נ״ט כתובות ובשטמ״ק .5

 הדקל של מגופו באים שהפירות כשם הידים מגוף יוצאת המלאכה שאין ״ואעפ״י

 ולא לפירותיו כדקל זה לדין הוא הרי לתקנו בכך טורחות שהידים כיון לרבנן להו קים
 בעלמא״ קוף כמעשה אלא עכבה לא דמצודה כלום חשיב דלא לפירותיה מצודה כמקדיש

עכ״ל.

 למצודה דמי שלא ברור זה להשוותם יש למה לפירותיהן מעות נברר הבה ומעתה .6
 הרווח משא״ב מהמצודה יוצא אינו והפרי כלום עושה לא שהמצודה משום לפירותיה

מהם. יבא במעות

 אנן ניחזי ובכן וכתב... באורך בזה שדן כ׳ סי׳ חו״מ לב ישמח להרב ראיתי וכך .7

 דהתם דמי לא ושובך ובור לפירותיה למצודה ודאי הא דומה, למה נראה לפירות מעות
 לדמויי נאמר ואי רווחא, אתי בהם ונותן דנושא מעות מכח הכא אבל בעלמא עץ מעשה
 ידים ידים הנך דהתם דמי לא אכתי לפירותיו כדקל דחשיב לעושיהן ידי יקדשו לאומר

 ממש מהן היוצא כריוח מיחד להרוויח וטורחות היוגעות הן הן למעשיהן שהקדישן בעצמן
 דאחריני ידים בהו שלטו לא אי מרויחות אינן הדקל גוף שהן עצמן המעות הכא אבל

 להריטב״א ליה מסתבר דיותר לתשמישו כלי כמו והוי להרויח כדי בהו ולמיטרי למשקל
 תנועה לו שאין הכלי מן לא הריוח עיקר לתשמישו דכלי לעושיהן ידים למקדיש דמי דלא

 מעות גם וא״כ למצודה לדמותו יש ויותר המניעו אדם ידי על אלא למלאכה מעצמו

דכוותיהו...״. לפירותיהן

 אחד קדמון בשם ומביאין רט״ז סי׳ ופרישה רט״ז סי׳ סוף ביו״ד הב״ח דעת וכך .8

 ומהרד״ך ה׳ שורש קולון מהר״י מדברי נראה וכן לפירות כדקל הוי לפירות דמעות
 ס״א סי׳ גיבורים מגן קפ״ו סי׳ מהריט״ץ כ״ו - כ״ה סי׳ נועם דרכי קע״ג יו״ד מהרשד״ם

כ״א. סי׳ ח״ב מהרח״ש ם׳ ל״ה סי׳ מוהרש״ח הרדב״ז

 בזה הראשונים ודעת אלשיך מהר״מ בדברי שהאריך ר״ד סי׳ יו״ד שאול יד ועיין .9
כ״ט. סי׳ קצ״ה דברי על שם ומש״ב

 שאין מטעם שכתב כפי לא דסברתו יראה ז״ל אלשיך המהר״מ בדברי המדקדק ואמנם

 משום מהני לא לפירותיהם ״דמעות כתב ז״ל דהוא קונה לא במעות ולכן הדקל מגוף יוצא
קיימים״. עצמם המעות אין בעולם שהרווח שבשעה



כב כרךדין פהקי152

 הוב׳׳ד ל׳׳ה סי׳ שמואל בני בספר ראיתי והלא עליו החולקים רבו כאמור מ׳׳מ .10
 לריוח לבנים אלף מאה מניח אני שאמר באחד בנ״ד שכתב ו׳ סי׳ אשכנזי מהר״י בשו״ת

 שילמדו לע״נ לישיבה ומחצה צפת״ו לעניי מחצה יהיה והריוח קיים יהא והקרן היום
 בא שלא דבר הוי בהם שימשך הריוח אלא הקרן גוף הקדיש שלא כיון בזה כתב בצפת״ו

 דין לפירותיו ודקל לריוח דמעות מדבריו מבואר וכו׳ להקדש הדקל למקני דמי ולא לעולם
להם. אחד

שכתב: ל״ד בסי׳ שם ועיין .11

 דאמרי ואיכא ז״ל( אלשיך )כמהר״מ כמותו שסובר מי דמצינו הגם לי שנראה ״ומה
 הוי לפירות דמעות מסכימים ככול דרוב אחר דאמרי אנא זאת בכל לי קים לומר דיכול

קכ״ד. סי׳ רוכל אבקת בספר מרן סברת דזהו ואפשר לפירותיו כדקל

 ואשרו שקיימו הפוסקים כל אצל דחויה כסברא ודעימיה אלשיך מהר״מ סברת הוי
הכי. לדון דינין בתי בכל המנהג שהוקבע יום בכל כמעשים והוי כאלו צוואות

וכתב: שהוסיף וע״ש .12

 כדקל אינו לפירות דמעות אלשיך מוהר״מ סברת נתפוס שאפילו לי נראה ״ועוד

 סי׳ מרן ופסקו מכירה. מהל׳ כ״ב פרק הרמב״ם הרי לעולם בא שלא דבר וחשוב לפירותיו
ע״כ. נדר מדין לקיימו וחייב שנדר הוא נדר לעניים אתן זה דקל פירות אמר שאם רי״ב

י״ד. סי׳ חו״מ לדוד ובמכתב באורך כ״ב סי׳ ארחא בן מהר״א בשו״ת מש״כ ועיין

 את והקדיש כתב דהמצוה מאחר מהני עלמא לכולי דבנ״ד לי נראה ולסיכום .13
 את השאיר ששם מהפד״ר המתנגדות ב״כ שהזכיר בצוואה כמו דלא לקרן עצמן המעות

 הקרן את גם מקדיש כאשר משא״ב המחלוקת את יש בזה הפירות את רק והקדיש הקרן
 בלשון יותר נדקדק אם וכו׳ צדקה למטרות ישמשו הרווחים ממנו והיוצא קיים שישאר

 מצווה הנני שהוא... סוג מכל ונכסים רכושו יתר כל כתב 1/3 בסעיף שאמנם הרי הצוואה,
 תשאר והקרן צדקה למטרות קודש יהיו שרווחיה קרן... לייסוד מעכשיו... ומקנה ונותן בזה

קיימת.

 בפירוש אומר זה שבסעיף הרי לפרסם... תהיינה הקרן מטרות כתב 3 זה שאחר בסעיף
 גם מצווה הנני 5 ובסעיף מהקרן כספית הוצאה כל 4 בסעיף כמו״ב עצמו. מהקרן להוציא

 את ומקדיש מקנה שהוא במפורש אומר היינו לקרן״... הכסף ״הקדשת כי הקרן למנהלי
הפירות. את רק ולא הקרן

 הראשון בדף בר״ת רק חתומים והמצווה והעדים דפים ב-ב׳ שהצוואה לטענה באשר
לפוסלה. יש ולכן

 הצוואה כי לעיל כאמור ועוד זאת זו טענה לדחות המבקשים ב״כ מש״כ מלבד הנה

 נוסף ועד שפרן הרב חתמו ועליה א׳ בדף כולה ידו ובכתב שפרן הרב ע״י נכתבה למעשה
 פנו חוקית מבחינה גם תוקף ברת תהא שהצוואה שרצו שמשום אלא פרידמן, הרב בשם

 שהוסיף אלא המצווה, מרצון מהותי שינוי שום בלי הצוואה אותה את שהדפים והוא לעו״ד

 וחתומה כתובה כשהיא צוואה לנו יש שלמעשה כך חוקי, תוקף בהם שיהא מילים מספר
זו. טענה לדחות יש ולכן הצוואה אותה היא וכאמור א׳ בדף
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המת. דברי לקיים מצוה מצד חובה הבנות על יש בנ״ד כי להוסיף ויש

ומת, שציוה בריא אפילו המת דברי לקיים מצוה רנ״ב סימן חו״מ בשו״ע מרן פסק
כך. לשם לשליש עכשיו שנתנו והוא

מרן: של דעתו

 אבל ליתן שכתב מה את שהשליש בתנאי כשמת דבריו לקיים מצוה יש שציוה ״בריא
דבריו״. לקיים מצוה אין אצלו נשאר אם

כתב: כ״ג ם׳ ר״נ בסי׳ לעיל עצמו מרן ואף מחלוקת בזה יש ואמנם

 ויש כח את במיפה אפילו נותנים אין ומת לפלוני זה שצד ותנו כתבו שאמר ״בריא

 מצוה משום נותנים כתבו אמר ולא תנו אמר אבל כתבו דאמר משום דהיינו שאומר מי
המת. דברי לקיים

דאתפסיה״. היכא אלא המת דברי לקיים מצוה אמרינן דלא אומרים ויש

דיעות: ג׳ בזה כתב הכנה״ג בראשונים מחלוקת היא למעשה הדברים ומקור

בשעה אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרינן דלא ועוד, והטור הרא״ש ר״ח דעת א.
 אמרינן לא מידו הוציא לא אם אבל לפלוני שימסרנו ע״מ שליש לידי ונתן הוציא שציוה

המת. דברי לקיים מצוה בזה

 הושלש שלא אעפ״י שליש ביד שנתנם כל הרשב״א שהביא יונה רבינו דעת ב.

קע״ז. סי׳ וויל מהר״י הסכים וכך לכך מתחילה

 שכ״מ במתנת שנתן מי ק״ס סי׳ הריב״ש כתב ט״ז סי׳ חו״מ לדוד מכתם הרב ז״ל

 והמקבל ברורה בנכסים וחזקתו ממילא, הויא דירושה כיון מהני לא היורש מרשות דתפיסה
ע״כ. ודאי מידי מוציא ספק ואין ספק היא צוואה מכח לזכות שבא

 של טעמו כל שהרי טובא שאני ״...בנ״ד ט״ז: סי׳ חו״מ לדוד המכתם ע״ז וכתב
 ביעקב עדות בספר ז״ל בוטון מהרי״ד שכתב ומהטעם שכ״מ במתנת אלא שייך לא הריב״ש

שכ״מ במתנת שנתן במי היא דהריב״ש ההיא וז״ל חמה כפני משה פני הרב בשם כ״ט סי׳
היורש ירושת קדמה אכתי המקבל וזכה בדין הוא דש״מ אף דהרי ברורה היורש חזקת דהתם

 לאחר עד אלא חיילה לא שכ״מ של והמתנה יורש הוא המיתה גמר עם היורש ירושת דהרי
 במחלוקת דהמתנה אע״ג בריא מתנת לגבי אבל וכו', נוחלין יש בפרק כדאיתא המיתה
 מיד חלה דחיילה, דסבר דלמאן כיון מ״מ חלה לא אחרים ולדעת חלה קצת דלדעת שנויה

הנותן. זכה מתנה דמשעת הנותן מידי נכסי דפקעי

 דברי מתוך עינינו ראו הרי גרידתא מתנה זו היתה דאפילו ללמדינו בא זה הרי
מילתא. דהא אדריבי מר״י מהריב״ל תה״ד, המרדכי, דהיינו לעיל שהבאתי הרבנים

 תנו ליורשיו במצוה אלא המת דברי לקיים מצוה לומר שייך דלא הרמב״ן דעת ג.
קס״ו. סי׳ חו״מ חיי בעי בתשובות ועיין שליח בממנה או

 מצוה דאמרינן שרן אפין כל בידו הנכסים דהושלשו כיון כתב ד׳ סע׳ ח״א במהרש״ך
המת. דברי לקיים
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מצוות בעניני בפרט המת דברי לקיים מצווה

ישראל. ארץ לעניי נכסים שהקדיש מי ענין על כתב פ״ג סי׳ רוכל אבקת בספר מרן

 שבארץ לעניים לתת שציוה שמה ספק אין שכ״מ וכשהיה מאחר ממש היורשים בטענת אין
 נמצא טעות שהוא אפשר בריא במתנת נותנם שהוא ומשב׳ היה שכ״מ במתנת ישראל
 מדעתו בריא מתנת וכתב טעה הסופר או בריא, מתנת שהוא באמרו כחם לייפות שחשב

 השטר בעל יד דקימ״ל כיון לומר ואין נקנית, היא שבאמירה שכ״מ מתנת היא האמת ולפי

 התחתונה, על השטר בעל יד אמרינן דלא השטר דברי לתקן כח לנו אין התחתונה, על
 במקום אבל לחובה, וא׳ לזכות א׳ משמעויות שתי לו שיש בשטר הכתוב בלשון אלא

 שכתוב בשטר כדאשכחין הראיה... עליו לבטלו והבא לקיימו מהדרינן לגמרי שמתבטל

 שם וכ״כ וכשר הוא מאוחר שטר דאמרינן פשוט בגט דתניא בתשרי בעשרה או בשבת
 והרשב״א ור״ש חננאל רבינו בשם מלוה מהל׳ כ״ג בפרק משנה המגיד וכ״כ נמוק״י

מ״ב. סי׳ מ”בחו הטור וכתבה בתשובה הרא״ש כ”וכ והרמב״ן

העיטור. ובעל התרומות בעל וכ״כ לזה אחרות ראיות עוד שיש וכתב

 המתנה ולכן קנין, בה דלית בריא, מתנת היתה שלא אומרים היינו דאילו כיון ובנ״ד
 תהיה אם דאפילו דמי לא האמת לפי אבל קיימת... שתהא בענין לפרש צריכים בטלה.

 כתב ובצדקה בצדקה, דאיירי משום קיימת היא קנין בה דלית אעפ״י ממש בריא מתנת
 מוהרי״ק וכתב בפיו הוציא כאילו חייב צדקה לתת בלבו דהגומר דב״ב בפר״ק המרדכי

 בשפתיו להוציא שצריך ואומרים חולקים ורבים ז״ל הוא הסכים ולזה פרץ רבינו שכ״כ

 שום ליורשים ואין הכל לדברי קיימים דבריו בריא היה אם אפילו לעניים אלו נכסים לתת
בדבר... טענה

 חינוכיות ומטרות לפרסם מנת על שהקים לקרן נכסיו כתב המצווה ובנ״ד ומאחר
לקיים. שיש האחרונים כתבו ובהקדש כהקדש הוי לילדים

כתב: ק״נ( נ׳)דף סימן סוף חו״מ הנוב״י

 רצון לקיים ומצוה המקדיש רצון נגד ולעשות טובה כפוי להיות ראוי שאין ״אלא

 לקיים יכולים כסף, ובבצע בערמה עושים דהיורשים כיון אבל דקשוט, בעלמא החי המת
.”תתפתל... עקש עם עמהם

 כפוי להיות שלא מצד עכ״ז ההקדש לבטל היה הדין שמצד במקום אף הנוב״י לדעת
 סי׳ אבה״ע ח״ב נבון( )למהר״י בכסף נחפה להרב מצאתי ובזאת לבטלו ליורשים אין טובה

ע״א: צ״ו טו״ב

 רוח נחת יעשו שהיורשים הוא והישר הטוב ההקדש תתבטל הדין מן אם ״אף

להקדשות״. מהנכסים קצת וליתן נפשו את לזכות למורישים

פ״ח נ״ח ס״ט סי׳ זצ״ל פלאג׳י למהר״ח בי״ד בחיים כתב וכך

 ממון לאכול היורשים ויבואו הללו ההקדשות בהבטל כי ספק ואין בנ״ד... וכ״ש

 מעשה בטלו אשר על בעוה״ב צועק יהיה הנ״ל הצדיק המנוח יעקב של נפשו ההקדש,
ע״א(. דמ״ג י׳ בסי׳ חיו״ד )ח״ב יוסף מטה בספר וראיתי מצאתי וכאשר ידיו,
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 להפקיע רוצים וכמעט מעכבים המקדיש של שהיורשים ששמעתי למה הנה - תשובה
 ולבנינו, הוא לנו הזה והסך ההקדש כח הופקע טבריה דנתרבה מאחר לאמר, ההקדש כח

 גדולה מחטאת וחוששני משמוע אזנים ותיצלנה יאמר ולא הדבר דישתקע אצלי ספק אין
 שפוך עד ולילה יום עליהם תזעק המקדיש ונפש עולמים לעולמי לעד כפרה יוכלון לא

וברורים. פשוטים הם אלו ודברים נגעו בדמים דמים כי דם

מ״ח: )דף התשובה בסוף שם כתב וכן

 ואדם אלקים בעיני והישר הנכון דכתיבנא תריצי טעמי הני דמכל דמילתא כללא "...
 ח׳׳ו, נדון ולא הבא לעולם המקדש לנפש רוח קורת לתת ת׳׳ו צפת פה ההקדש לקבוע
 הימנו... נוחה חכמים רוח אין בדבר המעכב וכל יוסיף וכה יעשה כה ה׳ לדבר והחרד והירא

לגרמא...״. דינא ותעביד תאבל עליהם המקדיש ולנפש

וז׳׳ל: שכתב ע׳׳ג( פ׳׳ח )ד׳ ס׳׳ט סי׳ ז׳׳ל פלאג׳י למהר׳׳ח ביד חיים בספר ועיין

 והקדשות צוואות שטרי בנוסח לפקפק הפוסקים שכתבו מה כל כי אומר אני ״ועוד
 לא כי המקדש של בדעתו לדון צד שיש קלוש שהוא עצמו מצד הענין רואים כשהם הוא
 ובכושר ביושר ויבין יראה תם וא׳ חכם א׳ כי בנ״ד, דא כגון אצלו נפשו ובכל לבו בכל היה

צוואות״. בשטרי שכתב מה כל עשה כוונתו בכל דעתו בכל כי

וז״ל: כתב קצין( בני קנ״ג)הדיות דף כ״ו סי׳ חו״מ אשר שער בשו״ת

מכללם ומרן ר״ת עם שהסכימו הפוסקים רוב דלפי דנתבאר דאחר אומר אני ״ועוד
המת דברי לקיים דמצוה דינא נאמר כך לשם מתחילה שליש ביד שניתנו בקרקעות דגם

 גם וא״כ כך לשם מתחילה שליש ביד שניתן והו״ל המצווה... המנוח שמינה בנ״ד מעתה

 ימצא שהמוצא הגם בנ״ד הכא רווחא וממילא אמור המת דברי לקיים דמצוה דינא זה מצד
ארצה דבר איזה להשליך כדי דנא תפקדתא בשטר שיהיה ואופן צד מאיזה פקפוק שום

ד״ה לקיים מצוה מדין מ״מ וכיוצא הקנאות מתורת מועיל בו אין תורה של דינא דלפום
כך״. על היורשין את כופין

 שיטת דלפי שכתב ס״ה סו״ס ח״ס יוסף מטה בתשובות שראיתי מה דלפי דין מן בר
כך לשם מתחילה דהשלישו היכא אם כי ד״ה לקיים מצוה אמרינן דלא דעימיה ורבים ר״ת

 דאין הגם לו שחייבין מהחוב השטר כשמסר אפילו אלא הממון גוף כשמסר דווקא דלאו -

 דבריו, לקיים כוונתו אלא מהתל שאינו המוכיח מעשה דעשה דכל משום מהני ממון גופו
ע״ש. בכך די

 שראיתי מה לפי וכ״ש ע״ב דע״ה י״ט סי׳ מיו״ד ח״א משה משאת בשו״ת ראיתי וכן

 השטר דמסר היכא דגם שכתב י״א סי׳ ה׳ כלל חו״מ ורדים גינת בתשובות חביב בן למהר״מ
ודעימיה. ר״ת לדעת אמור המת דברי לקיים מצוה דין של ביד מתנה

י״ח )הגב״י רנ״ב סי׳ שמעון מטה בספר כתב

 שאין שטר כשמוסר אבל דמהני הוא שליש ליד הממון כשמסר דדווקא לומר ״אין
 לקיים כוונתו אלא מהתל דאינו דמוכח מעשה שעשה דכל לחלק דאין מהני לא ממון גופו

 למתנה וכוונתו מהתל דאינו מורה זה שליש ביד השטר מסר כי וא״כ בכך דיינו דבריו
עכ״ל״. המת דברי לקיים מצוה שכן וכיון
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וז״ל: שכתב ע״ח קע״ח )דף ח״ב יצחק בויאמר ועיין

 כיון הרי השליש ביד הממון הושלש דבעינן דסברי הפוסקים לסברת אף בנ״ד ״והכא
 המטה כמש׳׳ב כך לשם בידם ממון השליש כמו הו׳׳ל המורשים ביד השטרות שמסר

שמעון...״.

ע״ה(: דף י״ט סי׳ יו״ד )ח״א משה המשאת גם כתב זו וכסברה

 הנכסים על לו שהיו השט״ח להם שמסר אלא מעשה היה כך לא דבנ״ד כיון אכן "...

 בשגם בידם שמשליש השט״ח מסירת כמו ממש נכסים מסירת לי דכך נוטה הדעת דלכאורה
 מרשותו שיוציאם לדעת הוצרכנו לא עצמינו דכל אמינא דמילתא וטעמא ממון גופם אין

 בלב להקנותם גמר לא דשמא החשש מידי נפשי לאפוקי אלא שליש, ליד יביאם ואשר

 עובדא דעבד דבנ״ד מינה הריב״ש... וכמ״ש ואיטלולא חוכא אלא אינם ודבריו שלם
ע״כ״. דברים, והפלגת ההיתול חשש מידי נ״ד דמפקא פשוט דבר השט״ח ומסר בנפשיה

 בהשליש א״צ לתת באמת שכוונתו בפירוש מוכח כאשר אלו גדולים של לדעתם
 לידי צוואתו כשמסר וודאי ודאי הקרן להקים לבו בכל שרצה ספק שאין בנ״ד ולפיכך

מזה. ביותר צורך אין הקרן מנהלי

כתב: ק״ו סי׳ ח״ב האפוד חשב בשו״ת

 איש הצוואה בתוך ממנה צוואה העושה אשר אנגליה דפה ודאי, נראה כן ״...ובהיות

 החזיקו זה הרי המדינה, חוקי לפי תוקף לו יש הזה והמנוי לפועל, הצוואה את מוציא אשר
 קרקע לענין בין תוקף לו יש זה ודבר השלשה כמו דהוי מחוקק החלקת שהזכיר בקרקע

 אחיעזר בספר ראיתי זאת שכתבתי אחר המת דברי לקיים מצוה וממילא מטלטלין לענין בין

והנה... ד״ה ל״ד סי׳ ח״ג

 כל לראות ז״ל הגאון ומצדד עולם גדולי בה שהלכו בדרך שהלכתי לראות ושמחתי

 מקיימים דינין בתי שראיתי לפי לכך מתחילה הושלש כמו בערכאות הנעשית צוואה
 שאין אעפ״י בדיניהם הנעשית צוואה כל דבריו לפי כי מצדד דהגאון ועדיפא כאלה צוואות

 יש והצוואה הואיל לכך מתחילה הושלש של דין לה יש לפועל מוציא איש של מינוי בה
 תוקף לזה ויש שליש ממנה הצוואה שבעל אנגליה פה כ״ש וא״כ בערכאות תוקף לה

ע״כ״. בדיניהם

 בענין האריך ע׳ דף ח״א הד״ט עיקרי בספר היא קודמין של מכח זו שסברה ובאמת

 והעידו וקיימת שרירא הצוואה המנהג דמטעם ואמורי בחכמה פלפלו רבנים ושלושה כנ״ד
 וכבר כתב... דבר ובהמשך כאלה צוואות לקיים איטליא ערי בכל פשוט המנהג שכן בגדלם

 ע״י הנעשה הצוואות כל ולקיים לאשר קדמוניות משנים הזאת בעיר קבוע המנהג נתפשט
 קנין... בה שאין ואעפ״י בריא צוואת אף אלא שכ״מ צוואת מבעיא ולא מפורסם נוטריא
 השומעים באזני הוא עליו שמערער שמי עד הזאת בעיר פשוט כ״כ הוא הזה והמנהג

 גדול ותיקון מנהל לך אין והמתגרים הפוסקים גדולי לדעת וישר נכון שהוא וכיון כמתעתע
י״ב. סי׳ מ”חו ח״א אהרן כפי עכ״ל נקטינן והכי מזה

 כאשר הנז״ל על להסתמך שרוצים צוואה של בתוקפה הדנין דין פסקי בכמה וראיתי
צודקים אינם לענ״ד המדינה״ חוקי לפי גם קיימת תהא זו שצוואה ״שרוצה כתוב בצוואה
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 אין בערכאות שנעשתה שצוואה הנ״ל הרבנים של לדעתם גם מאוד ברור שהחילוק בזה
 היינו בחייו, פס״ד של תוקף קיבלה עצמה הצוואה כאשר דווקא היינו וכו׳ קנינים צריך

 וקיבל נתקיים וכבר מאחר אמרו בזה דווקא חוקי תוקף לקבל הערכאה בפני המצווה שבא
 בכל העזבון להוציא עזבון מאותו הנהנים יכולים המוריש של מותו עם מיד ולמעשה תוקף

 שהצוואה כותב רק אם משא״ב צוואה - שהצוואה אמרו בזה הצוואה, סמך על שנמצא מקום
 תורה דין לפי בקנינים הצורך על ויתר ולא פסל שלא הרי חוקית, מבחינה גם כשרה תהא

תוקף. כל לצוואה אין הלכתית ריעותא בה יש עוד וכל

הנ׳׳ל. אהרן הכפי על שהסתמך בסיכומים המשיבות ב׳׳כ למש׳׳ב מקום אין ולהאמור

קדושה. לעניני הכסף שהקדיש כאן שמדובר גם מה

 פלאג׳י למהר״ח ביד חיים בספר ועיין באחרונים האריכו והקדש לצדקה וכשמצווה
וז׳׳ל: שכתב ס׳׳ט סי׳

 האחרונים את וגם הראשונים גדולי מרוב הפוסקים סברת לנו יש הכי בלאו ״...כי

 יהיו אפילו ובכן להחמיר וראוי דאיסורא מילתא מיקרי עניים בהקדש ספק דבכל דסבי״ל
 מטה פרח והרב כ״ה סי׳ ביו״ד ח״ב מהרימ״ט כמ״ש קי״ל לומר אין מוחזקים היורשים

 ע״ד רל״ח דף קצ״ו סי׳ ח״א מ”חו חיי בעי בתשובה החבי׳׳ב מרן וכ׳׳ב ס׳׳ד סי׳ ח׳׳ב אהרן

 לדעת לומר צריך ואין ההקדש קנה מיתה לאחר ופירות מהיום גופא דאמר ואע״ג וז״ל:

 הוא דאיסורא משום לחומרא אזלינן עניים בהקדש בספק דאפילו שהסכימו ומרדכי מוהר״מ
.”מוחזק... ההקדש בהיות כ׳׳ש קימ׳׳ל לומר יכול היה לא מוחזק המקדיש היה דאפילו

 באיסורא קימ׳׳ל לומר יכול דאינו ל׳׳ה אות הגהב׳׳י כ׳׳ז סי׳ ח׳׳ב חו׳׳מ בכנה׳׳ג וכ׳׳ב

ע״ש. ע״ג, דקס״ח ס״ו סי׳ ליעקב עדות והרב דהקדשי

 דאזלינן האומרים ורבו הקדש שהוא מאחר כי לומר יש ועוד בד״ה שם כתב ועוד

 מצינו כי גם ומה וסיעתם... קס׳׳א סי׳ ומהרא׳׳ש רכ׳׳ג סי׳ מהרי׳׳א הרב ומכללם לחומרא

 לישראל תרופה דמצא לא אם בהקדש... דאיסורא מילתא משום חשש ז״ל זקיני מר שהרב
 המצווה אדרבא בהקדש שאלה יש דלא רק לא בנ״ד וכאן מהרש״ק וכמ״ש ההקדש על

תוקף... בכל הקדש המקדיש שהוא

בזה. העוסקים באחרונים בזה שהאריכו וכפי

 מאחר מ״מ וכדו׳ צדקה למעשה כספו הקדיש שבצוואה דאף להעיר שיש מה אמנם
 כדאיתא תופס אינו ההקדש שכל הרי קנין אינו שהקנין מתברר ואם בצוואה קנין ועשה

שמת. מי בפרק בב״ב

 אלא להקנות גמר לא שמא שאמר כשמואל קימ״ל קנין בה שכתוב מרע שכיב מתנת
מיתה״. לאחר קנין ואין בקנין

ע״ב( מ״ב ח״י)דף סי׳ למהרש״ך שראיתי וכמו

 להקדיש דגמר שאני התם מ״מ לצדקה הסלע נתפס לצדקה זו סלע דהאומר ״...הגם

 גמור בקנין שהיה אלימתא בזכיה אלא פה בדיבור להקדיש גמר שלא בנ״ד אבל פה בדיבור
ע״כ. הקדש. לשם והגבהה ומשיכה ושלם
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נדבה, ולא נדר לא המקדיש על דאין ודאי ממילא דינא... לפום חל לא ההקדש אם
ע״כ.

בפוסקים. גדולה מחלוקת בזה שראיתי אלא

 ונתבטל גרוע קנין היה דאם קנין צריך אין מחילה, בענין כתב י׳ שורש במהריק״ו
 דמתנת לההוא כלל דמי ולא באמירה נקנית והמחילה מהכא הקנין דדל אמרינן לא הקנין

בקנין. שכ״מ

 דסבי״ל ק׳ סי׳ ח״א משה פני הרב מש״כ שהביא ע״ב דק״ו יעקב בני בספר וראה
 גמר לא שמא אמרינן לא קנין צריכים שאינם מהדברים דהוא טעם בו אין דהקנין דהיכא

וכו׳. בקנין אלא להקנות

כתב: ק״ו סי׳ מיגאש בן מהר״י ובתשובת

 של לקנינו צריכים אנו דאין דכיון אצלו לו שיש החוב לחבירו למחול קנין שנטל מי

 גלי דנפל כיון דאמרו לההיא דומה זה ואין הקנין ביטול מצד המחילה נתבטל דלא ודאי זה

 שלא מה דהתם משום דליקני ליה ניחא לא אמות בד׳ דליקני ליה ניחא דבנפילה אדעתיה
 מקום בכל לו קונות אדם של אמות שד׳ חכמים תיקנו לא דמעיקרא היינו אמות ד׳ לו קנו

 אך כחצירו אותם עושה שאינו ממנו דעת גילוי דליכא במקום דווקא כחצירו אותם ועשו
 בכעין כחצירו אותם לעשות מתרצה ואינו ליה ניחא דלא דעתיה דגליה עליה דנפל היכא

וכו׳. תיקנו לא ודאי זה

ז״ע: סי׳ ח״א מהראנ״ח דעת וכך

 קנין מהכא דל אמרינן שפיר סליק לא והקנין בקנין לצדקה כשנתן גם ממילא ״וא״כ

 רצה לא כי אמרינן ולא עליו חל נדר ותורת מפיו שהוציא באמירה הדבר נתקיים הרי

קנין. שום צריך היה ולא מפיו שמוציא במה חייב הדין דמין כיון בקנין אלא להקנות

ה״ל: בזה שכתב כ״ו סי׳ ח״ב אשר שער בספר וראיתי

 ליה ניחא דבנפילה דאמרינן י׳ דף דב״מ דבההיא בגדולים נפתח זה שדבר ״וראיתי
 הר״ן מדברי דמייתו שם במקובצת הרואה אנוכי דליקני ליה ניחא לא אמות בד׳ דליקני

 בתקנת אפשי אי כאומר דהוי דרבנן בקניות דדווקא דאמר מאן איכא בזה דעות ג׳ דאיכא
קנה. דעתיה דגלי אע״ג דאורייתא בקניות אבל לו דשומעים חכמים

דאורייתא. בקניות דה״ה הרשב״א ודעת

ע״ש. דרבנן בקניות אפי׳ חולק והרא״ה

 בקניות דגם הרא״ה כדעת קיימי והרא״ש הרמב״ם דהרי״ף, כתב רס״ח סי׳ והב״י
א׳[. ]בסעיף כוותיה שם בשו״ע וסתם אמות בד׳ וקנה דעתיה גלי אמרינן לא דרבנן

 הגם דרבנן בקניות שגם דסברו ודעמייהו והרא״ש הרי״ף לדברי קשה דלכאורה אלא
 ככתובים שכ״מ דברי רבנן דאמור במאי קני בקנין, אלא לקנות רוצה שאינו דעתיה דגלי

דמו. וכמסורין

וז״ל. שכתב ד׳ סי׳ משיכה קנין מכירה הלכות אפרים במחנה שראיתי אלא
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 בר״ה עומדת היתה י״ב[, ]בסעיף כתב קצ״ח דבסי׳ הב״י( מרן )על עליו התימה ״ומן
 מרשות כדינו שימשוך עד קנה לא למשוך הלוקח והתחיל כלום המוכר להם אמר ולא

 למשוך שהתחיל כיון הכי אפילו הרבים ברשות במסירה שנקנית אעפ״י לסימטא הרבים
במשיכה״. אלא זו בחזקה לקנות רוצה שאינו דעתו גילה

בסי׳ רעק״א בחי׳ וראיתי דעתיה גלי אמרינן דלא רס״ח בסי׳ שכתב מה סותר וזה
שכתב: י״ב( )סעיף קצ״ח

 מרן כתב רס״ח דבסי׳ להעיר רצויה וכוונתו וצ״ע בהגה רס״ח סי׳ לקמן עיין נ״ב
 לרשותו או לידו שתגיע עד בה זוכה אינו מוצאה של שהיא שאמרנו מציאה כל א׳ בסעיף

 בה זכה בה שהחזיק זה בה והחזיק אחר ובא עליה נפל אפילו המציאה את ראה אם אבל

 גרע ולא קנה קונות אמות שארבע במקום אבל הרבים ברשות ודוקא בהגה הרמ״א וכתב
עכ״ל. עליה, דנפל משום

 שכבר כיון קונה שאינו כתב שמרן קצ״ח בסי׳ כלום העיר שלא הרמ״א על התימה

בצ״ע. נשאר ורעק״א דעתו גילה

 סק״ט קצ״ח סי׳ בפ״ת והובא נ״א סימן סוף יעקב משכנות בספר כן שהעיר ראיתי וכן

טעם. בטוב זה תירץ ט׳ דין זכיה מהל׳ בפ״ב דהמל״מ כתב שם והפ״ת בצע״ג והניח

 ורץ המציאה את שראה דמי חידש ולפי״ז שתירץ מה ל״ז סי׳ רעק״א בתשובות ועיין
 מאחר בה זכה ולקחה אחר ובא אמות ד׳ לתוך שהגיע אף בנפילה לקנות שרוצה ואומר

ע״ש. אמות בד׳ לקנות בדעתו היה לא שהראשון

היטב. זאת שהסבירו באחרונים ראה

י׳. סי׳ ח״א מרוטנברג מהר״מ בתשובת ועיין

דף אמת דין א׳ רס״ח סי׳ האפוד חושן ע״ח מ״ז )דף מ״ב סי׳ חו״מ דוד בבית עיין

ע״ח.

 הרב אצל כשבא וכו׳ לצדקה כספו להשאיר מאודו בכל רצה שהמצווה בנ״ד ולענ״ד

 שצריך מה וכל שרוצה כפי לתת שיוכל כוונתו כל לעשות, ואיך מה ידע לא שליט״א שפרן
 המתנגדות ב״כ והנה הקנין. ושאם קנין ידי על רק היה שרצונו לומר שייך ולא עושה הוא
י״ג. סי׳ גלנטי מהר״מ משו״ת בציטוט סיכומיו את לסיים בחר

 של ירושה לקיים ודיין חכם לכל ויש יורשיו הן הן שבנותיו התורה על הדין וחזר
 אנן ליורשיו שיפול התורה דין לקיים שנעבד טצדקי כל הסכימו הראשונים וכן תורה

 מנכסי צדקה איזו לעשות מעצמן ירצו ואם אביהן בירושת זוכות בנותיו שתי ולכן עבדינן

 רוצה שהיה דעתו גילוי שראינו כיון ולנפטר להן וצדקה עלמא לההיא לאבא מזכין אביהן
 כי אחרים מציטוטי ציטוט רק בפנים הרב תשובת ראה שלא בטוחני מנכסיו ת״ח להנות

 אין ולמעשה יורשות... בנות בב׳ מדובר אצלינו שגם רק הוא לנ״ד הנז׳ בין שיש הדיון
 ידע לא אחד אף עצמו לבין בינו הצוואה את כתב כשהמצווה איירי דשם כלל דומה הנדון
 שמאחר קמן הא ה״ל... פטירתו לאחר רק שכתב מה את שיפתחו ציוה אף צוואה, שיש

 לא נדר מציאות מיתתו אחר שיפתחוהו כתב בתוך כתב רק מאומה מפיו אדם שמע שלא
מעיקרו. הנדר ונעקר מאומה מפיו הוציא לא אמרינן שכתב מה שכתב שהגם עליו חל
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 ואין נדר ולא אמירה לא כאן שאין באופן בשפתיו... מפיו מוציא היה אם ובודאי
 נעשה שלא כלום מוכיח אינו והכתיבה בכתב אם כי קולו, נשמע בלי דברים ואין אומר

 וחזר ממש בו שאין כחרם בטלה והיא חז״ל וכתקנת התורה כדין המועלות המתנות כדין
היורשים. על הדין

המת. דברי לקיים מצוה

 ז׳׳ל הפוסקים בדברי יפה דהמסתכל הוא המת דברי לקיים מצוה דאמינא מאי האמנם

 מפיו בולעו ולהוציא לכופו שנוכל כדי אם כי הללו השיעורין כל נאמרו שלא יחזו עיניו
 ולמר ליה כדאית למר הנ׳׳ל התנאים דליתנהו דכל המת דברי לקיים שחייב המצוה מחמת
צוואתו. לקיים לנו אין ליה כדאית

 בעולם אביו רצון ולעשות המת דברי לקיים עליו מוטלת ודאי המצוה מיהא הא אבל
 לא אשר אביך ציוך כאשר תעשה לא לו יאמר אשר זה הוא ומי ותהי אמר הוא כי הנצחי

 לא כי הם היו כלא נהיו לא דבריו ע״כ כי הצריכים, התנאים משפטי מותו בעת לכוין ידע

להזכיר.

 ורק הצריכים תנאים חסר אם אף המת דברי לקיים דחייב קס״ח בסי׳ מהרשד״ם וכ״כ

כך. על אותו כופין שאין

 הלכה שהרי אב כבוד מצוות מצד צוואתו לקיים חייבים שבנ״ד שהוסיף דין מן ובר
 למפורש בהתאם רצונו לקיים חובה הבנות על וא״כ מותו לאחר מכבדו היא פשוטה

בצוואה.

מדבריו: מקצת ואצטט בזה שדן ס״ח סי׳ ח״א מהדו״ק רעק״א בתשובות ראיתי ואמנם

 הוא ואמו אביו קול השמעת ענין דגוף לומר יש אביו צוואת קיום לענין ״...ומעתה
 לדינא נ״ל ...ומעתה להם. צער ובהיפוך רצונם שיקויים להם רוח נחת שזהו רוח נחת כמו

 אולם אב... כיבוד מדין לקיים צריכים לפלוני ירושתם ממון ליתן צוואה דרך לבניו במצוה
 צוואת בזה לקיים חייבים ואינם שלהם ממון הוי הממון דירשו דכיון די״ל בזה אני מפקפק

 כים חסרון בו שיש דבר לבניו במצוה לדינא וצל״ע אב... משל אב כיבוד דקימ״ל אביהם
וצ״ע. הצוואה...״ לקיים צריכים אם הירושה ממון

רשם דמה בזה באורך לדון שכתב ט״ז - ט״ו אות רכ״ד סי׳ ח״ב במהרש״ם וראיתי

וז״ל:

 ראיה להביא נ״ל בן משל או אב משל מיקרי ירושה בממון בנ״ד אם הדין ״...ובעיקר

 היורש מחריב שפיר ברשותו בעודן נכסיו על דכיון ומבואר ע״ב... פ״ו ד׳ דכתובות מהא
כיבוד״. לענין דידן בנדון והכ״נ אב כבשל והוי בזה

 אלישיב הגרי״ש זצ״ל, הדם הגר״י בדין ישבו 87שכ״ב בערעור שכתבו בפס״ד וראיתי

 דבצוואה פסק הנ״ל בתשובה ובמהרש״ם י״ט( פד״ר )הודפס זצ״ל ז׳ולטי והגר״ב שליט״א
 בכלל הוי וזה ההורה רצון אחר למלאות חייבים והבנים אב כבוד משום בו יש זו כעין
 נ״ב סי׳ תשובה מינץ המהר״מ כמ״ש כופין מוראו ועל צוואתו, על לעבור שלא מורא

 היורש מחריב שפיר ברשותו בעודן נכסיו על שמצווה מכיון אב משל מיקרי ירושה ובממון
המת. דברי לקיים מצוה מדין בכה״ג לדון מש״כ עוד וע״ש אב כבשל והני לקיים
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 בצוואה לאמור בהתאם הרכוש ולחלק הצוואה בקיום לדון שיש נראה האמור לפי
ע״כ. הבוררים של לפס״ד תוקף אין אופן ובכל

 לקיים מצווה מצד וכן הורים ומורא כבוד מדין בזה שיש למעשה הלכה שפסקו הרי
המת. דברי

 אביהם רצון לקיים הבנות חייבות האב של רצונו היה מה לכל כשברור בנ״ד לפ״ז
זו. צוואה לקיים שיש לעיל שכתבנו הנימוקים שאר על נוסף וזאת

 קנין לומר דיש משום הצוואה לפסול דיש העיר שליט״א דומב הגר״ד עמיתינו והנה
 בקנין המתנה להקנות היתה דעתו בצוואה קנין וכתוב הואיל כאן, אין מתנה כאן אין

המתנה. בטלה קנין וכשאין

הדין. מקור נסביר הבה

איתא: ע׳׳א קנ׳׳ב ב׳׳ב במם׳

 אתרי ארכביה אמרי דרב משמיה רב בי קנין בה שכתוב מרע שכיב מתנת אתמר
 ואין בשטר אלא להקנותו גמר לא שמא בה... אדון מאי ידענא לא אמר ושמואל ריכשי

 דשמואל אדשמואל... ודשמואל אדרב דרב ורמי בטלה[... המתנה ]כשכך מיתה לאחר שטר
כחו... את במיפה קשיא לא אדשמואל

י׳ הלכה ומתנה זכיה מהל׳ בפ״ח הרמב״ם פסק וכך בדיני כשמואל הלכתא וקימ״ל
א. - ״ י

דידיה: דנידון שכתב קס״ז סי׳ בריב״ש וראיתי

 אלא להקנותו גמר לא שמא דאמר כשמואל וקימ״ל קנין בה שכתוב מפני צ״ע ״ועוד
 בטלה זו צוואה כל וא״כ כשמואל... פסקו והרמב״ם דהרי״ף מיתה לאחר שטר ואין בשטר

היורשים. בחזקת האלו הנכסים ונשארו

 להקנות היתה כוונתו קנין ועשה ומאחר תופס אינו הקנין אם בנ״ד גם לכאורה לפי״ז

בטלה. הצוואה וממילא בשטר רק

 על חוזר זה המועיל קנין שהיה בצוואה שנכתב מה שבנ״ד דעתי לברר רצוני תחילה
 מזוז הגר״מ עמיתינו שהשיבו מה מלבד הנ״ל עמיתי שמפרש כפי ולא ההסכם סעיפי כל

 עצמו והוא קנינים הל׳ שיודע שליט״א שפרן ר״מ הגאון ע״י נכתבה זו צוואה הרי שליט״א,

 צוואה ערך לדעתו אלא כשרה, הצוואה שכאילו המצווה את להטעות כיון שלא בפנינו אמר

 להקים רצונו כל כאשר מהספר, חסר שהעיקר באופן לפרש נוכל איך וא״כ למהדרין כשרה
 וקנינו... בצוואה כשכתב לי ברור לכן קנין??? יעשה לא זה ועל זה ואת הסבא, ע״ש הקרן

ה״הקרף. סעיף גם כולל זה הנז״ל כל על

אחרון(. לשון אחר הלך מצד כן לומר יש )גם

 מתנה כאן אין קנין כאן לומר נוכל לא בכ״ז שליט״א עמיתנו שהבין כפי גם אולם

 לכתוב ומבקש בא כשהוא היינו, בקנין להקנות שרצה מאחר דאמרינן דהא משום כאן, אין
רק רצה שהוא סיבות מיני ומכל לומר מקום יש בזה קנין ע״י זאת לעשות ומבקש צוואה
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 יודע לא הוא בנ״ד אבל בטלה, הצוואה כל ממילא תופס אינו כשהקנין ולפיכך קנין ע״י
 הרב אם צוואה, לי לכתוב קרן... להקים רוצה אני לו ואמר שליט״א שפרן להרב בא כלום,

המצווה. של מרצונו לגרוע בזה אין שהחליט כפי החליט שפרן

שכתב: מ״ג סי׳ חו״מ )חסון( שלמה בית בספר שראיתי קאי קושטא

 מיתה לאחר שטר ואין בשטר אלא להקנותו גמר לא שמא דאמרינן דהאי לומר ״ואין

 שהעדים היכא אבל מידו שיקנו או השטר שיכתבו כן שאמר הוא מרע שהשכיב מיירי התם
 הריב״ש תשובת שהרי ליתא נמי הא הכי, אמרינן לא מאמרו בלא ממנו הקנין נטלו מאליהן

 משמע ממני וקנו אמר שהוא אמר ולא בצוואתו הנזכר כל על קנין קבלו שהעדים היה ז״ל
שם״. שכתוב כמו א׳ דבר דהכל

 אמרינן לדבריהם והסכים הקנין נטל שהוא כיון מעצמם הקנין נטלו שהעדים ואפילו

דהנכסים. כיון מיתה לאחר... אלא להקנות גמר דלא דאפשר

 מתשובת והוכחו שלמה בית הרב שדברי יראה המעיין כי שכתבתי כמו שלענ״ד אלא
הוכחה. אינה מכבודו במחילה וכו׳ לעדים אמר שהוא כתב שלא מהא הריב״ש

כדכתבתי. בפשטות לחלק שכתבו בפד״ר מצאתי וכן

 לפסול אין מ״מ שליט״א ועמיתינו בנז׳ שלמה הבית כהבנת נחליט אם אף אמנם
 פסק וכך המקבל, של כחו ליפות וקנינן כתב אם לשמואל דאף בגמ׳ אמרינן שהרי הצוואה

י״א. הל׳ ומתנה זכיה מהלכות בפ״ח הרמב״ם

 קיימת היא הרי מיניה וקנינו שכתוב כגון המקבל כח ליפות כדי ממנו קנו ואם
 מתברר אם אף - מיניה וקנינן נאמר הצוואה ובסוף קנין בה שעשו שצוואה למדים נמצינו

 המועיל בקנין ונעשה הכל נכתב אכן ובנ״ד ומאחר פסולה הצוואה אין בקנין בעיה שיש
המקבלים. של כוחם ליפות בא זה

 בצוואה שהעדים במש״ב שליט״א עמיתינו בדברי להעיר לו יש נוספת נקודה

 פסולה השניה זו צוואה לדבריו אם פסול מצא ולא קנינים הל׳ יודעים כ״כ לא ״השניה״
 מותי לאחר עד בי אחזור שלא מנת ״על בצוואה: כתב כך כי קיימת הראשונה הצוואה אזי

 כנדרש עדים שני וע״י ידי על וחתומים כשרים צוואה ביטול שטר או צוואה ידי על אלא
 שהצוואה נראה הנז׳ מכל כאמור המועיל... בקנין נעשה שהכל חתם שפרן הרב ואח״ב
כשרה.

מעון בן נ. ד - ש ״ ב א ר

ז״ל. ז. פ.מ. המנוח צוואת לקיום בקשה ביה״ד לפני

הצוואה. לקיום המתנגדות בנות שתי אחריו הותיר המנוח

 עושה את וכן וחקירתם העדים הזמנת תוך באריכות ביה״ד בפני התדיינו הצדדים
מ.מ.שפרן. הרב הצוואה

הבנתו. לפי אחד כל סיכומיהם, את ביה״ד לפני הגישו הצדדים
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 אינה היא שלטענתו מכיון הצוואה, את לבטל סיכומיו פי על מבקש הבנות ב״כ
דין. פי על עשויה

כהלכתה. הצוואה את יקיים שביה״ד מבקש סיכומיו פי על העזבון מנהלי ב״כ

 לשונות את לברר יש הצדדים של מהסיכומים אחד בכל שנדון שקודם הראוי מן
 של הטיעונים במכלול ולדון לבוא נוכל וקניניו המצווה כוונת שיבורר לאחר כי הצוואה,

לפנינו. שנידונה לצוואה מתאימים ראיותיהם אם הצדדים,

 צוואה נעשתה תשמ״ח אדר ג׳ מתאריך דנים אנו שבה זו לצוואה שקודם לציין, יש

 שרוח אף כסלו ר׳׳ח מתאריך לצוואה מתייחם ביה׳׳ד אין תשמ׳׳ח. כסלו ר׳׳ח בתאריך קודמת
 בתאריך שנכתבה בצוואה הרחבה ביתר פורטו והקנינים היות אבל דבר, אותו הם הדברים

אדר. ג׳

 מן בזמן חתמתי או שעשיתי אחרת צוואה כל מבטל שהנני נכתב לצוואה א׳ בסעיף
זו. צוואה מלבד אחרת תעודה או צוואה לכל תוקף ואין הזמנים

 שנכתבה בצוואה אלא דנים אנו ואין כסלו ר״ח מיום הצוואה את המצווה ביטל א״כ

הצוואה: וז״ל תשמ״ח אדר ג׳ מתאריך כתיבה במכונת

צוואה
קיצו. יבוא ומתי פקודתו יום את יודע אדם ואין הואיל

 שייעשה מה לגבי הוראותי ואת האחרון רצוני את ולהביע לצוות והחלטתי והואיל
ושנותי. ימי אריכות לאחר להלן המפורט ברכושי

.מם׳ ת״ז נושא ז. שיינדל בן פ.מ. מטה החתום אני לכן .  בהיותי ברק, בני ... מרחוב .
 הטוב, ברצוני והחוק, הדת פי על הדרושות הבחינות מכל ומיושבת שפויה צלולה, בדעה

לאמור: לביתי בזה מצווה כפיה או הכרח אונם, שידול, ללא

 תוקף ואין הזמנים מן בזמן חתמתי או שעשיתי אחרת צוואה כל בזה מבטל הנני א.
זו. צוואה מלבד אחרת תעודה או צוואה לכל

 ושלמה גמורה במתנה נותן הנני זו צוואה פי על לזוכים נותן שאני מה כל את ב.

 צוואה ביטול שטר או צוואה ידי על אלא מותי לאחר עד בי אחזור שלא מנת ועל מהיום
בחוק. כנדרש עדים שני וע״י ידי על וחתומים כשרים

 העולם מן פטירתי קודם אחת ושעה ומעכשיו מעתה ומקנה ונותן בזה מצווה הנני ג.
חוק: כל ולפי תוה״ק דין לפי דבר לכל ביותר המועיל הקנין לפי

 של דולר אלפים( )עשרת - .10,000 של הסך את ל. שענדיל( בת )ה. ג. לאחותי .1
בשקלים. הברית ארצות

אחת. לכל ש״ח 100 של הסך את ג. ו-ב. ם. ח. ר. בנותי, לשתי .2

.3,000 של הסך את ב. ר. ש. אחותי לבת שיוולד ילד לכל וכן מנכדי אחד לכל .3

 בלי מ.״ ״פ. בשם שיקרא ובתנאי אם בשקלים, הברית ארצות של דולר אלפים( )שלושת -
והיהדות. התורה בדרך ילכו שההורים ובתנאי וגרעון תוספת שום
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 בארצות אחותי מילדי אחד לכל בשקלים הברית ארצות של דולר )אלף( - .1,000 .4
 לילדיו וכן גרעון או תוספת שום ללא מ. פ. לילדו שם יתן אשר מנכדיה אחד ולכל הברית

 שום ללא מ.״ ״פ. של לילדו שם יתן אשר הברית ארצות מקליוולנד, ז. ל. של ונכדיו
והיהדות. התורה בדרך שילכו בתנאי גרעון, או תוספת

 יקרא אשר ובלוד, מלאכי בקרית חב״ד, ושיכוני חב״ד כפר מהישובים אדם לכל .5
 ילדים (10) מעשרה יותר לא אולם פטירתי, לאחר הראשונה בשנה לו שיוולד הילד את

 )חמש - .500 סך גרעון, או תוספת שום בלי מ.״ ״פ. בשם האמורים מהישובים אחד בכל
ומצוות. תורה שומרי יהיו שההורים בתנאים בשקלים הברית ארצות של דולר מאות(

 בזה מצווה הנני הכלל, מן יוצא ללא שהוא סוג מכל ונכסי רכושי יתר כל .1 ד.
 קדישא ״סבא בשם קרן לייסוד העולם מן פטירתי קודם אחת ושעה מעכשיו ומקנה ונותן

 תשאר והקרן צדקה למטרות קודם יהיו שרווחיה ״הקרן״( )להלן: ז.״ מ. פ. ע״י משפאלא
קיימת.

 ופירסום משפאלא קדישא הסבא על ומעשים סיפורים לפרסם תהיינה הקרן מטרות .2
לילדים. חינוך מטרות וכן אודותיו קסטות הוצאת ולילדים, למבוגרים ספריו והדפסת

 מנדל הרב פרידמן, דוד אליעזר הרב גרוזמן, מאיר הרב ה״ה את בזה ממנה הנני .3
 אותם משחרר ואני עזבוני וכמנהלי הקרן כמנהלי אורנשטיין, מאיר עו״ד והרב שפרן

התחייבויותיהם. למילוי המשפט לבית כלשהי ערבות לתת מהצורך

 ו/או העזבון ממנהלי שניים של חתימה פי על תהיה מהקרן כספית הוצאה כל .4
הקרן. מנהלי

 היא לקרן הכסף הקדשת כי העזבון, מנהלי ו/או הקרן למנהלי גם מצווה הנני .5
מ (4מ (3מ שבסעיפים הסכומים לתת שיוכלו ובתנאי באופן מהקרן. לעיל (5ו-

 בקנין ונעשה לקרן הסכום מקנה הריני זו, צוואה של חלק תופס לא ח״ו אם .6
תשמ״ח. אדר לחדש ג׳ ביום קנין וקיבלתי באעה״ח הנ״ל כל על המועיל

 מותי ולאחר מהיום וניתן בי אחזור לא אם וראובן ובני גד בני בתנאי נעשה הנ״ל כל

מ (1מ סעיפים דהיינו המועיל, בקנין ונעשה  חלק סודר בקנין להם והקניתי מהדירה (2ו-
הנ״ל. הסכומים מזה נטו לקבל שיוכלו בדירה

מ (3 ג) סעיפים  לו שיגיע ילד כל לאבי חייב שאני מודה שהנני ע״י קנין נעשה (5ו-
מ (4מ סעיפים לפי  ובתנאי שמי על וייקרא הילד לו כשיוולד פרעונו שזמן הנ״ל סך (5ו-

מהתחייבות פטור הנני אלו סכומים (1ת בסעיף הקרן ע״י יותר לא שאם זו בהתחייבות שיש
זו.

.מרח׳ ... ז. ת. ר. י. בפני שהצהרתי ולאחר .  צוואתי שזו מרח׳.... ז.... ת. ט. ו-א. .
בפניהם. עליה חותם הנני האחרונה,

תשמ״ח אדר ג׳ היום

ז. מ. פ.
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ם.........ז ת. ט. וא. ... ז. ת. ר. י. מטה החתומים אנו שרי א בן מ. פ. שמר בזה מ
 תוה״ק דין עפ״י מידו וקנינו בפנינו עליה וחתם צוואתו זו כי בפנינו הצהיר ז. שיינדל

 ואנו הנ״ל המצווה להוראות ובהתאם זה צוואה שטר עפ״י הזוכים לטובת חז״ל ותקון
 שום לנו ושאין דין פסולי ולא קטינים שאיננו הירושה חוק עפ״י בזה ומאשרים חותמים

 בדעה הטוב, מרצונו בנוכחותינו חתם הנ״ל ושהמצווה הנ״ל המצווה עם קירבה יחסי
 הנ׳׳ל המצווה של בנוכחותו חותמים אנו וגם כלל וכפיה שדול אונם, כל ללא צלולה,

מאתנו אחד כל של ובנוכחות

ט. א. ר. י.

בצוואה. הנראה כפי המצוה דברי את נבאר ועתה

 קודם אחת ושעה ומעכשיו מעתה ומקנה ונותן בזה מצוה הנני נאמר ג׳ בסעיף
 (1 חוק כל ולפי תורה׳׳ק דין לפי דבר לכל ביותר המועיל הקנין לפי העולם מן פטירתי

 לכל וכו׳ דולר 1,000-. (4 וכו׳. מנכדי אחד לכל (3 וכו׳, בנותי לשתי (2 וכו׳. לאחותי
 הנני הכלל מן יוצא ללא שהוא סוג מכל ונכסי רכוש יתר כל נאמר (1דץ בסעיף וב׳ אדם

וכו׳. קרן לייסוד העולם מן פטירתי קודם אחת ושעה מעכשיו ומקנה ונותן בזה מצוה

 המועיל בקנין עושה שהוא נאמר שבו ג׳ שסעיף ברור עולה הסעיפים בשני נדייק אם
 שבו ד׳ בסעיף ג׳. שבסעיף ,5 ,4 1,2,3 ס״ק על נאמר זה חוק, פי ועל דבר לכל ביותר

 ומקנה ונותן מצווה הוא אלא המועיל בקנין מקנה שהוא כלל כתב לא בזה הקרן על מדובר
 פי על כתב ולא המועיל קנין לפי כתב ולא העולם מן פטירתו קודם אחת ושעה מעכשיו

חוק. כל

ד׳ לסעיף חוק, פי ועל המועיל הקנין לפי נאמר שבו ג׳ בסעיף בצוואה זה חילוק
 6 לסעיף בהמשך הצוואה בהמשך נראה חוק, פי ועל המועיל הקנין לפי נאמר לא שבו

 ולאחר מהיום ונותן בי, אחזור לא אם וראובן ובני גד בני בתנאי נעשה הנ״ל כל נאמר

(.1ג) סעיפים דהיינו המועיל בקנין ונעשה מותי,

 מהדירה, (2מ (1מ בסעיפים הכסף לגבות יצטרכו ואם קרקע, אגב בקנין נעשה (2מ
 (5מ (4ג) (3מ סעיפים הנ״ל, הסכומים לקבל שיוכלו בדירה חלק סודר בקנין להם והקניתי

 מה פירט וגם ג׳, לסעיף הוא המועיל שקנין מפורש הרי וכו׳ מודה שהננו ע״י קנין נעשה
המועיל. בקנין עשוי הוא גם ד׳ שסעיף הזכיר ולא המועיל לקנין כוונתו

 המועיל הקנין מהו 6 בסעיף להלן פירש ג׳ בסעיף שכתב המועיל בקנין זה ולפי

 בקנין כותב היה ובאם אותם, כתב לא עצמו הוא אשר דברים המועיל בקנין להכניס וא״א
 שכל אומרים היינו בזה להקנות שברצונו המועיל הקנין מהו מפרט היה ולא בלבד המועיל

 הוא המסרים בקנין שרק מפורש כתב והוא היות אבל מקבלים, היינו להועיל שיכול קנין
כיון. ולא רצה לא עצמו שהוא בקנין להקנות א״א להקנות רוצה

 הסכום מקנה הריני זו צוואה של חלק תופס לא ח״ו שאם נאמר 6 סעיף בתחילת
המועיל. בקנין ונעשה לקרן
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 החלק אותו את בקנין נתפסת לא הצוואה של חלק אם כוונתו הדברים את נפרש אם
הרגיל. בקנין הקנה הוא ד׳ שבסעיף הקרן אבל המועיל בקנין לקרן מקנה הוא

(3) (2) (1ג) סעיף על רק נאמר חוק פי ועל המועיל שקנין שכתבנו מה מכל העולה
 הוא מה פירט המועיל בקנין עושה שהוא שנאמר מה שגם וכן ד/ סעיף על ולא (,5) (4)

מידי. לא ותו שפירש מה אלא המועיל בקנין לנו ואין להקנות כדי שעשה המועיל קנין

בפנינו, הצהיר וכו׳ מ. פ. שמר בזה מאשרים וכו׳ הח״מ ״אנו נאמר העדים בחתימת

 הזוכים לטובת חז״ל ותיקון תוה״ק דין פי על מידו וקנינו בפנינו עליה וחתם צוואתו זו כי
 מידו שקנינו שכתבו אף הרי וכו׳. הנ״ל המצווה להוראות ובהתאם זה צוואה שטר פי על
 חז״ל ותיקון שכתבו שבזה לפרש אפשר והיה הזוכים, לטובת חז״ל ותיקון תוה״ק דין פי על

 הוראותיו, אחר לילך לנו יש המצווה להוראות בהתאם שכתבו מכיון אמנם קנין לכל כוונתו
 הקנין וכפי המועיל, קנין נאמר שבהם לסעיפים רק הוא המועיל קנין הוראותיו פי ועל

מפורט המועיל בקנין ג׳ סעיף קניניו גם סעיף כל ולכן לכך מעבר ולא שפרש המועיל
סודר. קנין המקובל כפי שפירושו בקנין ד׳ וסעיף

 המועיל הקנין לפי וכו׳ מעכשיו ״ומקנה ג׳ בסעיף שנאמר אף שעל להוסיף עוד יש

 המועיל הקנין את 6 בסעיף אח״כ כשפירש חוק, כל פי ועל תוה״ק דין לפי דבר לכל ביותר
 חוק פי על כוונתו האם חוק איזה פירש לא גם חוק, פי על הזכיר לא להקנות שבכוונתו

 אמריקאי חוק צרפתי, חוק אנגלי, חוק שבעולם, חוק כל פי על כוונתו אולי או המדינה

 לחוק כוונתם אין הירושה חוק פי על מאשרים שהם שנאמר העדים בחתימת גם וכו׳, וכו׳
 ואין דין פסולי ולא קטינים שאיננו הירושה חוק פי על אלא מקנים, הם פיו שעל הירושה

 פי על מידו שקנינו קודם כתבו כבר הקנין כי הירושה חוק פי על מקנים שהם כוונתם

החוק. לפי ולא תורה בדין הקנו הרי חז״ל ותיקון תורה״ק

 שהיא מכיון הצוואה את לקיים צריך ביה״ד כי הנתבעים, ב״כ בטענת נראה ועתה
קמ״ה עמ׳ י״ב סי׳ א׳ כרך אהרן כפי שו״ת ספר על יסודותיו ובנה המדינה חוקי לפי תקפה

 המצטרפות ההקנאות מדרכי דבר שום ולא קנין ולא עדים לא שם שאין בצוואה שדן קנ״ג -

 ודתי נימוס עפ״י עשויה אשר צוואה לקיים מקום יש האם שם ודן תורה״ק, דין פי על
 אהרן כפי ובעל הדתות, ונימוסי חוקי פי על אלו צוואות לקיים המנהג ופשט הצרפתים,

 בריאה היא צוואה דהאי וכתב שנהגו, המנהג ומטעם ותקיפה שרירה הצוואה כי פסק שם
וכו׳. נהגו כן כי אותה מזיזים אין שבעולם כוחות כל ואפילו וקיימת וחזקה

 וכפי דידן, לצוואה אהרן כפי שו״ת בעל שדן מה דומה שאין יראה הרואה כל והנה
 על נעשו ולא הצרפתים וחוקי נימוסי פי על שנעשו צוואה הם שנעשו שהצוואות שכתב

 וכך נימוסיהם עפ״י לעשות הוקבע אשר במקום דאיירי אהרן בכפי ועי״ש כלל הדין פי

המנהג. אחר שנלך תיתי מהיכי שם כתב פשוט לא כשהמנהג אבל פשוט המנהג

 דיקדק ולכן תורה דין עפ״י לעשות רצה שוודאי חרדי אדם ע״י נעשתה זו צוואה והנה
 גדול לפוסק ומקובל גדול רב הוא הצוואה עורך וגם כדין הם שלדעתו הקנינים כל לעשות

צוואה מקבלים שאין הדין בבתי פשוט שהמנהג רק לא וא״כ דין פי על לעשות רצה וודאי
לפני שמגיעים יום בכל ומעשים הצוואה יקיימו המשפט שבבתי אף דין פי על שאינה
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 היו כן המשפט שבבתי אף הצוואה, מקיים אין וביה״ד הדין עפ״י שאינם צוואות ביה״ד
 שבעל וודאי דין פי על שאינם הצוואות לקיים המנהג אין הדין שבבתי ופשוט מקבלים

 שכתב מה י״ל גם הדין, פי על ולא החוק פי על רק תהיה שהצוואה רוצה היה לא הצוואה
 כותב קיימת הצוואה שאין המדינה חוק פי שעל שיערער דהוא מאן יהיה שאם חוק פי ועל

יקבע. התורה דין שרק היתה כוונתו שוודאי אף חוק פי על שנעשית הוא

 שנעשו בצוואות איירי שם ח״ד אחיעזר משו״ת הנתבעים ב״כ שהביא מה גם
 דשטרות דינא הך נאמר לא בערכאות אושר שלא שבמקום שם כתב ומפורש בערכאות

 מכיון דין פי על שרצה נראה ורצונו הדין פי על הנעשה ששטר וברור בערכאות, העולים
המדינה. חוקי פי על ולא הדין פי על שיהיה רצונו ודאי צוואות שעושה גדול לרב שבא

עי׳ כשרים בערכאות העולים צוואות שטרי ל״ב סעיף רנ״ג סי׳ מהרמ״א שהביא ומה
רק דהוא ועוד הסמ״ע שביאר וכפי הרמ״א כתב ושם ס״ח לסי׳ שציינו הגר״א וביאור ש״ך

לא זה כאן כי לעניננו שייך לא זה ולכן שכ״מ דברי ע״י נעשה והקנין לקנין ולא לראיה
כדברינו. שכתב קס״ה סי׳ ח״ו יצחק מנחת שו״ת ועיין שכ״מ,

ממעות לצדקה שנותנים צוואות על כתב, ק״ה סי׳ ח״א העזר אבן משה באגרות והנה

אחרים שביד חוב לצדקה לתת יכול אינו והרי האג״מ ונשאל מלווה שהוא בבנק להם שיש
 מצד הקנאה שאין מצד חסרון שאין באג״מ וכתב ס״ה, רנ״ח סי׳ יור״ד בשו״ע כנפסק
 שצוואה ק״ד בסי׳ שם שכתב וכמו קנין א״צ כדבריו יעשה שודאי כיון שמצדו המלוה,

 דעת גמירות לך אין כדבריה ודאי שיעשו דמלכותא בדינא המצוה כדברי יתקיים שודאי
קנין. וא״צ מזה גדול

 דעת גמירות לשורה דמלכותא דינא מהני דמה בדבריו לדון הרבה שיש אף והנה
 הראשונים שכתבו כמו הוא מלוה להקנות החסרון הרי הא קנין, בלא מלוה שיקנה גדול

יהני דהיאך בהלואה קנין מהני דלא טעמא דהיינו אמר, שאם ד״ה נ״ה כתובות תום׳ עיין
דהרי מהני, לא גדול דעת בגמירות ואף קנין, בו נתפס אין דחוב בעין, שאינו לדבר קנין

דעת. הגמירות משום הוא קנין דין כל

 מדרשא בבי מטו וכבר דעת הגמירות הוא הקנין דין ביסוד כ״ב סי׳ חו״מ חזו״א עיין
 אות ו׳ סי׳ ח״א יעקב חבל ובספר ברש״ש ועיין אקנויי ד״ה י״ח, בכורות התום׳ ע״פ דהוא

י״א. סי׳ שקאפ לר״ש הקנינים ובמערכת ט״ו.

 ע״פ הוא הצוואות חוקי דכל באמריקה אלא האג״מ אמר לא דבריו דכל נראה האמנם
 דבבתי ישראל בארץ כאן אבל דעת, לגמירות דמהני לאג״מ דס״ל י״ל בזה דמלכותא, דינא

 ע״פ שלא תעשה שהצואה רוצה היה לא שהמצוה כתבנו וגם ההלכתי, הדין ע״פ דנים הדין
 שליכא ודאי החובות, לגבי הצואה תתקיים לא המועיל קנין בלא הדין דע״פ וכיון דין,

 צואה מהני דמלכותא דינא שמצד האג״מ שדן מה גם לאג״מ. החוב להקנות דעת גמירות
 דכל בחו״ל רק דזהו פשוט דמלכותא דינא ע״פ הצואה לתת השתעבד שהבנק כיון בחוב

 תוקף להם אין בחו״ל הרבניים הדין ובתי דמלכותא דינא ע״פ רק הם הבנקים השתעבדות

 הדין בתי של צוואה קיום וצו ירושה צווי מקבלים שהבנקים ישראל בארץ כאן משא״ב
דמלכותא דינא איכא א״כ בדין, תקיפה שאינה ירושה צו מוציא ביה״ד אין הדין פי ועל
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 לדברים לצואה תוקף אין דין וע״פ הצוואה, קיום בי״ד שמוציא מה ע״פ הבנק לשעבוד
בהם. תופס קנין שאין

 בבנק המופקדים בכספים דמלכותא דינא דמהני כהאג״מ, נאמר אם דאף עוד ]ונראה

 כספים על זה כתב שהאג״מ ברור הצוואה, את לקיים והשתעבד לתתם, משועבד והבנק
 לא שהם שייך לא זה פרטיים אנשים אצל שנמצאים כספים על אבל בבנק, המופקדים
 אצל שנמצא מהחוב חלק כאן יש הרי בנידונינו צוואות, לקיים החוב בלקיחת נשתעבדו

 קנין, הואיל ולא קנין, היה לא וע״ז לצדקה שיחול קנין צריך ודאי ובזה פרטיים אנשים
מוחזקים[. והיורשים להלן שכתבנו כמו וחמור את בזה והוי

 רק הוא בצוואה שמופיע חוק פי שעל כתבנו כבר כי דמילתא לרווחה כתבנו זה וכל
חוק. כל פי על שזה כתב לא ד׳ סעיף על אבל ג/ סעיף על

 הרמ״א ע״פ המועיל לקנין שכוונתו (,1דץ בסעיף גם הצוואה לקיים אפשר היה והנה

 מחמת בו שכתב שמעון על בקנין שטר שהוציא ראובן השו״ע שכתב בענין ס״ו ם׳ סי׳
 על שכתבו שבשעה שמעון וטען מהן, לגבות נכסי כל לו ושעבדתי זוז מאה לו שנתתי

 וכתב ראיה להביא התובע על וכו/ בעולם שלא דבר מקנה אדם ואין בידו היו לא עצמו

 האומר דכל זה, על חולקים רבים אבל רבוותא וקצת הרי׳׳ף לשיטת הוא זה דכל הרמ׳׳א
 בקנין שהקנה ודאי אמרינן שהקנה דמאחר וכו׳ בע״ד הודאת הוי וכך כך לפלוני נתתי

המתנה. מקבל וקנה המועיל

 ונותן בלשון כתב הרי וכו׳ ונותן בזה מצווה הנני רכושי יתר כל כתב (1זץ ובסעיף

המועיל. קנין למעשה בע״ד הודאת משום בזה יש הרי הרמ״א דברי ולפי

 במקום וא״כ הודאה לשון אינו נתתי שגם הרי״ף כדעת השו״ע שדעת אף והנה
 הדין שבספק וכדלקמן, השו״ע כדעת קי״ל לומר הדין מן היורשים יכולים פלוגתא

מידם. להוציא וא״א מוחזקים נקראים דהיורשים

 שהיה אמרינן נתתי בלשון דרק סק״ל ש״ך עיין יודה הרמ״א גם שכאן נראה האמנם
השולחן בערוך ועיין המועיל בקנין שהיה אמרינן לא נותן בלשון אבל המועיל בקנין

נותן בלשון וסיים נתתי בלשון תחילה כתב שאם נתיבות ועיין להלכה הש״ך דברי שהביא
המועיל. לקנין בע״ד הודאת ואין בתרא לישנא בתר אזלין

 בזה אין וא״כ נותן לשון כתב ג׳ בסעיף וכן נותן בלשון כתב הרי זו בצוואה והנה

המועיל. לקנין בע״ד הודאת

 מחצית עיסקא בהיתר הנם פאג״י ובבנק המזרחי בבנק הכספים כותב: הנתבעים ב״כ

 לעולם בא שלא דבר נחשב אינו ולכן כמוחזק נחשב הפקדון של החלק מלוה, ומחצית פקדון
 ובפתחי בשטר, שהוא אע״פ במלוה שנים פי נוטל הבכור שאין הדין את להלכה וציין

בפתחי והביא ראוי, הוי דמלוה ופלגא מוחזק מקרי דפיקדון פלגא דעל הרדב״ז בשם תשובה

הפנ״י ודעת דמלוה פלגא אף מוחזק חשיב עיסקא שטר דכל דס״ל פוסקים דיש תשובה
דמלווה. פלגא על ולא מוחזק חשיב דפקדון פלגא על דרק הרדב״ז כדעת

 לו יש מלוה דין דמלוה פלגא האי אם פקדון, ופלגא מלוה דפלגא עיסקא בדין והנה
דדעת ורש״י המהרמ״מ בזה דנחלקו סק״ב ס״ז סי׳ בקצוה״ח הביא כבר התורה דכל כמלוה
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 רש״י לדעת אשה, בו לקדש יכול ואינו משמטת ושביעית דכה״ת מלוה דין המהרמ״מ
מלוה. בפלגא אשה לקדש ויכול משמטת, דאינה

 דכתב ע״ב ק״ד דף ב״מ זרוע באור הובא חננאל רבינו דעת הוא כן רש״י כדעת והנה
 בחזקת לעולם שהקרן ניתנה, להוצאה ולא ניתנה ולמתן למשא הוא, מלוה דפלגא דאע׳׳פ

קאי. עיסקא מריה

באגב, להקנות יכול אם המלוה בחלק בעסקא להסתפק כתב סקל׳׳ה ס׳׳ו סי׳ ובקצוה׳׳ח

 ורש׳׳י, ור׳׳ח המה׳׳מ שנחלקו במה תליא ולכאורה באגב, להקנותו דיכול מהנימוק׳׳י והביא
 שהסכים סקל׳׳ח שם המשפט בנתיבות ועיין ככה׳׳ת, לו יש מלוה דין מלוה לפלגא אם

 שכתב מה על רי׳׳א סי׳ חו׳׳מ שלום במשפט ועיין באגב להקנותה יכול מלוה שפלגא לקצוה׳׳ח

 להקנות יכול אם בעסקא לעיין דיש שם כתב ובמסירה בכתיבה מקנהו בשטר שבמלוה בשו״ע
עי״ש. אשה לקדש ויכול משמט מלוה בפלגא אם הראשונים במחלוקת שם ותלה במלוה פלגא

 דמה די״ל עליו, דחלקו י״ל כהנימוק״י, תירצו לא שהראשונים מזה ראיה להביא ואין

 זוזי אפיק דבפשטות ע׳ דף בב״ק התום׳ שכתבו כמו הוא כהנימוקי״י להעמיד רצו דלא
כהנימוק״י. ס״ל בב״ק דהתום׳ דכתב שלום במשפט וע״ש עסקא, ולא מלוה הכוונה

 והנתהמ״ש הקצוה״ח לדעת בעסקא הוי בבנק המופקדים דהכספים דידן בנדון ולפי״ז
 הביא שלום ובהמשפט הקצוה״ח שהביא המה״מ דלדעת כיון האמנם באגב, להקנות יכול

 המה״מ כדעת קיי״ל לומר יכולות היורשות הרי יכול, דאינו הרשב״א מתשו׳ כן מפורש
והרשב״א.

 חלק אף אלא נקנה, אינו המלוה חלק רק דלא מודו כו״ע דידן דבנדון נראה האמנם

 ביד פקדון לו שהיה מי וז״ל כתב ז׳ סעיף רי״א סי׳ חו״מ בשו״ע דהנה נקנה אינו הפקדון
 הוא והרי הוא בעליו ברשות שהפקדון לפי במתנה או במכר מקנהו זה הרי אחר סוחר

 להוצאה מלוה אבל ניתנה, להוצאה הפקדון דאין סקי״ג ובסמ״ע וכו', קיים שהוא בחזקת

 הואיל בזה דגם באגב להקנותם יכול גם בפקדון דמעות ס״ט ר״ג סי׳ חו״מ ובשו״ע ניתנה

 מטלטלין דרק יוסף מהשארית הביא סק״ה ובקצוה״ח כברשותו, הוי ניתנה, להוצאה ולא
 יכול פקדון שמעות לפי נראה והטעם מעות, ולא להקנותה ויכול דידיה ברשות הוי דפקדון
 דמהשו״ע כתב הקצוה״ח האמנם משונה, קשר קשור ואין מותרין כשהן להוציא הנפקד

 ועיין יעו״ש. דידיה ברשות הוי בהן השתמש ולא הוציא שלא זמן כל במעות דגם משמע
 אינם אם מעות אצלו והופקד חנוני או שולחני הנפקד היה ס״ז רצ״ב סי׳ חו״מ שו״ע

בהן. להשתמש מותר קשורים ולא חתומים

 פקדון במעות ברשותו אינו חשיב כבר להוציא דיכול דכל יוסף השארית לדעת והנה
 במעות בהן בנשתמש להקצוה״ח גם אבל ברשותו חשיב הוציאם שלא דכל ס״ל והקצוה״ח

 הפקדון בחלק גם הבנק הבנק, עם דבעסקא פשוט נראה והנה ברשותו אינו חשיב פקדון
 שהביא סק״ה מ״ב ל״ה פרק יהודה ברית בספר ועיין בפקדון, מונח ואינו משתמש

 היתר שום אין המעות עם המקבל עושה ומה מהסחורה כלל יודע אינו כשהנותן מהרידב״ז

 שע״פ עיסקא בהיתר וכ״ש הפקדון, חלק על אף פרוזבול לכתוב ומחריב שביעית לענין
מלווה. כולו ואח׳׳ב פקדון אחת שעה שהוא מהר׳׳מ תקנת
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 שהאריך לאחר מקרלין פרידמן דוד להרב סק״ג ז׳ סי׳ חיור״ד דוד שאילת ובספר
 לזכות יכולת דאין לי נראה דפקדון בפלגא וכן וז״ל כתב המלוה חלק על בעיסקא בהקנאה

שאינה סחורה איזה קנית על שנתנה או לאחר בהלואה שהיתה ההקנאה בעת יודע דמי
קנין. ע״ז לחול ביכולת אין ולכן הכסף הוציא והלה בעינה

 הקצוה״ח גם דידן עיסקא שבהיתר כתב כ״ג סי׳ רביעאה מהדורה ומשיב בשואל ועיין

 שיכרא ביה למשתי אפילו יכול דהלוה דידן עסקא דבהיתר שכתב ועי״ש נקנה שאינו מודה

 פקדון הוי לא שוב לשנות שמותר וכל דפקדון יד שולח מקרי לא דבר בכל להוציאו ויכול
בזה. שהאריך עי״ש

 בבנק מופקד שהכסף דידן בנדון המועיל, קנין שהיה נאמר באם כתבתי זה כל הנה

 שכתבנו כמו דהעיקר דמילתא לרווחא זה וכל להקנות, וא״א מלוה הוי דפקדון פלגא גם
 סודר לקנין כוונתו קנין שכתב שמה וודאי המועיל קנין כתב לא ד׳ בסעיף הצוואה דבעל

 בעין הפקדון חשיב אם דממ״נ דפקדון, פלגא על ולא דמלוה פלגא על לא מועיל לא וע״ז
 הוצאה, חשיב ואם סודר ובקנין בחליפין ולא באגב רק נקנים אינם מעות הרי מעות והוי

 כשהוציא ולקצוה״ח ג', במעמד רק להקנותה יכול ואין מלוה הוי יוסף השארית לדברי

קנין. מהני ולא מלוה הוי ובכה״ג הוציאום ודאי הבנק והרי

 לעיל שבררנו פי על הא המועיל, לקנין כוונתו ד׳ דסעיף נאמר אם דאף עוד, ונראה

 זה ולפי ג׳ מעמד בקנין רק להקנותם יכול כ”וא מלוה, חשיב הפקדון של אף דהכספים
 לומר נראה אין הלווים לו שחייבים ומה שבבנק הכספים הקנה ובזה ג׳ מעמד שהיה נאמר

 דהיינו המועיל בקנין ונעשה מותי ולאחר מהיום ניתן וכו׳ הנ״ל כל כתב 6 דבסעיף כן,

מ (1מ שבסעיף כספים והרי אגב, בקנין (2מ (1מ סעיפים  או בבנק מהכספים יקחו (2ו-
 במעמד הקנה שלא הצוואה מסדר על ופלא באגב נקנה אינו ומלוה מלוה הוי וא׳׳ב מהלווים

 והעדים בפנינו, היה לא הלווה כי ג׳ במעמד בקנין להקנותם יכל שלא פשוט אלא ג',
 זה המועיל בקנין נקנה אם גם וע״כ לחתום להם כשקראו שבת במוצאי היה שזה העידו

(1ג) סעיף גם ולפ״ז נקנה לא והלווים הבנקים של החוב וא״כ ג׳ מעמד בקנין דלא וודאי

לגבות יצטרכו ואם בצוואה דכתב דמכיון אלא חוב היה שזה מכיון למקבלים נקנו לא (2ו-ג)
באגב. נקנה לא וודאי זה לולא אבל מהדירה, חלק בקנין להם הקנה מהדירה הכסף

 כשבעל זה וכל וכתב המועיל הקנין בדין דן בסופו, ס״ו רי״ב סי׳ חו״מ השלחן ובערוך
 איך יודעים שאינם כיון הכתיבה מועיל מה דאל״ב אלו בדינים בקיאים העדים או דבר

עכ״ל. בדינם בקיאין מסתמא בי״ד דכל בבי״ד שטר לעשות טוב ולכן מועיל

 על חתום והוא בצוואות ובקי חשוב דיין והוא גדול ת״ח הוא הצוואה עושה והנה
 ולצורך ביותר, המועיל הקנין הוא המועיל לקנין דכוונתו ומסתבר הראשונה, הצוואה
 ד׳ דבסעיף נאמר אם אף לומר נצטרך והנה ג׳. מעמד הוא ביותר הטוב הקנין הצוואה

 שכתבנו כמו ג׳ מעמד הזכיר לא 6 דבסעיף אף ג׳ למעמד הכוונה המועיל לקנין כוונתו
 לא השניה שהצוואה ברור זה הא ג׳ מעמד שהיה נאמר אם ואף הלווה היה שלא מכיון

 אנשים דהם אף והעדים בפרוטוקול כמובא העו״ד אצל נעשה וזה ת״ח, אותו בפני נעשתה
עשו או חשבו דלא וודאי בקנינים, בקיאים הם דאין אומר אם בכבודם אפגע לא חשובים
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 זה וע״כ הלווים כאן היו שלא וודאי במוצ״ש היה שזה ספרו שהעדים גם מה ג׳ מעמד
החובות. ובעלי הבנקים של החובות להקנות יועיל ולא ג׳ מעמד קנין כאן היה שלא פשוט

 הבנק פקיד שהיה נאמר אם אף שלשתם מעמד כלל שייך אם עוד לדון שיש מה

 ההנהלה הוראות עושה רק והוא הנפקד שליח רק הוא הבנק נציג שהרי הצוואה, בשעת
 השולחן ערוך עמד זה ובדבר ג', במעמד מהני אם לדון יש ובכה״ג הנפקד עצמו הוא ואין
 שאמר ראובן כגון בידו שהמעות מי של שלוחו אם להסתפק ויש וז״ל כ״ג ס״ק קכ״ו סי׳

 אם לוי קנה אם ללוי תנם שולחך שמעון ביד לי שיש מנה לוי בפני שמעון שעשה לשליח
 שליח מ”מ מהני המקבל דשליח דאף השולחן לערוך דס׳׳ל הרי קנה, דלא נוטה והדעת לאו

 כי יהני לא הבנק פקיד שהיה אף הכא ה״ה וא״כ מהני דלא הנותן שליח כדין הוא הנפקד
 א״א ע״כ ואשר כאן, היה הבנק שמנכ״ל מסתבר לא וזה ההנהלה שליח הוא הבנק פקיד
שלשתן. למעמד כוונתו המועיל דקנין לומר

 ברם באודיתא, החובות את והקנה לאודיתא, כוונתו המועיל דקנין לומר אפשר והיה
 בזה דנחלקו דהביא ס״ט ר״ג סי׳ חו״מ שו״ע רע״א עיין חוב, להקנות מהני אודיתא אם זה בדין

בחוב. מועיל אינו אודיתא דקנין מדבריו שנראה סק״ג קצ״ד סי׳ בקצוה״ח ועיין הראשונים

 מעתה ומקנה ונותן בזה מצווה הנני כתב ג׳ דבסעיף בצוואה, עוד לדון שיש מה

 מכל ונכסי רכושי יתר כל כתב ד׳ בסעיף וכן העולם מן פטירתי קודם אחת ושעה ומעכשיו
 קודם אחת ושעה מעכשיו ומקנה ונותן בזה מצוה הנני הכלל מן יוצא ללא שהוא סוג

קודם. אחת ושעה מעכשיו כתב הרי העולם, מן פטירתי

 מהיום כתב הרי מותי, ולאחר מהיום וניתן וכו׳ נעשה הנ״ל כל כתב 6 סעיף ולאחר

מיתה. ולאחר

אחת. ושעה היום ובין מותי ולאחר מהיום בין לדינא נפק״מ יש והנה

 לבניו נכסיו הכותב במתני׳ קל״ו דף בב״ב הוא מותי ולאחר במעכשיו הדין מקור הנה

מיתה. לאחר ופירי מהיום קני גופא ובגמ׳ מיתה ולאחר מהיום שיכתוב צריך

 מזמן בן של הגוף הרי מותו, לאחר לבנו נכסיו הכותב ס״א רנ״ז סי׳ חו״מ ובשו״ע

וכו׳. שימות עד לאב והפירות השטר,

 דהא כלל קדוש לא יום שלשים לאחר או מותו ולאחר מהיום קרקע המקדיש וברמ״א

הקדש. של פירות קאכיל דהא מיתה לאחר ופירות היום גוף לומר א״א

מיירי והוא הרשב״א מתשו׳ הוא הרמ״א דברי מקור דהרי שהקשה שם בקצה״ח עיין

 שלנו הקדש אבל הקדש, של משדה יונק להיות הדיוט של לאילן שא״א בדה״ב בהקדש
 דהשתא וכיון ל׳, לאחר ופירות מהיום גופא מהני שפיר הוא ולעניים להם הדיוט שדין
זה. דין שייך לא א״כ בדה״ב הקדש ליכא

ר׳ מדודו הביא קמ״ג ובסי׳ כהקצוה״ח, בזה תמה שג״כ קמ״ב סי׳ רע״א שו״ת עיין
גם הרמ״א לדעת מ״מ סק״ב, הגר״א ביאור ועיין הירושלמי, ע״פ הדין דמקור איגר לייב

 הכא ה״ה וא״כ כלל, קדוש לא הקדש פירות דאכיל דכל דינא הך נאמר לעניים בהקדש
כלל. חל לא לרמ״א ובכה״ג בחייו אוכל הוא והפירות הואיל הקרן יחול לא
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 פטירתי קודם אחת ושעה היום באמר אבל מותי, ולאחר מהיום באמר זה דין והנה
 מעכשיו כשאמר הכוונה אם להסתפק דיש וכתב ע״ג סי׳ באמן מהר״י בשו״ת נסתפק בזה

 שזה או למיתה קודם אחת שעה עד יחול לא שהגוף תנאי זהו אי למיתה קודם אחת ושעה
שם. ובנתיבות ח׳ ס״ק רפ״א חו״מ בקצה״ח בזה ועיין בו, לחזור שיוכל שיור רק

 אף המתנה חלה א׳׳כ מיתה. קודם לגוף הכוונה מיתה קודם אחת שעה באם עכ׳׳פ
 הרי האמנם מיתה. ולאחר דמהיום איירי דהרמ׳׳א חל, לא עניים שבהקדש הרמ׳׳א לדברי

 דבמקום ס״ה מ״ב סי׳ חו״מ בשו״ע מבואר זה את זה סותרות לשונות כששני בשטרות
 אפשר אם צ״ע וכאן התחתון אחר והולכים סותרים הם ואם מקיימים שניהם לקיים שאפשר

 או מיתה ולאחר מהיום הלשון האם נקיים מה צ״ע. לקיים אפשר אם וגם שניהם לקיים
 לשון בתר ואזלינן שניהם לקיים דא״א נראה ובפשיטות מיתתי קודם אחת שעה הלשון

ההקדש. חל ולא הרמ׳׳א כדעת קי׳׳ל לומר היורשים יכולים ולפי׳׳ז התחתון

 ונכסי רכושי יתר כל (1ת בסעיף שכתב במה הצוואה בעיקר לדון שיש מה אמנם

 משפאלא קדישא ״סבא בשם קרן לייסוד וכו׳ מצווה הנני הכלל מן יוצא ללא שהוא סוג מכל
קיימת. תהי׳ה והקרן צדקה למטרות קודש יהיו שרווחיה ״הקרן״( ז.״)להלן: מ. פ. ע״י

 רק צדקה, אינו והקרן צדקה למטרות הקדיש הוא הרווחים את דרק נראה זה ומלשון

 לפרש צריך וכן צדקה, למטרות יהיו והרווחים משפאלא קדישא סבא בשם יהיה שמה הקרן
 מהן מפרש שזה ברור וזה וכו׳ ומעשים ספורים לפרסם תהיינה הקרן מטרות (2ת בסעיף
 דומה אינו הרי ולפי״ז צדקה, קרן אינה בעצמותה הקרן אבל (1) בסעיף שכתב הצדקה מטרות

 על גם הקנין חל אין הפירות לאכול יכול שאינו כיון הדין בזה הקרן את שהקדיש הרמ״א לדין
 לאכול יכול וא״כ בלבד ע״ש קרן אלא צדקה קרן לא היא הקרן שלפנינו בצוואה אבל הקרן,

 שו״ע עיין זאת, הקנה ואיך לעולם באו לא ודאי הרווחים דהרי לשאלה באנו דבזה אלא הפירות
 בנודר סק״ט שם בפ״ת ועיין לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם דאין ברמ״א ס״ז רי״ב סי׳ חו״מ

 נאמר אם אף וא״כ והרמ״א הב״י בזה ונחלקו נדרו לקיים היורשים מחריבים אם ומת לעניים

 בכה״ג פוסקים הרבה לדעת הוא נדר, מדין לצדקה קודש יהיו שהרווחים בצוואה שכתב שמה

 הפוסקים דנחלקו דהא רי״ב סי׳ חו״מ בכנה״ג ועיין נדרו, לקיים חייבים היורשים אין שמת
 בו שאין כדבר דהוי דס״ל דיש לעניים יתחלק והרווח קיים יהיה שהקרן בה שכתוב בצוואה

ירושות. בחלק פ״ב ס״ק סוף פ״ד חושן בפתחי הובאו הכנה״ג דברי חולקים ויש ממש

 אשר חובות שיש מכיון וחמור את קני בטענת הצוואה לבטל מבקש היורשות ב״כ
 קנין עליו שאין ודבר קנין עליו שחל דבר לקרן, הקנה המצווה א״כ קנין עליהם חל לא

 מוחזקים והיורשים והיות הראיה, עליו מחבירו המוציא א״כ בזה נחלקו וחמור את קני ובדין

מהם. להוציא א״א בירושה

 הנודע ולדעתו הנודב״י, ע״פ וביסודותיו וחמור את בדין האריך המשיבים ב״כ

 הדנים בפדרי״ם הדין פסקי את הביא המשיבים ב״כ מחצה שקנה כר״נ להלכה פסק ביהודה
 אינו המשיבים ב״כ כלל, קנה דלא המנונא כרב קי״ל לומר יכולים שהיורשים ופסקו בענין

 פוסקים ויש המנונא, כרב הלכה דאין הכותבים פוסקים דיש שהביא אלא איתו, מסכים

 דהוי דכיון דידן בנדון נראה ע״כ אשר הממע״ה, דרבוותא פלוגתא דאיכא דכיון הכותבים
מהיורשים. להוציא ואין והממע״ה לי קים לומר היורשים יכולים דרבוותא פלוגתא
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 פסק וחמור דבאת הרמ״א דברי בסתירת המפרשים שהאריכו מה דעל בזה עוד ונראה
 מ״ב ס״ק הגר״א בביאור עיין דעות, ג׳ הביא מטלטלין מעות החליף ובדין מחצה דקנה

 דעות הג׳ כל בזה יחד כוללם דבלא ביחד, כוללם לא או ביחד כוללם אם היא דהנפק״מ
 נ,”דר אליבא גם כלל קנה לא או הכל דקנה הני ס׳׳ל יחד ובכוללם מחצה דקנה ס׳׳ל ברמ׳׳א

 סוג מכל ונכסי רכושי יתר כל (1דץ בסעיף כתב הרי דידן דבצוואה נראה זה ע״פ ואשר
 כמ״ד או הכל שקנה כמ״ד או ס״ל ר״נ גם ובזה הירושה כל דכלל הרי וכו׳ הנני שהוא

 דלא דס״ל ר״נ כדעת קי״ל לומר יכולים היורשים ודאי בזה ע״כ ואשר כלום קנה שלא
הגר״א. ע״פ הרמ״א בדברי דכתב ר״ג סי׳ השולחן בערוך ועיין והממע״ה כלום קנה

 היה סעיף ולכל ד׳ וסעיף ג׳ סעיף שחילק דידן בצואה השולחן וערוך הגר״א ע״פ והנה
 אחד לכל (5) (4) (3)ג וסעיף (2) (1)ג׳ שסעיף 6 בסעיף בצואה שכתב וכמו עצמו בפני קנין
 עוד לדון ]ויש ג. בסעיף המוטבים וזכו הצוואה חלה שבזה וודאי א״כ עצמו, בפני המועיל קנין

 ביותר המועיל הקנין לפי ג׳ בסעיף שכתב מכיון הקנין סוג את בסעיף מפרט היה לא אם דאף

 את בקני נחלקו דלא יקבל השני בקנין שחל מה על מ”מ יחול לא אחד בקנין אם אף דבר לכל
 סיבה אין חל לא אחד וקנין חפצים לשני קנינים שני עושה היה אם אבל אחד בקנין אלא וחמור
 קנינים שני דבעשה לומר יש השני בלא אחד יקנה שלא דדעתו להרשב״ם ואף השני. יחול שלא

 בשני היה אם אבל אחד קנין הוי ומעות לקרקרעות חליפין בקנין ר״ג ובסי׳ בשני אחד תלה לא
 נחלקו לא ובזה קנה ולא חל לא השני והקנין לדבר, המועיל בקנין שחל מה חל היה קנינים

 לחובות הקנין מתבטל היה אם אף בזה דבר לכל המועיל בקנין כתוב היה אם ד׳ בסעיף ולפי״ז
 דבר, לכל המועיל קנין הזכיר לא ד׳ שבסעיף כתבנו כבר אולם לדירה הקנין חל היה לבנקים,

 ביחד הירושה כל וכלל שניהם על אחד קנין והיה והואיל שניהם על אחד בקנין עשה וע״כ

והממע״ה[. כלום קנה דלא קי״ל לומר ויכול דעות הג׳ נחלקו בזה השולחן והערוך להגר״א

 לקיים מצוה מ”מ הקנין, מהני לא אם ואף מלד״ה מדין הצוואה לקיים יש לכאורה והנה
 מתרי המת דברי לקיים מצווה לדין ליכא דידן דבצוואה נראה ברם כך, על וכופין המת דברי

 באמר דווקא לאו המת דברי לקיים דמצוה ק״נ סי׳ בתשו׳ רע״א שכתב מה ע״פ חדא, טעמי,
 שיראנו חתום דבר לו מסר רק בפניו צוה בלא אבל בזה, דמי כדיבור דכתיבה בכתב אף אלא

 דבר היה אך לו שמסר איירי רע״א והנה סק״ג, רנ״ב סי׳ בפ״ת והובא לנו, מנין מותו, לאחר

 מותו לאחר לבניו שימסור לאחר ונתן לו מסר שלא במקום מכ״ש מותו לאחר שיקראנו חתום
 לכן וכו', הואיל הצוואה בריש כתב הרי דידן בצוואה והנה המת. דברי לקיים מצוה בזה אין

בנותיו. קרי לביתו, היתה הצוואה הרי לאמור, לביתי בזה מצווה וכו׳ מטה החתום אני

 מיתה לאחר צוואה הוי א״כ אביהן, מות אחר רק להם נודעה לא לבנותיו זו צוואה
 דלא להרא״ה דאף מהריטב״א הביא רנ״ב סי׳ ובב״י המת. דברי לקיים מצווה בזה ואין

 לקיים מצוה בו אין בפניהם שלא ליורשים צוה אם המת, דברי לקיים במצוה הושלש בעינן

 שלא דכיון שלפניו בשאלה ופסק הריטב״א דברי הביא מ״ח סי׳ הרמ״א ובתשו׳ המת דברי
המת. דברי לקיים מצוה אין היורשים בפני היה

 הביא סק״ב רנ״ב סי׳ דו״פ דבהגהות המת דברי לקיים מצוה בזה אין משו״ה שנית
אף כח יפוי בו דאמר היכא כתב הג׳ ובהחילוק שכ״מ מתנת לבין מצלד״ה בין חילוקים ג׳
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 שהיה כלומר מלד׳׳ה ומטעם ותנו כתבו אמר לא אם אף קנה שכ׳׳מ דברי דמטעם ותנו כתבו
 שטר ואין בשטר אלא להקנות גמר לא דשמא קנה לא מחיים כתבו לא אם כן כשאמר בריא

 הזוכה יזכה שלא כונתו א״כ בקנין שיהיה כוונתו דהיתה דכיון מזה ומבואר מיתה, לאחר
 במתנת זוכה אינו קנין עשה אם בשכ״מ וכמו שטר, שיכתבו שרצה כיון מצלד״ה, ע״י

 מה חשוב לא דאז מהני כחו במיפה ורק בקנין אלא שכ״מ במתנת כוונתו שאין כיון שכ״מ
 דברי לקיים מצוה אמרינן לא קנין עשה אם לקד״ה במצוה ה״ה בשטר שיהיה בשטר שאמר

 לא כחו, במיפה אף ותנו כתבו דבאמת והא ה״ל, ס׳׳ד, ס׳׳ק ר׳׳נ סי׳ הסמ׳׳ע כתב וכן המת,
 תנו אמר כאלו ליה והוי בשכ״מ, וכדאמרינן כתבו, אמר לא כאלו עושה כח דהיפוי אמרינן

 גילה כתבו אמר כשלא אבל זה, לי״א בבריא כן דאמרינן מצלד״ה משום נותנים ואז לחוד

 בוודאי דעתו גילה קנין שעושה דבמקום היטב באר ומבואר כלל שטר מבקש דאינו דעתו
 בקנין להקנות דעתו וא״כ קנינים עשה הרי דידן, בצוואה וא״כ בשטר, דוקא שיקנה

המת. דברי לקיים מצוה אין בקנין להקנות כשדעתו ולמבואר

 לא קנין דשייך היכא דכל אפרים מרבינו שהביא 188 עמ׳ מ״ש פרק מרדכי ]ויעויין
בדבריו[. עי״ש קנין שייך דלא היכא דווקא אלא המת דברי לקיים מצוה אמרינן

 לגבוה דבאמירתו הרמ׳׳א משו׳׳ת הבאתי שליט׳׳א מזוז הרב להערות בתגובתי ולהלן
קנין. ועשה שכ״מ מתנת לענין וכהגמ׳ אמירתו שע״י הקנין בטל קנין ועשה

 מתנת וכדין הראשון את השני הקנין ביטל האם קנינים שני בעשה זה בדין האמנם

 עוד ועיין בזה להשיטות הבא הראב״ד וכב׳ בזה האחרונים האריכו כבר קנין ועשה שכ״מ
.102-109 עמ׳ ט׳ בפד״ר

 בטלה קנין דבעשה שכ״מ בדין בגמ׳ איתא הא לכו״ע צוואה דבעניני נראה אמנם
 שכ״מ להדין דומה שזה פשוט הא המת דברי לקיים ובמצוה שכ״מ מתנת מדין אמירתו

הסמ״ע. שכתב כמו צוואתו בטלה קנין עשה אם לכו״ע ובזה

 רנ״ד סי׳ דב״מ קמא פרק סוף במרדכי שהובא המהר״מ תשובת הביא המשיבים ב״כ

 שהרי מיתה מחמת היתה המנוח צוואת והנה בקנינים צורך אין מיתה מחמת במצוה שגם
 קיצו יבוא ומתי פקודתו יום יודע אדם ואין הואיל במפורש המצווה אמר לצוואה בהקדמה
 שנותי, ימי אריכות לאחר ברכושי יעשו מה האחרון רצוני את ולהביע לצוות והחלטתי

 שהזכיר בריא במתנת איירי דהמרדכי דידן לנדון המרדכי דין שייך שאינו פשוט ונראה
 רנ״ד סי׳ המהרש״ם תשו׳ עיין והפוסקים המרדכי נחלקו וע״ז כלל קנין עשה ולא מיתה

לא אם קנין שעשה בש״מ גם הא קנין שעשה אבל 3 עמ׳ י״ט פד״ר ועיין ה', סעיף סוף
י״ז. סעיף ר״נ סי׳ חו״מ שו״ע עיין שכ״מ מתנת אינו כוחו יפה

 הובא פ״ח סי׳ רע״א בשו״ת דיעוין אב כבוד מדין הצוואה לקיים אפשר היה ולכאורה

 לקיים דצריכים לומר ורצה כיבוד, מדין צוואה לקיים צריך אם דדן סק״ג רנ״ב סי׳ בפ״ת
 כתב וע״כ זה של כפיה ליכא מ״מ אב כבוד משום דחייב דאף כתב האמנם כבוד מדין הצוואה

 ומשום כופין לקיים דמצוה משום כבוד משום דנו ולא המת דברי לקיים מצוה משום דדנו מה

אב דכיבוד שלהם ממון הוי הממון דירשו דכיון די״ל רע״א שם דן אמנם כופין, אין אב כבוד
ובפד״ר דצ״ע, כתב ולדינא בן, של כ״כ מקרי לא הממון להם בא אב דמכח דכיון וכתב אב משל
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 אחרי למלאות חייבים והבנים אב כבוד משום בו דיש דפסק מהרש״ם תשו׳ הביא 5 עמ׳ י״ט
 המהר״מ כמוש״ב כופין מוראו ועל צוואתו על לעבור שלא מורא בכלל הוי וזה ההורה רצון

 שפיר ברשותו בעודן נכסיו על שמצוה מכיון אב משל ה״ה ירושה וממון ל״ב, סי׳ בתשו׳ מינץ
 כתבו ולא המהרש״ם דברי שם בפד״ר שהביאו צ״ע והדבר אב כבשל והוי לקיים היורש מחריב

כופין. אב מורא דעל מינץ להמהר״מ שהביאו מה גם לדינא, ספק הוי דלרע״א

 משום הוי צוואתם על לעבור שלא כתב שם דבתשו׳ כופין דאין נראה שם רע״א בתשו׳

 י״ל גם כופין, אין ובזה דכופין המת דברי לקיים למצוה דומה דאינו שם דן וע״ז מורא
 זה בדין דהרי מורא על כופין גם מותו דאחרי לך לימא ומאן בחייו איירי הא מינץ דמהר״מ

 דאף מהפרישה הביא סק״א שם דבש״ך ר״מ סי׳ ביור״ד הפוסקים נחלקו בפניו שלא דמורא
 דדוקא הביאו סק״ג והט״ז סק״ג הגר״א ובביאור דבריו סותר דאינו מורא דין יש בפניו שלא

אביו. דברי לסתור ויכול דבריו לקיים צריך אין ולפי״ז מורא דין אין בפניו ושלא בפניו

 כופין אין בפניו שלא שציוה כיון אב ממון דהוי להצד כיבוד יש אם אף ע״כ ואשר

 צריכים אם לדינא צ״ע הירושה ממון כים חסרון בו שיש דבר לבניו במצוה רע״א ולפי
הצוואה. לקיים

לדינא: שכתבנו מה מכל העולה

 הן והבנות בטל כולו ד׳ סעיף הצוואה את בזה לקיים וצריכים קיים במלואו ג׳ סעיף

בצוואה. ג׳ סעיף את לקיים וחייבות העזבון כל את היורשות

מ׳ מערכה יצחק פחד בספר הובאו שמואל נאמן בעל דברי להביא טעם בנותן ויש

 דברים כמה מביא אותי תראה אם תתמה אל אלה דברי המעיין אתה אף נחלה... מעביר אות
 ספק דבכל וכו/ וכל מכל המתנה ומבטלין עיקריים דברים שהם דאורייתא היורשי לזכות

י״ג: סי׳ גאלאנטי המהר״ם ובתשו׳ מחזקזתו. יורש להוציא אין

 לקיים צדדים לצדד ודיין חכם לכל ויש יורשיו, הן הן שבנותיו התורה על הדין ״וחזר

 אנן ליורשיו, שיפול תורה דין לקיים שנעבד טצדקי כל הסכימו הראשונים וכן תורה, של ירושה
 אביהן מנכסי צדקה איזו לעשות מעצמן ירצו ואם אביהן בירושת זוכות בנותיו שתי ולכן עבדינן

 ת״ח להנות רוצה שהיה דעתו גלוי שראינו כיון ולנפטר, להן וצדקה עלמא, לההוא לאבא מזכין
 ומרצונן, מדעתן הבנות נפש ראות כפי בנכסיו יהנה אליו קרוב לבו שהיה למי ובפרט מנכסיו,

 יותר להן תחשב וצדקה כבודו כפי שיעשו אנו ובטוחים דעתו, להפיס נשמתו לאור יוציאו ובזה

הורישו״. השמי׳ ומן אלו הם נכסיהן כי מנכסיהן, נתנו כאלו להו דהוה מהנפטר

 הסבא ע״ש חינוך צרכי בממונו שיעשו המצוה של חפצו היה בעניננו גם והנה
 מהעזבון מכובד סכום להפריש ב״כ שהצהיר כפי מהיורשות מבקש ביה״ד ולכן משפולא

לעשות. המצוה רצה שאותם למטרות

ב ד. מ דו

 דבריו ותורף דברי על השיג ט״ז ט״ו, בסעיף שליט״א מזוז הרב ועמיתי ידידי כב׳

 דאף ועוד ובצדקה, בנישואין באמירה הנקנים בדברים וחמור את קני לדון שייך דלא
דברים. הקנין את מבטל הקנין אין קנין ועשה באמירה הנקנים בדברים
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 רי״ב סי׳ הקצוה״ח כתב כבר לגבוה. אמירתו דין בהם יש אם לעניים בצדקה והנה
 שעבוד בזה אין וגם נדר משום אלא קנין אינו לעני דאמירתו הפוסקים רוב דדעת סק״ד

 אלא קנין אינו צדקה ונדר הלואה, ע״י או קנין מעשה ע״י רק חל דשעבוד נדרו מצד נכסים
 סק״ג ר״צ סי׳ בקצוה״ח עוד ועיין נכסים, שעבוד שיחול כדי קנין מעשה חסר בעלמא, מצוה

לגבוה. אמירתו משום דידן בצוואה הכא לדון אין ע״כ ואשר סק״ט רי״ד סי׳ ובפת״ש

 הא ובנדר נדר, משום ורק לגבוה, אמירתו דין אין דלצדקה הוא הפוסקים רוב דעת
 ושוב לקנין להגיע דצריך וע״כ פטורין, יורשיו ומת ליתן דבנדר רנ״ב בסי׳ הרמ״א פסק

שביארתי. כמו וחמור את קני של חסרון יש דבקנין הדין חזר

 הכא לגבוה אמירתו משום בזה יש לעניים דצדקה דס״ל להני דאף עוד נראה האמנם
 שאין שהאריך אחרי בסופו השלישית השאלה מ״ח סי׳ הרמ״א בשו״ת דיעויין יהני, לא

 באמירה נקנית צדקה היה אם דאף בזה לשאול יש ועוד כתב לגבוה אמירתו לעניים בצדקה
 מידי בריא מתנות כשאר אלא נקנית, לא בריא במתנת זו מתנה שנתן שפירש מאחר מ״מ

 כיון לא דילמא אמרינן בקנין הקנה אם ומ״מ באמירה נמי דנקנית שכ״מ אמתנת דהוי
עכ״ל. זה דידן בנידון וה״ה בשטר אלא להקנות

 וכמו אמירתו דין נתבטל קנין ועשה לגבוה באמירתו דגם היטיב ברור מבואר הרי

 בצדקה לגבוה אמירתו דאמרינן דס״ל להני נאמר אם אף דידן בצוואה כן על ואשר בשכ״מ
הקנין. כפי אלא לדון ואין לגבוה אמירתו הדין בטל נוסף קנין שעשה כל לעניים

ב ד. מ דו

 להשיב והנני שליט״א דומב הגר״ד ידי״נ שכתב שני גם ראשון הקונטרסים את ראיתי

 בצוואה לדבריו שעלו הסירכות להסיר כדי שם וזעיר פה זעיר והערתי הפנאי מידת לפי
הנידונה.

 שנכתבה יד שבכתב הראשונה לצוואה מתיחס שאינו הרב כתב דבריו בקידמת הנה א.

 שרוח מכיון אדר, בג׳ מכן לאחר חדשיים שנו״נ שניה לצוואה אלא כסלו בר״ח ונחתמה
 שהקנינים אלא מהותיים שינויים ללא אמנם המודפסת שהצוואה אלא זהה, בשניהן הדברים

כתיבה. במכונת ונדפסה הרחבה ביתר בה פורטו

 באותה ובפרט המודפסת, מן יותר יד בכתב הכתובה את מעדיף הייתי דמסתפינא לולי
 סמוך להדפסה שניתנים כיום, שמצוי כפי למיניהם ומדפסות מחשבים בנמצא היה שלא עת

בית. בכל לכתיבתן

 בשתי שכתבו אבל חזרה, כאן שהיתה אומר הייתי מהותיים השינויים היו שאם מכיון זאת
 היה לא קנינים בעניני או ״טכני״ שינוי שכל ברור כן אם שינוי, ללא דברים אותם הצוואות

 שלא הוא דמוכח ואומדנא טוב, היותר הצד על המצווה של רצונו קיום את יותר לחזק אלא
 לפחת או לגרוע כדי לא ריכשי, אתרי ארכבי כדוגמת יתר לחיזוק אלא השניה הצוואה את עשה

 לצוואה להתיחס לביה״ד יש לענ״ד לכן, עוז, ויתר שאת ביתר להוסיף להיפך אלא מהראשונה,

 ודווקא זה מפאת יותר, מאוחר בתאריך בשניה, ״שנדפסה״ צוואה אותה שהיא ״הראשונה״
חיזוק תוספת הראשונה בצוואה יש שאם ונפ״מ דבר, אותו בשתיהן הדברים שרוח בגלל



177דין פהקיכב כרך

 לראות ולא מחתא בחדא נעשו כאילו בשתיהן להתחשב יש ״השניה״ בצוואה ונשמטה בקנינים
ראשונים. פסילת בהם לראות אין סעיפים, וחלוקת פיסוק בסימני ובפרט אלו טכניים בשינויים

 מוסיף הדברים ”ואלה” אלא הראשונים את הפוסלים הדברים ”אלה” כאן אין לסיכום,

הראשונים. על

 ואין חתם, או שעשה אחרת צוואה כל מבטל” לצוואה: א׳ שבסעיף שכתב ומה ב.

 צוואה זו אין הנזכרים דברינו ולפי זו, צוואה מלבד אחרת תעודה או צוואה לכל תוקף
 חדשה, צוואה ואינה מהותי, שינוי שום בה חל שלא כיון ממש, צוואה אותה אלא אחרת,

 הראשונים מדבריו חזרה משום בה שאין ובודאי חיזוק, בתוספת צוואה אותה ממש אלא

 כיון מסמך, באותו שנכתב שחיזוק לומר הדעת על יעלה לא שבודאי כפי צוואה, שבאותה
 זה ואין חזרה, בזה יש הלא בסיפא, נשנו ולא ברישא קנינים או לחיזוק הדברים שנכתבו

אחת. כצוואה הן הרי הללו הצוואות שתי כך ומשום ההגיון מן

 לס״ק הכוונה ד/ סעיף סוף את כמו - ג׳ בסעיף ההקדמה את לראות יש כאמור לכן ג.

 פטירתי קודם אחת ושעה מעכשיו ומקנה ונותן מצווה הנני” ו-ב׳ א׳ שבסעיף למבוא כהמשך 6
 מפתח משפט הוא ”חוק כל ולפי תוה״ק דין לפי דבר לכל ביותר המועיל הקנין לפי העולם מן

 ולכן משמעותית, אינה הצוואה בכל זה מלשון הפחתה או תוספת וכל בצוואה, הנאמר לכל

 לכל הסעיפים לכל התכוון )בזה ”דבר לכל ביותר המועיל בקנינים” שכלל זה כללי משפט
 זה גם - ”חוק כל ולפי תוה״ק דין לפי שיהיה וההקדשות(, המתנות סוגי ולכל המוטבים סוגי

הצוואה. בנוסח תמצא המצא שאם וסירכה ומוקש פח מכשול, כל המסיר מפתח משפט

 שאין כמו ג', לסעיף רק הגבלה ללא ג׳ לסעיף ההקדמה את לראות יש האמור ולאור
 בהסכמים מנסחים שהיום וכמו כולה, לצוואה קשורים אינם ו-ב׳ שא׳ הדעת על להעלות

 ג׳. לסעיף ההקדמה גם כך כולו, מההסכם נפרד בלתי חלק הוא זה להסכם המבוא וחוזים

 נובעת היא ל-ד׳ ג׳ בין החלוקה כל המהות, מבחינת משמעותית אינה ו-ד׳ ג׳ הסעיפים חלוקת
 כמו הקרן. - השני והסוג פרטיים, מוטבים - הראשון הסוג המוטבים. סוגי שני בין מהבחנה

 לשנות היא זו חלוקה שכוונת הדעת על להעלות אין אופן בשום אך לחול. קודש בין להבדיל
ד׳. בסעיף נתן שלא מה וקנינית טכנית עדיפות ג׳ במעי׳ למוטבים ולתת הקנינים סוגי בין

 המועיל שקנין - הקנינים בסוגי גם ל-ד׳ ג׳ סעי׳ בין ההבחנה את נקבל אם גם ד.
 שלפי הרי דעתי(, על מתקבל שלא )דבר ד׳ במעי׳ רגיל וקנין ג׳ למעי׳ רק זה ביותר

 ואמירתו ג׳. סעיף קרי לחול, ד/ סעיף קרי קודש בין המבדיל המוטבים סוגי בין ההבחנה

 להקדיש, כדי בעלמא באמירה די אלא הקנאות בשום צורך אין דמי להדיוט כמסירתו לגבוה
 רווחים יתכנו איך כי לרווחים, הקרן בין להבדיל לניסיון ברורה ודחיה תשובה גם ומכאן

כלל. לפירות מקום אין קרנא כליא ואם מתכלה, הקרן אם

 סוגי בין שעוסקת משום רק אינה ו-ד׳ ג׳ סעיפים בין שנעשתה הטכנית ההבדלה ה.

 ”חלקים” אינם ג׳ שבסעיף שהמוטבים משום גם אלא וחול, קודש או וקרן, פרטיים המוטבים
 שנכללו להניח סביר ולפיכך לעולם, באו לא עדיין הם כי בעייתיים וחלקם בקנינים

 מחמת בעיתיות נראית שלא ד׳ בסעיף כן שאין מה להם, הדומים עם אחת בקטגוריה

 כי בקנינים כלל צורך אין - לחול קודש בין ההבחנה את נקבל אם אדרבה, הקנינים.
להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו
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 בפנינו הצהיר וכו׳ מ. פ. שמר בזה ״מאשרים וכתבו: עליו שחתמו העדים לשון ו.
 הזוכים לטובת חז״ל ותיקון תוה״ק דין עפ״י מידו וקנינו בפנינו, עליה וחתם צוואתו זו כי

הנ״ל״. המצווה להוראות ובהתאם הזה צוואה שטר עפ״י

 אין חז״ל, ותיקון תוה״ק דין עפ״י שקנו מפורשות כתוב כי עולה, לשונם בפשטות
 בין הבחנה ללא בצוואה הנאמר כל על וחלו היו שהקנינים מזו גדולה יותר עדות לך

 בקופא כפילא בתוכם ולהחדיר מצווה״ להוראות ״בהתאם ללשון להיתפס הנסיון הסעיפים.

 רמז שמץ אפי׳ בזה אין הרבה, המחילה אחר ההקנאה, בלשונות השוני על רמז דמחטא
 הכלליות להוראות היא המצווה״, להוראות ״בהתאם אלו מלים של הפשטות כוונת אלא

 היתה כוונתם וכל מהוראותיו, שינו שלא מלמד בלבד, למוטבים המצווה של והמהותיות
כלשהו. צד לאיזה מהותית לנטות מבלי כמצווה שכתבו

 לפנות באקראי ולא ידע שהמצווה לעובדה להינתן חייבת מיוחדת לב תשומת ז.
 ממונות, בעניני מומחיות שלהם בדורנו, התורה מגדולי כאחד שידוע הצוואה וכותב למנסח

 הוראות שיתן הדעת על להעלות שאין כך השורה, מן אדם בעצמו והוא וקנינים, צוואות
 כל סמך והרי ספק(, ללא רצונו היה שכך הצוואה מנסח שהעיד )וכפי רצונו את הסותרות

 של ולא המנסח הרב של לא הדעת על יעלה ולא גדול, ת״ח באותו ומבטחו ודעתו יהבו
 תחילה שבכוונה המצווה בדעת לא ובודאי דהלכתא, אליבא לא שהן לשונות לבקש המצווה

 מאד וקשה ג', בסי׳ הכתובים הרגילים החיזוקים לה יהיו שלא קרן להקים והורה רצה

 באו שטרם למוטבים שבעיתיות שהזכרנו כפי שלא ההבחנה שורש שזה בדעתו להעמיס

 בשופטני ולא רצונו, נגד עושה שאדם מגמה זו בחלוקה נעמיס לא אופן בשום אך לעולם,
 התובעים ב״כ שניסו כפי עלמא, לכולי משוגע לא אבל לדבר״ ה״משוגע אמנם עסקינן,

כוונתו. שמים לשם כי לדבר״ ב״משוגע לזלזל ואין הצוואה. את לבטל עמ״נ לשאת

 אין כי הזכרון מתוך נכתב )זה שליט״א שפרן הגר״מ הצוואה מנסח של בעדותו ח.
 ולהוציא לחזק הזדמנות ובכל דרך בכל ניסה שהמצווה ואמר העיד עיני( לנגד ביה״ד תיק

 הצוואה על חתמו העדים שגם כמו פסול, ושום פגם שום בה יהיה שלא מבוקשו, את לפועל

דחוקים. הסברים ונעשה אחריו אנו נקום ולא

 כל את המצווה שוב כלל 5 ס״ק ד׳ במעי׳ הצוואה שבהמשך לדברינו נוספת ראיה ט.

 הכל על בקנין לעשות שמעונין ברצונו ספק מותיר שלא כך ביחד, ו-ד׳ ג׳ כולל הסעיפים
 זו, צוואה של חלק תופס לא ח״ו ״אם בלשונו אפשרות כל לחסום וממשיך יחד, ו-ד׳ ג׳

 הרי קנין״, וקבלתי באעה״ח הנ״ל כל על המועיל בקנין ונעשה לקרן הסכום מקנה הריני

 ג', סעיף בריש שכתב ביותר המועיל קנין אותו הוא כאן אליו שהתכוון המועיל שהקנין

הכל. על דהיינו

 המעטה בלשון המעולים מן אינו והניקוד השורות שמערך הפשוטה בקריאה הרואה

 ולא אחת בשורה נכתב הכתיבה שבמכונת ומה ד׳. סעיף על רק החתום על שבא יתכן ולא
 ״ונעשה חדשה לשורה לקרן, הסכום מקנה ״הריני הקטע: בין ונקודה שורות מרווח נעשה
 מרווחים ללא אם ד׳ סעיף על גם הוא המועיל קנין בודאי נפשך, וממה המועיל״, בקנין

 דבריו ומאשש חוזר הוא הרי ו-ד׳ ג׳ דהיינו הכל, על הולך ואם במקומו, ודאי הרי ונקודה
היטב. באר ומפורטים מפורשים והדברים דבר, לכל ביותר המועיל לקנין הראשונים
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 מקנה הריני זו, צוואה של חלק תופס לא ח״ו ״אם נאמר בו 6 שסעיף יתכן לא י.
 הרי רגיל( )בקנין מהקרן לאפוקי לחלק... מתכוון והוא המועיל״ בקנין ונעשה לקרן הסכום

המועיל״. ״בקנין מפורש כותב עסקינן!!! בקרן

 חוק איזה שאם שכוונתו ספק אין חוק״ כל ״עפ״י בלשון בצוואה החוק איזכור י״א.
 לא שיהיה חוק איזה שהחוק כן דעת על צוואתו את סותר שהוא הרי הצוואה את מעכב
 כלל החוק אותו מענין שלא כך חרדי, באדם שמדובר שליט״א דומב הרב וכמ״ש יעכב.

 הזה החוק יפול ואם החוק סוג את לפרט צורך לו ואין לו משנה לא ולכן יעכב, שלא אלא
 כל ״עפ״י נחרצת דעתו כן ועל יעכבו, שלא הצוואה, את לקיים אחד דין חבירו, ויקום

 ולא המועיל קנין פירש כאשר 6 בסעיף חזר שלא מה גם מסויים, לחוק דווקא ולאו חוק״
 חזר לא כך ומשום קנינים, סוגי ולא קנין מושגי אין בחוק כי כלום, אינו חוק, עפ״י הזכיר

 סעיף בכל לחזור ולא אחת מפעם ביותר צורך ואין כוונתו שכך רצונו להביע רק די כי
חוק. כל פי על גם תקיפה שהצוואה

 המדינה חוקי לפי תקיפה שהיא מכיון הצוואה את לקיים ביקש הנתבע ב״כ י״ב.
 שהצוואה כיון עמו מתפלמס שליט״א דומב הרב וכב׳ וכו׳ אהרן כפי שו״ת על והסתמך

 הם שלדעתו הקנינים כל לעשות דקדק ולכן תוה״ק דין עפ״י לעשות שרצה חרדי לאדם
 אין הדין שבבתי ופשוט וכו׳ גדול לפוסק ומקובל גדול רב הוא הצוואה עורך וגם כדין,

 עפ״י תקפה שהצוואה במה הרב צדק אמנם, וכו', דין עפ״י שאינם צוואות לקיים המנהג

 הסכם על וחתמו הסכימו שהצדדים כיון בו, עסוקים שאנו לנד״ד ענין אינו המדינה חוקי

 לפס״ד תוקף יש החוק לפי גם וא״כ תוה״ק, דין לפי ינתן שהדין עליהם וקבלו בוררות
הבוררות. הסכם כל היה זה כי הירושה, חוק לפי ינתן לא אם אפי׳ שינתן,

 כיון כאמור, יועיל לא גם בנד״ד כי אהרן, כפי שו״ת על להסתמך צורך אין לפיכך,
תוה״ק. דין הצדדים עליהם שקבלו

 הניתנות צוואות על משה אגרות בשו״ת הדור פאר את דומב הרב ציטט בדבריו י״ג.
 מצד קנין וא״צ מצוואה גדולה דעת גמירות שאין המלוה מצד בהקנאה חסרון שאין לצדקה,

 קנין בו נתפס לא שחוב בעין שאינו דבר היא שהלואה בדבריו ונותן ונושא דמלכותא דינא
 כלל, לערבם ואין מינו בשאינו מין שהם גורמים שני בין עקרונית להבדיל יש לענ״ד וכו׳,

 דין ויש וכו׳ מקנים איך דהיינו ההקנאות, דיני יש הקנין, תוצאות ויש הקנין פעולות יש
 מהדי דאנן ראיה להביא רק ניתן זאל״ז. קרב ולא הקנין של תוצאה שהוא דעת גמירות

 ועשו ששמעו כיון המלוה מצד הקנאה שאין מצד חסרון שאין באג״מ וכמ״ש רצונו שזה

 נעשו באמת כי באג״מ בשו״ת גם צורך אין לעיל, האמור לפי אך קנין, צורך אין כדבריו

ביותר. והראויים המועילים קנינים

 הצוואות חוקי שכל באמריקה אלא נאמרו שלא האג״מ דברי את שדחה מה גם י״ד.

 הרי ההלכתי, הדין עפ״י שדנים ישראל בארץ כאן כן שאין מה דמלכותא דינא ע״פ הוא
 באר״י גם כי לישראל, ארה״ב בין הבדל כל אין שבימינו ומפורסם ידוע הרב, לצערינו

 הצדדים כל ובהסכמת בוררות הסכם על הצדדים בחתימת רק תוה״ק, דין עפ״י לדון יכולים

 כן גם שהוא האפוטרופוס )כולל הצדדים כל הסכמת חסרה ואם בירושה, גם הדין והוא
המקומות. בין הבדל שום בזה״ז ואין באמריקה, שחל כפי בדיוק הירושה חוק חל ״צד״(,
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 נמצאים חלקם אלא בבנק הכספים כל לא בנד״ד שכאן שכתב הנוספת הדחיה ט״ו.
 הנקנים שבדברים אינו! זה המחילה אחר האג״מ, לדין דומה ואינו פרטיים אנשים אצל

 בלבד, באמירה החיוב שחל בצדקה וה״ה בנשואין ה״ה וחמור״ את ״קני בזה אין באמירה
 חתן בתשובת כ״ה סי׳ חו״מ מ״ק ביהודה הנודע על ומסתמך 375 עמ׳ ד׳ כרך פד״ר ראה

שכתב: המחבר

 אין לעולם, באו שלא ודברים הנמצאים דברים הנשואין בשעת לחתנו שהתחייב ״מי

 ואינם באמירה. הנקנית לצדקה גם וה״ה והחמור״ את דקני דינא באמירה הנקנים דברים
 נידון שייך שלא הראשון בפס״ד שכתבנו מה דמחוץ מכיון היורשים, לי קים לומר יכולים

וחמור. את קני שייך לא בנשואין( )וה״ה בצדקה הרי וחמור, ואת לקני זה

 בזמננו וגם קנין כלל צריך אינו להחלק העומד לעניים הקדש הרי הנז׳ כל מלבד ט״ז.

 לשיטתו נוספת דחיה ומכאן .363-364 ,355 עמ׳ ו׳ כרך פד״ר ראה קנין צריך אינו הקדש
 ד׳ בסעיף כאשר ד׳ לסעיף ג׳ סעיף בין הטכנית ההבחנה על כוחו בכל דומב הרב כב׳ של

 ג׳ בסעיף שכתוב ביותר, המועיל קנין נעשה לא לשיטתו לצדקה הקרן להקמת המתייחם

 הנקנים שדברים זו דחיה קיבל לא דומב הרב כב׳ עם וטריא ובשקלא זו הבדלה נקבל אם אף
 נעשה אחרים דברים על שהרי עמו ומענו וטענו וחמור את קני משום בהם אין באמירה

באמירה. הנקנים הדברים דין בהם אין קנין שעשו ובמקרה קנין,

 וע״פ דלעיל בפד״ר גם המובאים לדברים תשובה יש שבנוב״י תשובה באותה הרי

 דעתיה גלי בק״ם שקיבל כיון באמירה, הקנה לא דכאן ולומר לדחות שכתב ״ומה לשונו
 בשטרי טענות מכמה לדחות יש ק״ס לי למה דאל״ב באמירה ולא להקנות ליה ניחא שקנין

 וחז״ל לו, שנתחייב מר פסיקת על בתו נושא הוא כן דעת ועל בעינן שניהם רצון פסיקתה

 שהבטיחו כיון לא, או הקנין זה שיהיה רצונו אם ביה משגח ומאן באמירה, שיקנו תיקנו

עכ״ל. מצאנו" לא זה באמירה, לקנות רצה לא הקונה ולומר נקנה ממילא

 ההלכתי מהכלל מאומה גורע או פוסל שנעשה הקנין אין - שלפנינו בנידון גם וא״כ

 בקנין חפץ שאינו כלל דעת גילוי בזה ואין בצדקה, או בקידושין באמירה הנקנים דברים
 והוא רצונו המקורית, בצוואה גם זה, שבמקרה שכתבנו מה כל מלבד באמירה, המועיל
ביותר. המועיל בקנין היה המצווה על הקובע

 שאם כיון שייך, אינו והרווחים, הקרן בין להבחין השני בקונטרס שכתב מה גם י״ז.
 מצינו וכן בעלמא, מילי פיטומי רק אלא זה ואין רווחים שיקחו שייך לא קרנא כליא הקרן

 בדבר ובגדוליהן בחילופיהן מותר ז׳ משנה ז׳ פרק נדרים במם׳ לדוגמא, מקומות, בכמה
 המשך אין שאם דהיינו אסורים, גדולים גדולי אפי׳ כלה זרעו שאין בדבר אבל כלה, שזרעו

 שהקדיש לומר מוכרחים ולכן קרן, מבלי רווחים שיהיו יתכן ולא כלל קרן אין אז לרווחים
 כלום חילק ולא קרן שתהיה צריך רווחים שיהיו בכדי כי הרווחים, את וגם הקרן את גם
 קודש יהיו שרווחיה קרן היה המצווה בלשון שמדייק מי ואדרבה, לרווחים, הקרן בין

 ולהכתב לחברם באה ״ש״ והאות אחד גורם הם והרווחים הקרן דהיינו, צדקה, למטרות
ומלמעלה. מלמטה תואמים

 חלוקה היתה לא כי ברור באופן להיווכח ניתן המקורית הצוואה על מהסתכלות י״ח.
אותה היא היא וא״כ ,13 עד - 1מ רץ במספר אלא דומב הרב כב׳ הסתמך שעליה ו-ד׳ ג׳
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שנכתבו החיזוקים וכל מאוחר, יותר כתיבה במכונת שנדפסה אלא שאמרנו כפי צוואה,
ביותר. המועיל קנין הסעיף יחול שתיהן ועל שתיהן, על הן הרי בשתיהן

 כתוב הרי לצדקה, היא שקרן מפורשות נכתב שלא והרווחים, הקרן לגבי גם י״ט.
 שאר איך לצדקה הרווחים רק כוונתו ואם קיים״, ישאר ״והקרן 7 סעי׳ המקורית בצוואה

קיימת?! הקרן

 לודאי וקרוב המודפסת מהצוואה אחר במועד נכתבה יד בכתב שהצוואה כיון כ׳.

 בקנין חסרון טענת גם ירדה וא״כ ידנית, הכתיבה במועד שכנראה הרי היו אם שהקנינים
 שהיה כתוב ואם במוצ״ש, היה שזה הכרח אין כי שלשתם, במעמד צורך שהיה ״המלווה״

הצוואה אישור על העדים של וחתימתם ועדותם הצוואה פרטי כל על ביותר המועיל קנין

הצוואה. על כלל לערער אין א״כ האמור, כל על קנינים שהיו

 ואין המת דברי לקיים מצוה על לעבור שייך לא מפורשת צוואה כאן יש כאשר כ״א.
 תורה, של ירושה ולקיים התורה על הדין לחזור האחרונים שכתבו מה וכל כלל, ספק כאן

 אחר אלא וחכמיה התורה עפ״י ועשו שבו בהליכים מכירה שתורה זה במקרה לא אך
 שציווה מה אם כי הנ״ל בירושת חלק לבנות ואין המהותי הדין שינוי כאן יש המחילה,

 ורצה וצדקה, חינוך צרכי ברכושו שיעשו המצווה של חפצו היה זה כי הצוואה בחלק
משגיאות. יצילנו והי״ת חלקו ואשרי ואשריו הרוחני לביתו לעשות

מעון בן נ. ד - ש ״ ב א ר

דוחלטד!

פוסק: ביה״ד לעיל האמור לאור

 הצוואה לביטול בנותיו ובקשת וכלשונה, ככתבה סעיפיה, כל על הצוואה את לקיים

נדחית.

 סעיף ולבטל בצוואה ג׳ סעיף לקיים יש המיעוט לדעת דעות, ברוב ניתן זה דין פסק

יורשות. והבנות ד׳

הרוב. כדעת הלכה

מעון בן נ. ד - ש ״ ב א ב ד. מזוז י. מ. ר מ דו
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1-42-300051240 מם׳ תיק

ירושלים הגדול הרבני הדץ בבית

ם: כבוד בפני הדייני

שמעון בן ש.נדב י.אליהו מ. הראשל״צ

י. ח.התובע

ד ג נ

א. ח.הנתבעת

על הנרשם שהנכס ברורה הוכחה הרישום אם רכוש, חלוקת מדון:

 הזוג קנה נישואיה ולאחר שמה על רשומה דירה של מחצית היה שהתחתנה לאשה

 לקנות הכסף את לה נתן שהוא טען הבעל שמה. על נרשמה זאת וגם השניה המחצית את
 וקבע טענתו את דחה הדין בית וכאשר שמו על שתירשם ודרש הדירה של השני החלק
 ערעור. הבעל הגיש זה דין פסק נגד שהיא, כמו האשה שם על רשומה תישאר הדירה שכל

 אמר אם ואפילו הדירה לקנות הכסף את לה נתן שהוא נכון אם שאפילו אמר הדין בית
 זאת כי לעצמה לה רק שייכת הדירה כל עדיין הדירה קנית לצורך הוא שהכסף במפורש

 הביא הדין בית שמה. על תירשם שהדירה והסכים הואיל לאשתו נתן שהבעל גמורה מתנה
 שהניח הקרקעות על שטוענת אשה ערוך בשולחן שכתוב מה לדוגמא זה בענין הלכות
 שניהם שם על כתובים והשטרות מאביה שירשה מכספה שקנתה שלה הן שחצים בעלה

 אף האשה ביד ישאר האשה שם על שרשום שמה להלכה קבע הרמ״א וגם האשה עם הדין
 והיה עבדו ששניהם שלפנינו במקרה בפרט לה נתן מתנה דאמרינן מכספו שילם הבעל אם

 ברור ולכן הבית בתוך ונותנת נושאת היתה לא היא ולכן בבנק נפרדים חשבונות להם
 לאשתו יתן לא שהבעל היא שהאומדנא הבעל טענת גם לה. שייך וזה מתנה לה שנתן

 אין כאשר אלא אומדנא אחר ללכת אין כי הגדול הדין בית דחה כאלה גדולים סכומים

 שלנו ובמקרה פירש כאילו פירש שלא פי על אף הנותן בדעת כן היה שלא כלל לפקפק
 במקרה המיעוט לדעת כי דעות ברוב הבעל של ערעור נדחה לכן משמעית חד אומדנא אין

לאשה. כולה שייכת שהדירה מוכיח הרישום אין זה

התוכן

 לצורך זה שנתן שהכסף במפורש ואמר הדירה לקנות הכסף לאשתו הבעל כשנתן אף א.
 מתנה היתה זאת כי לה שייכת היא שמה על הדירה ונרשמה הואיל אך הדירה קנית

לאשתו. גמורה

המוחזק והוא לו שיין* שמו
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 ונותנת נושאת שהיא האשה וכן הבית בתוך ונותן נושא שהיה )היורשים( האחים מן אחד ב.
 להביא עליונה( להם שייך שהשטרות וטוענים שמונה( על יוצאים שטרות והיו הבית בתוך
ראיה.

 שהשטר לה שזיכה אלא הדירה לקנות הכסף לה נתן שבעלה האשה הודתה אם גם ג.
בדירה. זכתה היא האשה שם על ייכתב )המכירה(

 כמו הנותן דעת היה שלא כלל לפקפק שאין בדברים אלא אומדנא אחרי ללכת אין ד.
 דברים ואינם כמפורש שזה אומרת והאומדנא פורש שלא תנאי שהיה נאמר או שכתוב
שבלב.

 כי לו, טוענים הדין( נבית אנחנו אלא כן, יטען הדבר שבעל צורך אין לי קים טענת ה.
המוחזק. מן ממון מוציאין אין מספיקא

 את לקבל שיש סבר המיעוט אך למעלה שנאמר מה כפי דעות ברוב נדחה הערעור

שמה. על רשומה שהדירה לאשה רק שייכת שהדירה מוכיח לא הרישום כאן כי הערעור

דין פסק

 תשנ״ו בתמוז א׳ מיום אשדוד האיזורי הרבני ביה״ד של דינו פסק על ערעור לפנינו
 וחציה השני בעלה עם נישואיה לפני חציה האשה שם על שרשומה הדירה לפיו 2 בסעיף

 את נתן הבעל אם אף האשה ברשות תשאר שנים. כתשע בערך התובע עם נישואיה לאחר
 שלפיה הגבלה העולם כלפי גילה לא בשעתו הבעל הפס׳׳ד: כלשון הוא והנימוק הכספים

 שמו בשיתוף או שמו על ברשום האשה מצד הכספים קבלת ואת מתנתו את מתנה הוא
 קניית לצורך יועדו אלו וכספים במידה גם מצידו כמתנה נחשבת זו סתמית נתינה הרי

הדירה.

 לדעתו ומנה כוחו בא ידי על לפנינו ערעור הבעל הגיש הדין בפסק זה סעיף על

 ניתנו שהכספים יתכן שלא הוא הטיעון ועיקר הדין, בית שטעה טעויות עשרה ארבע
 שהוסכם המערער מטענת התעלם הדין שבית הוסיף ועוד סביר, הגיון לכל בניגוד במתנה

 יזכו הדירה לרכישת שימשו ואשר למשיבה שנתן הכספים כי המשיבה האשה ובין בינו

 דין פסק נתן הדין שבית על קבל כן בדירה, מהזכויות מחצית לפחות של ברישום אותו
גירסתם. על הצדדים שנחקרו מבלי בתביעה

 שביה״ד מפני לדבריו, בדירה שעשה השיפוצים על בתביעה מלדון אנו פטורים
זה. לפרט נתייחס ולא זה על ערעור הוגש לא גם וממילא לזה התיחס לא בפס׳׳ד האזורי

 מתנות המערער לה שנתן מכחישה האשה אין כי הנ״ל לטיעונים משיב המשיבה ב״כ
 מחצית רכישת לצורך כספים לה שנתן מכחישה אולם לחו״ל, ונסיעות כספים כולל רבות

 כספים לה היו כי תשנ״ג בשבט ב׳ מיום בפרוטוקול הרשום לפי טען וגם בדירה, הזכויות
 הראיה עליו מחבירו שהמוציא הוא כלל כי וטען והוסיף הקודם בעלה של הפיצויים מכספי

 מציין גם הוא בלבד, האשה שם על רשומות בה שהזכויות בדירה מדובר כאשר וחומר קל

 על רשמית הועברו הקודם בעלה שם על רשומים שהיו בדירה מהזכויות מחצית העברת כי
נישואיהם. אחר שנים כשש האשה שם



כב כרךדין פהקי184

 המערער, בעלה ידי על השיקים נתינת מיום שנים לתשע קרוב כי מציין ביה״ד
 ועוד אלו טענותיהם לטעון המשיכו לפנינו בהופעתם גם האשה. שם על הדירה נרשמה

כאן. לפרטם צורך שאין אחרות טענות

 הרבני ביה״ד צדק כי לנו נראה הסיכומים כולל שלפנינו החומר בכל העיון לאחר
 לבעלה לתת חייבת היא ואין ובחזקתה האשה שם על תשאר הדירה כי בקביעתו האיזורי

 האשה קנתה שמהם כסף סכומי לה נתן הוא כי הבעל גרסת את נקבל אם אף הדירה מחצית

 כי הדירה רכישת בשביל במפורש הכספים את לה נותן היה אם ואפילו הדירה מחצית את
 כנתינת כמוה האשה שם על אחר נכס כל או דירה לרשום לאשה שנתן בעל ההלכה לפי

 נפקות אין כי ניתנו מה ולשם הכספים את נתן מי לברר מקום ואין לאשה גמורה מתנה

 דעות שיש כיון זו הלכה לברר ועלינו הרשום. ידי על בדירה מוחזקת שהאשה לאחר מזה
להלן. שנברר כמו ההלכה היא כן למסקנא אך בזה בפוסקים

 ונותן נושא שהיה האחים מן אחד דתניא ע״ב: נ״ב דף בתרא בבא במסכת גרסינן
 יוצאין ושטרות אונות והיו הבית בתוך ונותנת נושאת שהיא האשה וכן וכו׳ הבית בתוך

 ראיה להביא עליה אמא אבי מבית או אבא אבי מבית לי שנפלו הן שלי ואמרה שמה על

משפט. וחשן העזר אבן ערוך ושלחן בהרמב״ם להלכה נפסק וכן ע״כ

 או הבית בתוך ונותנת הנושאת והאשה ה״ל: פ״ו סימן סוף העזר באבן הטור וכתב

 בידה לו שיש מה כל ומפקיד מאמינה שהבעל אלא הבית בתוך ונותנת נושאת אינה אפילו
 שעשה קרקעות וקניית חובות שטרי אבל הוא. פלוני של או הן שלי לומר נאמנת אינה

 שניהם בין שותפים הם בעלה שם ועל שמה על עשויים הם ואם שלה הם שמה על הבעל

הטור. עכ״ל

 שאלת קצ״ג: סימן ג׳ בחלק )הרשב״א( עוד וכתב ה״ל: שם יוסף הבית דבריו על וכתב

 תובעים וקרובים שמה על יוצאים חובות שטרי הרבה בידו ויש בנים בלא אשתו מתה ראובן
 הוא ראוי ומלוה בראוי יורש אינו אשתו את יורש שהבעל שאפילו חוב שטרי אותם מהבעל

 אומרים והקרובים בשמה וכותב משלו מלוה שהיה נעשו שמנכסיו טוען והבעל הבעל. אצל

 כאן שאין לי נראה תשובה בהם רשות לבעל שאין מנת על לה שנתנו מתנה אלא כי לא
 דרך כאן אבל וכו׳ לבעל ראויה היא אם במלוה הדורות גדולי בו שנחלקו דין לאותו עסק

 וכדתניא לדבריה ראיה שתביא עד הוא הבעל בחזקת לאשה שיש מה שכל לו יש אחרת
 וכו׳. שמה על יוצאים ושטרות אונות והיו הבית בתוך ונותנת נושאת שהיתה האשה וכן

 שלותה או שקנתה או בידה אשר וכל בעלה תחת היושבת אשה שהיא שאני דהכא ועוד

 יוסף. הבית עכ״ל וכו׳ ברי טוען כשהבעל שכן וכל הסתם, מן ואפילו הוא הבעל בחזקת
 שהבעל ואף שמה על כתובים שהשטרות דאף ליה וסבירא הטור על חולק שהרשב״א נמצא

 שהם יורשיה או ראיה היא שתביא עד בעלה של הם סתמא מקום מכל בשמה אותם כתב
שלה.

 אביו הרא״ש בדברי הם הטור דברי שמקור כתב ז׳ ס״ק ס״ב סימן בח״מ והש״ך

 בעלה שהניח קרקעות מקצת על שטוענת אשה וששאלת ה״ל: ד׳ סימן צ״ו כלל בתשבותיו
כתוב והשטר אביה מבית לה שנפלו מעותיה משל חציים קנה בעלה כי משלה חציים שהם
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 האשה בשם כן גם כתובים והשטרות בעלה שקנה הקרקעות שכל יראה שניהם, בשם
 וזה הקניה בשטר אשתו את שיכתוב דרך אין קרקע הקונה אדם כי שלה, חצים שהקרקעות

 כתוב הקניה שטר היה ואם משלה, הן הקרקע דמי שחצי הדברים ניכרים אשתו שם שכתב
כאילו הוי בזה נדון חציו לי ומה כולו לי מה שלה היה שהקרקע ידוע הדבר שמה על כולו

ומשמע הש״ך וכתב עכ״ל, דעלמא איניש לי ומה אשתו לי מה דעלמא לאיניש השטר נכתב
שם שכתב דכיון טעמא מדתלי וכן חילק, מדלא הבית בתוך ונותנת בנושאת אף דמיירי

עכ״ל. וכו׳ הדברים ניכרים בשטר אשתו

 שמה על הדירה כל את רשמה שהאשה שלנו בנדון לעיל האמור כל דלפי נמצא

 עיקר לי נראה מקום ומכל שם: הש״ך ומסיים והרא״ש הרשב״א מחלוקת היא לכאורה
 וכו׳ דבעי הוא זוזי לגלויי דלמא ראיה אין שמה על השטר הבעל שעשה דמה כהרשב״א

 עכ״ל נאמנת אינה טמונים המעות היו לא אומרת היא דאם שם העזר באבן עוד ונתבאר

הש״ך.

את לקבל שלנו בנדון מקום היה הש״ך גם פוסק שכן וכפי הרשב״א לדעת כן ואם
כאן שייך שלא אף הדירה מחצית הבעל של שמו על להעביר האשה את ולחייב הערעור

 הטעם הרשב״א כתב הרי מקום מכל כספים, לה נתן עצמו הוא פה שהרי זוזי לגלויי טענת
הוא. הבעל בחזקת שקנתה או בידה אשר וכל בעלה תחת היושבת שאשה

 שהביא שאחר יראה ז׳ ס״ק ביאורים האורים משפט המשפט נתיבות בספר המעיין אך
 וז״ל: ורא״ש הרשב״א נחלקו שלא שאפשר כתב והרא״ש הרשב״א של הנ״ל המחלוקת

 לא דאז האשה ידי תחת שהשטרות מיירי דהרא״ש מחלוקת כאן דאין דעתי עניות דלפי

 השטר כשאין מיירי כרחך על והרשב״א וכו׳ נ״א דף בתרא דבבא זוזי דלגלויי הסברה שייך
 ע״ש גלותא ריש זכה דלא גלותא ריש בשם שטר לכותב ליה מדמי דהא האשה ידי תחת
 השטר ואם שם. הטור שכתב כמו גלותא לריש השטר למסור ציווי בלא מיירי הא ושם
 מסר הוא כך אחר רק לידו השטר ליתן צוה כתיבה שבשעת טוען והבעל האשה ידי תחת

ביבמות דאמרינן מטעם מהימן דלא נראה ונותנת נושאת שהיא כיון בפקדון לידה השטר
בנדון הנתיבות שלדעת נמצא עכ״ל. וכו׳ כזה שטר גבה מפקיד דלא לפקדון אי קט״ז דף

הדירה. לצורך כספים לה נתן הוא אם גם הדירה בכל האשה זכתה הרשב״א לדעת גם שלנו

 הרא״ש ולדעתו בזה האריך ז׳ סימן ח״מ בתרא מהדורא לב חקרי בשו״ת אמנם
 בשטר בין חבירו שם על השטר כתיבת דלהרשב״א חדא דברים, בכמה פליגי והרשב״א

 בתשובה להדיא הרשב״א שכתב כמו לחבירו זכיה בזה שאין הקנאה בשטר בין ההלואה

 בשם השטר שכתב פי על אף מנכסיו ראובן קנה או שם: לשונו וזה תתקמ״ז סימן ח״א
 ריש בשם שדה הלוקח בשמעתא ע״ב ק״ב דף קמא הגוזל בפרק כדאיתא קנתה לא אשתו

 ויראה חוב מבעל להבריח דעבדא הוא בעלמא דלפיוסא אמרינן דמימר ומשום גלותא
 חבירו בשם שדה בלוקח הגוזל בפרק שכתב ממה ראיה והביא בכך מודה שהיא מדבריה

 בקרקע זכה חבירו בשם בין אשתו בשם שטר בכותב ליה פשיט זו בתשובה הרא״ש ואילו

 התום׳ בזה דפליגי בבירור הדבר ראיתי ושוב שמו. על השטר שנכתב מי בהלואה או
מ״ש גבי ק״ב דף קמא לבבא מקובצת בשיטה דבריהם הובאו הרשב״א עם והרא״ש
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 כותב סיבה ומשום קונה דלעצמו לעדים הודיע שלא כל עלמא דלכולי לסהדי דאודיעינהו
 ראיה והביאו והרא״ש התום׳ כתבו כן שמו על השטר שנכתב מי זכה חבירו שם על השטר

 מדין דמקודשת לפלוני והתקדשי מנה הולך ע״א[ ז׳ ]דף דקידושין קמא בפרק שכתוב ממה
ע״ש. ראייתם ודחה התום׳ ראיית הביא שם והרשב״א ע״כ, כנעני עבד

דמנכסי האשה שטענה זה הרא״ש בתשובת שכתב זה וכתב לב בחקרי שם והוסיף
בכתיבת בעלה לה זכיה אלא בעלה קנאם מנכסיה שלא הודית אם הדין הוא שלה, מלוג

ע״ש. היה כך שהיה שמעשה אלא זכתה שמה על השטר

 האשה י״ב: סעיף ם׳ סימן משפט חשן בש״ע מר״ן גם פסק הרא״ש כדברי והנה

 והשטרות אביה מבית לה שנפלו ממעות שלה שחציים בעלה שהניח הקרקעות על שטוענת
 שלה שכולם טוענת והיא לבד בשמה כתובים ואם האשה, עם הדין שניהם בשם כתובים

 שמה היא שהלכה ברור כן ואם א׳ סעיף ס״ב בסימן הרמ״א פסק וכן עכ״ל, שלה כולם
 היא האשה שם על הרשום הדירה כל ובין מחצית אם בין שמה על ישאר שמה על שרשום

 ישאר האשה שם על שהרשום פסק שכן הנ״ל לב בחקרי שם ועיין הזוכה והיא המוחזקת

 דעת יחוה בשו״ת הביא וכן נתן מתנה דאמרינן מכספו שילם הבעל אם אף האשה ביד
 סימן משפט בחושן סופר החתם פסק שכן ל״ח סימן העזר באבן זצ״ל חזן יצחק להגאון

ל״ה. סימן ה׳ חלק מהרש״ם ובשו״ת קמ״ב

 לבעל מזה נתנה ולא לעצמה ומשתכרת עובדת היתה האשה הרי שלנו בנידון כן ואם

 אין כן אם מזה זה נפרדים בנק חשבונות להם היה וגם לעצמו עבד כן גם והבעל כלום
זאת. הכחיש לא והבעל בבית ונותנת נושאת נקראת האשה

 30,000 בסך אחד שיקים שני לה נתן שהוא הבעל של העיקרית טענתו הרי מזה ויותר
התאריכים ולפי 19.12.75 מתאריך ל״י 35,000 של בסך שני ושיק 25.11.75 מתאריך ל״י

מחצית רכישת בשביל ניתנו אלו ששיקים טוען והבעל נשואיהם לפני לה ניתנו הנ״ל
 נשאו הזוג 19.2.84 בתאריך שנים כתשע לאחר הדירה נרשמה שכאשר ברור כן ואם הדירה

מתנה. מדין האשה בהם שזכתה הרי 28.9.78 בתאריך רשמית

 עסק ניהלה נשואה היתה ובעוד נשואיהם לפני עוד הנ״ל בתקופה כי לציין גם יש

 הבעל ב״כ העלה שאותה בפנינו אחת טענה אך השני. בעלה עם יחד פרחים למכירת
 תמורה קבלת ללא גדול כזה סכום מתנה יתן שהמערער ההגיון את נוגד זה כי בסיכומיו

 רוצה אומדנא טענת סמך ועל שמו על גם הדירה שתרשם דעת שעל כאן יש דעת ואומדן

האשה. מן הדירה רשום מחצית את להפקיע

 בספר שכתב אומדנא בעניני בפסוקים סברא שראינו לדון מה יש לכאורה זו טענה על

 הוסיף לעיל( )שהזכרנו מרן דברי שהביא לאחר כ״א אות ם׳ סימן משפט בחשן השלחן ערוך
 הדיינים צריכים בערכאותיהם האשה שם על הקרקע כשנכתב עתה לדקדק ויש וכתב:

 טעמים איזה מפני אשתו שם על נכסיו כותב שהבעל לפעמים יש כי בזה מתון להיות
 בסימן גם כתב וכן עכ״ל. הרבה בזה לחקור צריכים לכן הבעל של הם הנכסים ולעולם

 נתקיים ואפילו האשה שם על הקרקעות שנכתבו מה ראיה שום אין דבזמנינו ו׳: אות ס״ב

 להם להקנות כוונתם ואין להם שיש טעמים איזה מפני כן עושים שהרוב מפני בערכאות
עכ״ל. מאד הרבה בזה מתון להיות הדיינים צריכים לכן
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 הרועים משכנות בספר )שהביאם התשב״ץ מדברי נסתרים שדבריו לי נראה אך
אלא דעתא אומדן אחר לילך שאין יודע והוי וז״ל: מקורם( ציין ולא ט״ז אות א׳ מערכת

הסתם מן מפורש ההוא הדבר ושיהיה הנותן דעת כן היה שלא כלל לפקפק שאין בדברים
הרי פירש שלא פי על אף כן היה שלא כלל בדעתו לחלוק דאין וכיון וכו׳ פרשו כאילו

כן אינו או כן הוא אם בדעתו לחלוק אפשר אם אבל שבלב, דברים הוו ולא כמפורש הוא
 בדעתו כן היה שלא לומר רחוקה בדרך שאפשר כיון שבלבו למה הדעת נוטה שיותר אעפ״י

 בדרך לפרש דאפשר כיון וכו׳ ארעא דזבן הך והיינו דברם ואינם שבלב דברים ליה הוה
עכ״ל. וכו׳ דעתו לאומדן ולא שבלבו דברים בתר אזלינן לא כן בדעתו היה שלא רחוקה

א׳ חלק ז״ל מוהרא״ם הגאון שתשובת ודע וז״ל: הרועים במשכנות שם הביא ועוד

 לא דאנן וז״ל: משמו שכתב ל׳ סימן יוסף דברי להרב ראיתי זה לבד אתי בנמצא אינם
 באומד טפי בקיאי והוו התלמוד חכמי בהם בקיאים שהיו כמו האומדנא בשיעור בקיאינן

 נוכל ולא מוכחא דלא אומדנא הויא מהם ואיזה דמוכח אומדנא מהם ואיזה ודבר, דבר כל
 בהם למיתלי דליכא או בתלמוד הנזכר באומד או אלא בו מחזיק מיד ממון להוציא אנחנו
עכ״ל. אחריתי מילתא בשום

 שהוא יתכן מאד שהרי משמעית חד אומדנא כאן שאין בודאי שלנו בנידון כן ואם
 נתתי אותה פנקתי אומר שהוא כמו לו להנשא שתסכים אותה לרצות כדי הכסף לה נתן

 יודע ומי מהראשון גירושיה לפני וגם נישואיהם לפני היה זה וכל כספים ולמשפחתה לה
הרא״ש כדעת והרמ״א מרן שפסקו כיון ולכן הראשון מן לגירושיה לה גרם הוא לא אם

אומדנא של בסברא כח ואין במתנה לה נתן הבעל דאמרינן שלה הוי שמה על שרשום שמה

נתן שהבעל ברורות הוכחות היו ואם בשמה, ומוחזק שרשום הבית מחצית מידה להוציא
כסף לה שנותן הוכחה כל אין כאמור אך לדון מקום אולי היה דירה רכישת עבור כסף לה

דירה. רכישת עבור

 שמרן כיון מקום מכל להחזיר, חייבת שבנדונינו ליה סבירא שהרשב״א נימא אם וגם
 וכפסק הרא״ש כדעת לי קים לטעון האשה שתוכל בודאי כהרשב״א שלא פסקו והרמ״א

 שגם הנ״ל הנתיבות לדעת שכן וכל לעיל, שהזכרנו האחרונים הרבה וכדעת והרמ״א מרן
בידה. כשהשטרות מודה הרשב״א

 אינו הוא אם אפילו אלא יטען דבר שבעל צריך אין לי קים שטענת הוא ברור ודבר
 הכללים בספרי שמפורש כמו זו טענה ליה טענינן אנן מקום מכל כלל זו טענה לטעון יודע
 לטעון שיכול במקום וז״ל: כ״ג כלל תפיסה דיני המשפט בנתיבות והובא לי הקים כללי

עכ״ל. וכו׳ לי קים טענת עבורו טענינן אנן מעיקרא בדבר מוחזק הוא אם אז לי קים טענת

 בכתבי ראיתי כתב: ח׳ אות כ״ה סימן משפט חשן יוסף ברכי בספרו חיד״א והגאון

 קים טענת וז״ל: שכתב זלה״ה הכהן יצחק כמוהר״ר הדור גדול כהן המופלא להרב הקודש
 ממונא מפקינן לא שמספיקא וטעמא דין, הבעל שיטעון צורך ואין טוענים הדיינים לי

 יאיר וחוות כ״ה, סימן מור״ם ועיין ברורה. בראיה אלא המוחזק מן מוציאין אין ולעולם

 ה׳ אות יוסף בית הגהת ק״י סימן משפט חשן הגדולה בכנסת ועין ופשוט. ע״ב רס״ב דף
דשפיר וז״ל: שכתב אחד בדין ואלי לוי יצחק למהר״ר יד כתב בתשובה ומצאתי עכ״ל.
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 לי נראה ואדרבה הנתבע בעד זו טענה לטעון אנן מצינן ושפיר לי, קים לומר הנתבע מצי
 לטבחא ופטריה וטרפה, לקמיה דאיתא מוגרמת בההיא לרב חזינן דהכי איכא דחיוב

 אמר ומצי כרבנן אי יהודה בר יוסי כרבי הלכה אי לרב ליה דמספקא ואמרינן מלשלומי
 מידי ולא אמר לא דהטבח התם והא ומשלמנא, כרבנן לך דמחייבנא ראיה אייתי טבחא

 ז״ל תרומה גידולי בעל פיגו עזריה רבינו הרב לשון לך והא זו, טענה טען גופיה רב אלא
 דכל המוחזק בעד אותה לטעון הפוסקים צדקו לי קים בטענת וממילא יד: כתב בתשובה

 וכל עכ״ל, לאמתו הדין להוציא הדיין על מוטל יודעו דבר בעל ואין זכאי הוא הדין שמן
 ידין דן בספר שנג׳י בן מהר״א כתב וכן דינא דדייני הדייני אורחות וכן פשוט דבר הוא זה

יוסף. ברכי הרב עכ״ל וכו׳ ה׳ סימן ב׳ חלק צדק משפט הרב משום יתרו פרשת

 לטעון לנו אין כן והרמ״א מרן שפסק אחרי כי דמילתא לרווחא רק כתבתי זה כל
 ציינתי זה היפך דהוא מאן יטען שלא כדי אך האחרונים בספרי שמוזכר כמו לי קים טענת

 ואנו בתוקפו האזורי הרבני ביה״ד של פס״ד כן ועל והרמ״א מרן כדעת הוא לי הקים שפה
הערעור. את דוחים

שמעון בן ש.

לנ״ל. מסכים

אליהו מ.

 נראים לא העיון ולאחר שליט״א. שמעון בן ש. הרב כב׳ חברי של דינו בפסק עיינתי
דברי. את ואסביר הדברים, לי

 המדובר ואין ואשתו, בעל בין לא אך ואשה איש בין הוא אמנם לפנינו שנידון הענין
 שהנכם העובדא בעקבות שלה וייחשב למתנה, שייחשב אשתו שם על נכס שרשם במי כאן

שמה. על רשום

לחלוטין. שונה הוא הנידון הענין

 סכומי לה נתן הקודם לבעלה נשואה היתה המשיבה אשתו שבעוד המערער טענת

 שיזכו ע״מ הקודם, בעלה שם על הרשום הדירה מחצית את לרכוש חולק אין שעליהם כסף
הדירה. במחצית לפחות אותו

 רכישת לשם זה היה לא אך מהמערער, כסף סכומי קבלה שאמנם טוענת המשיבה

 שמשו מהמערער שקבלה כספים ואילו שלה מכספים רכשה זה כאמור הדירה מחצית

אחרות. למטרות

 נראה הקודם מבעלה המשיבה שרכשה הדירה במחצית המערער שזכה לטענה והנה
 יכולה היתה לא המשיבה אך זה לצורך הכסף נתן אם גם להדחות. דינה זו שטענה לי

 שמה על העביר הקודם בעלה הקודם, בעלה ובין בינה נעשתה העסקא זה. חלק לו להקנות

 היתה אם גם למשיבה, הדירה חצי מכירת עם קשר כל היה לא ולמערער הדירה מחצית את
התכוון לא הקודם בעלה שהוא המוכר אבל למערער, החלק את לקנות מתכוונת המשיבה
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 לדון מקום יש אך הדירה. רכישת לצורך קיומו על ידע לא גם כי למערער, הקנה ולא לזה
 ומחצית הדירה של הזכויות במחצית לזכות ע״מ הכסף את שנתן המערער טענת אחר, מצד

 רשום שהיה חלקה על ניתן שהכסף לומר מקום יש המשיבה שם על רשומה היתה הדירה
שנתן. כסף בקנין לו ונקנה שמה, על

 במתנה ונתן שוויתר וכאלו שמו על יירשם הדירה שחצי דרש לא שהמערער הטענה
לי. נראית לא למשיבה

 על לערוך אפשרות היתה ולא הקודם בעלה עם הדירה על החוזה את ערכה המשיבה
 הדירה כשנרשמה גם הקודם, ובעלה המשיבה בין הסכם זה והיה בהיות המערער, שם

 לרשום אפשרות היתה לא נשואים כבר בהיותם שנים שש כעבור המשיבה שם על בפועל

 הקודם ובעלה המשיבה בין שנערך החוזה יסוד על נעשה והרישום מאחר המערער שם על
 שלפנינו הבעיא זאת לאור כהוכחה. לשמש יכול אינו המשיבה של שמה על הרשום ולכן

 אחרים. לצרכים שנתן המשיבה כדברי או כדבריו הדירה לצורך הכסף נתן המערער אם
 היו שלדבריו למשיבה נתן שהמערער לכספים בקשר הבנק באמצעות לבירור ניתן זה דבר
בהתאם. דין פסק ליתן יש הבירור ולאור הדירה, מחצית רכישת לצורך סכומים אלו

נדב י.

דוחלטד!

להוצאות. צו ללא הערעור את לדחות דעות ברוב הדין בית מחליט האמור לאור

תשנ״ז ניתן ג׳ ביום ניתן

שמעון בן ש.נדב י.אב״ד - אליהו מ.
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יפו - אביב תל האזורי הרבני הדץ בית

ם כבוד בפני הדייני

ריגר א. אב״ד - אליעזרוב י. אב״ד - שרמן א.

התובעת ק.צ.

ד ג נ

הנתבע י. א.

בוררות הנידון:

 מלא את לקבל הנתבעת כנגד התובעת בתביעת בפנינו הופיעו וב״כ הצדדים

הנתבעת. לבין בינה שקיים העבודה הסכם מכח לה המגיעות הכספיות זכויותיה

 מהנתבעת לקבל תביעתה לגמלאות. ופרשה 31/8/94 עד 1/9/84 - מה עבדה התובעת

 הקבוצים ההסכמים עקב לה שמגיעים הסוציאליים והתנאים הכספיות זכויותיה מלא את
וגננות. הוראה עובדי אצל הנהוגים

 היא זה חוזה וע״פ התובעת, לבין בינה שנחתם אישי חוזה שקיים טוענת הנתבעת
 זה, אישי ההסכם ע״פ שהתחייבה כל את קיימה והנתבעת זכויותיה, כל את כבר קבלה

 ובסוסם טענותיהם סכומי את לביה״ד הגישו הצדדים התביעה. את לדחות יש ולכן
 של הקבוצי שההסכם קבע ביה״ד עמדתו. לחזוק צד כל של וההלכתי המשפטי העובדתי,

 האישי והחוזה קובע, אינו זה, עובדים סקטור אצל שנוהג המדינה ומנהג וגננות חנוך עובדי
המחייב. הוא לנתבעת, התובעת בין שנחתם

התוכן:

 שכרו על הוסיף אפי׳ כן, נהגו שלא במקום ולהעריב להשכים הפועלים לכוף יכול אין א.
ששכרן. בשעה התנה שלא כיון

והי׳ כ״כ גמיר לא שהאדם אמרינן ולא דקדוק, אותו עפ״י ודנים השטר בלשון מדקדקים ב.
זה. לשון כתב ע״כ כן, לא שהדין סבור

 אחר אלא הכתוב הלשון אחר הולכים אין חברו עם מתנה שאדם שתנאי הסוברים יש ג.
הכונה.

לפרשנות. נתון שיהי׳ ולא מפורש להיות חייב זכויות להפסיד שבא תנאי ד.

 השטר ע״י ממון להוציא רוצה השטר כשבעל נאמר, התחתונה על השטר בעל שיד הכלל ה.
ממנו. לתבוע ניתן יהי׳ ולא כמוחזק, להשאר רוצה השטר כשבעל ולא
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העליונה. על השובר בעל ויד כשר, זמן בו שאין שובר ו.

נאמן מוחזק שהמעביד אע״פ ביניהם, הוסכם תנאי איזה למעביד העובד בין ויכוח כשיש ז.
המנהג. נגד היא המעביד כשטענת העובד

ראי׳ה. להביא עליו המנהג כנגד הטוען כל ח.

בפירוש. עליו דברו שלא אף מחייב, המדינה, בכל פשוט שהוא מנהג ט.

ודאי. מנהג מידי מוציא ספק מנהג אין י.

ממון בעניני מנהגים לבין ביניהם, שהונהגו הקהל עניני ושאר מיסים בין חילוק יש יא.
מעיקרא הקהל ועניני דבמיסים בתים. ושכירות פועלים שכירות שותפים, בין שנוהגים

 תהא שלא כדי דידהו, ומנהג סדר בתר למיזל ומקני וגמרי תורה, דין על לוותר מחלו
 חכמים עפ״י עיקר יהי׳ שלמנהג צריך ממון, בעניני מנהגים משא״כ ביניהם. מריבה
מהתורה. וראי׳

המחייב. תוקף לו אין מיסים בעניני אף התורה, רוח את הנוגד מנהג יב.

ותועלת לצורך שהם בדברים רק לחברו, אדם שבין ממון בעניני נאמר דמלכותא דינא יג.
המדינה. בני לתקנת שהוא או המלך,

 השוכר את להוציא יכול המשכיר אין בדירות דוחק שבזמן המלכות, ע״י שנקבע החוק יד.
דינא. דמלכותא דדינא תורה, דין הוא תוספת, לדרוש יכול ואינו מהדירה,

קיימת. ישראל במלכות שגם בזה מודים כו״ע חיותא, לפסוק שלא המדינה והנהגת תקנת טו.

רק כנוגע זה חוק להחשיב אין ובמצוות, בתורה פגיעה תגרם בממונות החוק כשע״י טז.
דינא. דמלכותא דינא בזה אמרינן ולא לחברו, אדם שבין ממונות דיני לענין

המנהג. אחר הולכים קבוע מנהג כשיש פועלים, בשכירות יז.

מוציאין אין מטלטלין תפס אם התחתונה, על השטר בעל יד בהם שאומרים אלו בכל יח.
מידו.

העליונה. על השובר בעל של ידו אם נחלקו בשובר יט.

ובטל בטל השטר אם נחלקו השטר, מבטל אם השובר, בלשון וספק ברור, שט״ח כשיש כ.
העליונה. על השובר בעל דיד משום החיוב,

 פרעתיך, אם יודע כאיני והוה ודאי, חוב שהי׳ לאחר שהוא בשובר ספק בין לחלק יש כא.
אם כספק והוה העבודה, התחלת קודם הוא שההסכם עבודה. בהסכם ספק לבין

נתחייבתי.

ספק ואין תפיסתו, יועיל לא שאז ודאי, חייב הוא השטר דבלא היכא בין לחלק יש כב.
תפס ואפילו תפיסתו מהני שאז שחייב, ברי טוען כשהמלוה לבין חיובו, מפקיע שבשטר

מיניה. מפקינן לא בעדים

העליונה. על השובר בעל יד אמרינן חייב, אינו השובר בלא שגם הלוה כשטוען כג.

שובר. בספק המוחזק בתר אזלינן ברי, טוען שאינו אף הספק, שנולד קודם תפוס כשהי׳ כד.

המנהג. את משנה אינו הפרטים ידיעת חוסר כה.

חוק בדבר אלא דמלכותא, דינא משום בו אין הערכאות, דעת בשיקול שתלוי דבר כו.
המלך. מאת ומשפט
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דין פסי!

 זכויותיה מלוא את לקבל הנתבעת כנגד התובעת בתביעות בפנינו הופיעו הצדדים

 לאחר מעבידתה שהיא הנתבעת לבין בינה שקיים העבודה הסכם מכח המגיעות הכספיות
 ע״פ היא הצדדים בין המחלוקת שנקודת לביה״ד הוברר הצדדים טו״מ את שמע שביה״ד

 טוענת התובעת כאשר הכספיות, זכויותיה את לקבל התובעת זכאית הסכם מסורת איזה

 לתביעותיה הבסיס את המהווה והוא המחייב הוא וגננות חנוך עובדי של הקיבוצי שההסכם
 הוא זה וחוזה והנתבעת התובעת בין שנחתם אישי חוזה שקיים טוענת הנתבעת ואילו

 כל אחר מילאו הם זה חוזה פי על לדבריהם כאשר התובעת של זכויותיה את שקובע

 לביה״ד הגישו הצדדים התובעת, תביעות את לדחות יש כן ועל זה שבהסכם התחיבויותיהם

 לאחר שלו עמדתו לחזוק צד כל וההלכתי, המשפטי העובדתי ובסוסם טענותיהם סכומי את
שההסכם לקבוע יש שבתיק החומר ובכל הנלווים ובמסמכים הצדדים בסכומי העיון

 שקובע הבסיס הוא וגננות חנוך עובדי אצל המדינה ומנהג וגננות חנוך עובדי של הקיבוצי
 מהנתבעת לקבל התובעת בתביעות ויפסוק ידון ישמע, וביה״ד התובעת, של זכויותיה את
 בתחום המדינה מנהג את שמהוה הקיבוצי ההסכם בסיס על הכספיות, זכויותיה מלוא את

והגננות. החינוך בתחום והמעבידים העובדים בין שקיימות הממוניות והזכויות השכר תנאי
תחילת תשמ״ד, אלול בי״ד שנחתם ביניהם אישי עבודה הסכם על חתמו הצדדים אמנם

הנתבעת ע״י התובעת של העסקתה

 תנאי יש התובעת של החודשי השכר גובה בנושא שרק מלמד זה הסכם בסעיפי עיון
 האישי להסכם והמנהג, וגננות חנוך עובדי של הצבורי בהסכם האמור בין ששונה מפורש

 לפי חדשית משכורת לגננת הועד ישלם 1.9.84 מ ״החל שבהסכם ד׳ בסעיף שאמור כפי
והתנאים השכר טבלת ולפי (33 גמ״ס )דהיינו הגננת של המאושר והותק הדרגה

 החנוך משרד שקבע השכר מטבלת 90% )דהיינו בלבד א. של בתה. הנהוגים הסוציאליים

הגננת(״ לדרגת

 שהועד ד׳ בסעיף נאמר והנתבעת התובעת חתומים שעליו האישי שבהסכם לציין יש
 הכלליים בטפסים ואילו השכר... טבלת ולפי הדרגה... לפי חדשית משכורת לגננת ישלם

 בהתאם תקבע משכורתך ה׳ בסעיף נאמר לעבודה קבלתה תנאי על לגננת הנתבעת שמפנה
 ברשת הנהוגים פנסי׳ קרן כולל הסוציאליים והתנאים השכר טבלת ולפי שמאושרת לדרגה

בלבד א. של הילדים גני

 ״והתנאים המילים תוספת הצדדים בין החתום האישי ההסכם בנוסח כן על
 הזכויות לשאר הנוגע בכל משמעות להם אין א.״ של בתה. הנהוגים הסוציאליים

 השכר ובגובה החודשית במשכורת ביטוי לידי באים שאינם התובעת שזכאית והתשלומים
 סעיף האישי שבהסכם ד׳ בסעיף לראות אין כן על אשר השכר בטבלת שנמצא החודשי
 עליהם קיימת התובעת של הכספיות והזכויות הסוציאליים שהתנאים במפורש שמתנה

 ובמנהג גננות, כולל חנוך עובדי של הקיבוצי בהסכם למוסכם בניגוד מפורשת הסכמה
והגננות החנוך עובדי של העבודה תנאי של המדינה
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 בתשלומים בנפרד שעוסק והנתבעת התובעת שבין האישי בחוזה סעיף קיים אמנם
 ״למען - נאמר בחוזה ו׳ בסעיף החודשית, במשכורת כלולות שאינם אחרות כספיות וזכויות

 זה ובכלל סוציאליים תשלומים לקבל זכאית לא הגננת כי בזה ומוצהר מוסכם ספק הסר
עצמאית״ כגננת עבדה שהיא השנים בגין מהועד פנסיה ו/או פיצויים

 ו/או פיצויים זה ובכלל סוציאליים תשלומים לקבל זכאית שהתובעת קובע זה סעיף

 אזכור כל זה בסעיף אין עצמאית, כגננת עבדה שהיא השנים בגין לא אולם פנסיה
 הסוציאליים התנאים ע״פ הם פנסיה ו/או פצוים ובכללם אלו סוציאליים שתשלומים

 הנהוגים הסוציאליים התנאים על שבהסכם ד׳ בסעיף האמור גם א.. של בתה. הנהוגים
 התנאים בתשלום הנתבעת של המיוחד הנוהג מהו כלל מבהיר אינו בלבד, א. של בתה.

 ושהם הסוציאליים התנאים הם מה מדויק פרוט ונותן המלמד מסמך יש והאם הסוציאליים

 הם ובמה הנתבעת אצל העסקתו בתנאי לעובד שיש הזכויות שאר בפועל בהם נוהגים
 המדינה במנהג הקיבוצי בהסכם שקיימות האחרות והזכויות הסוציאליים בתנאים שונים

 הכספיות הזכויות תנאי הסכם היה לא הצדדים שבין האמור לאור וגננות, חנוך עובדי אצל
 וגננות חנוך עובדי להעסקת הקיבוצי ההסכם תנאי את לראות יש הסוציאליים והתנאים

 הלכות בתחילת השו״ע פסק וכן התובעת, של זכיותיה לקביעת כבסיס המדינה מנהג שהוא

 את ״השוכר וז״ל: פועל של שכירות תנאי בענין א׳ סעיף של״א סי׳ חו״מ פועלים שכירת
 אינו להעריב ושלא להשכים שלא שנהגו מקום ולהעריב להשכים להם ואמרו הפועלים

 שאין השו״ע קובע ששכרן״ בשעה כן התנה שלא כיון שכרן על הוסיף אפי׳ לכופן יכול
 יכול אינו התנה שלא ״וכיון השו״ע וכלשון ששכרו, בשעה כך על לכפות יכול המעביד
 בנוגע הקהל חזן של העסקתו בתנאי שעסק תע״ה סימן הריב״ש בשו״ת כתב וכן לכופף,

 מנהג בעיר יש ואם העיר במנהג לעיין יש כן גם זה ״ובנדון בזה״ל שם וכתב ממם לפטור

 העיר מנהג ואם להתנות לו היה כן לא דאם נכנם כן דעת על זה גם החזנים גם שפורעין
 ב״כ טענת את לקבל אין להתנות״ להם היה השוכרים כי הסתם מן פטור זה גם לפוטרם
 ואילו סתם ששכרום כלומר פרטים בו שחסרים בהסכם נאמרים הריב״ש שדברי הנתבעת

 בהסכם לעיל בדברינו שנתברר שכפי בו, סוכמו הפרטים שכל מפורט בהסכם עוסק ענינינו
 הסוציאליים התשלומים תנאי בענין שמדבר הסעיף לנתבעת התובעת בין שנעשה האישי
 מדובר וזכויות תשלומים באיזה מפרט ואינו מזכיר, אינו פנסיה ו/או פיצויים זה ובכלל

 מהמקובל שונות הכספיות והזכויות הסוציאליים התנאים הנתבעת שאצל מציין אינו ואף
וגננות. חנוך עובדי של הקיבוציים ההסכמים פי על ונהוג

 ענין מוזכר החדשית המשכורת בגובה שעוסק האישי שבהסכם ד׳ בסעיף אמנם

 יש לעיל בדברינו שנתברר כפי אולם בלבד, א. של בתה. שנהוגים הסוציאליים התנאים
 את המרכיבים קובעים שהם בהקשר רק הסוציאליים והתנאים התוספת את לראות

 מהוים שאינם וכו׳ ופנסיה פיצויים לענין שקשורים אחרים תנאים אבל החודשית המשכורת
 הסכמה כל אין ועליהם האישי, בהסכם מוזכרים אינם הם החודשית למשכורת מרכיב

 ״והתנאים המילים שתוספת טוען הנתבעת ב״כ התובעת. של העסקתה בתנאי מפורשת

 שהיא הסעיף לנושא שנוגע במה משמעות להם ואין מאחר ד׳ שבסעיף הסוציאליים״
השכר לטבלת מעבר נוסף דבר לרבות שבאה זו בתוספת לראות יש החודשית״ ״המשכורת



כב כרךדין פהקי194

 וזאת וכו׳ ופנסיה כפצויים אחרות כספיות זכויות על מדברת זו תוספת כלומר החודשית
 כפי ההסכם בלשון ונדקדק וט״ז, ט״ו סעיפים ס״א סי׳ בחו״מ השו״ע דברי בעקבות נלך אם

 אמרי׳ ולא דקדוק אותו פי על ודנין השטר לשון ״מדקדקין ט״ו סעיף שם השו״ע שכותב
 לשון״ אותו כתב כך ומפני כך בענין היה שהדין סובר והי׳ הרי כולי גמיר לא גברא האי

 המדבר שבסעיף נראה דקדוק אותו על ונדון סעיפיו כל על ההסכם בלשון נדקדק ואמנם
 שאינם סוציאליים ותנאים כספיות זכויות מוזכרים שם ו׳, סעיף הסוציאליים, התנאים בענין

 הם אלו שתנאים כלל הוזכר לא וכאן כו׳ ופנסי׳ כפצויים החודשית המשכורת את מרכיבים
 בתה. הנהוגים הסוציאליים התנאים שמוזכרים ד׳ בסעיף ואילו א., של ר.ה. אצל הנהוגים

 עפ״ז החודשית. למשכורת קשורות שאינם כספיות וזכויות תנאים אותם מפורטים לא א. של

 סעיפי שלשון ובודאי הוא כוליה גמיר לא גברא האי הנתבעת, א. של ה. ר. על נאמר לא
 אמנם משמעותם. את שמרחיבה פרשנות שצריכה מילים תוספת בה ואין מדוקדקת ההסכם

 הולכים אין חברו עם מתנה שאדם שתנאי שאומר מי ״יש את מביא ט״ז בסעיף שם השו״ע
 תנאים המילים תוספת את שנפרש הנתבעת ותטען הכוונה״ אחר אלא בו הכתוב הלשון אחר

 אלו מילים שבתוספת ונאמר בהסכם, מפורש הכתוב פי על ולא כוונתה ע״פ סוציאליים

 התובעת תקבל לא שאותן וגננות חנוך עובדי בין שקיימות הכספיות הזכויות לשאר כוונתה
 שתנאי כלל הדעת על מתקבל אינו זה דבר אחרות, וגננות חנוך עובדי אצל הנהוג כפי

 זה לתנאי והסכמה אותם מקבל הוא המנהג שע״פ זכויות להפסיד צריך אחד צד פיו שעל
 להיות חייבים הדברים זכויות והפסד במחילה כשמדובר לכן זכויות, על מחילה פרושה

 העובד בזכויות ולפגוע לשנות שבאים הסכם וסעיפי ותנאים ההסכם בלשון ברור כתובים

 לפרשנות נתונים שיהיו ולא מפורשים להיות חייבים המקובל הנוהג ע״פ לו שמגיעות
 לרעה שנוי יחול שע״פ ומעביד עובד בין שהסכם לומר יש אחר בלשון המעביד. וכוונות

 באופן מותנה להיות חייב סקטור באותו העובדים בין ונוהגות שמקובלות העובד בזכויות
 נכתבו לא כאשר המעביד כוונת של לפרשנות נתון הוא ואין למעביד, העובד בין ברור

 שנחתם האישי שההסכם הנתבעת עמדת את וכל מכל נדחה לא אם גם בהסכם. ברור באופן

 ושאר סוציאליים לתנאים ביחס מפורשת התניה בו שיש להתפרש יכול התובעת לבין בינה
 המקובל מהמנהג ופחותות שונות יהיו אלו שזכויות הסכימה התובעת שבהם כספיות זכויות

 האישי, בהסכם לראות יש שלמעשה כן וגננות בחנוך לעובדים הקיבוצי מההסכם שנוצר
 ע״פ אותה מזכים והמקובל שהמנהג הכספיות הזכויות על שמוחלת תובעת של מחילה שטר

 הנתבעת של זו ופרשנות עמדה אולם והגננות החינוך עובדי של הקיבוציים העובדים הסכמי

 בו שאין האישי ההסכם את והבנתה פרשנותה ע״פ שטוענת התובעת על מקובלת אינה

 לביה״ד שיש ספק של ובמצב הסוציאליים, והתנאים הזכויות על מוחלת היא שע״כ סעיפים
 על מצידה וויתור מחילה כל זה בהסכם שאין טוענת התובעת כאשר ההסכם בפרשנות

 זכיותיה ויתור על התובעת חתמה בו הסכם בידה שיש טוענת והנתבעת כעובדת, זכיותיה

 להכריע יכול אינו וביה״ד גננות, אצל ונוהגים שמקובלים הסוציאליים והתנאים הכספיות
 שיד י״ל זה ובמצב בספק הדבר נשאר צודקת מהצדדים מי של עמדתו עצמו ההסכם מתוך

 מזכיותיה התובעת את להפסיד ההסכם מכח יכולה הנתבעת ואין התחתונה על השטר בעל
מעבידה. אצל לגננת שיש זכויות ושאר הסוציאליים והתנאים הכספיות
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 הוא השטר בעל כאשר נאמר התחתונה על השטר בעל שיד הכלל שכידוע אלא
 מחברו המוציא אמרינן בספק מוטלת השטר של לשונו וכאשר השטר ע״י להוציא המבקש

 בנדונינו אולם בספק שלשונו שטר ע״י מהמוחזק ממון להוציא יכול הוא ואין הראיה עליו
 ממון להוציא באה היא אין בספק( המוטל השטר )והוא האישי ההסכם בעלת שהיא הנתבעת

 את לתובעת ליתן ולא כמוחזקת להשאר מבקשת היא זה הסכם ע״י אדרבא אלא מהתובע
 לראות לכאורה יש א״כ והגננות, החנוך עובדי של המנהג מכח שהן הכספיות הזכויות כל

 לנתבעת לומר מקום היה זה ובמקרה מהנתבעת, ממון להוציא שרוצה כמי התובעת את
 שמצינו כפי העליונה, על השטר בעל שיד שביניהם האישי ובהסכם בכספה שמחזיקה

 כשר שהוא זמן, בו הוזכר שלא חוב, פרעון בשובר שדן א׳ סי׳ ע״ו כלל הרא״ש בשו״ת

 ונמוקו.. שם הרא״ש וז״ל התחתונה על השטר בעל ויד העליונה על השובר בעל ויד
 המעות שסכום כיון זמנו, ולא השטר עדי לא בו הוזכר שלא אע״פ כשר השובר ״תשובה

 על השטר בעל דיד שטר אותו על נכתב שהשובר אמרינן ממילא שורן והשובר השטר של
 בזה״ל א׳ סעיף מ״ג סימן מ”בחו הרמ׳׳א ופסק ממון" להוציא בא שהוא כיון התחתונה

 בא שהוא שהשובר הרי ע״כ, העליונה״ על השובר בעל ויד כשר זמן בו שאין ״שובר

 יוסף הנמוקי כתב וכן העליונה על השובר בעל שיד נאמר עליו ממון להוציא ולא להחזיק
 שיצא ״ושובר וז״ל דרשנות מתני׳ ד״ה הרי״ף( בעמודי ע״א )דף פשוט גט פרק ב״ב במם׳

 העליונה על הלשון נדון שובר דגבי אומרים יש דינרין, ממנו שנפרע בו כתוב והיה
 בעיני נראה שאינו אע״פ ז״ל, הרא״ה דעת נוטה ולזה הראיה עליו מחברו והמוציא

 כהרא״ה הכריע בהגה״ה ח׳ סעיף מ״ב סימן חו״מ בשו״ע הרמ״א תלמידו ז״ל הריטב״א

 על הגולה( באר - השובר בעל )פרוש השטר בעל ידי בשובר שאומרים וכ״ש בזה״ל וכתב
 על ידו אמרי׳ בשובר דאפי׳ האומרים חולקין כיש דלא מוחזק והוא הואיל העליונה

 מוחזקת היא שהנתבעת לומר מקום היה לכאורה דנן בנדון גם עפ״ז ע״כ. התחתונה״
 את לראות יש מהנתבעת כעובדת זכיותיה את להוציא שמבקשת היא והתובעת בכספה
 נקבל אם ואף מוחזקת שהיא משום העליונה על הנתבעת ויד כשובר האישי ההסכם

 ההסכם בעלת הנתבעת יד לנתבעת ודאית הוכחה הוא ואין בספק לשונו האישי שההסכם
 התנאים של המדינה מנהג מכח ממוניות זכויות ממנה נוציא ולא העליונה על האישי

 רק היא זו מסקנא כאמור אולם וגננות. חנוך לעובדי שיש והסוציאליות הכספיות והזכויות
 על פועלים שכירות הלכות ריש ס״א של״א סי׳ חו״מ לשו״ע איגר הר״ע בחדושי לכאורה

 להשכים שלא שנהוג מקום ולהעריב להשכים להם ואמר הפועלים את השוכר השו״ע דברי

 ששכרן, בשעה כן התנה שלא כיון שכרן על הוסיף אפי׳ לכופן יכול אינו להעריב ושלא

 אמר דהבעה״ב ביניהן הכחשה יש ״ואם נ״ב וז״ל כן התנה שלא כיון הקטע על כתב
 נגד דטענתו כיון מוחזק שהוא אף נאמן בעה״ב אין מכחישו, והפועל ולהעריב להשכים

 יש שכאשר הרע״א פוסק ע״כ. בירושלמי״ משה בפני עיין ש״ל, סי׳ דלעיל כההיא המנהג

 כהעובד, מכריעים ביניהם הוסכם עבודה תנאי איזה והמעביד העובד בין וספק הכחשה
 סימן שם השו״ע מפסיקת דבריו וחזק המנהג כנגד היא שטענתו כיון מוחזק שבעה״ב אע״פ

 ליתן אלא התנה, שלא טען השדה ובעל החצי שיטול שהתנה האריס ״טען ה׳ סעיף ש״ל
הכחשה שיש במצב עוסקת הזו ההלכה גם ע״כ. המדינה״ מנהג אחר הולכים השליש לו
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 בטענתו זוכה שהאריס הלכה ונפסקה האריס של שכרו תנאי על ובע״ה ארים בין וספק
 שטענתו כיון המוחזק הוא שבעה״ב אע״פ בעה״ב כנגד וזאת כמוהו המדינה מנהג כאשר

 בבא מם׳ הירושלמי והם, פסקו מבסס מקורות איזה על מציין שם הרע״א מנהג, כנגד היא
 אומרת זאת הושעיה רב אמר נאמר, שם א׳ הלכה הפועלים את השוכר ז׳ פרק מציעא

 ופרושו מזו, חוץ ראיה להביא עליו מחברו המוציא כל אימי א״ר ההלכה את מבטל המנהג
 אינו מדקתני כתב אומרת זאת בד״ה שם הפ״מ הירושלמי, דברי בבאור משה הפני של

 אותו, מכחישין והם ולהעריב להשכים ע״מ עמהם שהתנה אומר אפי׳ משמע לכופן יכול
 אימי כדר׳ הלכה מבטל המנהג מ”ש כך, המנהג שאין לפי שכרן, ולתפוס לכופן יכול אינו

 מחברו המוציא קי״ל התורה דבכל אע״ג - מזו חוץ הראיה עליו מחברו המוציא ״כל לקמיה

 היה שלא ראיה להביא שעליהן היה הדין מן ביניהן, הכחשה טענת יש וא״כ הראיה עליו
 מנהג על מסתמא דאמרינן כאן זו הלכה מבטל דהמנהג משום אלא כך מ”ע בינהם התנאי

 במשנה האמור על הירושלמי שכתב את מבאר הפנ״מ ע״כ ששכרן הוא והמדינה העיר
 אינו ולהעריב להשכים שלא שנהגו מקום ולהעריב להשכים להן ואמר הפועלים את השוכר

 שהתנה אמר שהוא ובעה״ב הפועלים בין הכחשה כשיש מדברת שהמשנה לכופן, יכול

 שכרן ולתפוס לכופן יכול אינו שהוא אותו מכחישין והם ולהעריב להשכים ע״מ עמהם
 ההכחשה ומספק בשכר המוחזק שהוא שלמרות היינו ההלכה את מבטל שהמנהג משום

 הפועלים מספק כן ועל הראיה עליו מחברו שהמוציא ההלכה את לומר מקום היה שבינהם,
 הירושלמי קובע לעבדותן ויעריבו ישכימו א״כ אלא שכרן, את ממנו להוציא יוכלו לא

 המנהג ומעריבים משכימים אינם שפועלים והמנהג ובמדה שמכריע הוא המדינה שמנהג

 שהם קובע והמנהג לנהוג, בעה״ב מצוה בו שנוהגים ומעביד עובד תנאי שע״פ מכריע
 הפנ״מ הרחיב וכך לעבודתם, ויעריבו ישכימו כשלא גם שכרם יקבלו הם ולכן המוחזקים

 כשמש ברור ״ולענ״ד וז״ל, הפועלים את השוכר ד״ה שם הפנים במראה אלו הדברים לבאר
 פשיטא דפריך דהתם דבש״ס וזה בפנים שבארתי וכמו קאי דמתני׳ אדינא מזו״ ד״חוץ הוא

 לדינא אמר ושניהם הוא בשינויא מוסיף הזה והש״ס וכו׳, להו דטפא ל״צ לכופן יכול דאינו

 דקי״ל הלכה, מבטל המנהג התנאי, בענין ביניהם הכחשה טענת יש דאפי׳ מתני׳ דקמ״ל
 וטענת הואיל ראיה להביא עליו והכא ראיה, להביא עליו מחבירו המוציא כל בעלמא

 עולה הפי׳ זה והרי הוא אושעיה ר׳ דברי מפרש אימי ור׳ הוא, המדינה מנהג לפי הפועלים
 לפי הכל מעיקרא התנה אם אבל סתמא בששכרו רי׳ בשם התום׳ דמ״ש דדינא, אליבא
 בענין הכחשה יש אם אבל הוא... מוסכם ודאי וזה של״א בסי׳ והש״ע הטור וכדפסק תנאו,

 מהכא, כבנלמד ראיה להביא בה״ב על והכא הראיה עליו דהמוציא בעלמא דקי״ל התנאי

 דהמנהג ג״כ כאן אמרו כזה אופן דעל הוא מבואר בזה להביא הפוסקים ביארו לא ואם
 ירדתי למחצה אומר ארים ע״א ק׳ דף המקבל פ׳ דאמרינן למה דומה זה והרי הלכה, מבטל
 שלוחין מהל׳ פ״ח ז״ל הרמב״ם וכדפסק כר״נ דהמסקנא וכו׳ הורדתיו לשליש אומר ובה״ב

 מוסכם וזה ראיה להביא עליו כמנהג שלא שטען וזה המדינה מנהג אחר הולכין ה׳ הל׳
 הטוען כל שבועות בשערי ז״ל גאון האי רב בשם שצ״ז דין הנזכר פ׳ המרדכי וכ״כ הוא

 שבועת עליו המקום, כמנהג טוען והוא ראיה אין ואם ראיה להביא עליו המנהג תמורת
הפני מדברי העולה הפנ״מ. עכ״ל בדין גדול עיקר וזה המקום, ממנהג שינה שלא היסט
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 היינו הלכה מבטל שמנהג פועלים, של עבודתם לתנאי ביחס בדבריו שהירושלמי משה,
 לבעה״ב הפועל בין הכחשה וקיימת הראיה, עליו מחברו שהמוציא הלכה קיימת אם שגם

 הפועלים יוכלו לא הספק ומכח יעבדו שהפועלים ביניהם הוסכם עבודה תנאי איזה ע״פ
 אצל פועלים של העבודה תנאי בענין מנהג וקיים מאחר אך כטענתם מבעה״ב להוציא

 הפנ״מ והוכיח מהמוחזק ממון הוצאת בזה שיש מכן התוצאה למרות המכריע הוא בעה״ב
 בארים ק׳׳י. דף המקבל פרק בב׳׳מ מם׳ בבלי דגם אלא זו הלכה חידש הירושלמי רק שלא

 בהל׳ הרמב״ם ופסקו נאמן כמי הורדתיו לשליש אומר הבית ובעל ירדתי למחצה אומר
 כמנהג דהכל שהכריע שם נחמן כר׳ ה׳ סעיף ש״ב חו״מ והשו״ע ה״ה פ״ח ושותפין שלוחין
 כלומר ראיה״ להביא עליו כמנהג שלא שטען וזה וכתב הרמב״ם שם והוסיף המדינה

 ולפשוט להוכיח ניתן ולא העובד של שכרו תנאי על למעביד עובד בין ויכוח יש שכאשר
 השדה( )שבעל הוא המנהג ובאם ראיה. להביא המדינה כמנהג שלא שטען זה על הספק, את

 השדה( )בעל של מחזקתו מוציאים שנמצאנו אע״פ )האריס( העובד שטען כפי נותן המעביד,
 היו השכר שתנאי המעביד, מצד וברור ראיה ורק לנהוג, יש וע״פ מכריע המנהג המעביד,

 גאון האי רב מדברי הפנ״מ הוכיח וכן המנהג. פי על שלא ינהגו אז המדינה, כמנהג שלא

 הראיה, עליו למנהג בנגוד שטוען מי ושכל שצ״ז המרדכי הביאו ש״ה שבועות במשפטי
 על נשען וגם משה, הפני באור ע״פ הנ״ל כירושלמי פוסק בחידושיו שם הרע״א וכאמור

 איזה פי על למעביד העובד בין הכחשה יש וכאשר האריס. שכר תנאי בענין בב״מ הגמ׳
 המדינה למנהג בניגוד הם ההעסקה שתנאי טוען והמעביד לנהג עליהם העסקה תנאי

 הוא והעובד המוחזק, שהוא למרות ההוכחה חובת עליו עובדים, של סקטור באותו שקיים

 והזכויות עובדים של העסקתם תנאי על המדינה שמנהג ולבאר להוסיף ויש ממנו, המוציא
 בברירות הוכיח א״כ אלא אלו בתנאים כמוחזק העובד את מעמיד מהם שתובעות השונות

 ועל העובד חזקת את לעקור כוחם מפורשים בתנאים ורק שונה, התניה שהיתה המעביד
 ששונים למעביד, העובד בין אחרים תנאים היו האם ספק קיים וכאשר לנהוג. יש פיהם

 מנהג ע״פ והמעביד העובד שבין שהתנאים המנהג מידי מוציא הספק אין המדינה, ממנהג

פיו. על לנהוג שניהם את המחייב הבסיס הם המדינה

 את קבע והגננות ההוראה עובדי של הקיבוצי שההסכם דנן בנדון גם זה פי על
 עובדי בסקטור המדינה מנהג להיות הפך והוא למעבידיהם, הנ״ל העובדים שבין התנאים

 בפרשנות דעות חלוקי קיימים שבפנינו הצדדים ובין והגננות, החינוך בתחום המדינה
 התובעת של העבודה בתנאי במפורש שונה הוא אם והנתבעת, התובעת שבין האישי החוזה

 שלו בשוני ברור שהוא המשכורת גובה לסעיף פרט התחומים, ושאר הסוציאליים בתחומים

 דעות שחלוקי נאמר אם גם והגננות. ההוראה עובדי של השכר בטבלת שנקבע מהשכר
 התנאה האישי, בחוזה לראות שאין נתברר לעיל דברינו פי ]על ספק יוצרות הצדדים

 עובדי אצל המקובלים מהתנאים התנאים ושאר הסוציאליים התנאים את המשנה מפורשת
 וגננות ההוראה עובדי של העסקה שתנאי הודאי מידי מוציא זה ספק אין וגננות[ הוראה

 התובע שבין ההדדיים והתנאים ההתחייבות את שיוצרים והם המנהג ידי על נקבעים

 היינו התחתונה, על השטר בעל יד ואמרינן לנהוג, מחויבת הנתבעת פיהם ועל והנתבעת,
שאין משום התחתונה, על ידה בו באמור ספק עליו שקיים האישי, החוזה בעלת שהנתבעת
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 ההדדיים והתנאים החיובים את קובע שהוא המנהג מידי מוציא ספק, שהוא זה שטר
והמעביד. העובד על שמוטלים

 שחותמים שטר בדבר שדן ז׳ שורש מהרי״ק בשו״ת מצינו לאמור דומה הלכתי עקרון
 שווים, בחלקים העיר של צדקה בענייני לפרוע ביניהם שהתנו העיר מאנשי כמה עליו

 מקרה קרה ״ועתה שנשאל המהרי״ק שם וכתב כערכו, איש איש ישלמו ההוצאות ובשאר

 ראשי יחדיו לב נועצו זה ועל מיתה עונש אותו וענשו השלטון ביד אחד יהודי שנתפס
 אחד כל ולפרוע לפזר כולם ונתרצו למות, לקוח ולהציל דמו על לעמוד שלא יצ״ו, הקהל

 דקא בשווה שווה רק זו מהוצאה לפרוע שאין ראובן טוען ועתה הדין, יחייבהו כאשר ואחד
 מצות בכלל שבוי ופדיון בשווה אחד כל יפרע צדקה דבהוצאות דקאמר שטרא, ליה מסייע
 אלא מדותיהם להשוות דעתם על עלה לא כי משיבים וחבריו ראובן. דברי ע״כ צדקה,

 אדם בני של דרכם שכן בזה וכיוצא וכסות ולמשתה למאכל לעניים הניתנת צדקה בענין

 בשאלה בתשובתו ושם כלל... לזה נתכוונו לא כי שבוים פדיון לענין ולא צדקה לזה לקרא
 יהיה אם אפילו ועוד בזה״ל, כתב העיר אנשי של ההסכמה שטר בפרשנות במחלוקת זה

 דיד אמרינן לזה אלא לזה נתכוון לא למימר דאיכא היכא דכל פשיטא ומסופק תלוי הלשון
 ופשיטא השטר, בעל כדברי קצת משמע דלישנא היכא אפילו התחתונה, על השטר בעל

 מתחייב הדין שמכח מאחר כלום חזקתו אין שהרי מוחזק הוא דראובן משום הכא לחלק דאין
 מ״ב סי׳ מ”בחו הש״ך ובאר .”תורה דין להפקיע בא השטר שמכח אלא ממונו לפי ראובן

 בצדקה והב״י בחו״מ, שם משה הדרכי הערת את ליישב )ובזאת המהרי״ק דברי את י״ח ס״ק
 שם הש׳׳ך וז׳׳ל בתימא המהרי׳׳ק דברי שהניחו י׳׳ד פ׳ סוף מלוה הל׳ משנה ובלחם שם

 שהיה מי על שם קאי דהמהרי״ק הפוסקים בין כלל פלוגתא כאן וליכא מ”לק ולפע״ד”

 שבוים פדיון להוצאת לפרוע לו שאין טוען ועתה ממונו לפי לצדקה לפרוע שטר בלא חייב

 בשווה, א׳ כל יפרע צדקה שהוצאת שביניהם בשטר שהוזכר מחמת בשווה, שווה רק כלום
 ואע״ג התחתונה, על השטר בעל יד ואמרינן צדקה בכלל פ״ש שאין שם מהרי״ק כתב וע״ז

 שמכח אלא ממונו לפי התחייב הדין שמכח מאחר כלום בחזקתו אין שהרי מוחזק שהוא

 ממונו לפי בודאי חייב הוא השטר דבלא כיון ר״ל עכ״ל. תורה״ דין להפקיע בא השטר
 כיון שאומר רק בפ״ש גם בשוה שוה לפרוע בפי׳ עמי עשיתם שאתם טוען אינו שהרי

 לו יועיל מה א״כ בכלל, פ״ש גם צדקה לצורך בשוה שוה לפרוע שטר עמי שעשיתם
 ספק אין שבשטר ספק מכח עצמו את יפקיע ואיך שטר בלא בודאי חייב הוא הרי תפיסתו

 בנדון גם לומר לנו יש כך המהרי״ק שיטת בבאור הש״ך לשון ע״כ ודאי...״ מידו מוציא

 המעביד ואם המדינה מנהג מכח נקבע למעביד העובד שבין התנאים לקים שהחיוב דנן
 ואין הודאי מידי מוציא לא הספק כן על מסופק שהוא האישי ההסכם מכח להפטר רוצה

 הזכויות את בתביעתה ממנה להוציא רוצה שהתובעת כמוחזקת הנתבעת את לראות
 מכח אלו בזכויות מוחזקת שהיא התובעת את לראות יש אדרבא אלו והתנאים הכספיות

הנתבעת. מעביד על שמוטל החיוב את שקבע המנהג

 שבין האישי העבודה חוזה שאין נקבל אם שגם טען טענותיו בסכומי הנתבעת ב״כ

 והמנהג התובעת של וסוציאליות כספיות לזכויות הבסיס את מהוה והתובעת הנתבעת
הכספים התנאים את הקובע הוא והגננות ההוראה עובדי של העסקתם בתנאי שקיים
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 עובדי של הצבורים ההסכמים מכח שנוצר המנהג שדוקא קובע מי אולם והסוציאליים,
 שנים 50 כך שנוהג א. של הגנים בין שנוהג מנהג קיים והרי הקובע הוא וגננות הוראה

 אלרי בהגהות שפסק כפי המקום חוקי עפ״י נקבע זה ומנהג וההוה מהעבר גננות אלף עם
 חכמי עפ״י קבוע במנהג דוקא הוא ממונות בדיני מנהג אחר שהולכים שמה פי׳ ב״מ מם׳

 שנקבע הממלכתי החילוני המגזר של קיבוצי מהסכם זה, מנהג גרוע מה כן ואם המקום,
 והזכויות התנאים את הקובע שהמנהג הנתבעת טוענת כן ועל הקיבוציים, ההסכמים מכח

 לקבוע עלינו זו, טענה על ולהשיב לברר ע״מ א. של ה. ר. מנהג הוא התובעת של הכספיות
 שדורשת והדינים התנאים את בו יש עובדיהם ואצל אצלם הנהוגים א. של ה. ר. מנהג האם

 העובדים שבין התנאים את שקובע והוא הלכה לשנות שמכחו מנהג אצל שיהיה ההלכה

המעבידה. הגנים של הרשת לבין

 השו״ע ופסק לשונו את הביא י״ב ה׳ כ״ג פ׳ אישות בהל׳ הרמב״ם קבע עקרוני כלל
 ועל עיקר הוא המדינה מנהג בהן וכיוצא הדברים אלו ובכל י״א.. סע״ה ס״ו סי׳ באה״ע

 מ״ח ס״ק שם בבאורו הגר״א ובאר המדינה״ בכל פשוט מנהג אותו שיהיה והוא דנין פיו
 מנהגא אדעתא דנסיב בכל דמנהגא ״בטעם בזה״ל פשוט מנהג אותו שיהיה והוא הלשון את

 הר״א בשו״ת לכל״ ההוא המנהג ידוע שיהיה צריך דיבמות...לכן בספ״ז ברי״ף כמ״ש
 וכתב הנ״ל( הרמב״ם דברי )שהם השו״ע דברי לבאר הרחיב ט״ו ל״ה דף ט״ז סי׳ מזרחי

 על ממונא גבי להתפשט יכול המנהג כח אין שהרי, הן, טעם של דברים הללו ודברים ע״ז

 על כורחו. בעל בו המחזיק מיד ממון שנוציא עד מנהג, באותו להתנהג רוצה שאינו מי
 מאותו אותו ומפרשין כורחו בעל עליו שחל אמורא גבי התפשט שהוא כמו המנהג פי

 אם בשלמא מנהג... פי על לזה זה של ממונו יתנו איך ידעתי לא ממון בענין אבל דבר...

 שכן ומכיון בידם.. כח יש והזמן הצורך לפי תקנה שום ג״ד כמו שהם המדינה חכמי עשו

 אנן אמרינן מתא בני לכל היא פשוטה דבורה מנהגא אי דמותא מנהגא ההוא חזינן הוא
 וצריך הדבר על בפרוש עצמו הוא התנה וכאילו שעשה מה עשה דמנהגא דאדעתא מהדי

 לכך נתכוונתי לא ואמר צווח דהשתא ואע״ג אחרים, שנהגו המנהג מכח ולא תנאו לקיים

 הוא והלתא המנהג ע״פ אלא עשה דלא מהדי אנן אמרינן איפה מעולם בזה נתרציתי ולא
 אמרינן מתא בני לכל ופשוטה ברורה מנהגא האי הוי לא אי אבל כמיניה, כל ולא דקדק

 מכאן הכי, למעבד בעי ולא ליה שמיע נמי אי מנהגא ההוא ליה שמיע לא מעיקרא דילמא
המנהגים. בדיני שהאריך ועי״ש "... מחזקתיה ממונא מפקינן לא וממפיקא ספיקא הוי שכן

 הכרחי שתנאי והרמב״ם השו״ע דברי בהסברת והגר״א מזרחי, הר״א מדברי העולה
 שהרי לכל וברור פשוט הוא כאשר רק מחייב וכח תוקף לו שיהיה ממון בעניני למנהג

 הממוניים התנאים את וקובעים ביניהם המסכימים שהצדדים נובע שבו המחייב התוקף
 ואנן דברים, באותם נוהגים דמנהגא דאדעתא מהדי דאנן דברים, באותם ונהוגים שמקובלים

 על בפרוש התנה אחד כל וכאילו שבינהם ההסכם את עושים דמנהגא דאדעתא מהדי
 מתנה אחד כל עליהם וברורים פשוטים הדברים שהתנאים בתנאי וזאת והתנאים, הדברים

 והתחייבות התנאה אין וברורים פשוטים אינם ופרטיו המנהג תנאי כאשר אבל ומתחייב

 ההלכה נאמרה לא ועליו מחייב הוא אין כן ועל האמור המנהג על מלאים דעת וגמירות
העיקר. הוא המדינה שמנהג
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 ושאר הסוציאליים התנאים לנתבעת התובעת שבין האישי בחוזה שבפנינו בנידון
 אין בפנינו שהוגש מהחומר כלל. מפורטים אינם א. של בתה. שנהוגות הנספות הזכיות

 והזכויות הסוציאליים התנאים מהם וברור פשוט באופן המפרט מסמך שהיה הוכחה כל
 כאשר העבודה הסכם על חתמו והצדדים זו חנוך ברשת עובדת או לעובד שיש הכספיות

 ונוהגת נהגה שע״פ הסוציאליים התנאים אותם ברורים והמעביד העובדת כנגד
 קיים ע״פ, לתנאים הקשור בכל הנתבעת של ברור מנהג שיש נקבל אם גם א״כ הנתבעת.

 העובד הצדדים שלשני ההסכם, עריכת בשעת ברור, להיות חייב הוא העבודה הסכם
 החנוך רשת אצל שנהוגים התנאים בכל והתחייבו בדעתם גמרו כן דעת שעל והמעביד

ומעבידה.

 ושאר הסוציאליים שהתנאים מאוד, כוללנית בלשון מצוין בו עבודה הסכם על חתימה
 ופשוט ברור מנהג בזה לראות אין המעבידים, מנהג ע״פ הם העובד, של הכספיות הזכיות

 לעבודה ההפניה בטופס אם האישי, העבודה בהסכם גם שנזכרת זו כללית לשון אדרבא,

 והתנאים השכר טבלת ולפי שתאושר לדרגה בהתאם תקבע משכורתך - נאמר בה ה׳ סעיף
 אינה הגננת(- דרגת של 90%) בלבד א.י. של בתה. הנהוגים פנסי', קרן כולל הסוציאליים

 של לבו לשרירות ובעיקר מהצדדים, אחד כל של לפרשנות נתונה והיא ודאית, ברורה

 הסוציאליים. התנאים בנתינת הרשת מנהג הוא מה ולטעון ולפרש להוכיח המעסיק
 פיו ועל בהסכמים כתוב שהוא וקבוע מפורט אחיד מנהג יש אמנם והאם האחרים והכספים

 אין זה ובמקרה האלו התנאים את ולקיים ליתן לפעול מצוה והוא בעבר בפועל נהגו בלבד
 מחייב הוא אין כן על פשוט מנהג לעבודה להפניה ובתנאים האישי בהסכם כתוב לראות

 לע״ד נראה ״אמנם זה״ל שכתב קל״ג סי׳ אה״ע ח׳ מהרשד״ם בשו״ת מצינו וכן הצדדים את

 ממ״ש הוא המדינה כמנהג הכל שקול למה הענין, בזה מנהג״ דין בו אין הזאת עיר שמנהג
 כבר אמנם דנין, פיו ועל עיקר המדינה מנהג בהם וכיוצא האלו הדברים ובכל הרמב״ם

 פשוט המנהג אין שאם ביאר המדינה. בכל פשוט מנהג אותו שיהיה והוא בלשונו סיים
 ב׳ או א׳ חכם שיאמר מפני ולא ההר, את הדין יקוב אלא אחריו הולכים אין המדינה בכל

 מאלו, שונה מנהג ואלו בה יש גדול עם שאלוניקו זאת עיר כי יוסיף או יתן אני נהגתי כך

 שיעלה מה כפי עושה וא׳ א׳ כל בעצמו א׳ לשון אפי׳ אלא אחר מלשון א׳ לשון מבעיא ולא
 באותו שנותנים יש כ״כ מעלים שאינם יש השומא על הרבה שמעלים מהם יש המזלג,

 יכול אדם שאין שפשיטא עד מדקדקים שאינם ר״ל לפעמים, בפחות יש שוה שהוא השווי
 התורה. ע״פ לדון הדין חזר א״כ שאלוניקו הזאת. בעיר למנהג ופשוט קבוע זה דבר לומר

 שיעלה מה כפי עושה ואחד אחד וכל א׳ בלשון שכתוב שמנהג קובע דהמהרשד״ם הרי

 ואינה וברורה פשוטה שהיא עד מדוקדקת אינה והלשון מוריד, ואחד מעלה אחד המזלג
 ביחס גם לומר יש כך הדין וחוזר המחייב המנהג דין זה למנהג שאין לפרשנות נתונה

 ופשוט ברור אינו זה ומנהג מאחר העובדים של ובזכיות בתנאים הנתבעת שנוהגים למנהג
 אצל נהגה היא שע״פ א.י. של תה. הנתבעת של המיוחד המנהג של מפורט מסמך אין וגם
 ותנאים זכיות בענין לנהוג לה יש הנתבעת ולמעשה בהוה נוהגים גם וכן בעבר עובדיה כל

 כמנהג, תוקף זה למנהג ליתן אין ומפורש, וברור אחיד מנהג פי על ולא פרשנותה ע״פ אלו
מפורטים בו הקבוצי ההסכם מכח והונהג שנקבע המדינה מנהג קיים זה, מנהג לעומת
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 וגננות הוראה חנוך עובדי של הכספיות הזכיות ושאר הסוציאליים התנאים כל וברורים
 התובעת של והזכיות התנאים את לקבוע וע״פ המדינה כמנהג גמור תוקף לו יש זה ומנהג

הגננות. מתחום עובדת היא שגם

 מנהג שיש כל שהרי בזה״ל.. קפ״ז סי׳ אה״ע ח׳ בתשובותיו המהרשד״ם כתב וכן
אחר״ במקום שהארכתי וכמו ראיה להביא עליו המנהג חלוף שטוען מי במדינה פשוט

 ברור פשוט מנהג וידחה וברור פשוט בלתי שהוא מנהג יבוא לא דנן בנדון גם כן על
 הוראה חנוך לעובדי הקבועים מההסכמים כתוצאה שנקבע, המדינה מנהג הוא לכל וידוע

ודאי. מנהג מידי מוציא ספק מנהג אין וגננות,

של ה. בר. שנוהג שהמנהג הנתבעת עמדת את נקבל אם שגם ולהעיר להוסיף יש
 והזכויות הסוציאליים התנאים ע״פ ובהוה, בעבר גננות אלפי עם שנה 50 במשך א.

 שנקבעו הכספיות והזכיות הסוציאליים מהתנאים ושונים אחרים והם העובדות של הכספיות
 של המאפיין האם וברור ידוע לא עדיין וגננות. חנוך עובדי של הקבוצים ההסכמים מכח

 והכספיות הסוציאליות הזכיות בנתינת א. של ר.ה. הנתבעת, של והשונה המיוחד מנהגה

 משום וזאת גרוע מנהג של שם זה למנהג ניתן העובדות את ולזכות ליתן נוהגים שהם
 והזכיות הסוציאליים התנאים בלי שהוי תורה של ויושר צדק של בעקרונות פוגע שהוא

 לעומת הגננות, העובדות את לרעה שמפלה שנוי בהם יש הנתבעת, ע״פ שנוהגת הכספיות
 תנאים מקבלות עבודה תנאי אותם שתמורת האחרות, והגננות העובדות של רובן רוב

 שיש השכר לגובה באשר ואמנם בהרבה, וטובים משופרים כספיות וזכיות סוציאליים

 יותר נמוך שכר קובעת שהיא למרות תוקף לה יש ממון בעניני והסכמה מפורשת, התנייה
 מכללא והשלמה הסכמה שיש לומר אין העובד של בצידו ופוגע מפלה מנהג מכח אולם

 בתנאים לעבוד נאלצות כורחן בעל דהעובדות י״ל שכן שלו, וזכיות תנאים ע״פ לעובד
ומתאימה. הולמת עבודה מוצאות היו לא שכן אלו

 עניני ״וכל שמ״ב סימן הדשן התרומת בשם הביא ס״ג קס״ג סי׳ חו״מ בשו״ע הרמ״א
 אין גרוע מנהג שהוא אע״פ פעמים ג׳ כן שעשו בעיר הקבוע מנהג אחר הולכין מימים

 ״אבל בזה״ל גרוע מנהג המושג את מבאר שם הדשן התרומת מימים״ בעניני מדקדקין
 שבעניני לומר נראה מ״מ הדעת בשקול טועה אלא אינו התורה מן ראיה לו שאין מנהג

 מקדם בו שנהגו המדינה בני או העיר דבני מנהגם בתר דאזלינן מודו כולהו וכה״ג מימים
 שיש ובא״ז ר״ת שכתבו את והביא התר״ה שם והמשיך חכמים..״ ע״פ הוקבע לא אי אפי׳

 ובא״ז המדינה כמנהג הכל התם דתנן היכא אפילו עלייהו, לסמוך שאין שטות של מנהגים

 הוסיף הפועלים ר״פ והמרדכי חכמים, מפי אא״כ הלכה מבטל מנהג אמרינן דלא נמי כתב
 אינו התורה מן ראיה לו שאין מנהג אבל הלכה מבטל ותיקין מנהג דדוקא א״ז בשם לפרש

 ובנין ובתים חצירות חילוק על קאי דלעיל וא״ז דר״ת וההיא הדעת..״ בשקול טועה אלא
 יחד מצטרפים רבים דאין כה״ג וכל וחצירות בתים שכירות וכן פועלים ואשכירות שלהם

 חכמים ע״פ עיקר לו שיהא מנהג צריך לכן אהדדי, צייתי למיהוי מצטרפו איצריך ולא

 מימים דבעניני לעיל בעלמא דמנהג בו וכיוצא מימים בעניני משא״ב התורה מן וראיה
תורה לדין המנהגים כל להשוות נוכל אם היטב לדקדק ונכון ראוי מ״מ הלכה מבטל המנהג



כב כרךדין פהקי202

 בטעם ולאוקמינהו חכמים מדברי וסמך סעד שנמצאו טפי עדיף מ׳׳מ לגמרי לא אם אף
 מימים בדיני הקשור מנהג בין הבדל רואה הדשן התרומה הת״ה. דברי ע״כ ומברא...״

 ושכירות פועלים, ושכירות ובתים, חצרות בשותפי שקשורים למנהגים וצבור, קהל ועניני
וכו׳. בתים

 מצורפים ״שרבים בזה״ל הסביר בינהם שהונהגו וצבור קהל עניני ושאר מימים בדיני

 לפי צרכיהם לפי לעצמן שעושים הסדר וכפי דידהו מנהגא בתר למיזל צריכים יחד
 בינהם מריבה תהא לעולם דבר, בכל תורה דין בתר למיזל להו מצרפתא דאי עניניהם,

 דידהו״ מנהג מדר בתר למיזל מקני וגמרי תורה דין על לוותר אהדדי מחלו מעיקרא מש״ה

 כתב בתים, ושכירות פועלים שכירות שותפים, בדיני שנוהגים ממון בעניני למנהגים ואילו
 ואשכירות שלהם ובנין ובתים חילוק על קאי דלעיל וא״ז דר״ת וההיא "... וז״ל הת״ה לבאר

 איצטריך ולא יחד מצרפים הרבים באין כה״ג וכל וחצרות בתים שכירות וכן פועלים
 מן וראיה חכמים ע״פ עיקר לו שיהא מנהג צריך לכך אהדדי צייתי למיהוי מצטרפו

”התורה...

 חכמים ע״פ עיקר לו שאין שמנהג והמרדכי והא״ז ר״ת לשיטת מסכים הדשן התרומת

 לו שאין רק שלא ובמנהג כמנהג. תוקף לו ליתן שאין גרוע מנהג הוא התורה מן וראיה
 התורה רוח את נוגד והוא תורה, דעת חכמים לדעת מתירה בו יש אלא חכמים, ע״פ עיקר

 של במנהגים אף ובזה ממון. של בענינים הלכה מבטל מנהג הכלל יאמר שלא ודאי בזה

מחייב. תוקף למנהג אין וקהילה, קהל צורכי ושאר כמיסים דבור עניני

 )הובאו כ׳ ח״י מי׳ חו״מ רוטנבורג משה לרבי האחרונים, מרוטנבורג מוהר״ם בשו״ת
 שנפל הקדשות נתינות בענין שנשאל כתב ט״ז( קס״ג מי׳ חו״מ תשובה בפתחי דבריו

 שיהיה רוצים הנגידים כי ההערכה, להיות איך והעניים והבינוניים הנגידים בין מחלוקת
 והשפעה, ההוצאה רוב לפי דהיינו נתינות כמה בגביות שנים כמה מקדם שנהגו כמו

 המם הכבדת היה שלא מחמת אליו ביושר שלא הגביות היו עתה עד כי טוענים והבינוניים
 ולכן המם עלינו תכבד כעת אך זה עבור מחלוקת לעשות רצינו ולא סבלנו כך כל בהפלגה

 דבריו, ותורף באריכות והשיב וכו׳- העושר בערך דהיינו פראצענט ע״פ ההערכה יהיה

 אחר הולכין מימים עניני בכל כתב בהגה קמ״ג סימן דבח״מ והגם הבינוניים, עם דהדין
 ד״ת ע״פ דודאי כיון בטענתם הנגידים צדקו לא הנ״ל הב׳ דרך לפי וגם קבוע... מנהג

 כמעט שוין והדל העשיר שיהא מזה גדול עוול לך ואין ממון לפי המיסים להיות ראוי
 שהמנהג במקום אלו, בדברים להשגיח אין שנים מכמה המנהג שהיה ואף המימים במשא

 מנהג ליכולתם בהתאם שלא צדקה לצורכי וענים מבינונים ושגבו יושר בו ואין עוול בו יש

 כך לומר שיש וכ״ש הלכה, מבטל מנהג אמרינן ולא וקהל מימים בעניני גם כחו, בטל זה
 ושכירות פועלים שכירות ועניני וחצרות בבתים שותפות לעניני שנוגעים אחרים במנהגים

 בצדק ופוגעים התורה, רוח את שנוגדים וקפוח הפליה עוול עשית בו שיש שמנהג בתים
 בנדון גם לומר לנו יש עפ״ז הלכה, לבטל המנהג כח זה למנהג אין תורה שע״פ וביושר

 פחותים שונות כספיות וזכויות סוציאליים תנאים לעובדיה תיתן שנתבעת שמנהג דנן,

 באותו העובדים של רובם לרוב שניתנות הכספיות והזכיות הסוציאליים מהתנאים וגרועים
הקבוצי ההסכם מכח ומקבלים עבודה תנאי באותם שעובדים וגננות, חנוך עובדי של סקטור
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 לעובדים לעובד, עובד בין והפלייה קפוח יוצר לראותו יש זה מנהג והתנאים, הזכיות את
 התנאים ע״פ לעבוד בהוה ונאלצים בעבר נאלצו העובדים כאשר והגננות. החנוך בתחומי

ליתן. הנתבעת המעסיקה ומוכנה נוהגת שבפועל והזכויות

 החרדי החנוך מוסדות שאר כמו שהנתבעת שהסיבה ולהדגיש לציין יש אמנם
 הסיוע את קבלו ולא הממשלה של הרשמיים המוסדות ע״י מוכרים היו לא שבעבר בישראל,

 להעסיק נאלצו כן ועל החרדי. החנוך המוסדות של לקיומם הנדרשת הכלכלית והתמיכה

 מקובלים שהיו והזכויות מהתנאים ונמוכים ירודים כספיות וזכויות סוציאליים תנאים ע״פ
המוניצפליות. והרשויות הממשלה ע״י שנתמכו והכלליות הממלכתיות, החנוך ברשתות

 ונתמכים מוכרים להיות והפכו מעמדם שנשתנו והזמנים העתים שנויי לאחר אולם

 והזכיות התנאים את להשאיר אין המונציפליים, והגופים השלטונות ע״י יותר מרובה במדה
 הם מלכתחילה כאשר מנהג להיות הפכו שהם מחמת ותוקף כח להם וליתן בעבר שנקבעו

 החנוך בסקטור העובדים של רובם לרוב ביחס העובדים את שמקפחים וזכיות תנאים היו
 בעבר גם לעובדים. שנעשה והעוול הקפוח להנצחת כסיבה במנהג להשתמש אין והגננות.
 שלה הגנים וברשת א. של החנוך ברשת העובדים של הירודים והזכיות התנאים שנקבעו

 שזו משקף לא שבתנאים והשוני הקפוח ותיקין ומנהג המקום חכמי ע״פ נקבעו הם אם גם
 לעיל כאמור והונהגו שנעשו קביעות שהרי לנהוג יש וכך לשנותה לעולם שאין תורה דעת

 דעת שאין ובודאי בהם, נתונים היו והדתי החרדי החנוך שמוסדות המיוחדות הנסיבות לאור
 ע״י בפועל והונהגו שנה 50כ- לפני שנקבעו והזכיות התנאים את להשאיר נוחה חכמים

כיום. גם לנהוג יש שע״פ הראוים התנאים והם הנתבעת.

 אומר מיוחדות, נסיבות של רקע על בו שנהגו העובדה, שעצם ולומר להוסיף יש
 הנסיבות נשתנו כאשר מחייב ולהיות להשאר המנהג ביד כח אין הנסיבות נשתנו שכאשר

 מה גם "... וז״ל שם תשובה הפתחי שהביאו כפי הנ״ל רוטנבורג המהר״מ בשו״ת כתב וכן
 איתם הצדק כו/ סבלנו כ״כ בהפלגה המם הכבדת היה שלא עתה עד כי הבינונים שטענו
 הבינוניים יכולים הענין שנשתנה דכיון פשוט הדבר ובלא״ה שם בתה״ד הוזכר כזו וסברא

 שאין דבר כל בכתב, בהסכמה א״ע שהתחייבו יהא ולו נתחייבנו לא דהכי אדעת׳ לומר
 ותקנה במנהג ספק דכל הפוסקים כל כתבו וכבר כו׳ בהמע״ה הדין אותו כולל השטר לשון

 בשביל מדינם יותר ליתן הדין מצד והדלים להבינוניים לחייב דאין ודאי ע״כ אדינא אוקמ׳
.”שמקדם מנהגם

 ע״פ הנתבעת אצל בעבר מנהג שהיה נאמר אם שגם שבפנינו, בנדון גם י״ל ע״כ

 התנאים את וקבעו שיצרו הנסיבות שנויי לעצמם, הנהיגו שהם המיוחדות והזכויות התנאים
 נתחייבנו לא דהכי אדעתא לומר העובדים שיכולים המנהג, תוקף את מערערים המיוחדים

 וק״ו לעובדים. ועוול פגיעה שיוצר ומנהג גרוע מנהג גדרי אלו לתנאים היה לא אם גם
 הלכה לבטל זה למנהג כח שאין שרון, אי ויוצרת וקפוח עוול בהם שיש ומנהג שתנאים

כלפיו. נעשה שהעוול מי את לחייב יפה כוחו ואין

 בין שנחתם האישי שההסכם הנתבעת, דברי כנגד בטענותיו העלה התובעת ב״כ
וע״פ התובעת של והזכיות התנאים על ביניהם מפורשת התנייה מהוה לנתבעת התובעת
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 היא זו שהתנייה וטען הקבוצי, ההסכם מכח בפועל שנקבע המנהג כנגד יפה כוחה ההלכה
 בטוי שהוא אישי עבודה בחוזה שאין המשפט בתי של השפוטית ולקביעה לחוק מנוגדת
 להגן שבא החוק מכח לעובד שהוקנו בזכיות לפגוע והעובד, המעביד של החופשי לרצונם

 יש עבודה בדיני אף כי והגישה הצבור, לתקנת שנקבעו העבודה ותנאי יחסי את ולהסדיר

 עוד מקובלת אינה הצדדים, של ההתקשרות רצון קדושת את הערכים סולם בראש להעמיד
 הצבור בסדר פגיעה מהוה הצבורית וההסכמה החוק לו שנתנו זכיות של העובד ויתור שכן

 )ד( ל״ד פ״ד העליון משפט בית בפסיקת מנומקים שהדברים וכפי מחייב, תוקף לו ואין
 יכולים, אינם והצדדים הזכות את יצרו לא ״הצדדים ברק: השופט בדברי 823 בעמוד 820

 שביישומה סוציאלית למדיניות בטוי הנותן החוק פרי היא הזכות ולשנותה, עליה להסכים

 האישי ההסכם כלפי להתיחס ביה״ד שעל התובעת ב״כ טענת כן על כולו״ לצבור ענין
המשפט. בתי פסיקת וכח החוק מכח כבטל הצדדים שבין

הנתבעת ב״כ השיב כך ועל

 שלמלך בדברים רק אלא לחברו אדם שבין בענינים כלל דמלכותא דינא אין א.

ענין. יש

ההלכה. אחר הולכים להלכה סותר דמלכותא שדינא במקום ב.

בית עמדת לקבוע ע״מ דמלכותא דינא או מנהג יוצרת המשפט בתי פסיקת אין ג.

 שנחקקו החוקים על דינא דמלכותא דינא של הכלל את להחיל יש האם הדין
 בהסכמים עליהם שסוכם הכספיות והזכויות הסוציאליים התנאים את שקובעים

 דינים איזה ולהרהר לדבר עלינו והגננות, החנוך עובדי סקטור של הקבוציים
 נכללים והשלטון המלכות ע״י שנקבעו ממונות ודיני לחברו אדם בין מדיני

אלו מדינים ואיזה התורה דיני ע״פ גם דינא דמלכותא דינא ובכלל בהלכה

שענינם למרות דינא דמלכותא דינא של הכלל מכח תורה כדין לקבלם שאין
לחברו. אדם שבין דינים או ממון

 שדנין במקום אשה ״הנושא ה״ל: כתב י״א סעיף שס״ט סי׳ חו״מ בשו״ע הרמ״א
דעת על אשה הנושא לומר יורשיה שאר או אשתו אבי יוכל לא אשתו ומתה עכו״ם בדיני

לזה כדומה או בעלה יורשה לא מתה דאם עכו״ם בדיני הדבר ונדון נושא, הוא המנהג
הנאה בו שיש בדבר אלא דמלכותא דינא אמרינן דלא דמלכותא דינא משום בזה וליכא

דיני כל בטלו דא״כ עכו״ם בדיני שידונו לא אבל המדינה בני לתקנת שהוא או למלך
ע״כ. ישראל״

הדין כאשר רק נאמר לחברו אדם שבין ממון בעניני דין המלכות שדין פוסק הרמ״א
בני ותועלת לתקנת נקבע שהדין או השלטון ותועלת לצורכי השלטון ע״י ונחקק נקבע

 בספרי שנחקקו חוקים מערכת אימצה שהמלכות היא לדין הסיבה כאשר אבל המדינה,
 דמלכותא דינא אלו חוקים על חל לא חוקיה שהם וקבעה המשפטית המערכת של החוקים

בתשובתיו. הרשב״א דברי לעיל שהובאו כפי דינא

״כל וז״ל: קי״ג דף קמא בבא מם׳ הבחירה בית המאירי בדברי כבר נמצאת זו קביעה
הן לתועלתו הן שחקק בחוקים הוא גמור, דין אצלנו שהוא המלכות בדין שאמרנו מה
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 ולא דמלכותא דינא שאמר וזהו הוא... דין שלנו דינין נגד שהוא אעפ״י נכסיו... לתועלת
 מחמת מחדש שהוא מה אבל המלכות מצד לו הראויים דינים כלומר דמלכא דינא אמר

 כנגד הקדומים חכמיהם ונימוסי ספריהם בתורת בהם מחזיקות שהאומות דינים או אונם
עיקר על חזר המאירי ע״כ הם״ בטלים ישראל דיני כל כן שאם זה בכלל אינן שלנו דינין

המלכות שדין לנו הרי ע״א ט״ז דף זרה עבודה מם׳ על הבחירה בית בספרי גם אלו דבריו
 שלושה בזה ויש נחקק, שלמענם והמטרות הנסיבות לסיבות בהתאם תורה כדין תוקף מקבל

סוגים.

עניני כגון התקינה, ופעולתו השלטון קיום מתועלת שנודע המלכות חוק א.
מימים.

חב׳ בתשובותיו הרשב״א כלשון תקינים חברה וסדרי העם מתועלת שנובע חוק ב.
וקטטות. הכחשות לידי העם יבואו שלא כדי בארצו חוקים לעשות שנ״ו סי׳

 של הים כלשון ותהרס הארץ תעמיד לא כן לא שאם לחברו אדם שבין ודינים
י״ר. סי׳ פ״ו ב״ב במם׳ שלמה

וחכמי מחוקקים חכמים של ומשפט חוק ונמוסי בספרי שמקורם מלכות חוקי ג.
ששאבו השופטים ע״י המשפט בתי בכותלי שנתגבשו והלכות חוקים או דת

תורת משפטי שאינם נוכריים משפט ועקרונות חוקים ספרי ע״פ פסיקתם

ודין. לחוק הפכה ופסיקתם עולמם השקפת ע״פ ופסקו שדנו או ישראל

 ביחס ואילו דינא דמלכותא דינא אמרינן וב׳ א׳ הסוגים לשני שביחס הרמ״א פוסק
 שבין בתחומים הם אלו חוקים של שענינים אע״פ דינא דמלכותא דינא אמרינן לא ג׳ לסוג
ממון. ובעניני לחברו אדם

א׳ לסוגים ג׳ סוג בין המבדיל אם הרמ״א יקבע ע״פ העקרון את להגדיר לי ונראה

 וקיום בחזוק והמלכות השלטון צורך של ונסיבות ממצב כתוצאה שנחקקו, חוקים לכן וב׳
 אלו ודינים חוקים תקינים וכלכלה חברה לסדרי ותועלתו העם לצורך שנחקקו או שלטונו

 הכלכליים וחייה החברה של תקין קיום ומטרתם השלטון או העם המציאות של תוצר הם

 תורה קבעה אלו, נסיבות הם וחקיקתם לידתם שהורתם חוקים השלטון, של תקין קיום או
 שהוא אע״פ תורה, דין הוא הזה המלכות שדין אמרינן חברתי או ממוני הוא וענינם שמאחר

 חוקים מאמצת או חוקים מחוקקת המלכות כאשר אולם התורה. ומשפטי להלכה תואם אינו
 חברתיים, ויושר צדק של חברתית או דתית אידאולגיה או עולם השקפת של תוצר שהם

 העם חיי אורחות ולעצב למעשה הלכה לישם לאכוף נועדה אלו ודינים חוקים של וחקיקתם

 מתקבלים אינם אלו ושלטון מלכות חוקי חברתית, או דתית השקפה אותה ע״פ והצבור
 סדרי הוא ותוכנם שענינים למרות דינא, דמלכותא דינא של ההלכה במסגרת ונכללים

 תורת היא ישראל עם של והחברתית הדתית העולם השקפת שכן ממון, ועניני חברה
 ישראל עם בחיי למעשה הלכה אותה ומגשימים המגלמים הם התורה משפטי כאשר ישראל,

 שדיני בתשובתו הרשב״א קביעת את הרמ״א פירש כך ממון, ועניני חברה סדרי בתחומי גם

 או המלכות ערכאות של החוקים ספרי של בתו, את אב או אשתו את בעל ירושת וחוקי
או החברה תועלת ראיית מתוך נחקקו לא אלו וחוקים שמאחר המלכות שחקקה חוקים
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 השלטון השקפת או חוקיהם בספרי המחוקקים של השקפתם אלא השלטון וקיום תועלת
 ממון, שענינם למרות דינא דמלכותא דינא בתוך אותם לכלול אין ונחלה, ירושה דרכי על

 על עובר המלכות של הירושה משפטי שהם מפני אלו חוקים ע״פ לנהוג המבקש כל וכן
 הנחלה ומשפטי ירושה דיני שכן גרם לפני ולא לפניהם תשים אשר המשפטים אלה אסור

 הגויים חוקות את ויקחו תורה, דין לעקור העם את תורה הניחה ולא בתורה נמצאים
ודיניהם.

 ל״ט סק׳ י׳׳ד סעיף ע׳׳ג סימן הלואה הל׳ מ”בחו הש״ך שאלת מתישבת זה הסבר פ”ע
 ואנה צ״ע, שס״ט ם׳ דלקמן דבריו גם לפענ״ד אבל "... בזה״ל ושאל הרמ״א בדברי שדן

 בתשו׳ והרי תורה דין נגד אפי׳ דד״ד אמרי׳ המדינה בני לתקנת שהוא דמה זה מצא
 שנדון שחלילה רק התשובה בכל כתב לא כו׳ אשה דהנושא הדין מקור שמשם הרשב״א

 בני לתקנת שהוא נימא ביניהם בכל א״כ מפיס, דמי ועוד תורתינו, דין נגד עכו״ם בדין

ע״כ. ״, המדינה

 שנובע מלכות של דין להגדיר נתן ע״פ העקרון את למצוא יש לעיל שנתבאר וכפי
 חוק לבין לתקנתם, חקיקתו את שהזקיק בו. נמצאים המדינה שבני ממצב כתוצאה ונחקק,

 שרוצים שהוא וממון, חברה בעניני המלכות או המחוקק של עולם והשקפת כתוצאה שנחקק
 ההסבר וזה לעיל וכאמור חייהם, אורחות על זו השקפה שישום המדינה בני את לאסוף

 בהם אמרינן דלא קבע בתו, את האב או הבעל ירושת של דינים באותם הרשב״א שבדברי

 המדינה לבני תועלת מתוך ונחקקו נקבעו שלא מפני כמנהג לקבלם ואין דמלכותא דינא
לשלטון. וקיום צורך או

 וקטטות הכחשות לידי העם יבואו שלא כדי בארצה שחוקקה מלכות בחוקי משא״ב

 דינא. דמלכותא דינא בהם דאמרינן שנ״ו סימן חב׳ הרשב״א בשו״ת במפורש הרשב״א כתב
 בדרכי הביא עצמו הרמ״א וכן ולתקנתו, בה נתון שהעם מהמציאות נבעו אלו חוקים שכן

 הרשב״א בשו״ת שכתב הרשב״א בשם קצ״א בשורש המהרי״ק בשם שס״ט סי׳ חו״מ משה

 ומנהיג מצוה שהמלך במה טעם שיש בכל ועוד "... וזה״ל כ״ב סימן לרמב״ן המיוחסות
 לחברו יהא הדין מן לזה להיות שראוי ממון לומר הוא יכול המדינה הנהגת לתקון דבר

 כח המלכות...ויש דיני טענת בלא כשנוטלין אלא דינא, ולא היא חמסנותא אמרינן ולא
 מקומות בכמה בו והנהיגו תיקנו ישראל ואפילו הם מדינה תקוני דהא ממון, להפקיע למלך

 זה מצא ״אנה דבריו בראש הש״ך לשאלת תשובה ומזה ע״כ. יום״. בכל מעשה ועושים

 הרשב״א בתשו׳ והרי תורה, דין נגד אפי׳ דד״ד אמרינן המדינה בני תקנת שהוא דמה

 הרמ״א דברי מקור וכאמור רק...״ התשובה בכל כתב לא אשה דהנושא הדין״ מקור שמשם
כנ״ל. המיוחסות הרשב״א דברי הם תורה לדין בנגוד גם המדינה בני בתקנת דד״ד שאמרינן

 דמלכותא דינא של בכלל נכללים וממון חברה דיני אלו וקובע המסווג העקרון ע״פ
 בכלל להכלל יכולים שאינם המשפטית המערכת או שלטון של ודינים חוקים ואלו דינא

 לקבוע לבחון יש פיהם. על ולדון להתנהג אסור וחל חברה או ממון שענינם למרות זה

 והזכויות הסוציאליים התנאים על המגן העבודה משפט מתחום החוקים על להחיל יש האם
תורה שקבעה הכלל את הקבוצי, ההסכם שמקנה הזכויות על וכן לעובד שנתנות הכספיות
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 ומעביד עובד שבין עבודה תנאי ממערכת חוקים שאותם י״ל ובזה דינא, דמלכותא שדינא
 הרשב״א וכלשון והחברה הצבור תקנת שמטרתם כחוקים לראות ויש חוק ע״י תוקף ושקבלו

 הצבורי הסדר והחברה, וקטטות, הכחשות לידי יבואו לא שהעם לכך נועדו שהם הנ״ל
 חוקים והגונים, תקינים עבודה יחסי מערכת ע״י ישמרו החברה של הכלכלי והמצב

דינא. דמלכותא דינא של הדין בכלל לכוללם יש אלו חוק והוראות

 ומעביד עובד שבין היחסים במערכת שנקבעו וחוקים עבודה דיני אותם אולם

 חוקק הוא בעיניו שנראים ויושר צדק כללי שע״פ השלטון של עולמו בהשקפת שמקורם
 וזכיות חוקים קומוניסטי, סוציאלסטי שלטון בעלי מדינות באותם כגון חוקים, אותם את

 אלו לחוקים ליתן אין ממון שענינם למרות עולמם השקפות מכח ונקבעו לעובדים שנתנו
 אלו דברינו לחברו. אדם שבין ודינים ממון, שענינם למרות דינא דמלכותא דינא של תוקף

 להיות חוקים מערכת שאמצה או והמדינה המלכות שחקקה מפורשים לחוקים מתיחסים

ודיניה, חוקיה

 שבאים העבודה ומשפט והחוק העובד, שמקבל ותנאים זכויות אותם שלפנינו, בנדון

 ההסכמים על שמגינים מלכות וחוקי דינים לאותם שייכים לראותם יש אלו זכויות על להגן
 הדין בית של פסה״ד שהסביר כפי הצבור תקנת לצורך שבאים והגננות ההוראה עובדי של

.1 בע״מ פד״ע אברהם נ. ציבוטרו לעבודה

 ותנאי העובדים יחסי אצלו המסדיר העבודה משפט רשת שהתרחבה ככל אולם ...

 הוראות ברקמת ונתמכים שזורים ויותר יותר ונהיו הצדדים״ ברצון תלוים להיות עבודה
 שראו המעבידים לתועלת גם היו אלה הוראות שבין הצד לתקנת שתרמו והסכמים חוק

 תנאי מקיום נשכר אף המדינה ומשק עצמם לבין בינם הוגנת להתחרות ערובה בביצוען

 פגיעה מהוה זו מעין זכיות על עובד שוויתור מכאן יותר..., ומתוקנים משופרים עבודה

 ובשמירה בקיומה הזכות ביצירת היתה לא שידו כשם מחייב תוקף לו ואין הציבור בסדר
יד.״ במחי אותה למחוק העובד יוכל לא כן עליה

 ברק השופט קובע בו הארצי ביה״ד נ׳ דיין 760/90 בבג״צ העליון ביהמ״ש כתב וכן
 ולשנות עליה להסכים יכולים אינם והצדדים הזכות את רצו לא הצדדים אז(... )כתוארו

כולו״. לצבור ענין שבישומה סוציאלית, למדיניות בטוי הנותן החוק פרי היא הזכות

 ליתן יש למעביד עובד שבין ממוניות זכיות שקובעים אלו חוקים סוג על ולכאורה
דינא. מלכותא דינא של הדעת את

 הגאונים הרבנים כבוד של 1228תשי״ד/ תיק דירושלים הדין בית של דין בפסק מצינו
 בענין בסכסוך שדן זצ״ל זולטי ב. והרב שליט״א אלישיב י.ש. הרב זצ״ל י.עדס הרב

 בזמנינו הנהוג הדירות חוק בעיקר ״...והנה בזה״ל ביה״ד כתב ושם דירה שכירות
 חוזה לפי השכירוך תקופת תום לאחר גם מהדירה השוכר את להוציא יכול אינו שהמשכיר

 קנ״ד סימן יושר אמרי בשו״ת עיין תורה, דין לפי זהו אם השכירות בשעת בינהם שנעשה
 שהמשכיר בדירות דוחק בזמן הממשלה ע״י הנעשה הדירות שחוק למעשה הלכה שפוסק

 תורה דין זהו שכ״ד על הוספה לדרוש יכול ואינו מהדירה השוכר את להוציא יכול אינו

 לגבי דמלכותא דדינא מ״ד סימן חו״מ חלק סופר חתם שו״ת ועיין דינא, דמלכותא דדינא
קיימת״. ישראל במלכות שגם מודי כו״ע חיותא ״יפסוק שלא המדינה והנהגת תקנת
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 דינא אמרינן וטובתו הצבור לתקנת שנחקק בישראל שחוק פסק שביה״ד הרי
 כך פסקו את ביה״ד פסק דירה שכירות שבחוק וכשם ישראל במלכות גם דינא דמלכותא

 ותקנת לטובת, שנועדו המדינה שחוקי י״ל ומעביד עובד בדיני כלומר פועלים בשכירות גם
 החוק כן על דינא דמלכותא דינא של ההלכה תוקף את להם וליתן לראותם יש כולו הצבור

 של זכויותיו על להגן רק באה אינה העובד של סוציאליים ותנאים כספיות זכיות על המגן
 עבודה יחסי של מתוקנים חברה סדרי כל ועל המעביד על גם הגנה בו יש אלא העובד

רצוי. באופן המדינה משק והנהגת כלכלית ופעילות הוגנים

 האישי ההסכם החוק, פי שעל ולקבוע התובעת טענת את לקבל מקום היה זה פי ועל

 שבפנינו והנדון מאחר אולם, דינא, דמלכותא דינא מכח גם בטל לנתבעת התובעת שבין
 שנערך האישי וההסכם חרדי חנוכי מוסד בתחום ומעביד עובד של עבודה תנאי בענין עוסק

 רקע על היה עובדיו כל שאר בין לערוך נהג שהמוסד כפי והתובעת המוסד בין בשעתו

 ילדי שיחנך חנוכי מוסד של לקיומו אחריות מתוך המוסד הנהלת על שכפה כלכלי חברתי

 לו, שהיו יחסית המצומצמים הכלכלים והמשאבים בתנאים והמצות התורה בדרכי ישראל
 את לקיים ליכולתו יתאימו השכר רמת וכן הכספיות והזכיות הסוציאליים שהתנאים

 גובה מלא כל את וליתן החוק בדרישת לעמוד נדרש היה אם כאשר המוסד של פעילותו

 הצבור של חיוני צורך שממלא המוסד, של קיומו וגננות הוראה לעובדי שנקבע השכר
 תורה בבטול הדתי לצבור חנוכית דתית פגיעה היתה ובזה בספק מוטל היה המצות, שומר

 ויישומו זה מדינה בחוק נמצא אלו. מוסדות של קיומם ביותר, לו שחיונית רבן, בית של
 רוחנית. דתית מבחינה הדתי בצבור פוגע לעובדים הכספיים והתנאים הזכיות למתן המלא

 ממונות ודיני לחברו אדם דין של ענין דינו הוא אין ומצוותיה בתורה פוגע שהחוק ובמקום

גרידא.

 אדם ובין ממון בעניני רק שנאמר דינא דמלכותא דינא אמרינן לא אלו בנסיבות
בלבד. לחברו

 ממשלתיים, שאינם הדתיים החינוך והמוסדות משתנות, הנסיבות שכאשר ברור
 הסוציאליים התנאים על תמיכה, של דרך בכל מלאה, כספית והתמיכה הכרה מקבלים

 יותר ומתקרבות מותאמות להיות החרדי החנוך מוסדות עובדי של הכספיות והזכיות
 בהסכמים שנקבעו כפי והגננות ההוראה עובדי בסקטור המקובלות והזכיות לתנאים

 של למצב דומה והחרדי הדתי החנוך מוסדות של הכלכלי והמצב הבסיס וכאשר הקבוציים

 בעצם פוגע אינו העובדים של והזכיות התנאים מתן וקיום במדינה, אחרים חנוך מוסדות

 על שמגן במלואו העבודה ומשפט החוק את עליהם להחיל שיש ודאי אז וקיומם תפקודם
דינא. דמלכותא דינא בכח גם העובדים של והתנאים הזכויות

 התובעת ב״כ שהביא האסמכתאות את לקבל שאין הנתבעת ב״כ לטענת באשר
 שפסיקת משום כבג״צ בשבתו העליון המשפט ובית לעבודה הדין בית המשפט בתי מפסיקת

 המהרי״א דברי על בהסתמך וזאת דינא. דמלכותא דינא או מנהג יוצרת אינה המשפט בתי

 בטוי בהם שאין מלמד התובעת ב״כ ע״י שהובאו המשפט בתי שופטי בפסקי עיין ענזיל
המשפט או האזרחי החוק גישת או עולמו השקפת או השופט של האישי דעתו לשקול
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 את מוצא אתה אלו בפסקים האזרחי המשפט בבית השופט פוסק שע׳׳פ האזרחי המשפטי
 והחוק העובד שמשפט הנסיבות, בהסבר השופטים, שנותנים העובדתית, והראיה הפרוש

 בסקטורים למעביד העובד שבין העסקה בתנאי שקיימים והזכיות התנאים על שמגינים
 והמעביד העובד לתועלת הצבור תקנת רואים החוק והוראות החוק שבקיבעתם השונים

 ואין גרידא עובדתית וראיה פרשנות על שבנויים זה מסוג דין ופסקי המדינה, ומשק
 של אישי דעת שקול או האזרחי החוק השקפת או אישית השקפה של מרכיב זו בפסיקה

 השופטים שפסיקת יקבע ענזיל המהריאז התיחס שאליה זו בפסיקה לראות אין השופט,
 דינא למסגרת להכנס יכולה אינה לחברו אדם ובין ממון בעניני האזרחי המשפט בבית

 מובהק )תלמיד ז׳׳ל ענזיל המהריאז למנהג. בסיס להיות יכולה אינה וגם דינא דמלכותא

 איש כל ישתומם זאת על ״אמנם בזה״ל כתב ד׳ סימן שלו בשו״ת החושן( הקצות דבעל
 לראות עינים לו שיש מי דכל בב״מ כאן לדין מהזכי׳ הגאונים דעת על עלה איך ויתפלא

 שייך דלא שוה כולם שדעת ויבין יראה ואחרונים ראשונים הפוסקים בדברי להבין ולב
 מהשופטים הדעת בשקול וברור מפורש המלך מאת חקוק ומשפט חוק בדברי אלא דדמ״ד

 שיש כמו בספריהם הקודמים חכמיהם להם שסדרו בדינים שמחזיקי בערכאות הממונים

 על ודנים המדינות מצב לפי להם שחדשו וקצתם מהרומיים, וקצתם מהיוונים קצתם להם
 לומר בקדקדו מוח קצת לו שיש ישראל איש דעת על עלה לא מעולם דעתם, בשקול פיהם

 לדון שלא הק׳ התורה אותנו שהזהירה נכרים של ערכאות הם הם אבל דדמ״ד, עליהם
 כאלו לפניהם ההולך כל חז״ל ואמרו ישראל לדיני שוה שדיניהם בדברים אפי׳ בפניהם

 המלך מצות כל אך לשמוע הוזהרנו כבר אמנם השלום. עליו רבינו משה בתורת יד הרים

 פקודתיו לכל נשמעים עבדים להיות אנחנו מחויבים העולם מאומות או מישראל יהי׳
 מה׳ פ״ד ברמב״ם כמבואר ישראל במלך ואפי׳ ה׳ מצות על יעבירנו שאל ובלבד ומצותיו

 ענין אינם הקדומים מספרים ונמוסים דתות ע״פ השופטים והם שלהם ערכאות אך מלכים
 הקדושה תורתינו משפטי עפ״י נלך שלא עלינו מלך שום יגזויר ולא דינא דמלכותא לדינא

 הנקראי׳ דיניהם פסקי כל שהרי ותדע ה׳... מצות על ח״ו להעבירנו ירצה שלא כל

 כיוצא על שלהם אחד מפס״ד ראיה להביא ואין לדמ״ד, נחשבים לא אצלם גם סענטענצין,
 מעשים רואים אנו ועוד משפטיהם מנמוסי כידוע גבוה היותר משפט ממקום שלחו ואפי׳ בו

 לפעמים משתנים וגם מהם שלמעלה ממי השופטים של דיניהם פסקי שמבטלים יום בכל
 וכמה השב אומר ואין המשפט מקומות ושני ופרטיהם כלליהם כל שרם ענינים ב׳ משפט
 עמו מסכימים חברו היועצים וכל מחייב והוא דיין ליד נופל אחד ענין ראינו פעמים

 הוא המשפט, מקום ובאותו לגמרי הצדדים בכל לזה דומה ענין אחר דיין ליד וכשיפול

 מאגיסטר׳ מאיזה חריף משפט שכל נאמר איפוא איך מוחלטים. ושניהם כנף נודד ואין מזכה
 תוה״ק דיני כל בטלו א״כ דינא דמלכותא דינא לו יש בכפר או בעיר שופט מאיזה או

 קרוב וכמעט ברור דבר הוא זה שכל אמנם ואם יאמר, ולא הדבר ישתקע פלילים ואויבינו

 הראשונים, כן שכתבו דבר הוא זאת, ובכל ראי׳, צריכות שאינם ראשונות ומושכלות
 הרב גם שאמרת... דדדמ״ד ולענין ז״ל כתב ק״ט סי׳ ליאורנא דפוס ח״ג ז״ל הרשב״א

 בהם... מחזיקים שהאומות דינים אבל וז״ל ב׳ קי״ג דף בב״ק בש״מ דבריו הובאו המאירי
הביא חיים( תורת )שו״ת י״ג סי׳ ח״ב שח׳ מהר׳ ותשובתיו וקפ״ח ס״ו ש׳ מהרי״ק וכ״כ
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 סי׳ ח״ג לב בן מהר״י בשו״ת מובארים )דבריו שבאחרונים גדול שהוא לב בן מהר״י בשם
 כגון אחריני במילי אבל בגמ׳ בהדי׳ דמתפרשי בהנהו אלא מ”דד מלתא קלישא ה״ל ק״ט(
 דין להם שאין בנ״ד א״כ עכ״ל. דדמ״ד אמרי לא מילי ובשאר כו', בשטרות פלוגתא ההוא

 בהם עסק לנו שאין אחר טעמיהם אחר ולחקור לדרוש לנו ומה הליציטאציאן... בעסק ברור

 מנגדים אינם ואפי׳ בערכאות דינא רק כלל דד״מ כאן שאין והעיקר לדד״מ... כלל שרן לא
 בין בהם לדון עליהם הנסמך כל לדינינו כשמתנגדים אבל בהם..״ עסק לנו אין לדינינו

ההוא״. האיש ישא וחטאו דין ומטה וגוזל ע״ה בתומ״ר יד מרים הוא לחבירו ישראל איש

 ולא לחברו, אדם דבין ממון בתחומי משפט בתי פסקי את פוסל ענזיל דהמריא״ז הרי

 רק מחייבים הם מנהג ומכח מנהג להיות שהיו או דינא, דמלכותא דינא של בכלל כללם
 חוקים על מורכבים או האישית, ודעתו השופט דעת שקול על בנויים אלו פסקים כאשר
 וקצתם מהיוונים קצתם להם שיש כמו בספריהם הקודמים חכמיהם ע״י שסודרו ודינים

 שבסס וכפי משפט חכמי ע״י שנקבעו משפטית והשקפה עקרונות ע״פ כלומר מהרומיים

 כנ״ל, המהרי״ק, המ׳ הרשב״א הם, הלא שהביא והפוסקים הראשונים דברי יסוד על זאת
 ובדבריו פסק המהרי״ק דברי וגדר שלבן לאחר ל״ט סימן להר״מ משה פני בשו״ת מצינו וכן

 הם, המלוכה ממשפטי לא ערכאות, בדיני לחברו איש בין שידונו המלך רוצה כאשר שגם

 הרשב״א תשובת ההוא כעין דהוי והוסיף דינא, דמלכותא דדינא הכלל עליהם חל דלא
 דברי את הביא וכן ערכאות לדיני המלכים דיני בין שמחלקת כו׳ בסי׳ ה״ה מרן שהביאה

 והמהרי״ק הרשב״א דברי את מפרשים שכך הסימן בסוף שס״ט סי׳ חו״מ מהשו״ע הסמ״ע
 על תמה שהוא השביעי לדין ביחס קט״ז סימן בתשובתיו בח״ב משה הפני פסק וכך הנ״ל.

 ותמה בזה״ל. וכתב השו״ע בדין לשמש דינא דמלכותא דדינא הכלל להחיל שרצה השואל

 כעוכלא אפי׳ ליה דלית דינא דמלכותא דדינא לההיא נד׳ לדמוי אדעתיה אסיק איך אני
 מעיקרי הוא רק דמלכותא מדינא אינו הגויים בדיני תופס אם בנ״ד השו״ע שדברי לדנא

 וכיוצא זה על דיניהם מפרטי א׳ והיא בספריהם הלא הכתובים ערכאותיהם ומשפטי דתם
 וכמו דיניהם פרטי פי על שישפטו יקפיד שהמלך אף דינא דמלכותא דינא נאמר לא בהם

 בסי׳ עינים מאירת בם׳ כתב וכן כ״ו... סי׳ חו״מ בב״י מרן הביאה בתשובה הרשב״א שכתב

 אינו ערכאותיהם ודיני ממשפטי א׳ שהוא שו״ע דברי דהוא נמי נר׳ שכן וכיון ע״ש שס״ט
 של בשאלה דן קע״ו סימן חב׳ יעקב שבות בשו״ת ע״כ. דמלכותא...״ דינא בסוג נכלל

 ישראל כדיני שאינו האזרחי משפט ע״פ בזה לדון יש האם ונשאל שכנים נזקי הרחקת
 ומפורסם שידועים שלהם״ דינים בפני אלא נאמר לא זה דכל ״ונ״ל בזה״ל.. שם והשיב

 המקומות לפי לפעמים שמשתנה דינים בשאר אבל כלל משתנה ואינו כלל פגם בלי לכל

 אזלינן לא בזה ובודאי חכמיהם של ואומדנא דעת ההם שבימים הערכי השופט דעת לפי או
 הבתים חזקת פ׳ המרדכי כתב וכה״ג ידעום. בל ומשפטים צרכינו צרכיהם לא כי בתריהם

 מתתי׳ ר׳ והשיב וכו׳, חצר לו היה ראובן גאון מתתי ר׳ מקמי שאלו מצאתי ה״ל, תקנ״ג סי׳
 דיניהם כמו דינינו שאין יודע ומשלקחה ישראל כדיני לעשות לו יש והישראל הדין מן אינו

 רב שהשיב מצאתי כתב ועוד כמותם. לעשות יכול ואינו להאפיל ולא לסתום יכול ואינו

 נניח וכי שלהם לנימוסים לנו מה וכו׳ מהם חצי שקנה ישראל שמואל לרבינו גאון צמח
בנימוסיהם לילך למילתא מילתא לדמות ואין עכ״ל. כנמוסיהם... ונעשה שלנו תלמוד
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 ישראל בתי רוב כי שק התורה ותחגור ומשפטיהם חוקותיהם ללמוד ויטרח לגמרי ודרכיהם
 כ״ו סי׳ בטור בב״י הובא בתשובה הרשב״א כתב לזה וכדומה מהם, נקחים הם שבחו״ל

 אל לילך צריכין כן לדין שירצו פעם בכל א״כ נימוסיהם ילמד לא ואם שס״ט, סי׳ ובש״ע
 לפי אומר אחד כל רק יחד דעותיהם מכוונים אינם רוב וע״פ משפטיהם, שידעו המליצים

 ומנהגיהם צרכיהם אחר למשוך לומר חלילה אבל עליהם... לסמוך אפשר ואיך דעתם, אומד
 דינא לאו דינא ובכהאי בלאו זה על תורה הזהירה וכבר ישראל דת מנהג זה שאין כיון

 אזרחיים משפט בתי של דין שפסקו הפוסקים דקביעו הרי יעקב השבות פסק וכן הוא״,
 אישי דעת שקול על הבנויים לחברו, אדם שבין ובתחומים ממון בעניני שפוטית וחקיקה

 עולם השקפת הוא האישית עולמו השקפת ע״פ שנקבעים או אזרחיים ודינים חוקים על או

 וכן ממון שענינם למרות דינא, דמלכותא דינא של בכלל להכלל יכולים אינם השלטון של
 למרות הלכה המבטל מנהג להיות הופך אינו זו שפוטית מחקיקה כתוצאה שנתהוה מנהג

 בתי של הדין פסקי על אמורים הדברים אין לחברו. אדם שבין בתחום או ממון שענינן
 כשלעצמם העובדות וראית מפרשנות כתוצאה ונקבעו התובעת ב״כ ע״י שהובאו המשפט

 העובד של והתנאים זכיות על להגן שבאות המשפט והוראות החוק גדרי הוסברו בע״פ,

 הסכם עריכת ע״י יכול העובד אין ולכן המדינה ולמשק בכלל הצבור לתקנת הגנה יש ובזה
 אינם לו שנתנו שהזכויות משום אלו ותנאים זכויות על לוותר המעביד לבין בינו אישי

 למדיניות בטוי הנותן החוק פרי היא הזכות העליון, המשפט בית כלשון אלא בלבד למענו
 הצדדים אין ולכן הזכות, את יצרו הצדדים לא כולו. לצבור ענין שביישומה סוציאלית

ולשנותה. עליה להסכים יכולין
שרמן א.

רשמיים. חינוך במוסדות לנהוג בהתאם לה המגיע את לקבל זכאית התובעת
ריגר א.

 תובעת והיא בתה. כגננת שעבדה ק.צ. הגב׳ התובעת בתביעת הוא שלפנינו הנדון
וגננות. חינוך עובדי של הקיבוצי להסכם בהתאם לה המגיעות הכספיות זכויותיה את

מתה. תובעת היא אותה הסכומים והרכב גובה את התביעה בכתב פירטה התובעת
א. של

 הוא זה וחוזה התובעת, לבין בינה אישי חוזה שקיים הנתבעת, טוענת לעומתה

 לאותו בהתאם התחייבויותיהם כל את קיימו הם ולדבריהם הכספיות, זכויותיה את שקובע
 לתובעת שילמו הם לדבריהם לכך, בנוסף התובעת, תביעות את לדחות יש ולפיכך הסכם,

 שלקחה כספים להם שתשיב ומבקשים שהגישו, הגנה בכתב כאמור לה, שמגיע ממה יותר

כדין. שלא

לתיק. צורפו אשר טענות סיכומי הגישו הצדדים

פועלים, שבשכירות הוא הכלל כי הדברים בראשית לבאר צריך בענין, לדון בבואנו

 דהיכא שם, של״ג סי׳ חו״מ בשו״ע וכ״כ המנהג, אחר הולכים וברור קבוע מנהג שיש היכן
בתריה. אזלינן קבוע מנהג דיש
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 שמשלמים כספיות וזכויות שכר תשלומי בתחום המנהג מהו לקבוע לנו יש ועתה
 לפי לילך יש מנהג, להם שאין או תנאים, נקבעו שלא מקום שלגבי נכון, זה לגננות,

 בנדון כאן אך וגננות, חינוך עובדי של הקיבוצי ההסכם דהיינו המדינה, בני של המנהג
 תשלומי שם שיש שנים, מהרבה ברור מנהג ישנו א. של שבתה. מכך להתעלם אין שלנו,

 ופיצויי זכויות מיני כל כולל וזה הקיבוצי, מההסכם שונות סוציאליות, והטבות שכר
 והחלטי, ברור באופן לכך מודעת זה, בסקטור לעבוד שנכנסת עובדת וכל וכדומה, פרישה

 אלף מכל שונה תהיה צ.ק. הגב׳ שהתובעת יתכן, לא ולכן, וברור. קבוע מנהג הוא והדבר
 ומקבלות בעבר שקיבלו ממה אחרות הטבות תקבל שהיא א., של בתה. שעובדות הגננות

 כי ברור, באופן לראות יש ולפיכך, א. של זה בסקטור העובדות הגננות שאר כל היום

לעיל. וכאמור א. של זה בסקטור שמקובל הנוהג הוא המחייב, המנהג

 ראיה להביא עליה הגננות, שאר מכל אחרת הוסכם שלגביה טענות, לה יש ובאם
סקטור. באותו שמקובל המנהג את להפקיע שבאה היכא

שליט״א, שרמן הגר״א ידידי שכתב למה בקצרה, ענין בכל להתייחם לנכון וראיתי
למעשה. ולא להלכה לא נראים דבריו אין ולדעתי, זה, בענין למעניתו האריך אשר

 זה שאין א., של המנהג ולא הקיבוצי, ההסכם הוא המחייב שכאן כתב, הנ״ל ידידי
ברות מנהג

רבות, שנים הקיים מנהג שזהו כתבנו, כאשר ומבורר ברור המנהג לי, הנראה ולפי

 מתקבלים כן דעת ועל הקיבוצי, מההסכם בהחלט שונות הם ההטבות שכל נהוג, כיום וגם
 הנתבעת שעל שכתב, מה ולפיכך, העובדות. מכל שונה התובעת תהא ולא אצלם, לעבוד

 שהנתבעת להוכיח, התובעת על כאן אדרבה, הקיבוצי, מההסכם מנהגם ששינו להוכיח

 וכאמור הגננות שאר מכל שונה תהיה זו שתובעת אצלם, הקיים הנוהג את לשנות הסכימה

לעיל.

 המנהג מן שמשנה שמי פוסקים, חבל שהביא אלו, בעניינים הציטוטים כל ולפיכך,
 ברורים והדברים הנ״ל, ידידי כמ״ש הנתבעת על ולא התובעת, על חלים ראיה, להביא עליו

מבין. לכל

 הוסכם באם הכחשה של ענין אין דכאן משום נוספת, טעות כאן יש - לאמור בנוסף
 שחורג שמי אומרים, אנו שע״ז מהמנהג- חורג שיהיה הוסכם שכאן או המנהג, לפי שיהיה

 ובאותו אישי, חוזה גם שאמרנו למנהג בנוסף ביניהם היה דכאן אלא הראיה. עליו מהמנהג

וז״ל: ד׳ בסעיף נאמר חוזה

 המאושר והוותק הדרגה לפי חודשית משכורת לגננות הועד ישלם 1.9.84 מ- ״החל

 של בתה. הנהוגים הסוציאליים והתנאים השכר טבלת ולפי (33 גמ״ס )דהיינו הגננת של
הגננת(״. לדרגת החינוך משרד שקבע השכר מטבלת 90% )דהיינו בלבד א.

 הנהוגים הסוציאליים ״והתנאים זו, ופיסקה זה סעיף פירוש - היא המחלוקת ובזה
 התובעת, לטעון שרוצה כמו השכר טבלת בנושא רק היא הכוונה באם בלבד״, א. של בתה.

 שטוענת כמו הזכויות כל את כולל שהוא כללים סוציאליים תנאים היא שהכוונה או
הנתבעת.
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 דבהכחשה והיינו השטר של בפרשנות אלא בעובדות הכחשה אין דבזה והיינו
 בין הכחשה יש כאשר אחרת שהותנה להוכיח מהמנהג החורג על שיש אמרינן בעובדות

 תנאים שהפיסקה לטעון יכולה אינה שהתובעת דהיינו הכחשה אין כאן אבל הצדדים,
 לכוונות להכנם יכולה לא היא הרי כי שכר להטבות רק הנתבעת התכוונה סוציאליים

 שלא ברור לומר יכולה לא והיא הנתבע שמפרש כפי לפרשו אפשרי שהדבר בזמן הנתבעת
 שהוא הפירוש את הבינה שהיא עצמה על לומר יכולה שהיא אלא הנתבעת, כוונת היתה זו

 את לפרש רק יכולה והיא הסוציאליות, ההטבות לשאר ולא השכר טבלת לנושא רק מכוון
 פירוש שכוונת לומר יכולה הנתבעת להיפך וכן הנתבעת, כוונת את ולא שלה כוונתה
 יכולה אינה והיא השכר, לטבלת שנוגע מה רק ולא ההטבות כל כוללות סוציאליות הטבות

 אחד כל אלא הסוציאליים, התנאים לכל שהכוונה ידעה שהתובעת הפירוש בנושא לטעון
 שהכוונה אבאר ספק כל להסיר וכדי בדבר, הכחשה ואין הבנתו כפי להסכם פירושו נותן

 ניתן זה שמכח ברור מנהג שישנו לעיל כתבנו שכבר בנושא ולא ההסכם, לפירוש רק הוא
 המנהג את לרגע נניח אם גם אלא נוסף, נושא שהוא מנהג אותו על בנוי שההסכם לומר

 הכחשות ואין גרידא פרשנות שהוא נושא שאמרנו כפי כאן ישנו לעיל, שכתבנו הברור

 כתבנו כאשר לנידונינו נוגעים אינם הנ״ל ידידי שכתב הציטוטים כל בזה אשר בעובדות
 זאת מפרשת היא התובעת לדברי כאשר הסכם של גרידא פרשנות אלא הכחשות אין שכאן

 זאת מפרש בממון מוחזק ג״כ שהוא הנתבעת ולדברי שכר, טבלת לענין רק המגביל באופן
א. של ר.ה. בחוזה שכתוב וכפי א. של למנהג כפוף אשר ההטבות, כל שכולל באופן

 סעיף מ״ב סי׳ בחו״מ שהנה שנויה, במחלוקת למעשה שטר פרשנות של זה ונושא

 מפקינן לא מטלטלין תפס אי התחתונה על שטר בעל יד דאמרינן הני בכל המחבר כתב ח׳
 )דהיינו העליונה על השטר בעל יד בשובר שאומרים וכ״ש הג״ה ברמ״א שם וכתב מיניה

 חולקין כיש דלא מוחזק והוא היות העליונה( על השובר בעל דיד אמרינן בשובר ספק כשיש
התחתונה. על השובר בעל של ידו בשובר דאפילו ואומרים

 ברשות שלא דבתפס מאחר ר׳׳ל הוא דכ׳׳ש דכתב והא ה״ל כ״ג ס׳׳ק בסמ׳׳ע ושם

 מידו מוציאין דאין הוא בשלו ועומד שמוחזק בשובר כ״ש מהני הספק שנולד לאחר בעלים
 מהא יקשה דאל״ב קרקעות שעבוד בשטר לו ויש המלווה ביד שהוא מבורר ובשט״ח כן.

 בעל דיד משום שפרע לישבע הלוה שצריך ללוה שהאמין מלוה בדין סל״ד ע״א סי׳ דלקמן
 ע׳׳פ כמלוה ולעשותו דמלוה השטר לבטל אלא הימניה דלא ואמרינן התחתונה, על השטר
יעוי״ש. המלוה שביד בשטר ברור שהחוב מטעם והיינו

 אם השובר בלשון וספק ברור חוב שטר דישנו היכא שהדין הבין שהסמ״ע והיינו
 מכל החיוב לבטל נאמן אינו אבל השטר לבטל רק נאמן שם שהלווה אמרינן השטר מבטל

היסת. להשבע הלווה צריך וע״ז וכל,

 השובר בעל יד אמרינן בשובר דלעולם וכתב הסמ״ע דברי דחה י״ז ס״ק שם בש״ך אך
 השובר בעל יד וא״כ השובר נגד התחתונה על השטר בעל יד וא״כ שטר לבטל העליונה על
 ברור שהחוב כיון הסמ״ע כמ״ש הטעם אין ע״א דס״י דהא שכתב עוד יעוי״ש העליונה, על

 שאומר מיד לשטרא קרעינא וגם השטר לבטל השובר מועיל דהא המלווה שביד בשטר
כמ״ש. הטעם אלא פרוע
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 שכתוב בשטר לדון לנו שיש אלא מנהג לתה. שאין לרגע נניח אם גם בנידו״ד והנה
 באם המנהג אחר תמיד שהולכים ונניח ׳בר.ה. שנהוג כפי יהיו הסוציאליים שהתנאים בו

 המוחזק שהיא הנתבעת לדברי כאשר הקיבוצי הארצי מהמנהג להוציא באה הזו הפיסקה
 התובעת לדברי ואילו הכללי הקיבוצי ההסכם את לשלם צריך שאינו שובר לו שיש טוען

 יוצא ובזה הארצי המנהג מחמת ברור חוב לנו יש וא״כ שונה באופן ההסכם את מפרשת
 חולקים כיש ודלא העליונה על השובר בעל יד אמרינן רמ״א דלדעת מחלוקת לנו שיש

 לשובר, קודם ברור חוב קיים היה דבשובר משום דפטור יודו כו״ע דכאן ולומר לדון ויש
 קודם עוד נחתם ההסכם כאן משא״ב פרעתיך. אם יודע כאינו דהו״ל ולומר לדון בו ויש

 לדבריו כאשר נתחייבתי אם יודע כאיני דהו״ל י״ל מספק אשר כגננת לעבוד שהתחילה

 וזה א. של בתה. שמשלמים מה לפי אלא הקיבוצי המנהג לפי להתחייב הסכים לכתחילה
הסוציאליות. ההטבות כל כולל

 אין וא״כ העליונה על השובר בעל ויד המוחזק בתר דאזלינן פוסק הרמ״א ועכ״פ

 בעל יד בשובר המסופק דלשון כהפוסקים דנקטינן והיינו זה בנידון תביעה כל לתובעת
 לדברי אשר בהסכם הכתוב שהלשון נאמר כאן אף מוחזק, שהוא מכיון העליונה על השובר

 גדר זה דכאן י״ל הסמ״ע לפי דגם והיינו הארצי, מההסכם אותו שפוטר לשון הוא הנתבעת

 על השובר בעל דיד לזה יודה הסמ״ע דגם אפשר מלכתחילה חיוב חל אם ספק לנו שיש
וכמשנ״ת. לכ״ע העליונה

 שובר לכתוב הוא שדרך שטר על שנכתב שובר דווקא אולי ולומר לדחות קצת יש אך
 דזה י״ל עבודה בהסכם אבל העליונה, על השטר בעל יד אם מחלוקת אמרינן בזה שטר על

 הסכם לעשות שהמנהג ברור דהרי משום לחלק שאין נראה העיון לאחר אך זה, בנידון שונה

 איך וא״כ הארצי הקיבוצי המנהג נגד עושה שתה. השובר זהו הנתבעת ולדברי עבודה

 בעדים, ברור שט״ח מאשר יותר שתקף לומר למנהג מקום ואין מספק ממון להוציא נוכל
 מיד ממון להוציא ואין המנהג, לכח מגרע זה הסכם כאן וה״ה לשטר מגרע שובר דספק

המוחזק.

 אמרינן בשובר דאפילו שאומרים חולקים כיש דלא שכתב הנ״ל הרמ״א דברי ובהמשך

 אפילו ז׳ שורש המרי״ק כתב משה דרכי ז״ל י״ח ס״ק הש״ך שם כתב התחתונה, על ידו
 על השטר בעל יד אומרים בדין מחויב שהוא מה בשטר להפקיע בא אם מוחזק שהוא

 דהרא׳׳ה שם כתב אמנם הריטב׳׳א בשם פשוט גט פרק יוסף נמוקי וכ׳׳ב ע׳׳כ, התחתונה

 ד״מ, עכ״ל העליונה על דידו אמרינן בשובר כגון מוחזק השטר בעל דאם וס״ל חולק

 מיניה מפקינן לא תפס דאי דס׳׳ל הפוסקים כל על חולק איך המהרי׳׳ק על תמה ובבד׳׳ה
בתימה. דבריו והניח המהרי׳׳ק על תמה בלח׳׳מ גם

 שהתנו העיר אנשי עליו שחותמים שטר בדבר העובדא היה ז׳ שורש במהרי״ק ושם
 כפי איש איש ישלמו הוצאות ובשאר שרם, בחלקים העיר של צדקה בעניני לפרוע ביניהם

 וענשו השלטון ביד אחד יהודי שנתפס במקרה המהרי״ק נשאל ושם רכושו, וערך ערכו

 ממיתה ולהצילו דמו על לעמוד שלא הקהל ראשי יחדיו לב נועצו זה ועל מיתה עונש אותו
שאין ראובן טוען ועתה הדין, יחייבהו כאשר ואחד אחד כל ולפרוע לפזר כולם ונתרצו
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 כל יפרע צדקה דבהוצאת דקאמר שטרא ליה מסייע דקא בשוה שוה רק זו מהוצאה לפרוע
 כי משיבים וחביריו ראובן, דברי תורף ע״כ צדקה מצוות בכלל שבויים ופדיון בשוה אחד

 ומשתה למאכל לעניים הניתנת צדקה בענין רק אלא ביניהם להשוות דעתם על עלה לא
 בדבריו ושם וכו/ כלל לזה נתכוונו לא כי שבויים פדיון לענין ולא בזה וכיוצא וכסות

 לזה נתכוון לא למימר דאיכא היכא כל בלשון ספק שזה ננקוט אם דאף משמע להלכה
 פוסקים ועוד משה הדרכי עליו תמהו וע״ז התחתונה על השטר בעל יד אמרינן לזה אלא

 דבריו והניחו שובר, בספק וכמו המוחזק בתר דאזלינן אמרינן בספק דהרי משנה הלחם וכן
 המהרי״ק לשיטת כוונתו ג״כ והיינו חולקים כיש דלא הרמ״א באמת כתב וע״ז בתימה,

כוותיה. ס׳׳ל דלא

 תימה כאן אין ולפע״ד שם וכתב המהרי״ק דעת את ליישב כתב סקי״ח שם בש״ך אך

 לפרוע השטר בלא חייב שהיה מי על קאי שם דמהרי״ק הפוסקים בין פלוגתא כאן וליכא
 מחמת בשוה שוה רק כלום שבויים לפדיון לפרוע לו שאין טוען ועתה ממונו כפי לצדקה
 דאין מהרי״ק כתב וע״ז בשוה, אחד כל יפרע צדקה דבהוצאת שביניהם בשטר שהוזכר

 שהרי מוחזק דהוא ואע״ג התחתונה, על השטר בעל דיד ואמרינן צדקה בכלל שבויים פדיון
 להפקיע בא השטר שמכח אלא ממונו לפי מתחייב הדין שמכח מאחר כלום בחזקתו אין

 שהרי ממונו לפי בודאי חייב הוא השטר דבלא כיון דר״ל הש״ך וכתב עכ״ל, תורה דין
 שאומר רק שבויים בפדיון גם בשוה שוה לפרוע בפירוש עמי עשיתם שאתם טוען אינו

 מה א״כ בכלל, שבויים פדיון גם ולדבריו בשוה שוה צדקה לפרוע שטר עמי שעשיתם

 שבשטר ספק מכח עצמו את יפקיע ואיך שטר בלא בודאי חייב הוא הרי תפיסתו לו יועיל
 בלא״ה גם א״כ בודאי, לו שחייב לי ברי אומר שהמלוה כאן אבל ודאי, מידי מוציא ספק אין

מיניה. מפקינן לא בעדים תפס דאפילו פשיטא המלוה לדברי לו חייב

 ודאי חוב ישנו דאם הש״ך ביאור לפי המהרי״ק מדברי להוכיח מקום יש ולכאורה
 בנידו״ד וא״כ חיוב ודאי מידי מוציא ספק דאין בשטר לשון ספק מכח עצמו לפטור ובא

 מחמת עצמו לפטור ובא גמור חיוב שהוא הארצי הקיבוצי המנהג לפי שהולכים נניח אם
ודאי. מידי מוציא ספק אין בגדר עצמו לפטור יכול אינו המסופק שבשטר לשון

 ראובן לדברי דגם מדבריו נדייק אם כתב דהש״ך א׳ טעמים מכמה כן הדבר אין אך
 אזלינן צדקה בעניני שכתוב השטר את לפרש שאפשר לטעון שרוצה אלא לו ברור זה אין

 מספק יכול דאינו אמרינן וע״ז שבויים פדיון גם כולל שזה לפרש ניתן ובזה בשוה, שוה
 כתבו בשטר שלכתחילה טוען אינו עצמו כשראובן וכ״ז הברור חיובו להפקיע זאת לפרש

 להכניס רוצה ואח״ב כוונה כל היתה לא מעשה בשעת אלא שבויים פדיון כוונת לשם זאת
 אבל הברור, חיובו להפקיע כדי פרשנות להכניס כמיניה כל לאו וע״ז השטר בפרשנות זאת

 יהיו הסוצאיליים שהתנאים דהיינו מתחילה כוונתו היתה בעצם שזה ברי שטוען בנידו״ד

 שם מ״ש וכן כה״ג, ברי טענת לו ויש העובדות לכל ששילמו א. של בתה. המקובל כפי
 השובר בעל יד אמרינן לו חייב אינו השובר בלא שגם הלווה טוען שאם שובר לענין הש״ך

 מכך הן לה חייבים שאינם טענות עוד טוענים הרי בנידונינו נמי והכי העליונה, על

 אז ברי טענת להם כשיש פשיטא מנהג מחמת והן לה שמגיע למה מעבר כספים שקיבלה
העליונה. על השובר בעל יד אמרינן
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 סעיף מ״ג סי׳ לקמן והמחבר הרא״ש מ״ש וכן שם שכתב הש״ך דברי בהמשך וכן
 חוב שטר יצא יום ובאותו עכשיו עד לו שהיה תביעות כל לו שמחל בשובר כתב דאם כ״ז

 ושם ממונא, מפקינן לא ומספיקא ספק הוי לאו אם שטר אותו כולל השובר אם ידוע ולא
 שם דגם לומר צריך אלא לשלם מספק פטור ומ״מ שובר וספק ודאי חוב היה הרי כן גם

 בשובר ספק ברי שטוען כיון אבל שטר נגד נאמן שאינו אע״פ החוב לו שפרע הלוה טוען
 התחייב לא ולכתחילה חייב שאינו ברי הנתבע שטוען בנידונינו א״כ המוחזק בתר אזלינן

 אזלינן שובר ספק לפנינו שיש כל א״כ א. של שבתה. הגננות לכל שמשלמים כפי אלא
המוחזק. בתר

 ברי טוען שאינו אף הספק שנולד קודם תפוס שהיה או הש״ך שם כתב לזה ובנוסף
 שנולד קודם עוד תפוסים ר.ה. הרי בנידונינו לפי״ז א״כ שובר, בספק המוחזק בתר אזלינן

המוחזק. בתר דאזלינן בודאי וא״כ ביניהם הספק

 בנידון גם הרי הש״ך על בזה שתמה ח׳ ס״ק המשפט בנתיבות שם יעויין אך

 משום בזה לחלק נחית לא דהמהרי׳׳ק כתב ושם הספק, שנולד קודם תפוס היה דהמהרי׳׳ק
 שם מחייב ולכך צדקה בכלל שבויים פדיון שאין הוא ברור דדין הוא הטעם עיקר דלשיטתו

 להוציא דאין מודה המהרי׳׳ק גם שובר ספק דיש היכא לפי׳׳ז וא׳׳ב ספק מחמת ולא לשלם

 א״א ספק מכח שוב בנידונינו ממילא כספק גם מהוה אינו השטר שם אלא המוחזק מיד
המוחזק. ממון להוציא

 דלאו התומים בשם הביא בנתיבות דשם נוספת בדחיה לדחות יש להאמור בנוסף

 הכתב עיקר רק מחלו, לא דשבויים מחילה שייך לא שבויים דבפדיון ממהרי״ק היא ראיה
 מוחזקין הוי והקהל חיוב לשטר ודמי חייב שהוא מה כל שיתנו עצמם חייבו שהקהל הוא

הוא. דנכון הנתיבות וכתב

 ולפיכך ראובן של חובו את לשלם הקהל בהתחייבות ספק הוא דמהרי״ק דנידון והיינו
 בנידונינו אבל לו, מחל לא אחד דאף חובו ראובן על ונשאר הקהל את לחייב א״א מספק

 בתשלומים למקובל בהתאם יהיו שהתנאים והסכימה מחלה התובעת כי הנתבע טענת
מהנתבע. ממון להוציא שאין בודאי ולפיכך הגננות לשאר שמשלמים

 המהרי״ק, לפי ממון להוציא נוכל ואיך המהרי״ק על חלקו פוסקים הרבה הרי ובלא״ה
ממון. להוציא שאין בנידו״ד יודה המהרי״ק גם טעמים וכמה כמה כתבנו וכאשר

 לכל ברור כאשר אלו המרי״ק מדברי בטעות להוכיח שרצה מי לדחות כ״ז וכתבתי

כה״ג. ממון להוציא מקום שאין וכ״ש האמורות הדחיות כל לאור ראיה שום כאן שאין מבין

שבתה. כתבנו כבר בלא״ה אבל א. של בתה. מנהג שאין נניח אם גם שכתבנו וכ״ז

 לפי שכרן את מקבלות והגננות העובדות וכל קדמוניות משנים ברור מנהג ישנו הנ״ל
 שמסייע מנהג כאן יש בספק אותו נדון אם שגם לשטר בנוסף כי ברור לכן אשר המנהג,
הדק. היטב כ״ז שנתבאר וכמו וכל מכל התובעת תביעות את לדחות יש ולכן למוחזק

 ברור מנהג שאינו משום מנהג אינו א. של מנהג שכאן לומר שליט״א ידידי ומ״ש

 א. של בתה. למקובל בהתאם יהיו הסוציאליים שהתנאים בו שכתוב כוללני הוא דההסכם
ובעיקר מהצדדים אחד כל של לפרשנות נתונה והיא התנאים מהם פורטו שלא וכיון
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 מחייב ואינו ברור שאינו מנהג הוא מה ולטעון ולפרש להוכיח המעסיק של לבו לשרירות
אחריו. הולכים אין ברור שאינו שהמנהג לרוב ציטוטים לכך והביא הצדדים את

 השכר נושאי בכל שונה המנהג שבתה. ברור דזה משום נכונים הדברים אין לדעתי

 בשאר שקיימים הסוציאליים התנאים את אין שכאן יודע לעבוד שנכנס מי וכל והתשלומים
 של ובסקטור זה במגזר שמקובלים התנאים לפי שנכנס וברור ׳לר.ה. שייכים שאינם גנים
 ומקובל שקיים במנהג שינוי משום בזה אין הזכויות, של הפרטים את יודע אינו אם וגם א.,

 הארצי הקיבוצי ההסכם לפי נלך לא גם לפי״ז א״כ לתמוה יש ידידי ולדברי זה, בסקטור
 והתנאים הפנסיה זכויות השכר, פרטי לכל מודעים אינם מהעובדים שהרבה משום

 ידיעת שחוסר ברור הדבר כולם, את מחייב ההסכם אין שלכן נאמר וכי הסוציאליים,
 של סקטור באותו לעבוד נכנם עובד כל כן דעת שעל המנהג, את משנה אינו הפרטים
 פרטי את יודע אינו העובד כאשר גם ברור, מנהג וזהו שם הקיימים התנאים לפי עובדים

הזכויות

 בודאי שונים, סוציאליים תנאים ישנם שבתה. ברור הוא שהנוהג בנידונינו ולכן
 המנהג ולפיכך זה, בסקטור שמקובלים התנאים ולפי לעבוד עובד כל נכנם זה מנהג שע״ד

 להוציא אפשר איך למוחזק מסייע המנהג כאשר וכ״ש אחריו, לילך ויש ברור מנהג הוא
נכוחה. יראה הישר והמעיין ונכון, ברור לי נראה שאמרנו כפי ולפיכך כדין, שלא ממון

 את שמקפחים תה. על ביקורת למתוח הנ׳׳ל ידידי שכתב מה המוסגר )במאמר
 שהענין בלא ביקורת למתוח המקום זה לא לדעתי שבמשק, העובדים לשאר ביחס העובדות

 כל כאשר אחרים דומים גופים מאשר פחות הקצבות מקבלים תה. שגם משום היטב, נבדק
 מקומות ישנם ועי״ז יותר ומפוזרים יותר קטנים הם הגנים כאשר אחרת, בנוי הגנים נושא

 עובדות הרבה יפלטו החינוך משרד של הקריטריונים לפי ילכו ואם נוספות לגננות עבודה
 יותר, קטנים מספרית שמבחינה גנים להסדיר תה. שיטת ולכן פרנסה, ללא וישארו

 עובדות מכל פחות שכרן זו שמסיבה עובדות, ליותר מתפזרות החינוך משרד והקצבות

 לא שמתקבלים שהכספים הוברר לא עוד וכל הסוציאליים, התנאים את כולל וזה אחרות,
 והתנאים המסגרות כאשר בקורת למתוח מקום אין דהו, מאן של הפרטי לכיסו נכנסים

 עובדות של שכרן לקפח בדווקא ענין להם שאין ובודאי אחראית הנהלה תחת נמצאים
 להבין אין אחריו, לילך ויש וטוב ברור הוא שהמנהג כך משום נראה ולפיכך וגננות,
 את לשפר שניתן מה כל את לעשות יש ובודאי להמשיך זה למצב לתת שיש אלו מדברים

 בדיקה ללא ביקורת למתוח מקום אין הקיימות בנסיבות אך עובדות של ומעמדן שכרן

המוסגר,( במאמר כאמור כתבתי כ״ז מעמיקה

 ויתור מועיל לא כי זה בנושא משפט בתי של פסיקה ישנה כי התובעת טענת לענין

 של מהכלל זו פסיקה אחר לילך יש ולפיכך מעבידו ובין בינו בהסכם גם עובד זכויות של
 מהוה אינו שופט שפסיקת שכתבו פוסקים בהרבה הובא כבר זה נידון דינא, דמלכותא דינא
 דעתו בשיקול אין כי ברור באופן קבעו אלו ופוסקים אחריו, לילך לנו שיש דמלכותא דינא

 שו״ת דברי את כאן להביא הנכון ומן דמלכותא דינא בכך לקבוע כדי אחר או זה שופט של
ויתפלא איש כל ישתומם ע״ז אמנם ה״ל שכתב צ׳ סי׳ שלו בשו״ת ז״ל ענזיל מהריא״ז
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 ולב לראות עינים לו שיש מי דכל דמלכותא בדינא כאן לדון הדיינים דעת על עלה איך
 אלא דד״מ שייך דלא שוה כולם שדעת יראה ואחרונים ראשונים הפוסקים בדברי להבין

 אבל דעת, ושיקול ספק שום בלי וברור המפורש המלך מאת חקוק ומשפט חוק בדברי
 שסדרו בדינים שמחזיקים בערכאות, הממונים השופטים דעת בשיקול התלויים בדברים

 וקצתם מהרומיים וקצתם מהיוונים קצתם להם שיש כמו בספריהם, הקודמים חכמיהם להם
 דעת על עלה לא מעולם דעתם, בשיקול פיהם על ודנים המדינות מצב לפי להם שחידשו

 נכרים של ערכאות הם הם אבל דמ״ד, עליהם לומר בקדקדו מוח קצת לו שיש ישראל איש
 התורה לדין שוה שדיניהם בדברים אפילו בדיניהם לדון שלא הק׳ התורה אותנו שהזהירה

 הוזהרנו כבר אמנם ע״ה, משה בתורת יד הרים כאילו לפניהם ההולך שכל חז״ל ואמרו

 להיות מחריבים אנו העולם מאומות ובין מישראל בין יהיה המלך מצוות אל לשמוע
 שלהם ערכאות אך וכו/ ד׳ מצוות על יעבירנו שלא ובלבד ומצוותיו פקודתיו לכל נשמעים

 יגזור ולא דינא דמלוכתא לדינא ענין אינם מספריהם ונימוסים דתות ע״פ השופטים והם
 על ח״ו להעבירנו ירצה שלא כל הק׳ תורתינו משפטי עפ״י נלך שלא עלינו מלך שום

 להביא ואין דינא דמלכות לדינא אינם אצלם גם דיניהם פסקי כל שהרי ותדע ה/ מצוות

 כידוע גבוה היותר משפט ממקום שלחו ואפילו בו כיוצא על שלהם אחד מפס״ד ראיה
 השופטים של דיניהם פסקי שמבטלים יום בכל מעשים רואים אנו ועוד משפטיהם, מנימוסי

 היועצים וכל מחייב והוא שופט ליד נופל אחד ענין ראינו פעמים וכמה מהם שלמעלה ממי
 ובאותו לגמרי הצדדים בכל לזה דומה ענין אחר שופט ליד וכשיפול עמו מסכימים חבריו
 הדבר ישתקע דד״ד, בזה נאמר ואיך מוחלטים דין פסקי שניהם זאת ובכל מזכה, והוא מקום

 הו׳׳ד מהמאירי וכן ק׳׳ט סי׳ ח׳׳ג הרשב׳׳א שו׳׳ת מדברי לזה ראיות ג׳׳כ והביא יאמר, ולא
 שכתב עי״ש, דדמ״ד בכך אין בהם מחזיקים שהאומות שדינים קי״ג דף ב״ק בשימ״ק

ופשוטים. ברורים שהדברים

 הוא הקיבוצי העבודה שהסכם פסיקה ישנה אם דגם פשוט הדבר בנידונינו וממילא

 בזה אין העובד של זכויותיו את מריע אשר אחר פרטי הסכם שישנו אף מקרה בכל מחייב

דדמ״ד. לקבוע

 שאם חדשה הנחה להניח שרצה הנ״ל ידידי כבוד על רבתא תמיהה תמה אני ולפיכך

 ויש העובד זכויות על להגן שנועד הציבור לתקנת הוא הדבר שאם קובעת שופט פסיקת
 בינו אישי הסכם עריכת ע״י יכול העובד אין המדינה ולמשק ולציבור לעובד הגנה בזה

 כי וקבע שופט של דינו פסק כך על וציטט אלו, ותנאים זכויות על לוותר המעביד לבין
 מתחת רבתא שגגה שיצאה בודאי דבריו על מאוד יפלא ובעיני מחייבת, השופט קביעת

 כשיחה שלנו שלמה תורה תהא לא א״כ דדמ״ד משום שופטים בקביעת אין והרי קולמסו,

 קרע היא ערוכה גמרא והרי זכויותיו על לוותר אדם שיכול בודאי ד״ת וע״פ שלהם, בטילה
 כאשר ד״ת נעקור שופט קביעת ובגלל זכויותיו, על למחול יכול ואדם דפטור והפטר כסותי

 ערכאות דיני וללמוד לילך נצטרך לדבריו וא״כ הפוסקים כל שכתבו כפי דמ״ד בכך אין
דק. לא שיטפי אגב ובודאי במנהג כלול הדבר כשאין גם עבודה בדיני

 לקריסת לגרום עלול הדבר דמלכותא דינא ע״י דאם כתב עצמו הוא אחרת ועוד זאת
עובדי שאר של התקן לפי ולעובדים לגננות לשלם יצטרכו באם דהיינו א. של המוסד
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 שכך ומכיון המוסד כל של לקריסה לגרום עלול והדבר בכך לעמוד יוכלו לא הם המדינה
 לענין גם נגע אלא לחבירו אדם בין רק ענין זה שאין דינא דמלוכתא דינא כך על נאמר לא

ומצוות. לתורה רוחני חינוך

מצטטו שהוא הידוע שופט אותו של דבריו את נתפוס אם הרי הנ״ל לדבריו וא״כ
שכר הגדלות יבקשו ובהווה בעבר הגננות שכל יוצא א״כ כדדמ׳׳ד, פעמיים כמה

 שכתב כמו המערכת של לקריסה יגרום בודאי והדבר מוגדלים פרישה ופיצויי משמעותיות
בזה, נכונים אינם דבריו כל ולפיכך וביה מיניה עצמם סותרים הדברים וא״כ עצמו, הוא

 שנכנס בעובד מדובר ביהמ״ש פסיקות כל נוספת, טעות כאן יש להאמור בנוסף
 ביהמ״ש פסק וע״ז מיוחדים תנאים עם מיוחד עובדים ציבור שם ואין כללי בגוף לעבוד

 אישי הסכם עריכת יועיל ולא כאחד והעובד המעביד את מחייב הכללי העבודה הסכם כי

 שנים ובעשרות גננות מאלף למעלה עובדים ציבור של בסקטור מדובר בנידונינו אך נפרד,
 השכר תנאי משאר לגמרי שונים שהם החינוך למשרד גם ידועים ותנאים עבודה של

 תנאי עקב וזאת אלו לתנאים בהתאם לשלם ממשיכים והם הגנים בשאר הקיימים והעבודה
 מקומות בעוד הגנים את לפזר שניתן כדי יותר קטנים בגנים פועלים אשר א. גני של הרשת
 פסיקה היתה לא מעולם וע׳׳ז ומצוות, לתורה לחנכם כדי קטנה בכמות גם ילדים לקלוט

 ביהמ״ש פסיקת שאין למעלה שכתבנו לטעמים בנוסף וזאת לשני, אחד ענין לדמות ואין
יאמר. ולא הדבר ישתקע הפוסקים כתבו שע״ז דדמ״ד של הכלל את נותנות

 שהסכם שאמרנו הכלל ונשאר דדמ״ד של סרך שום כאן שאין לכללא הדרנא וא״כ
 ועובדות, גננות כאלף בין שנים עשרות זה הידוע המנהג ישנו שכאן עוד מה מחייב האישי

 התנאים שכל לכך כסיוע לפרשו ניתן שנחתם ההסכם וגם שונים שכר תנאי להם יש אשר

א. של בתה. שנהוג מה כפי יהיו

 ואין א. של ר.ה. הנתבעת נגד ק.צ. הגב׳ תביעת את לדחות נראה לעיל האמור לאור

ובהווה. בעבר הגננות לכל לשלם שמקובל למה מעבר לה לשלם ר.ה. את לחייב

וכפי א. של העבודה תנאי במסגרת גם קופחה שהיא טענות לתובעת יש ובאם
של הזכויות מסגרת בתוך דעות חילוקי ישנם ואכן ובמידה והתובעת, הנתבעת שביקשה

 את להסדיר כדי יחד ישבו הצדדים ששני הראוי ומן תביעותיה, את להם להגיש עליה א.

 להגיש התובעת רשאית אזי להסכמה, להגיע יצליחו לא והצדדים במידה הדעות. חילוקי

בהתאם. ויפסוק ידון והוא לביה״ד תביעתה את

אליעזרוב י.

דוחלטד!

א.י. של ר.ה. הנתבעת נגד צ. ק. הגב׳ התובעת תביעת את דוחים

ובהווה, בעבר הגננות לכל לשלם שמקובל למה מעבר לה לשלם ה. ר. את לחייב אין
המצורפים. והנימוקים ההוכחות כל לאור וזאת
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 להגיש עליה א. של העבודה תנאי במסגרת גם קופחה שהיא טענות לתובעת באם אך
 הדעות חילוקי את להסדיר כדי יחד ישבו הצדדים ששני הראוי ומן תביעותיה, את להם

 שביקשה וכפי א. של במסגרת הקיימות הזכויות בתוך הם כאשר כאלה, ישנם אם שביניהם
 והצדדים א. של הזכויות מסגרת בתוך דעות חילוקי ישנם ואכן ובמידה מהתובעת, הנתבעת

 ויפסוק ידון וביה״ד תביעתה את להגיש התובעת רשאית אזי להסכמה, להגיע יצליחו לא
בהתאם.

 דעות ברוב נפסק

תשנ״ט כסלו ד׳ יום ניתן

ריגר א.אב״ד - אליעזרוב י.אב״ד - שרמן א.
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ירושלים הגדול הרבני דץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

שלום בר ע. גולדברג נ. ז. צימבליסט ג. ח.

ערעור הנדון:

 לדחות דעות ברוב שפסק בת״א, האזורי ביה״ד פסק על הגדול לביה״ד ערעור הוגש

 הוראה עובדי כל שאצל ההסכמים עפ״י לה לשלם א.י., של ר.ה. נגד התובעת תביעת את
 לשלם שמקובל מה עפ״י לשלם ה. ר. את וחייב הקבוציים. ההסכמים עפ״י שהם והגננות,

ביניהם. שנחתם האישי החוזה ולפי בתה.

 לשלם הנתבעת את לחייב שאין בת״א, האזורי ביה״ד פסק את אישר הגדול ביה״ד
א.י. של בתה. הגננות לכל לשלם, למקובל מעבר

התוכן:

 מנהג לפי לחייב אין זה מנהג עפ״י להתנהג והתנו המדינה, ממנהג שונה מנהג כשיש א.
המדינה.

דמלכותא. דינא ע״ז חל לא וממילא הציבור, תקנת הפיצויים בחוק לראות אין ב.

דין פסי!

 כמה על בקצרה ונחזור שליט״א, אליעזרוב הגר״י של דעתו את לאמץ יש לדעתינו,

בענין. נקודות

 התנו כאילו דהוי משום הוא המדינה מנהג כפי לשלם הנתבעת את לחייב היסוד כל

 מנהג לה יש זו שנתבעת ידוע אם אולם המנהג. כפי לשלם התחייבה וכאילו בפירוש כך
 אינה שהרי המדינה, כמנהג שהתחייבה לומר אפשר אי שוב המדינה ממנהג ושונה אחר

 של שמנהגה שליט״א שרמן הגר״א שטען ומה העבודים. יתר לגבי המדינה כמנהג נוהגת

 גרוע״ ״מנהג שהוא שטען מה וכן מנהג, של תוקף לו אין ושלכן ופשוט ברור אינו הנתבעת
 מציינים שאנו דמה לנדוננו. רלוונטי זה אין הוא, כן שאכן נניח אם גם אחריו, הולכים שאין

 אחר מנהג להם יש שהרי המדינה, למנהג התכוונו שלא להוכיח אלא בא לא מנהגם את
המדינה. מנהג עפ״י לחייבם אפשר אי וממילא מנהג(, תוקף לו אין אם )ואף

 הסוציאליים התנאים את תקבל שהיא בפירוש כתוב התובעת עם כשבחוזה ובפרט
 המשכורת, גובה לגבי רק היתה שהכוונה שטוענים ומה אגו״י. של הגננות ברשת הנהוגים

 בזה, להסתפק מקום שיש נניח אפילו השכר״(, מטבלת 90% )״דהיינו בחוזה שצויין וכפי
את גם כולל שזה התכוונה בודאי הנתבעת אבל התובעת, של הבנתה לגבי רק זה הרי
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 מלגננות יותר זו לתובעת להתחייב שהתכוונה לומר סיבה שום אין כי הפנסיה, זכויות
בפירוש לה אומרים היו אם וגם א. של בתה. לעבוד מעוניינת היתה התובעת שהרי אחרות.

שכך וכיון יותר. לה שיתנו ולמה פורשת, היתה לא מקבלות הגננות שיתר כפי שתקבל
 לא עכ״פ שהנתבעת החוזה מתוך שמוכח בשעה מנהג כפי הנתבעת את לחייב מקום אין

המדינה. כמנהג להתחייב התכונה

 משום הפיצויים בחוק לראות אין לדעתי דמלכותא, דינא משום כאן שיש לטענה אשר
 עיי״ש(, בנדון, שרמן הרב של למאמרו ״תחומין״ של העורך שהעיר )וכפי הציבור״ ״תקנת

 שקבע מה על דמלכותא דינא שייך שלא שכן וכל דמלכותא. דינא ע״ז חל לא וממילא
התורה לדין בניגוד וזה תוקף. לזה אין הפיצויים הזכות על העובד ויתר אם שגם אחד שופט

אליעזרוב. הגר״י שביאר וכפי קיים. תנאו שבממון תנאי שכל

דוחלטד!

 לתובעת לשלם הנתבעת לחייב שאין האזורי ביה״ד כמסקנת להסיק יש האמור לאור

 שקופחה טענות לתובעת יש ובאם ובהוה. בעבר הגננות לכלל לשלם שמקובל למה מעבר
בדבר. שדן האזורי לביה״ד תביעותיה להגיש עליה הגננות, יתר לעומת גם

רגולדברג נ. ז.צימבליסט ח.ג. ב שלום ע.
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\מז472 מספר תיק

אביב תל האזורי הרבני הדץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

ריגר א.אליעזרוב י.אב״ד - נדב י.

התובעתנ. ר.

ד ג נ

המשיבי. ר.

גדושין חיוב הנדון:
 תובעת האשה רבים. דיונים התקיימו בי״ד ובפני רבות, שנים נשואים הזוג בני

 אתו. לחיות ניתן ולא לזולת, בסיכון הגובלת נפש ממחלת סובל בעלה דלדבריה גרושין
 פס״ד בעבר נתן כבר ביה״ד בית. שלום שנים, מספר הנמשכים הדיונים, בכל תובע הבעל

 תובעת ולכן אשתו, את גירש ולא דינא, ציית לא הבעל אך בגרושין, הבעל את לחייב
 הבעל, על גט כפיית לפסוק להלכה מקום ראה ביה׳׳ד גט. במתן הבעל את לכוף האשה

 וחזר גט, כפיית פסק לא ביה״ד הענין לחומר אך רב, זמן לפני נפרדו כבר שהם ובפרט
לעגנה. ולא לאלתר, בגט אשתו את לפטור חייב שהבעל שפסק מה על

לאישות. ראוי שאינו גדול, מום הוא שוטה א.

לגרש. אותו שכופין נראה וקבלה, סברה לומר דאין הנשואין, לאחר בנשתטה ב.

 שהמחלה סיכון יש אך המחלה, סימני בו ניכר ואין האדם, כאחד שהוא זמנים לו שיש אף ג.
לגרש. לכופו ויש גדול, למום נחשב זה הרי תחזור,

 שכתבו יש לגרש. כופין האם הפוסקים, נחלקו מבוררת, בטענה עליה שמאיים כשטוענת ד.
שנחלקו. יש זה על גם אך שכופין, מודים כולם מבוררת, דבאמתלא

 שהנשים הזה בזמן אך כתובתה, תובעת כשלא נאמנת אנשים, גבורת לו שאין כשטוענת ה.
לדבר. רגלים יש אא״כ להאמינה, אין חצופות,

שכופים הפוסקים על לסמוך מקום יש יהודית, דת עול עצמה מעל שתפרוק חשש כשיש ו.

דין פסק
 דיונים התקיימו ביה״ד בפני שנה, ושתים כעשרים הנשואים זוג בבני שלפנינו הנידון

האשה ואילו בשלום, אשתו את לחייב התובע הוא הבעל שבו שנים, מספר כבר ממושכים

התוכן:

להוציא.
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 ניתן ולא לזולת, בסיכון הגובלת נפש ממחלת סובל בעלה ולדבריה היות גירושין תובעת
אחת. בכפיפה איתו לחיות

 מבי׳׳ח מחלה סיכום התקבל כן וכמו פסיכיאטריים, מכמה חוו׳׳ד מצורפים בתיק
 בה יש אשר פרנויה ממחלת סובל הבעל שלפיו בעבר מאושפז הבעל היה שבו אברבנאל,

לזולת. סיכון

 במתן הבעל את חייב בו אשר תשמ״ו א׳ אדר י״ח ביום בעבר פס״ד נתן כבר ביה״ד

 על ערעור הגיש בעבר ואף היום עד פסה״ד את קיים לא הבעל ואולם לאלתר לאשתו גט
 ואישר הבעל של ערעורו את דחה תשמ״ו, אב מנחם ו׳ מיום בפס״ד הגדול, לביה״ד כך
 את גירש לא דינא, ציית לא הבעל היום עד ואולם הנ״ל, האזורי ביה״ד של פסה״ד את

טעמים. בכמה וזאת גט, במתן הבעל את לכוף תביעה האשה הגישה ולפיכך אשתו.

 חושב שהבעל מקלי, ד״ר הרופא עדות כפי למשפחה סיכון מהווה והבעל היות א.
 המצורף החומר כפי הבעל, מצד אלימות תקופות היו כן וכמו נרדף, שהוא

לתיק.

כזה. אדם עם לחיות חיים סכנת שיש מבוררת בטענה עלי מאום טענת ב.

גברא. כח לו אין טענה ג.

 את לברר יש אשתו את לגרש הבעל את לכוף החמור זה בנידון להלכה לדון בבואנו

 החומר לפי שהוברר לאחר גט, במתן הבעל את חייב ביה״ד לעיל, שצויין וכפי העובדות,
 אדר כ״ו מיום בפס״ד שביה״ד וכפי פרנויה, הנקראת ממחלה סובל הבעל אכן כי שבתיק,
 של דמום נראה והנה כך, על בביה״ד שנשמעו והעדויות הרופאים מסמכי את ציין תשמ״ו

 לא דבשוטה קי״ב דף ביבמות מפורש דהא לאישות, ראוי שאינו גדול, מום הוא שוטה

 ומה״ט אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם ואין דרבנן, תקנתא קיימא דלא משום נישואין תקינו
 דהא לגרש, ליה כייפנן לגרש שיכול במצב הוא אם הנישואין אחד שנשתפה דבאדם ברור

 אחת בכפיפה נחש עם דר אדם דאין זו סברא דכשיש ע״ז דף בכתובות רב קסבר מה״ט

 משום עליה דפליג שמואל ואף יעו״ש, מפרנס ואינו זן אינו באומר לגרש ליה כייפינן
 וממילא זו לסברא מודה שמואל גם בלא׳׳ה אבל לזון, יכפוהו לגרש כופהו שאתה עד דס׳׳ל

לגרש. ליה כיפינן דבשוטה ברור נראה

 איש ס״ה קנ״ד ס״י אה״ע בשו״ע המחבר דכתב מהא בזה, לדון שיש מה ואולם
 ואי לקבל הייתי וסבורה לו, השיאני דחקו מחמת אבי אשתו ואומרת יום מידי המשתטה

 אין כי לגרש אותו כופין אין בכעסו יהרגני פן אני ויראה מטורף הוא כי לקבל, אפשר
ג', שאלה מ׳׳ג כלל הרא׳׳ש מתשובת הוא לזה והמקור חכמים, שאמרו באותם אלא כופין

הגר״א בביאור שם יעויין ואולם לגרש, לכופו מקום אין דידן בנידון לפי״ז לכאורה וא״כ
 לכעוס הרגיל איש וכן ס״ג, בהג״ה שם למ״ש סותר זה דין דלכאורה שכתב י״ז, ס״ק

 קודם שידעה כיון י״ל דכאן תירץ להוציא. אותו כופין תמיד מביתו אשתו את ולהוציא

 א׳ בסעיף הרמ״א כמ״ש וכוונתו א׳ בסעיף כמ״ש לקבל, הייתי סבורה לומר יכולה אינה
וקיבלה. דסברה להוציא כופין אין שנשאת קודם בהן ידעה דאם
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 דכה״ג פשוט וקיבלה דסברה טעמא דליכא הנישואין, לאחר נשתטה דאם יוצא ולפי״ז
 בדעה מוכרחים הגר״א שדברי שכתבו 220 עמוד ח׳ חלק בפד״ר לגרש,ויעויין ליה כייפינן

 ישנם זה שלאדם שנמצא ואף לאשתו. גט ליתן לכופו יש בנידו״ד וממילא יעו״ש, הרא״ש
 סיכון ישנו הרופאים עדות לפי אבל המחלה, סמני בו ניכר שאין האדם כאחד שהוא זמנים

 מחמת לגרש לכופו שיש גדול מום בכלל נחשב הוא ולפיכך ובאה. חוזרת זאת שמחלה
 מקלי ד״ר של עדותו שלפי הבעל, מצד מוזרה התנהגות ישנה כיום שגם ובפרט זה, מום

בתיק. המצוי החומר כפי מחלה באותה נובעת היא

 דעת עלי מאיים בזה מבוררת בטענה עלי״, ״מאיים האשה שטוענת ה״ב טענה לענין
 כופין דאין ופסקו עליו חלקו הרבה ואולם לגרשה, אותו דכופין מאישות פי״ד הרמב״ם

לגרש.

 ברורה דבאמתלא ל״ה, פ״י ח״ד התשב״ץ בשם כתב המשולש, חוט בספר ואולם
 לפי לגרשה, אותו דכופין הנ״ל, הרמב״ם לשיטת הפסוקים כל מודים ומפורסמת, גלויה

 לכוף הנ״ל לסברא זאת לצרף יש מ״מ ע״ז, חלקו שהרבה ואף לו, להבעל כשבויה שאינה

לגרש. הבעל את

 החומר כפי יחד, עמו לחיות ניתן לא אכן כי לביה״ד, ברורה האמתלא ובנידונינו
ביה״ד. שבתיק
 טענה מכחיש מצידו והבעל אנשים, גבורת לו שאין שטוענת בטענתה לדון נבוא ועתה

 ובנידונינו נאמנת, כתובתה תובעת דאינה היכא המחבר פסק קנ״ד סי׳ בשו״ע הנה זאת.
 נראה וכה״ג ימיה, כל תתעגן שלא כדי בגט, שיפטרנה רוצה ורק כתובה תובעת כאן אין

לגרשה. ליה כייפינן וממילא דנאמנת

 שלא להחמיר דיש כתב הנ״ל, בפ״י תשובה בפתחי שם הובא גבו״א בספר ואולם

 חצופות דנשים דבזה״ז הרמ״א שם למ״ש ובפרט גבו״א, לו אין בטענת אף לגרש, לכוף
 לאחרונה שרק בפרט לדבר רגליים לנו אין ובנידונינו לדבר, רגלים יש אא״כ להאמינה אין

 לצרף יש ואולם לגרש. לכופו להלכה ע״ז לסמוך קשה גבו״א לו שאין זאת טענה טוענה
הנ״ל. לטעמים כסניף זאת

 באחד דידיה בנידון שב׳ ק״ל. סי׳ ח״א ובועז יכין בשו״ת מ״ש בנידו״ד להוסיף ויש
 לעילה סיבה יהיה פן אנו חוששין שם וכתב לגרש כופין אשתו את לזון בידו שאין

 המצוות, ותבעוט יהודית דת עול צווארה מעל ותפרוק נפשה צרת בראותה בצרה שיחטיאנה
ועו״ש. רבים שהם ובפרט להוציא דכופין שפסקו הפוסקים על לסמוך ראוי ולכן

 לכוף לפסוק טעונים והרבה פוסקים הרבה שיש דלעיל, מהטעמים בניד״ד אף ולפיכך
 להגר״ח ושלום חיים בספר וכמ״ש ממושך, זמן נפרדים כבר שהם ובפרט לגרש הבעל את

 גדול מקום כאן שיש הנ״ל מכל נראה כה״ג לכפיה מקום דיש קי״ב סימן ח״ב פלאג״י
 וד״ל. קולו הוא שחומרו כדורנו פרוץ בדור ובפרט אשתו את לגרש הבעל את לכוף בהלכה

הבעל. כפית על לפסוק נראה ולכן

 גט כפיית של כזה חמור בדבר מעשה נעשה מדמין שאינו מפני לא למעשה ואולם
מעשה לעשות בידינו אין ולכן איש אשת איסור מחמת בזה לפקפק מקום עדין שיש מכיון



 פס״ד על חוזר ביה״ד ואולם שיגרשנה, כדי במאסר לכופו האשה תביעת את לקבל בזה,
בכדי. לעגנה ולא לאלתר בגט אשתו את לפטור חייב שהבעל תשמ׳׳ו א׳ אדר ח׳׳ו מיום

12.1.88 תשמ״ח טבת כ״ב ביום ניתן

אליעזרוב י.

דוחלטד!

 נ.ר. אשתו את לגרש י.א. הבעל את מחייבים ביה״ד פסוק דלעיל הנימוקים לאור
לאלתר.
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ריגר א.אליעזרוב י.נדב י.
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בירושלים הגדול הרבני הדץ בבית

ם: כבוד בפני הדייני

חזן י.כהן י.יוסף ע.

המשיבה המערערתנ. ר.

ד ג נ

המערער המשיבי. ר.

ערעור הנדון:
 הענין חומר שמחמת בת״א, האזורי ביה״ד פס״ד על והבעל, האשה ע״י ערעור הוגש

 הגישה האשה בגט. לחייבו ופסק הגט, נתינת הבעל על לכפות רצה לא גט כפיית של

 גט. לתת אותו שחיבו על ערעור הגיש והבעל גט, לכפיית תביעתה דחיית על ערעור
 ופסק הבעל. ערעור את דחה וכן לגרש, לכופו שאין ופסק האשה, ערעור את דחה ביה״ד
עומד. בתוקפו בגרושין הבעל את שחייב האזורי ביה״ד

 ועדות אחד, עד עדות על להתסמך אין וכן חולה, שהבעל חשש מחמת גרושין לכפות אין א.
הכתב. מפי

עלי. מאיס בטענת לגרש כופים אם הפוסקים, נחלקו ב.

בעינא בטענה בבאה אלא אנשים, גבורת לו אין בטענת לגרש לכפות שאין הסוברים, יש ג.
חוטרא.

נאמנת. אינה ביניהם קטטה כשהיתה ד.

מותר כופין, שאין לסוברים גם אך להוציא. כופין גם אם יוציא בגמ׳ כשנאמר נחלקו, ה.
עבריין. לקרותו

 הרבני ביה״ד פס״ד על י. בעלה נגד נ.ר. מהאשה \מה 124 מספר ערעור תיק לפנינו
 נגדי ערעור ותיק לגרשה, בעלה את לכוף תביעתה את שדחו תשמ״ה טבת כ״ב מיום ת״א

לגרש. אותו שחייבו על הנז׳ פס״ד על י.ר. מהבעל /מה200 מספר

 בתיק וכן ע״י, שהוגש הרב בחומר ועיון הצדדים שני טו״מ הערעור שמיעת ואחרי
 ביום שניתן ונימוקיו בפס״ד וכן הדיינים, כבוד של ונימוקיהם דינם ובפסק האזורי ביה״ד

 של ערעורו את ולא האשה של ערעורה את לקבל מקום שאין ראינו תשמ״ו, א׳ אדר י״ח
וכדלהלן: הבעל

 האשה של כוחה בא כי לציין )יש קודם הוגש שהוא האשה של בערעורה נדון תחילה
הצדדים מב׳ אחד שכל תשמ״ח מיון כ״ה ביום ביה״ד ע״י שהוחלט כמו סיכומים הגיש לא

דותוכן:

דין פכי!
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 לא זאת ובכל יום 20 של ארכה עוד ביקש וגם ימים, חודש בתוך לתיק בכתב סיכומים יגיש
 והם האשה, של טענות שלש על פס״ד את ביססו בנימוקיהם הרבנים כבוד והנה הגיש(.
 גדול מקום שיש כתבו אלה טענות יסוד ועל גברא״. כח לו ואין עליה מאום שוטה, ״הבעל

 הפוסקים מדברי לדיבריהם סמוכות והביאו בג״פ, אשתו את לגרש הבעל את לכוף בהלכה

 בדבר מעשה נעשה מדמין שאנו מפני לא למעשה ואולם שסיימו: אלא ואחרונים, ראשונים
 איש, אשת איסור מחמת בזה קצת לפקפק מקום עדיין שיש מכיון גט, כפיית של כזה חמור

 ביה״ד ואולם לגרשה, במאסר לכופו האשה תביעת לקבל כזה מעשה לעשות בידינו אין ולכן
 לאלתר בגט אשתו את לפטור חייב שהבעל תשמ״ו א׳ אדר י״ח 0”)כ מיום פס״ד על חוזר
 גדול מקום שיש שכתבו שלאחר הרבנים. כב׳ בדברי לעיין יש ולכאורה בכדי. לעגנה ולא

 איך לגרש שכופין יוצא שמהם ההלכה מקורות את וציטטו לגרש, הבעל את לכוף בהלכה
 אחרי אמנם מפורשת, הלכה אלא דימוי לא זה כי מעשה, נעשה מדמין שאנו מפני לא כתבו

 שיש כתבו שכן וכמו חזקות כ״כ אינן הטענות שלשת כל כי בדבריהם שצדקו נר׳ העיון
 חדשים נימוקים כתבו לא לגרש הבעל חיוב בענין והנה שנבאר. וכמו לפקפק, מקום עדיין
 פס״ד את ביססו הנז׳ ובפס״ד תשמ״ו, אד״א י״ח ביום שניתן הקודם פס״ד על שהסתמכו אלא

 עד 5.5.83 )מיום ימים לחודש קרוב אצלם אושפז שהבעל בת-ים ביה״ח חוו״ד יסוד על
 עדותו על וכן פרנויה, ממחלת סובל הבעל כי חשש ישנו כי כתוב הבדיקה ובסכום (30.5.83

 הנ״ל, ממחלה סובל הבעל אכן הנז׳ ביה״ח חוו״ד שע״פ מחוזי פסיכיאטר סלקי ד״ר של
 שוטר עדות ציין שבו קולצ׳ר מפרופסור דו״ח התקבל וכן לזולת, כבד סיכון לגרום העלולה

 כתבו לא טבת כ״ב מיום ובפס״ד מוזרה. בצורה והתנהג קשה באופן בנו את תקף שהאב

 אותם על שחזרו אלא הבעל של הנפשית בריאותו מצב על הוכחות עוד שנתקבלו בני׳
 רק מבוססות הנז׳ בפס״ד שהוגשו ההוכחות שעיקר וראינו הקודם. בפס״ד שנזכרו הנמוקים

 מארבע יותר עברו כבר היום ועד ומאז חשש, שיש רק אמרו הם וגם הנז׳. ביה״ח חוו״ד על
 כתוב לא קולצ׳ר פרופסור שהגיש בדו״ח שב׳ ומה נתאמת. החשש שאכן הוכיחו ולא שנים

 והעדות אחד עד רק שהוא שוטר פי על רק נכתב וזה בנו, את האב תקיפת על אלא מחלה על

לגט. אותו נכוף פיה שעל הבעל של שטותו על הוכחה אין ולכן הכתב. מפי עד היא

 ברורה דבאמתלא ש״ב משולש חוט בעל הביאו הרבנים שכב׳ הגט עלי מאים ובטענת

 הרי עלי מאים בטענת לכוף שיש הרמב״ם לשיטת הפוסקים כל מודים ומפורסמת גלויה
 דמתיבתא דינא בענין ס״ג ע״ז סי׳ להרמ״א ועי׳ זה. על חלקו שהרבה כתבו עצמה הם

 אותו כופין לא ז״ל הרמ״א כתב ועכ״ז מבוררת באמתלא דוקא דאיירי הגאונים תקנת שהיא

 הרמ״א. בשיטת ההולכים אלה כל והולכים פסוקים וכוותיה אצלו, להיות אותה ולא לגרש
 ולבית שיתוף לפירוק המשפט לבית תביעה הגישה שהאשה הבעל ב״כ טענת לפי גם ומה

 כתובתה. שיעור גם הנ״ל בתביעותיה שאין יודע ומי שונות. רכוש בתביעות המחוזי משפט
 יתן אומרת שאם בב״י והוב״ד הר״ן בשם בהגה ע״ז בסי׳ מרן פסק הרי כתובתה ובתובעת

ליה. ומצערנא דבעי״ל מורדת דין לה ויש באחר נתנה עיניה שמא חיישינן וכתובתי גט לי

 זו בטענה להאמינה שאין כתבו עצמם הרבנים כב׳ הרי גברא כח חוסר טענת בענין וכן

 נאמנת אינה חצופות נשים שיש דבזה״ז ס״ז קנ״ד סי׳ בהגה ז״ל הרמ״א סב׳ ע״פ לגרש לכוף
לטענתה לדבר רגלים אין ובנדו״ד אמת, שאומרת ואומדנות אמתלאות שיש במקום לא אם
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 ועד ומאז זו טענה נזכרה לא הקודם שבפס״ד והיינו זו. טענתה טענה לאחרונה שרק ובפרט
 סב׳ שלפי גם ומה גברא, כח לו שאין ידעה ואיך זו, אל זה קרב ולא בפירוד חיים והם היום

 גם טענה א׳׳ל בלבד זו טענה ע׳׳פ לגרש לכוף שלא להחמיר דיש שם בפ׳׳ת הוב׳׳ד גבו׳׳א הרב
 היתה כשלא דוקא היינו בתלמוד, מקומות בכמה הוב״ד המנונא דרב מהא חוטרא, בעינה טענת

 בשם בס׳׳ב יז׳ סי׳ בשו׳׳ע מרן ופסקה נאמנת, אינה ביניהם קטטה היתה אם אבל קטטה, ביניהם
 נאמנת, אינה קטטה יש שאם גברא כח חוסר לטוענת גם ודינה גרשתני, טוענת לגבי י״א,

 כפו שלא הרבנים כב׳ צדקו ולכן נאמנת. ואינה מתקוטטים שהם שנים כמה הם הרי ובנדו״ד
 והנה שוטה, לטענה לסניף לצרפם יש דמ׳׳מ כתבו שהם ואע׳׳פ הנ׳׳ל, בטענות גם הבעל את

 גם אלא להסמך, מה על להם אין וא׳׳ב נאמנת לא שוטה שהבעל דבטענתה שכתבנו מה מלבד

עליהן. סמכו לא הם גם והרי בעלמא, סניף אפי׳ סמיכת כדי הנ״ל בטענות אין שלדעתנו

 מחדש פסקו לא הם שהרי לגרש, שחייבוהו הנז׳ פס׳׳ד לבטל הבעל לטענת ואילו

 הבעל ״על אלא לגרש הבעל חייב כתבו לא הקודם בפס״ד ואילו הקודם פס״ד על חזרו אלא
 שהגדיר כוחו בא טענות וכפי חיוב, ל׳ ולא בעלמא עצה אלא זה ואין בגט, אשתו את לפטור

 מי אבל טובה, עצה או מצוות רק בזה אין כפייה : והן דרגות, בג׳ לגירושין הפס״ד ל׳ את
 עליו פקדו שהם מורה על דל׳ נר׳ אדרבה כי חיוב, ל׳ אינו לגרש הבעל על שלשון לו אמר

 לבד המלצה זו ואם לאלתר, בגט אשתו את לפטור הבעל על בל׳ שכת׳ גם ומה לגרש,

לאלתר. עליו לגזור יכולים איך

 לבד יוציא בתלמוד נזכר מקומות דבכמה יוציא, ד״ה ע״א ס״ד יבמות תום׳ ועי׳
 אפי׳ אותו כופין להוציא שאמרו מקום דכל סכ״א קנ״ד בסי׳ השו״ע וכ״פ כופין. ופירושו

 כופין בפירוש בגמרא בו נאמר שלא מי שכל וס״ל שם החולקים לדעת ואפילו בשוטים.
 חייב חכמים לו אומרים אמרו הרי מ״מ בשוטים, כופין אין בלבד, יוציא אלא להוציא
 הבעל מעל עדיף לא בלבד יוציא ל׳ והרי עבריין. לקרותך מותר הוציא לא ואם להוציא

 חוזר שבהי״ד האחרון בפסקם מדכתבו ועוד לגרש. חייב הפחות לכל או כופין ופי׳ לגרש,
 דל׳ דבריהם פירשו כאלו הרי אשתו, לפטור חייב שהבעל אד״א י״ח )כו׳( מיום פס״ד על

 שבכל החומר פי שעל לנו נראה בדידן אנן שיהיה ואיך לגרש. חייב היינו לפטור הבעל על
עבריין. הריהו לגרש ירצה לא ואם לגרש, לחייבו יש התיקים

נראה: הנ״ל כל לאור

לגרש. הבעל לכוף ואין האשה של ערעורה את לדחות א.

 תשמ״ו אד״א י״ח מיום האזורי ביה״ד של ופסה״ד הבעל. ערעור את לדחות ב.

לאלתר. אשתו את לגרש חייב והבעל עומד בתוקפו
חזן י.

הנ״ל למסקנא מסכים אני
יוסף ע.

הנ״ל למסקנא מסכים אני
כהן י.
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דוחלטד!

מחליטים: לנ׳׳ל בהתאם

לגרש. הבעל לכוף ואין האשה של ערעורה את דוחים א.

 תשמ״ו אדר י״ח מיום האזורי ביה״ד של ופסה״ד הבעל ערעור את דוחים ב.
לאלתר. אשתו את לגרש חייב והבעל עומד בתוקפו

 בהוצאותיו. ישא מהצדדים אחד וכל להוצאות צו אין ג.

תשמ״ז. כסלו ג׳ ביום ניתן

חזן י.כהן י.יוסף ע.
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065106247-35-1 מספר: תיק

יפו אביב - תל האזורי הרבני הדץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

ריגר א. אבוזגלו ע. אב״ד - שיינפלד א.

א.א. התובעת:

ד ג נ

י. ש. הנתבע:

שכירות דמי תשלום בוררות, הנדון:
 שהוא השכירות בחוזה לנתבע שהשכירה חנות מחצית על בעלים הוא התובע

 דולר 700 בסך שכירות דמי נקבעו שנים חמש לעוד להארכה אופציה עם שנים לחמש

 המדד עלית עפ״י הדירה שכר להעלות המשכירים יוכלו שנתים בתום שנתים למשך
 כל ועל 10% ב- הדירה שכר יעלה 100% עד יעלה המדד שאם מראש מוסכם בתנאי

 שעברו שנתים כל שעל עפי״ז דורש התובע 5% ב- שכה״ד יעלה 50% של נוספת עליה

 שעפ״י הנתבע טוען לעומתו החוזה עפ׳׳י 10% של התוספת לקבל השכירות מתחילת
 משלם שלשותף התובע שטוען מה ועל פעמית חד רק היא 10% ה- תוספת החוזה

 תביעת את קבל ביה״ד במתנה לו שנותן הנתבע אמר ע״ז שנתים כל תוספת הנתבע

השכירות של שנתים כל על 10% תוספת לשלם הנתבע את וחייבו המשכיר

התוכן:

השטר. בלשון מאד לדקדק דיש האחרונים גדולי כתבו א.

 הדירה, שכר את להעלות המשכירים יוכלו שנתים של תקופה בתום כי נאמר בחוזה ב.
 בלשון אך שנתים. של מחזור בכל הכונה א״כ מחזור, הוא תורה בלשון תקופה ולשון
 אחר אזלינן שטרות עניני שבכל הפוסקים כתבו וכבר זמן, פרק היא תקופה בנ״א
תורה. כלשון אינו בנ״א שלשון אף אדם בני לשון

 בנ״א לשון אחר הולכין אין תורה ללשון היתה שהכונה ברורה אומדנא כשיש ג.
אומדנא. ישנה ובנידוננו

 ואי השטר בלשון המסופק בדבר אלא התחתונה על השטר בעל יד לומר שייך לא ד.
 בעל יד שייך לא הכל שיכלול כשאפשר אבל הפרושים, שני יסבול שהלשון אפשר
התחתונה. על השטר

 על השטר בעל יד נאמר ע״כ והפוכו דבר השטר בלשון שאין בנדונינו ולפי״ז, ה.
 סובל השטר שכשלשון שסברו ויש השטר. בעל לטובת הנוטה הפי׳ ומקבלים העליונה

לנתבע. הנוחה הלשון בתפיסת דנים פירושים ב׳
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 אע״פ אומדנא בתר אזלינן הצדדים, לאחד אומדנא וישנה מסופק השטר כשלשון ו.
האומדנא. הפך הלשון שסתם

עד שכירות זמן על שדובר דכיון השטר, בעל לטובת אומדנא ישנה דידן, בנדון ז.
 לאחר רק השכירות להעלות במט״ח נקוב כשהסכום הכונה שאין ודאי שנים, עשר

 שאינו דבר זה העלאה. ללא הסכום ישאר שנים השמונה וכל הראשונות, שנתים
שנתים. כל השכירות מעדכן הוא שלשותף ובפרט מסתבר

לעשות. רגיל שאינו במה השטר לשון מפרשים אין ח.

וקימל״ן בגמ', פלוגתא בזה שיש כיון אדר, איזה וספק אדר, עד לחברו בית המשכיר ט.
 דקרקע המוחזק הוא המשכיר ע״כ הראיה, עליו מחברו המוציא דרבוותא בפלוגתא

עומדת. בעליה בחזקת

הוא הדין מחלוקת, בזה דיש אלא הפירושים ב׳ לסבול יכול דהלשון דידן בנדון י.
ראיה. להביא השוכר ועל מוחזק והמשכיר הראיה, עליו מחברו המוציא

שכל המשכיר, תביעת עפ״י לשלם השוכר את וחייב המשכיר תביעת קיבל ביה״ד יא.
בשכ״ד. העלאה ישנה שנתים

דין פסק

ח.א. ברח׳ החנות מחצית על בעלים הינו התובע

 חוזה נערך הצדדים ובין לנתבע, החנות את החנות בעלי השכירו 1990 בספטמבר
הרלוונטיים. הקטעים להלן שכירות,

 לשוכרים תהיה שנים חמש בתום .2 שנים. לחמש יהיה שיחתם החוזה תוקף .1
 700 בסך יהיו השכירות דמי .3 נוספות. שנים חמש לעוד החוזה את להאריך אופציה

 שנתיים של תקופה בתום שנתיים, למשך קבועים יהיו שבנספח[, התוספת ]כולל דולר
דלהלן: הפירוט לפי הדירה שכר את להעלות המשכירים יוכלו

לשנה 100% עד יעלה המדד באם שנתיים בתום 10%

לשנה 150% עד יעלה המדד באם שנתיים בתום 15%

לשנה 200% עד יעלה המדד באם שנתיים בתום 20%

נוספים 5% ב- שכ״ד יועלה 50% של עליה כל הלאה וכן

 שכר מחיר את המשכיר יעלה אזי באחוזים יחם באותו יעלו והמדד והדולר במדה

ע״כ. בלבד, 10% ב- הדירה

 זה סך לחודש, דולר 700 סך על השכירות דמי עמדו השכירות תקופת בתחילת

 השכירות דמי הועלו 1994 לספטמבר ועד 1992 מספטמבר .1992 לספטמבר עד שולם
לחודש. דולר 770 סך על השכירות דמי ועמדו 10% ב-

 בגין הנ״ל, הסך על 10% של תוספת לשלם הנתבע את לחייב דורש התובע כיום
שמחודש התקופה ובגין דולר 847 סך 1996 ועד 1994 ספטמבר שמחודש התקופה
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האופציה. תקופת תום עד הלאה וכן דולר 931.70 סך 1998 ועד 1996 ספטמבר

שזו הנתבע, טוען לעומתו שנתיים. מדי להיעשות צריך העידכון התובע לדברי
ולא אותו, ויפרשו שיקראו החוזה של ההעתק את להגיש רוצה ״אני מוטעית: פרשנות

.”פעמית חד העלאה בלבד 10% רק ההסכם, לפי תוספת לו מגיע

 בנוסף אומר, שהוא כמו כזו, בצורה חוזה עושה לא ״אדם לטעון: הוסיף התובע
.”שנתיים כל ההעלאה את משלם כן הוא שלי לשותף לזה

מתנה״. בתור לשותף נותן אני כי נכון ״זה משיב: הנתבע

ע״כ.

כדלהלן: לי נראה העיון לאחר

שכר את להעלות המשכירים יוכלו שנתיים של תקופה בתום נאמר: בחוזה א.

ע״כ. הדירה,

האחרונים. גדולי למדו לא, ד״ה ע״ב י״ז תמורה במסכת התוספות מדברי והנה

 השטר בלשון לדקדק דיש מ״ד סי׳ אמת תורת ושו״ת מ״א סי׳ ח״מ המהרשד״ם ומהם
 על ודנין השטר בלשון שמדקדקין כתב ת״פ סי׳ ריב״ש ובשו״ת המשנה, מלשון יותר

ע״ש. סט״ו ס״א סי׳ חו״מ בשו״ע והובא דקדוק אותו פי

על ״ותקופתו הפסוק: על שכן ומחזור הקפה במובן ״תקופה״ מושג ומצאנו
קצותם"

לקבל ניתן לכאורה זה וע״פ סיבובו, הקפת ורד״ק רש״י פירש ז׳( י״ט )תהלים
יוכל שנתיים של מחזור שבכל שהכוונה לחוזה, המשכיר - התובע של פרשנותו את

וכו׳. המשכירים יוכלו שנתיים אחרי לכתוב צריכים היו שאל״ב השכירות, דמי להעלות

 כגון זמן״ ״פרק אלא אינו ״תקופה״ מושג אדם בני בלשון גיסא מאידך אולם

 רז סי׳ בתשובה הריב״ש לדברי באנו הוא, וא״כ הביניים, תקופת או הראשונים תקופת

 בני שלשון במה ואף וכו׳ אדם בני לשון אחר בהן הולכין שטרות עניני שבכל שכתב:
 ע״כ. וכו', תורה לשון אחרי ולא ב״א לשון אחר הולכין תורה מלשון מתחלף אדם

 בחו״מ והסמ״ע כ״א, סי׳ ח״ב המהריב״ל וכ״כ סא. סי׳ ח״מ בב״י בקיצור דבריו והביא
כ״ח. ס״ק מ״ב סי׳

ב״א, לשון אחרי ולא תורה לשון אחרי הולכין לכו״ע לומר יש בנידונינו, ואולם
שהכונה ברורה אומדנא שיש שבמקום ב׳ סי׳ כ״ח בית רד״ך בשו״ת שכתב מה לפי

 עיי״ש אדם, בני לשון אחר הולכין אין תורה, ללשון אלא אדם בני ללשון היתה לא
ג׳. באות להלן שיתבאר וכפי אומדנא כאן יש ובנידונינו לדבריו, ראיות שהביא

 התחתונה על השטר בעל יד כלל למימר שייך דלא כתב: ג׳ סי׳ הרמ״א בשו״ת ב.

 הפרושים שני יסבול ההוא דלשון אפשר ואי השטר בלשון המסופק בדבר אלא וכו׳
דלמא לספוקי דאיכא סלעים עשרים דאינון מאה זוזי קמה:( )ב״ב פשוט דגט כההיא
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 התחתונה על השטר בעל דיד אמרינן אז שתיהן לפרש אפשר ואי מדינה זוזי או צורי זוזי
 על בעה״ש יד שייך ולא הכל בו שכוללין פשיטא הכל... שכלול דאפשר כאן אבל

ע״כ. התחתונה

 שני בו לפרש וניתן והיפוכו, דבר השטר בלשון שאין לנידוננו נלמד ומזה
 הנוטה הפירוש את ומקבלים העליונה על השטר בעל יד אומרים אנו בזה פירושים,

 תמיהה הביא שליט׳׳א גולדברג הגר׳׳י לידידי ממון הסכם ובספר השטר, בעל לטובת
 בן אברהם רבי שו״ת מדברי הרמ״א דברי על שליט״א שפירא הגרש״ב מו״ח בשם

 עליו דנים שונות פנים לשתי פרוש הסובל השטר ״ושבלשון שכתב: ק״ד סי׳ הרמב״ם

לנתבע״, הנוח הלשון בתפיסת

במחלוקת. שנוי שהדבר נמצא ע״כ.

מסופק דכשהלשון לנו יצא הנזכר ״מכל כתב: ק״א סי׳ ח״ב הראנ״ח בשו״ת ג.

הפך הלשון שסתם ואע״פ אומדנא בתר אזלינן הצדדים מן לאחד אומדנא ואיכא
סק״ה. מב סי׳ חו״מ בשו״ע רעק״א בחידושי והובא ע״כ. האומדנא״

 התובע שטען מה והוא השטר, בעל ידי המחזקת אומדנא יש שלפנינו ובנידון

כזו״. בצורה חוזה עושה לא ״אדם

 דמי בהעלאת ויסתפק שנים עשר של ארוכה לתקופה דירה משכיר אדם והיתכן

 במט״ח, נקוב שהסכום למרות הראשונות שנתים בתום בלבד, אחת פעם השכירות
 שאינו דבר זה והרי הסכום, אותו על השכירות דמי יעמדו שנותרו שנים שמונה ובמשך

 ת״פ סי׳ הריב״ש בשו״ת כתב וכבר כן, לעשות רגילות אין כי כלל, הדעת על מתקבל
 ועוד, זאת עיי״ש. לעשות״, רגילות שאין במה השטר לשון מפרשים אין ולעולם וז״ל:

 את שנתיים כל מעדכן הוא שאכן הכחיש ולא ביה״ד, בפני לתובע הודה הנתבע הרי
 הנתבע שטען ומה מזו. טובה אומדנא לך ואין המשכיר, של לשותפו השכירות דמי

לומר ויתכן לקבלו. ממאן שהשכל תירוץ זהו לשותף, מתנה סתם זה נותן שהוא
 על השטר בעל יד שאומרים יסבור הרמב״ם בן הר״א גם אומדנא, שישנה זה שבמקרה
העליונה.

אדר עד אומר וזה ראשון אדר עד אומר זה אדר, עד לחברו בית במשכיר הנה ד.

ונחלקו שני, אדר או עיקר ראשון אדר אי ידעינן לא דאנן אלא מסופק הלשון דאין שני,
כתב זה ועל כר״י. פוסקים ויש כר״מ פוסקים יש ס״ג( )נדרים נדרים לענין בזה תנאים

 עליו מחברו המוציא דרבוותא בפלוגתא דקיי״ל "לדידן ט״ו ס״ק שי״ב סי׳ בחו״מ הש״ך
 בחזקת דקרקע מוחזק הוא המשכיר הכא א״כ שחולקים(, שסובר כר״ח )דלא הראיה

 כולו החודש בסוף בא ואפילו הראיה, עליו מחבירו המוציא הו״ל והשוכר קיימת בעליה
עיי״ש. למשכיר״

 והר״א והרמ״א שו״ת של ב׳ באות הנ״ל במחלוקת ללמוד יש דידן לנידון ומינה
הלכתא ידעינן לא דאנן אלא הפרושים, שני וסובל מסופק הלשון דאין הרמב״ם, בן
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 הנ׳׳ל הש׳׳ך לדברי ובאנו דרבוותא פלוגתא הו׳׳ל הרמב׳׳ם, בן כהר׳׳א או כהרמ׳׳א כמאן
הראיה. עליו והשוכר מוחזק הוא והמשכיר מע״ה, המוציא שסובר

אבוזגלו ע.

דוחלטד!

 פוסק: ביה״ד שבתיק החומר בכל ועיון הצדדים טו״מ שמיעת לאחר

כדלהלן: לשלם השוכר ועל המשכיר, של התביעה את מקבלים

לחודש. דולר 847 סך 1996 ספטמבר ועד 1994 ספטמבר שמחודש התקופה בגין .1

 דולר 931.70 סך 1998 ספטמבר ועד 1996 ספטמבר שמחודש התקופה בגין .2

לחודש.

האופציה. תקופת עד הלאה וכן

ריגר א.אבוזגלו ע.אב״ד - שיינפלד א.
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6075 מם׳ תיק

נתניה האזורי הרבני הדץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

פרבשטיין מ. מ.בוארון צ.אב״ד - רוזנטל ש. ח.

התובעא.

ד ג נ

הנתבעב.

בית שלום בתביעת כנות וחופר כנות חנדון:

 הבעל עתר תשמ״ט בשנת ילדים. שני ולהם להם, איתדר ולא כראוי שנישא זוג

בגירושין. האשה את לחייב הלכתית עילה מצא לא וביה״ד גירושין, בתביעת לביה״ד

 בתל המחוזי המשפט בבית דין פסק תוקף שקיבל גירושין הסכם לידי הגיעו הצדדים
 ערב בביהמ״ש. אליו שהגיעו ההסכם בעקבות לגירושין משותפת בקשה הגישו ואף אביב.

היא וכי לחץ תחת הבקשה על חתמה כי לביה׳׳ד האשה כתבה הגט לסידור הקבוע ליום
אשה עם וגר אותה עזב שהבעל האשה טענה בביה״ד בדיון לשלום. יחזור שהבעל דורשת

 שביניהם ההסכמה כפי הגט את תקבל שהאשה דרש הבעל לגירושין. העילה כל וזו אחרת

 הגירושין שבהסכם הרכוש חלוקת נושא את מימש הבעל האשה. כנגד שונות טענות והעלה
 כנגד טענותיו על הבעל חזר בביה״ד שהתקיימו בדיונים נכסים. כונס ע״י נמכרה והדירה

 שהצדדים היא העובדה בית. בשלום רק מעונינת אני באחת: והאשה גירושין, ודרש אשתו
 עם ״חי״ הבעל כאשר בפרט יחד, לגור שיחזרו שהוא כל סיכוי נראה ואין בפירוד גרים
 בכך יש האם ההלכה, למקורות נכנם ביה״ד האחרת. מהאשה ילדים לו ויש אחרת, אשה

בגירושין. האשה את לחייב שאין ומסיק לאו, אם בגירושין האשה את לחייב כדי

 ועובדות ראיות לו שיש טען שהבעל לאחר בנושא, לדיון נוספת פעם נזקק ביה״ד
את בשנית ודחה שונה, בהרכב הצדדים טענות את שמע ביה״ד בגט. האשה לחיוב חדשות

הממושך הפירוד שלאחר ביה״ד שדעת למרות, בגירושין, האשה את לחייב הבעל תביעת
זמ״ז. להתגרש עליהם הצדדים בין

חתוכן

מוסרית. או משפטית תביעה היא האם בית שלום תביעת א.

״השתדלותי״ או ״משפטי״ פס״ד הוא האם לכאן״ או ״לכאן דין פסק ב.

ש״ב. רוצה האשה שאין אומדנא עפ״י לדון יש האם ג.
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אישות. בדיני להתחשב יש אומדנות באילו ד.

״מאוס״. של גדר לו נקבע אם האיש של זנות ה.

השידוך. לבטל אפשר האם בזנות שחשודה ומשודכת בזנות שחשוד משודך ו.

רשומית. לבעיא מהותית בעיא בין להבדיל יש ז.

בנדון. הרצוג והגרי״א מלכיאל הדברי של החלטיים דברים ח.

הדברים האם  אח״כ, ולכופם חודש י״ח עד להמתין פלאגי ר״ח דברי
בדברים. או כפיה בדיני

ט.

גרידא. לדברים היא הכוונה שלא מוכחת ראיה

ומקורו. ה״פיצויים״ מנהג יא.

דין פסק

בית״. ל״שלום האשה ותביעת ל״גירושין״ הבעל תביעת לפנינו

 מתקבלת ,”בית שלום” בנושא ולפסוק לדון ביה״ד והזדקקות ”בית ל״שלום תביעה
 תביעת של ״תיקים״ רבים דיינים בעיני שאף ייאמר מוסגר ובמאמר בשתדלנות, בציבור

 ה״דייף מחליף שכאן היא הכללית התפיסה שכן מסוימת דחיה לעתים מעוררים בית, שלום
 המשפט, כס על הוא יושב עכשיו והרי שבו, ״הרב״ גלימת עליו ועוטה המשפט גלימת את

דסתרי״. כ״תרתי נראה והדבר

 אם שכן בית לשלום דין פסק לאכוף אפשר שאי מכך נגזרת הזו התפיסה כי יתכן

 היותר לכל זאת. לאכוף אפשר אי לש.ב. לחזור האשה על או הבעל שעל מצוה הדין בית
 אי פסק של לגופו אבל מזונות, מניעת או חיוב כגון צדדים אמצעים לאכוף היה אפשר
בית". "שלום על לכוף אפשר

 האזרחית המשפט שיטת של האזרחי החוק מאחרי העומדת התפיסה למעשה היא וזו

 בית מבין ולפיכך גרידא, כוונות״ ב״הצהרת די ולא להתבצע שיוכל צריך משפט כל
בית״. ל״שלום בתביעה עקול צווי להוציא מוסמך אינו הדין שבית העליון המשפט

 את לשרת באה הדין, בית דייני את שמחייב מה - תורה״ ״דין לפי הפסיקה אמנם
 שעל למסקנה מגיע הדין בית כאשר ולפיכך בשטח, ליישמה כשאין אפילו הצרופה, האמת

 - משפטית פסיקה היא זו פסיקה לש.ב. לחזור מסוים צד שעל או לש.ב. לחזור הצדדים
האכיפה. בכח ליישמה אפשר שאי אף על הלכתית

 שנדפס בבג״ץ שכתב זילברג מ. השופט של דבריו תמצית בעצם הם אלו ודברים
 השופט של פסיקתו כהרי החילוני השופט של פסיקתו הרי ״לא : 548 עמוד (2) כא בפ״ד

 את מקיים הוא ומשפט, חוק בעיניני אבסולוטית אמת אין החילוני השופט בפני הדתי,
 , יטעה אם והיה בלבד, השערה או אומדנא יסוד על יהא ולו אותו, מבין שהוא כפי החוק
 חייב לבו אין דין, שדינו או הימנו, גבוהה אינסטנציה ע״י מתבטל דינו שפסק או אזי:

 הדיין החוק, של בפירושו טעה שהוא קבעו הימנו, חכמים אחרים, אנשים אם אותו להכות
שהוא". כל פקפוק או ספק ללא לאמתו, אמת דין לדון חייב זאת, לעומת הדתי,
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 העליון המשפט בית לבין הרבני ביה״ד בין ה״מחלוקת״ לסוד ירדנו שכן וכיון
 לאכוף אפשר אי שכאמור, בית״, ״שלום לתביעת עזר בצווי לסייע אפשר אם האזרחי,

 אפשר אי אם וגם לביה״ד הנראית הצרופה האמת שזו פעמים שני מצד אבל ב. לש. החלטה
דין״. ״פסק הוא הרי הדין, פסק את לאכוף

על לערעורים הגדול ביה״ד של הדין בפסק שנאמרו הדברים ביסוד הם אלו דברים
בחיפה. הרבני ביה״ד של הדין פסק

 ״שאין בביה״ד שהוגשה בית לשלום בתביעה החלטה נתן בחיפה הרבני ביה״ד
 הדיון להפסיק ומחליטים בית לשלום הבעל של הנוכחית בתביעתו בדיונים להמשיך

 שהגיש ובערעור בגט״, הפרשה לגמור כדי ומתן משא לנהל הצדדים על מטילים בתביעה,
 גולדשמיט א. הרב אלישיב, ש. י. הרב )בהרכב הגדול ביה״ד כותב זו החלטה על הבעל

 דין לפסק הוא זכאי תביעה המגיש דין שבעל הדבר הוא ״פשוט : ישראלי( ש. והרב
 תיתכן הנ״ל, שבהחלטה אלו כגון מטעמים הדיון הפסקת לשלילה, או לחיוב או בתביעתו,

 של לפתרון דרך למציאת נסיון לשם הדין לבעלי עצה בגדר בניים, החלטת בתור רק

 אחד כאשר הענין, לגוף דין פסק במקום לבוא יכולה זו כגון החלטה אין אולם הסכסוך,
 האזורי לביה״ד התיק החזיר הגדול וביה״ד הטובה״. העצה את לקבל מוכן אינו הצדדים

 א. הדין, סדר בספר הובא פורסם, לא ,132 תשל )ערעור התביעה. לגוף ויפסוק שידון
(.360 עמוד שוחטמן,

 טהורה משפטית תביעה היא בית שלום שתביעת הגדול ביה״ד תפיסת כן כי הנה
 אלא לרב המסורה שתדלנות של ענין זה ואין לשלילה, או לחיוב תשובה מחייבת והתביעה

דין. לבית המסור משפט

 פוסק ביה״ד ואז הטענות מיצוי אחרי גם לביה״ד הכרעה שאין מקרים ישנם אמנם

 ״לכאן״ הוא בית שלום וגם משפטי, צד הוא צד כל אבל לכאן״, או ״לכאן דין פסק בתור
השתדלותי. ולא משפטי פתרון מהרם ושניהם ״לכאן״, הם שגירושין כמו בדיוק

 שכתב (88 עמוד א בפד״ר דבריו הובאו לג, )סימן הרלב״ח בשו״ת מצינו אמנם
 ומחייבים נאמנת שהאשה הוא הדין שהרי בעלה אצל כ״ג חוסר טוענת שהאשה במקרה

הרלב״ח: וכתב בגט, הבעל

 בנדון האמנם מיד, לדינה לפסוק דין לבית ראוי נאמנת שהיא כיון הדין שורת ״לפי

 כח יש כי לע״ד נראה ואשתו...ולכן איש ביחד שישבו הזמן הוא מזעיר שמעט שלפנינו,

בגרושיה שתשתדל עוד כל מלפניהם, הזאת האשה את דוחה שמאלם להיות דין, בית ביד

הבנין", להרוס תמהר ולא עליה, בעלה ומחבבת ...מקרבת וימינם מבעלה,

 השלום שגדול מפני גרידא להשתדל דין בית שעל כאן הכוונה שאין לומר וצריך

 וקבע הרלב״ח ששקל הרי הצרופה האמת את לפסוק עליו שומה שביה״ד לפי אלא וכו',
 במשקל מקום מכל -״לגט״, ״לכאן״ לפסוק מקום יש פניו שעל אף שבנידונו שבמקרה

 לביה״ד יש ואשתו״, איש ביחד שישבו הזמן הוא מזער ״שמעט הזוג בני טובת של כולל

 ולא דין" "פסק הוא וזה כזה, במקרה הזוג לבני יותר טוב מה לאמיתה האמת לשקול
.”"שתדלנות
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 בו שיש באופן בית, שלום של בטיעון בשימוש לעתים שנתקלים יש הדין בבית
לשוא. בית״ ״שלום שם נשיאת

 האשה תביעת לדחות מקום אין וממילא כן, שהוא ברור הדבר אין שלפנינו במקרה אך

כבקשתו. אשתו, על אשה לשאת לבעל להתיר גט, לקבל ובסירובה בגט, ולחייבה ב. לש.

 להתיר כדי הכל לעשות ביה״ד שעל )לדבריו(, להוכיח בסיכומיו האריך הבעל ב״כ

״מעגינותו״.... הבעל את

 להוכיח אפשר אי וכי ללב, הנתון נושא הנו בית״ ״שלום שענין לבעיה ער בהיותו

 טענה הבעל ב״כ העלה שבלב״, ״דברים כאמור, הם והדברים חדרים בחדרי הנעשה את
לביה״ד, והנראית דמוכח" עפ״י"אומדנא לפסוק יכול שביה״ד

 בפד״ר שליט״א אליהו הגר״א מרן לציון הראשון שכתב ממה לדבריו סייעתא ומביא
 עפ״י לדון ויכולים בדורו״ ויחיד מומחה ״דיין של דין להם יש האזוריים הדין שבתי ט כרך

ב. ש. רוצה אינה שהאשה באומדנא כאן גם נדון שלפי״ז לומר הבעל ב״כ ורוצה אומדנא,

 ואז רפואיות תעודות מלהציג נמנעת כשהאשה מסוים לענין מיירי ששם דומה, ואינו
 מסוים ״מעשה״ הבנת ענין הוא וכאן מביה״ד, מידע להסתיר שרוצה היא האומדנא

 לדבר, )דוגמא , טובא דמוכח אומדנא וזו כהתחמקות אותו להסביר שיש אומרת והאומדנא
 על למסקנה להגיע ועד מכאן אבל קמן(, דליכא רובא לבין קמן דאיתא רובא בין ההבדל

 כדי רק הוא ב. לש. דרישתה שכל ב״אומדנא״ ולומר זוג בני של החיים של כללי מהלך
המרחק. רב ,”"נשואה להיות של רווח להרויח

 עפ״י לדון שיש יד בכרך הגדול ביה״ד של מפסה״ד שהביא השניה בדוגמא כן וכמו
 לדון, אפשר נשים בעניני ואפילו אחרים באמצעים לבירור ניתן לא והדבר במקום אומדנא

 בדוגמא או תמונות קלטות כגון מסוימים בפרטים הם הדוגמאות שכל בפסה״ד עיי״ש
 והאשה, הבעל זולת בבית אחר היה ולא בעצמה שחבלה אומר והבעל חבולה היתה שהאשה

 שמדובר שלפנינו למקרה אבל הזה, המסרים המעשה לפרש אומדנא בתר אזלינן שבכה״ג
 באומדנא לדון שאפשר לנו מנין מסרים פרט של פרשנות ולא בית״ ״שלום כללי בדבר פה

כזו.

 ח כרך וכתבים, )פסקים זצ״ל הרצוג הגרי״א של בשו״ת גם כה״ג מצאתי כן אמנם
 פי על ממונות בדיני לדון שיש סנהדרין בהלכות הרמב״ם דברי שהביא רח( סי׳ אבהע״ז

 וגם אנשים, גבורת של אישות בעניני לאומדנא ביחס אמת שהן להן נוטה שדעתו הדברים
כללי. לדין ולא המסוים, הדבר לפרש איך שם דהוא כנ״ל, ראיה אין משם

אישות. בעניני כללי באופן באומדנא לדון שאפשר הנ״ל מכל ראיה אין שכן וכיון

 להחליט, לבין שלפנינו פרטי מקרה לפרש אומדנא בין להבחין יש דמילתא, כללא

 מהלך כללי באופן ולשלול ולקבוע מקובלת אינה חיים הנהגת של מסרים שמהלך באומדנא
זה.

 ממנה לו ויש אחרת אשה עם ״חי״ הבעל כאשר דנן במקרה שלדבריו לאומדנא וביחס
לברר ויש אותו, אוהבת שהיא האומרת ( החוקית )הראשונה- לאשתו להאמין יתכן איך ילד
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 נעוריו אשת את שנוטש כזה בעל עם לחיות אשה מוכנה המעשית המציאות במבחן אם

אחרת, אשה )"לחובת"!( - "לטובת"

 מביא ועוד אחרת אשה עם "לחיות" והולך אשתו את העוזב שבעל להוכיח והאריך

 תחתיו להשאר יכולה זינתה האשה באם דכמו וכתב האשה, בעיני "מאוס" נעשה ילד ממנה
 סי׳ ח״א בשו״ת )רשב״א בעיניו, ומאוסה אותה "שונא שהוא משום עליה שיבוא חשש ואין

 וממילא ומאוסה שנואה להיות אותה הופך אשה של זנות שמעשה איפוא, למדנו תתמ(,

 שבאשה וכמו האשה בעיני מאום להיות הופך אחרת אשה עם ל״חיות״ ההולך בעל גם
 לזנות שהלך בבעל לומר יש כך עליו מאוסה שהיא משום עליה יבוא לא הבעל שזינתה

 שהוא משום אישות חיי עמו לחיות תסכים )"החוקית"( שאשתו לחוש שאין אחרות נשים עם
 כנים דבריה שאין בית, שלום שרוצה כשאומרת דמוכח״ אומדנא זו וממילא עליה, מאום

מזה. אחרת הנאה טובת להפיק או מזונות לקבל ותחבולה טכסים וזה

בחוגים ואף איסור, של ענין יש שזינתה באשה שהרי הנ״ל ההשואה לדחות ויש

גבר. של מזנות יותר אשה של זנות מגונה מצוות, שומרים שאינם

שתי לשאת הדין מעיקר שיכול באיש משא״ב חזיא, לא תרי לבי אשה שהרי" ועוד
כך. עקב בעיניה מאום הבעל אין אך לחבירתה צרה אחת ואמנם נשים,

 זנות מחמת שידוכין בביטול כגון האיסור של להגורם שאין במקום שהנה חזי, ותא

 שזינתה, למשודכת שזינה משודך בין הבדל מפורש בפוסקים מצאנו השידוכין שלפני
 שאין הרי הבעל שמת משום מבעלה תפרד שהאשה גרם ולא איש אשת על שבא שבמשודך

 השידוך לבטל שיכול דעות יש הנשואין קודם שזינתה במשודכת משא״ב השידוך, לבטל

 אשה של מאיסות לדמות שאין הרי לז(, ס״ק ה סעיף נ סי׳ הפוסקים, אוצר )ראה זה, בגין
שזינה. איש של למיאוס שזינתה

 לסלוח שמוכנות נשים "שישנן מצינו בכ״ז שהרי בסיכומים הבעל ב"כ כתב ועוד

 וכיון וכו׳", דמיעוטא מיעוט הם כי לציין יש אבל אחרות, נשים עם לחיות שהלך לבעל
 היא שלפנינו שב״תיק״ האשה אולי לסלוח, שמוכנות דמיעוטא מיעוט שיש שמודה שכן
 שהאשה כאלו טענות שמענו לא התיקים של רובן ברוב שהרי דמיעוטא, המיעוטא מן היא

 מוכנה והיא זרים בשדות שרועה בעלה את אוהבת היא הכל למרות וכי לסלוח מוכנה
 דמוכח האומדנא לנו יעזור מה ושוב דמיעוטא במיעוטא פה נתקלנו כן כי הנה לסלוח,-

בזה. דמוכח אומדנא שיש הטוען לדברי גם

 וכתב ממזונות הבעל את לפטור דידן בנדון שיש בסיכומיו הבעל ב"כ הביא עוד
 עובדת האשה דידן שבנדון משום שלפנינו לענין אינם זה כל אך בזה, דברים אריכות

מזונות, משלם אינו והבעל ומתפרנסת

 גרים הצדדים כאשר הוא שתמציתה בשאלה שלפנינו בנדון לפסוק עלינו שיש נמצא
 ב. לש. סיכוי אין בעלה כלפי האשה טענות לפי וגם הצדדים טענות ולפי בפירוד, שנים

 "אין כלפיה, בעלה מעללי כלפי שטוענת מה כפי הדבר נכון אם הישוב", מן ש״אשה לפי
רוצה אינה שהאשה לביה״ד ספק ואין לש.ב. לחזור שתרצה הצדק" מן ולא הדין מן זה
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 שביה״ד הצדק ומן הדין מן האם כ״גרושה״, תחשב שלא היא כוונתה וכל בשלום בכנות
הגולה. מאור גרשון רבינו של חרמו ויתיר הקורה לעובי יכנס

 שבלשון )מה לגור הלך שהבעל במקרה מקרים, שני בין להבחין שיש בזה, והנראה
 ברור הרי אחרת, מאשה צאצא כבר לו יש אם ובפרט אחרת, אשה עם ״חי״( נקרא הרחוב
 את שכן בעייתו לפתרון אינה בגירושין אשתו את לחייב בתביעתו כוונתו שכל הדבר

 ״קוסמטית״ בעיה שהיא הרישום, לתפארת היא כוונתו וכל ״פתר״, כבר האישית בעייתו
 והאשה אשתו, של לצרתה ״נשוי״ רשום ולהיות נעוריו, מאשת הרישום גרידא-ניתוק

 ונראה יחד חיים אינם וכה כה בין שהרי בגירושין כלום מפסידה אינה כן גם לכך שמתנגדת
 ימיה באחרית רשומה תהיה שלא כוונתה וכל יחד לחיות שיחזרו סיכוי שאין בעליל

 האשה אצל שגם אומר הוה - בנשואין ככשלון מתקבל ״גרושה״ הרישום שעדיין ״גרושה״,

 להכנס לביה״ד שאין לספק מקום כאן אין מהותית, ולא גרידא ”קוסמטית” היא הבעיה
זה. באופן גרשום רבינו של חרמו ולהתיר

 אשה עם להתגורר עבר ללא והבעל שנים מספר יחד גרים לא הצדדים כאשר אבל
 נעוריו, באשת ״בוגד״ ואינו מוסר שומר שעדיין או מצוות, שומר היותו מחמת אם אחרת

 של ענין גם כאן שיש כך השני, על ומענות טענות מהם אחד ולכל יחד חיים הם אין אך

 פתרון ולמצוא הקורה לעובי להכנס ביה״ד על שומה קוסמטית, ולא מהותית בעיה
לבעייתם.

זצ״ל, הרצוג הגרי״א מרן בדברי זו הבחנה מצאתי ובעצם

 מלאמזא הגאון דברי את הביא קלג סי׳ ז כרך וכתבים( )פסקים העזר אבן שבשו״ת

בזה״ל: וכתב בכה״ג שדן קמד סי׳ ח״ג בתשובות מלכיאל" ה״דברי בעל

)שם מזה חמור איסור על יעבור שלא כדי נפשו תאוות למלא לחוטא להתיר ״....אבל
 שיצא מחשש חדר״ג לו להתיר ורצה אחרת למדינה וברח באשתו שמאס במי נשאל בנידונו

 בשביל איסור באיזה להקל שהותר במקום שאף נראה ....ועוד לו להתיר אין רעה( לתרבות
 שבין דבר אבל למקום אדם שבין בדבר רק הותר לא רעה לתרבות יצא שלא חבירו להציל

 לנו אפשר איך האשה לטובת רגמ״ה שתיקן כיון דידן ובנידון הותר..., לא לחבירו אדם
 מי כל אשר הללו בעתים שכן רעה...,ומכל לתרבות הוא שיצא בשביל זכותה על לוותר

גט, לקבל זה על וכופה אשתו את לעגן כדי לאמריקה נוסע חדר״ג על לעבור שרוצה

תילה..., על הדת להעמיד ועלינו לו ולהתיר עבירה עוברי לסייע לנו וחלילה

מלכיאל: הדברי כתב קמה בסימן שם ועוד

 מדנים אשת שהיא באומרו חדשים כחמשה עמה היות אחרי באשתו שמאס ״...אחד

 קירוב לעשות אפשר ואי שנה י״ד עברו וכבר אותו, ומבזה יולדיו ואת אותו ומקללת
כאלה בענינים חרגמ״ה להתיר אופן....וחלילה בשום להתגרש חפצה אינה ביניהם....והיא

אין הירהורין חשש ובשביל .........תיקן עצמו זה ובשביל הפקר ישראל בנות יהיו כן דאם

 אשתו עם לדור יכול הלא כי כמזיד הוא והרי הקודם בסימן זה נתבאר וכבר כלל להתיר
.מהרהורים....״ וינצל אדם ככל

. מלכיאל הדברי של כדעתו הנ״ל בתשובה שם פסק הרצוג והגרי״א
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וכתב: הרצוג הרב האריך קלו בסימן שם אחרת ובתשובה

ובפרט לדעתי מספיק אינו ומריבות, בקטטות עברו ימיהם שרוב הבי״ד של ״הנימוק
עיניהם שנתנו......לזקנה קרובים אנשים היום שיש הנסיון מן אנו אלה,...יודעים בזמננו

להזהר צריך וכמה ........לקטטות, וגורמים אותן ומכעיסים לנשותיהם ומציקים באחרות

מאד להזהר עלינו מתרבות, והפרצות פרוץ שהדור זה ובכגון......אחרת לישא ההיתר במתן
דאורייתא״. ודאי שזהו בישראל, המשפחה ויציבות הבית שלום קיום על לשמור מאד

תשיב(: )עמוד וז״ל מסוימות בנסיבות להתיר כותב שם התשובה ובהמשך

לחשוב ...ויש שמים, וירא תורה בן שהבעל א( הוא: אצלי שקובע מה דבר של ״קצרו

מיתדר הוה לא שכנראה ב(..בנים בת וישא ורביה פריה מצות לקיים רוצה הוא שבאמת
........חשוב, בחלק עכ״פ גרם שהוא יתכן כי ....ואם רבות, שנים זה להם ״

שכתבנו. ההבחנה מעין בדבריו שמצינו הרי

וז״ל קיב סי׳ ב חלק ושלום חיים בספרו פלאגי חיים רבי דברי להביא מרבים עוד
שם:

שעבר הב״ד בעיני יראה ....ואם ואשתו איש בין ומריבה קטטה כשיהיה בענין......״

דאם הזה לדבר וזמן קצבה נותן והנני , גט... לתת ישתדלו אז תקנה שום היה ולא זמן
עד ימתינו תקנה להם ואין השלום לתווך נלאו וכבר לאשתו איש בין מחלוקת איזה יארע

 יפרידו ביניהם שלום לשום תקוה יש שלא לב״ד נראה לשמים בינם ואם חדשים ח״י זמן

״ האמור כדבר אני רוצה שיאמרו עד גט לתת ולכופם הזווג ....

עליו, פליג הנ״ל מלכיאל שהדברי ]ב[ קלג סי׳ שם בתשובה הרצוג הגרי״א כתב וכבר
. בזה מש״כ עיי״ש

 שהביאו שם כתב שאמנם כפי פלאגי, חיים רבי דברי בגוף עיין שלא נראה אולם
 להדיא יראה פלאגי חיים רבי בדברי והמעיין משמו, פלאגי חיים רבי דברי לפניו

 כופין חודש י״ח בפירוד חיין שאם דעתו על עלה ולא לגמרי, אחרת דבריו שמשמעות

לגרש,

לנהוג: הבי״ד על שיש בהנהגה ענינה שהתשובה יראה התשובה בגוף המעיין והנה

 טוב דהיותר שיהיה ואופן צד באיזה ואשתו איש בין ומריבה קטטה כשיהיה ״בענין

 השלום גדול כי השלום לתווך רעים ולהרבות הזמן להאריך ב״ד בפני אלו ענינים כשיבאו
 כ״ז , גט... לתת ישתדלו אז תקנה שום היה ולא זמן שעבר הב״ד בעיני יראה ואם וכו/

 דהה״נ אומר אנכי עתה רוצה, אינה והיא אשתו את לגרש רוצה דהבעל כשיהיה שם כתבתי

 , הזה כסדר המה גם שיעשו מבעלה מרוצה אינה דהאשה הענין כשיהיה גיסא לאידך
וכו״/ השלום מתווכי ולמנות הזמן להאריך

בסי׳ ושלום חיים ספר של א בחלק שכתב קודמת בתשובה כתב שכבר הנהגה והיא

 לקבל מסרבת שהאשה בנדון א סי׳ א בחלק ושם ח״ב, שבסוף בתשובה כאן שמפנה וכמו א
בזה״ל: כתב הגט
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ם ביני טוב ״והיותר - ק-י ל-  שישתדלו הב״ד לפני הענינים אלו כשיבוא ואדם א-
 וכבר השכל מן רחוק שהענין לשמים בינם בעיניהם שראו וכיון וכו/ תחילה ריעים להרבות

 ובכל כפייה מיני בכל גיטה שתקבל באופן לרחק ישתדלו ואזי כלום, הועיל ולא זמן עבר
וכו׳״ שיתרצו עד ריצויי מיני

 כרחה, בעל גט לתת חרגמ״ה איסור שהוא גט לקבל מסרבת שהאשה בנדון שכתב הרי

 אפשר אם והרי ריצוי, מיני ובכל כפיה מיני בכל גיטה שתקבל באופן לרחק שישתדלו
 פירושו ״כפיה״ שהכוונה לומר צריך ובע״ב ריצוי״, מיני ״ובכל שהוסיף זה מה בכפייה,

לפסוק הדין בבתי היום שמקובל מה בי״ד, צו של המוסרי ובכח בדברים בי״ד השפעת
לא מעולם אבל כפייה, זה הוי לבי״ד שנשמעים נשים או ובאנשים לגרש, עליהם שמצוה

גט. לקבל שמסרבת באשה אפילו ממש כפיה לכוף פלאגי חיים לרבי דעת על עלה

 ליתן המסרב באיש מיירי ששם ב חלק בסוף הנזכרת בתשובה למש״ב נחזור ועתה
 ״ורחב א׳: בחלק לתשובתו ומפנה שם וכותב מעושה(, גט הוי כדין שלא נכוף אם )ושם גט

 ומעתיק וכו׳״, ואשתו איש בין ומריבה קטטה כשיהיה בענין ע״ב ד״ח א סי׳ בראשון פי
: ואומר וממשיך א בחלק מהתשובה הדברים עיקרי

רוצה, אינה והיא אשתו את לגרש רוצה דהבעל כשיהיה שם כתבתי זה[ ]כל ״...כ״ז

 שיעשו מבעלה מרוצה אינה דהאשה הענין כשיהיה גיסא לאידך דהה״נ אומר אנכי עתה
זמן שעבר זאת בכל ואם בניהם, השלום מתווכי ולמנות הזמן להאריך הזה, כסדר המה גם

וכו/., מזה זה ולהפרדם גט לתת בדבר בב״ד ישתדלו תקנה היה ולא

: לעיל הנזכרים בדברים ומסיים

תקוה יש שלא לב״ד נראה לשמים בינם ואם חדשים ח״י זמן עד......קצבה נותן ״...והנני
האמור...״, כדבר אני רוצה שיאמרו עד גט לתת עד ולכופם הזווג יפרידו ביניהם שלום לשום

 א בחלק האמור הדבר והוא האמור, כדבר היא שהכפיה ומדגיש וחזר שכתב הרי

 שהוכחנו וכמו בדברים כפיה שהכוונה בהכרח הרי א בחלק ושם הראשונה בתשובה
 דהאשה הענין כשיהיה גיסא לאידך ״דהה״נ לעיל המצוטט בקטע שמדגיש וכמו מלשונו,

 השלום מתווכי ולמנות הזמן להאריך הזה כסדר המה גם שיעשו מבעלה מרוצה אינה
 מסרבת שהאשה מקום גבי א בחלק האמור דווקא הזה״ ״כסדר בלשונו דוק בניהם...״,

לתת מסרב שהבעל שבמקום הוא שכן כל ולא וכנ״ל, בדברים היא שהכפיה גיטה לקבל
מצוה ישנה ואז לגרש, שצריכים בי״ד של דין פסק של מוסרית כפיה רק תהיה הכפיה גט

בכה״ג. לכוף פלאגי חיים רבי דעת על עלה לא מעולם אבל חכמים, דברי לשמוע

שלפנינו. הנדון לענין כסניף אפילו פלאגי חיים רבי דברי לצרף שאין זה מכל היוצא

סי׳ גיטין הל׳ אבהע״ז ח״ב מאלכסנדריה, חזן )לר״א לב תעלומות בספר מצינו אמנם
: שכתב הסי׳( סוף א,

הע״י מתא דייני הרבנים עם יחד נתוועדנו תר״מ( )מיון זה דיני פסק ככלות ״ואחרי

וז״ל: הזאת ההסכמה הצדק ב״ד בפנקס והנחתם הנכתב בענין האמור כל ושנינו וקרינו
יחד הסכמנו יע״א המערב טראבלס לנו עז עיר ודייני רבני עדח״מ באים פה אלה אנחנו
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 אדם לשום רשות תת לבלתי בישראל, דנהיגי ההסכמות וחוזק תוקף ככל גמורה הסכמה
 ילדה ולא שנים י׳ עמו שהתה א״כ אלא ברצונה, שלא ]הראשונה[ הא׳ אשתו את לגרש

 יראו שאם אך גט, לתת להזקק להב״ד אין הכי בלאו אבל יעשה, כתורה שאז וכיוצא וכו׳
 עוד לדור לשניהם שא״א בחכמתם יבינו והב״ד וכו׳ בקולם שומע איננו שהבעל הב״ד

 בלא שרוי ג״כ והאיש חיות אלמנות עגונה האשה להניח שלא כדי אז כי אחד, במקום
 במעות שישלם ותוספת נדונייא כתובתה סכי שמלבד בתנאי גט לתת הב״ד יזדקקו אשה,

וכו׳״ כתובתה על נוסף שתות פיוס לה יתן זאת עוד ,בעין מדודים

מאז, הדין בפסקי שמובא כפי שלפנינו, בדור דין בתי בהרבה נהגו דבריו ובעקבות

 לערעורין, הגדול הדין בית ישראל, לארץ הראשית הרבנות של דין פסקי אוסף )ראה

וח״ב(. ח״א ורהפטיג

 משפטי ראה הראשונה, באשתו שלא גם הפיצויים מנהג את שהרחיבו מצאנו ואף
ח(, כרך אבהע״ז שו״ת וכתבים, פסקים הרצוג הגרי״א ובכתבי צו סי׳ אבהע״ז עוזיאל

 ובכה״ג החדר״ג, קיבלו שלא המזרח לעדות נאמרה הזו התקנה שכל לומר מקום והיה
 ואם להם, נזקק ביה״ד יחד, לדור להם שא״א בחכמתם מבינים וביה״ד להו איתדר שלא

 בע״כ אשה לגרש שלא המנהג את התירו ביה״ד עיני כראות בפצויים האשה יפצה הבעל

 בפסקי אמנם גרשום, רבינו של חרמו דנוהג במקום לא אבל אשתו, על אשה לישא שלא או
.כן מחלקים לא הנ״ל דין

 קבלת אחרי בע״כ לגרש פוסק ואף מחייב בי״ד בהם מקרים שישנם איפוא, ראינו
בי״ד. לדעת המתאימים הפיצויים

 עגונה האשה להניח שלא ״כדי היתה הפיצויים של התקנה כל שהרי י״ל מקום מכל אך
 גר שהבעל דידן בנידון אבל לב(, התעלומות )לשון אשה״ בלא ג״כ והאיש חיות אלמנות

 לגרש לו ונתיר פיצויים שישליש הדעת על עלה לא ממנה בן אפי׳ לו ויש אחרת אשה עם
 א ובפד״ר הנ״ל באוסף הנזכרים הדין פסקי בכל ובדוק וצא אשתו, על אשה לישא או בע״כ
 דידן. בכה״ג לא אבל מעוגן הוא שהאיש מיירי שם לב״ ה״תעלומות בעצת משתמשים ששם

בגירושין. האשה לחייב דידן בנדון להזדקק לביה״ד שאין הנ״ל מכל היוצא
אב״ד - רוזנטל ש. ח.

 חדשים טעמים לו יש שלדעתו מכיון בנושא, מחדש לדון לביה״ד בקשה הגיש הבעל
ושמע לדיון תאריך קבע בינתיים[ ]שהתחלף חדש בהרכב ביה״ד בג״פ. האשה את לחייב

בנדון. ההחלטה את ביה״ד נתן נ״ז אד״ב ובכ״ז מחדש. הטיעונים את

דוחלטד!
בגט, האשה את לחייב אפשרות כל ביה״ד מוצא לא מחדש הצדדים שמיעת לאחר גם

 זמ״ז. להתגרש עליהם הצדדים בין הממושך הפירוד שלאחר ביה״ד דעת אמנם

תשנ״ז ב׳ אדר כ״ד

שפירא ש. זמיר י. אב״ד - רוזנטל ש. ח.
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ירושלים הגדול הרבני הדץ בבית

ם: כבוד בפני הדייני

שמעון בן ש.הורוביץ א.אב״ד - דיכובסקי ש.

ד. א.התובעת:

: ד ג נ

ד. א.הנתבע

הכתובה דמי חוב עם הרכוש חלוקת קיזוז הנדון:
הרכוש את להם לחלק המשפט לבית פנו כן לפני אך להתגרש עמדו נשואים זוג

כשפנו הכתובה. של לסכום כמעט ששוה בסכום האשה את זיכה המשפט ובית המשותף.
 ברכוש כחלקה המשפט בבית קיבלה שהיא שהסכום הדין בית קבע הגט לסדר הדין לבית

לערעורים. הדין לבית ערערה האשה הכתובה. נגד יקוזז

 נעשתה המשפט בית שעשה הרכוש שחלוקת האשה ב״כ נימק הדין בית בפני
 ב״כ טענת הכתובה. חיוב עם קשר כל לזה שאין ממונית התחייבות וזאת הבעל בהסכמת

והיה אותם מחייב המשפט בית היה מסכים היה לא שאם לחץ תחת ניתנה שההסכמה הבעל

מסירת על ההפחדה בדברי בענין דן הדין בית המשפט. כהוצאות גדול סכום לשלם צריך
 תורה דין לפי והואיל השופט שהציע לחלוקה יסכים לא אם המשפט בית להחלטת הענין

 והסכים שאמר מה שכל ויהיב תליוהו כמו זה הרי הבעל ברכוש חלק כל לאשה מגיע לא

 ומתוך אונם מתוך זה כל עושה שהוא כן לפני מודעה מסר לא אם אפילו ערך כל לזה אין

 צדק ולכן בו, לחזור ויכול מתנה זה הרכוש חלוקת לפי תקבל שהאשה מה כל ולכן פחד
כתובתה. נגד שקיבלה הכסף את לקזז שפסק דלמטה הדין בית

 כל בו לו ואין עליו, דנים שהיו ממון לו יתן לא אם למוסרו שמעון את הפחיד ראובן א.
 וזה היה שאנוס והטעם בו לחזור יכול מודעה, וביטול בקנין פשרה ועשו הדין לפי זכות

בדין. יזכה אם אונסו מחמת היה הכל והמודעה והקנין ויהיב תליוהו
 אם יודע ואיננו חברו על דין לו יש אם לכן כמתנה, דינה ומחילה כמכר דינה פשרה ב.

 הפשרה וגוף זו בתביעה לו שיש זכות כל לו מכר כאילו זה הרי פשרה עשו אם בדין יזכה
 שאם אותו והפחיד זוכה שלא שידוע תביעה משמעון תובע ראובן אם אבל התמורה היא
מודעה, וביטול בקנין ביניהם פשרה ועשו עליו, ילשין ממנו שתובע הכסף לו יתן לא

 וחייב אונס מחמת היה הכל המודעה וביטול והפשרה ויהיב כתליוהו נחשבת זו פשרה
זו. פשרה פי על שנתן מה להחזיר

התוכן
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 להיות יכול כי באונס נעשתה שהפשרה לומר אין פשרה ועשו לערכאות להביאו הפחידו ג.
היה. שאנוס מפני הפשרה לבטל כדי עד גדול היה לא הפחד ולכן זכאי שיצא

 כדי כך כל גדול לערכאות שיביאו הפחד אין שלהם החוק לפי דנים הערכאות כאשר ד.
באונס. נעשתה פשרה שכל לומר

דין פסק

 בפשטות אומר תשנ״ו במיון י״ח מיום בהחלטתו האיזורי ביה״ד כבוד שהעלה הרעיון
 של פנסיה קרנות כולל רכוש, לחלוקת הצהרתי בפס״ד בביהמ״ש זכתה והאשה היות כך:

 כנגד תקוזז האשה של כתובתה כן על הדין, בית על מקובל לא זה ופס״ד והיות הבעל,

ברכוש. לה שנפסק החלק

האשה. של ערעורה הוגש כך על

 הדעות, לכל היה, ביה״ד שעל דומה בנדוננו, אולם זו, גישה עם בהחלט להתווכח יש

 סוייגה לא זו והסכמה הצדדים, בהסכמת בביהמ׳׳ש ניתן רכוש לחלוקת פסה׳׳ד מכך. להמנע
 בביהמ״ש כאשר כדין, שלא רכוש נטילת על ולטעון לביה״ד לבוא יתכן לא תנאי. בשום

לכך. מלא בפה מסכימים

 של מחלקה ינוכה לא הכתובה סכום כי ולקביעה הערעור לקבלת מספקת סיבה זו
ברכוש. האשה

קי ש. ס ב כו די

 תשנ״ו במיון י״ח מיום שבע בבאר האזורי הרבני ביה״ד החלטת על ערעור לפנינו
כלשונו: ביה״ד קבע לפיו

דירה, כולל שהוא משפט בית דרך רכוש חלוקת שותפות פירוק יש שלצדדים מכיון

 דולר, 30,000 בסך האשה של לזכותה מסתכם בערך אשר אחרות, וקרנות פנסיה קרנות
 אחרות וקרנות הפנסיה שחלק פוסק ביה׳׳ד וכו׳ האשה של לכתובתה מקביל כמעט וזה

 למאה השלמה הגט מתן ביום הבעל וישלם הכתובה תשלום את מהווים הנ״ל בסך שהם
וכו׳. שקל אלף

 והאשה היות ערעורו ובעיקר הנ״ל, פס״ד את התוקף האשה של ערעורה נסב זה ועל
 לאשה שמגיעים ממקורות לבוא צריך לא הכתובה בעבור התשלום והרי לכתובתה זכאית

 ניתן השיתוף פירוק כי לטעון האשה ב״כ הוסיף לפנינו שהתקיים ובדיון וכו', כדין
לכתובה. קשר כל לה שאין ממונית התחייבות וזו הצדדים בהסכמת

 ששהבעל לכך גורמת היתה הסכמה אי כי בהסכמה, היה לא זה הבעל ב״כ לטענת
כבדות. משפט בהוצאות יחריב

 האשה על להכריז בתביעתו פסק ולא דן לא שביה״ד שכנגד ערעור גם הגיש כן
טענותיו. לאור כמורדת
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 הסכמה נקרא לא וזה המציאות בהכרח הינה הבעל הסכמת כי לנו נראה העיון לאחר
להלן: שיבואר כפי

 אם למוסרו שמעון את הפחיד ראובן אם איתא: י״א סעיף י״ב סימן ח״מ בש״ע הנה
וביטול בקנין פשר ועשו הדין, לפי זכות בו לו ואין עליו, דנים שהיו ממון לו יתן לא

)ומה ק״ז סימן בח״ג הרשב״א תשובת הוא הדין ומקור עכ״ל. בו לחזור יכול מודעה

 ליה דהוה היה שאנוס לפי הטעם שם וכתב הוא( ט״ס ר״ז כאן הגהות בחידושי שמצויין

ע״כ. אונסו מחמת היה הכל והמודעה והקנין ויהיב תליוה

 דינה ומחילה כמכר דינה פשרה מרן: פסק ג׳ סעיף ר׳׳ה סימן ח׳׳מ בש׳׳ע לקמן והנה
 ורק זבינא זביניה הבין דתליוהו לן קיימא במכר הא כמכר דינה פשרה ואם ע״כ כמתנה

 דעד לומר צריך היה י״ב בסימן גם לכאורה כן ואם באונסו, ונכיר מודעה שימסור עד
שנא. ומאי באונסו ונכיר מודעה שימסור

שיש באחד דוקא ומיהו לשונו: וזה וכתב זו בקושיא הרגיש ט״ז אות שם חדש והבית
אחד כל מוכר כאילו ליה והוה לאו אם בדין זוכה יהיה אם יודע ואינו חבירו על דין לו

 משמעון תובע ראובן אם אבל ביניהם, שמתפשרים בסך זו בתביעה לו שיש זכות כל לחבירו

 ועשו עליו שילשין מעות אותן לו יתן לא שאם והפחידו בדין בה זוכה שאינו שידוע תביעה
 והביטול והקנין ויהיב כתליוהו ליה הוה כזו פשרה מודעה. וביטול בקנין ביניהם פשרה

עכ״ל. וכו׳ זו פשרה פי על לו שנתן מה לו להחזיר וחייב אונם מחמת היה הכל מודעה

 הבירורין פסיקת וענין וז״ל: שם לנידונו צ״ח סימן ח״מ בח״ב המהרי״ט כתב וכן
 אם עכו״ם ידי על לה והמעיקין המציקין חמת מפני באונם שהיה רחל שטוענת הפשרנין

 בפרק הרמב״ם שכתב כמו כמכר ודינה זו היא פשרה תימא וכי וכו׳ ידוע שהדבר כן הדבר
 במה אלא פשרה זו אין זבינא זביניה וזבין תליוהו לן קיימא מכר וגבי מכירה, מהלכות י׳

 שמא דיניה דזבין איניש עביד למימר איכא נוטה הדין היכן שידעו וקודם חיוב, צד שיש
 לפני עמדו שכבר לקונסה חיוב שום באשה שאין ידוע היה שהדבר הכא אבל יותר יתחייב

 על ואף הקנס, לה ליתן חייב הוא וקלקל, שעוות הוא האיש ואדרבה ופטרה, וכו׳ החכם

 לו, לתת שיגזרו מה כל עליהם שיגזרו אנשים שתקבל עכו״ם ידי על אותה הכריח כן פי
 ב׳, קטן סעיף ר״ה סימן החושן בקצות דבריו וצוינו עכ״ל, וכו׳ היא גמורה מתנה זו

ע״ש. ט׳ קטן סעיף ביאורים המשפט ובנתיבות

 צ״ו סימן ג׳ חלק כ״א( איגר עקיבא רבי בהגהות )צוין בתשובותיו המהריב״ל ואמנם
 שלהם בערכאות להביאו לשמעון מגזם היה ראובן גם דאפילו לומר אפשר היה ועוד כתב:

 לא הכי אפילו שמעון, עמו נתפשר זה גיזום ומחמת תורה בדין עמו לדון רוצה היה ולא
 מהר״ם בשם קפ״ג בשורש המהרי״ק פסק וכן עביד, ולא דגזים, איניש דעביד אונם הוה

 לא האי ורב לר״ח דגם נראה שלהם בערכאות להביאו דהפחידו דידן ובנידון וכו׳, וראבי״ה
 אונם. חשיב היזיקא ברי הוה ליה עביד דאי במידי ליה דגזים היכא דדוקא אונם, חשיב
 חשיב לא בכך חבירו ינזק לא שמא יעשהו אם שאפילו דבר לעשות שמגזמו היכא אבל

 גוים של בערכאות חבריהם המביאים כל לא שהרי היזקא ברי הוה לא בערכאות וגם אונם,
ע״ש. נוצחים
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וכתב: והוסיף אלה המהריב׳׳ל דברי הביא א׳ סימן ח׳׳מ ג׳ בחלק צדק משפט והרב
 גוים של בערכאות תובעם היה שאם ותאמר המלך במלאכת עסוק הוא הלזה שהתובע והגם

 רבות פעמים תובעים המלך נאמני כן גם רואים שאנו יצליח דלא לומר אית גם הנה יצליח,
עכ״ל. וכו׳ מצליחים ואינם גרם של בערכאות

 חשיב דערכאות לומר פשוט כך כל דלא נראה יצחקי אברהם זרע הרב מתשובת גם

 דהנה הוא והענין ה״ל: ע״א ק״כ דף י״ג סימן ח״מ ב׳ בחלק בתשובה דכתב גמור אונם

 אדם שהוא מה לפי הכל נכסים לענוש הן לשרש הן לענוש הן שיהיה מה בכל הגיזום אונם
 לפני נש״ק לקראת לעמוד כח בו דאין אש. מפני כדונג ימם והמס לבבו ירך אשר יש כי

 אי כי ובפרט מפניהם, יבהל כי טענתיה ומסתתמין מירתת דאירתות גויים של ערכאות
 שופטיהם סלע בידי ונשפטו יארובו לדמים הם כי להוצאות יצטרך שלא ונקה לומר אפשר

 ממונם כן עליו מרחמין אין למכמורת שנפל כיון זה תוא מה מכמר כתוא מאי אמרו והרי

 לקש גרם של ערכאות שכן כל כל, מפני ימם לא בגיבורים לבו אמיץ וכמה כמה הרואות
 והגם צדקו, כנגה יוציא עד וראיותיו בטענותיו עצמו להוציא ידו לאל יש כי לו, נחשבו

 יתבענו כי מחמת שלו. את יציל סוף כל סוף כי בטוח לבו נכון הנה להוצאות, יצטרך כי
 בצוארם תלוי קולר כי ודאי, יציל והצל כדין שלא שהפסידו מה כל על ישראל דייני לפני

 אשר הדבר הוא הראות בחוש מיבחן זה ויסור בישראל, א׳ יש כי וידעו כל, מלתעול לשבר

עכ״ל. וכו׳ אדם הוא מה לפי דברתי

 למסור אפילו בעי שלא כמתנה דחשיב יודו שכולם נראה שלפנינו בנידון והנה

 הנה עביד, ולא איניש דגזים משום הטעם וראבי״ה ומהר״ם המהרי״ק דעת כי מודעה
 יש כי כלל בה תחזור שלא ובודאי בערכאות תביעה שהגישה בפועל עשתה הרי בנדונינו

 ברוך הרב בשו״ת בזה כתב וכבר לשם, תביעותיהם להגיש ומוחזקים רגילים שהם עו״ד לה
 לפי אפילו ה״ל: כ״ט אות ב״י הגהת ר״ה סימן ח״מ שמעון מטה בספר דבריו הובאו אנגיל
 ואומרים גרם של בערכאות והולכים מתפרצים עמינו מבני דרבים בדורינו מהריק״ו דברי

 ועביד דגזים איניש עביד גוונא כהאי לגבות, היכולת כל עושין אנו כי און פעלתי לא
עכ״ל.

 שהולכים הרבה שיש הזיקא ברי הוי דלא דסבר לב בן המהר״י לדברי גם
 שלהם, החוק לפי דנים שהם כיון כזו אפשרות אין בנידונינו מצליחים, ולא בערכאותיהם

 יתבטלו דבריו הרי אחרת לפסוק שופט יעיז אם וגם אחרת לפסוק להם גם אפשרות ואין
 היה כן לא שאם הסכים כרחו ועל היזיקא, ברי הוי זה כן אם שמעליהם, הערכאה ע״י

משפט. הוצאות גם מפסיד

 חוזר מודעה מסר לא אם דאף ויהיב כתליוהו הוי שנידונינו פשוט לי נראה כן על
 שלקחה מה תמורת אותם לתפוס יכול בידו הכתובה כסף שהרי מוחזק שהוא שכן ומכל בו

שלו. הסכמה או ויתור כאן ואין דינם, פסק לפי ממנו

 כתובה לה מגיע לא כן ועל בבעלה מורדת שהאשה הבעל של הנגדי לערעור ובקשר

 לביה״ד התיק את להחזיר לי נראה כן ועל זאת, בתביעתו מאומה החליט לא הדין ובית

בהתאם. ויפסוק כתובה לה מגיע ואם כמורדת דינה אם במפורש ויחליט שידון האיזורי

שמעון בן ש.
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 המשיב להסכמת להתייחם שיש שליט״א שמעון בן ש. הרה״ג כבוד לדעת מצטרף אני
 כאן ואין בו, חוזר מודעה מוסר לא אם דאף ויהיב, כתליוהו ביהמ״ש, של פסה״ד את לקבל

הסכמה. ולא ויתור לא

 ע״פ שתקבל מה גם למערערת לתת הלכה ע״פ אפשרי כיצד דרך מוצא איני לכן

הכתובה. סכום שתקבל וגם ביהמ׳׳ש פסיקת

 שליט״א הנשיא כבוד בראשות הגדול ביה״ד דייני כל את לכנס מציע אני לכן

בנדון. ולהחליט

הורוביץ א.

דוחלטד!

 שידון האיזורי לביה״ד התיק את להחזיר דעות, ברוב מחליטים לעיל האמור לאור

בהתאם. ויפסוק כתובה לה מגיע ואם מורדת, דינה אשתו כי לקבוע הבעל בתביעת

 תשנ״ז ניסן א׳ ביום ניתן

קי ש. ס ב ו כ ד - די ב״ ץ א. א בי רו מעון בן ש. הו ש
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7820 מספר: תיק

ירושלים האזורי הרבני הרץ בבית

אב״ד - שפירא ש.

ם: כבוד בפני הדייני

כהן א.אב״ד - מילצקי י. ש. ,״ד

הבעלהתובע

: ד ג נ

האשההנתבעת

הרכוש חלוקת הנדון:

 ונרשמה הדירה, קניית דמי כל את נתן האשה שאבי הוברר, בביה״ד. הופיעו הצדדים
 דמי שכל כיון האשה, טוענת להתגרש. הזוג בני רוצים עכשיו הזוג. בני שני ע״ש הדירה

 הדירה מחצית לו שנרשם כיון טוען והבעל בשבילה. אלא הדירה נתן לא אביה נתן הדירה
הדירה. במחצית זכה

קנה. האחר אחר, קונה שם המכר בשטר ורשם דירה קנה א.

בדירה. זוכה האחר אין לאחר, להקנות מתכוון שלא לעדים הודיע ואם ב.

בדירה. זוכה איננו המכירה דמי את נתן לא שהוא יודה האחר אם ג.

את שקנה זה זוכה בשבילו קנה שלא מודה והאחר שונים, מטעמים אחר ע״ש דירה קנה ד.
הדירה.

 קנה שלא הוכחות יש א״כ אלא שזכה. י״א שלו שהדירה בשמו שנקנה זה טוען אם ה.
הקונה. קנה השטר, לי תן הקונה אמר שאם וי״א בשבילו.

 טוענת היא אם אפילו בדירה זוכה לא היא אשתו שם המכירה בשטר וכתב דירה קנה ו.
 אשתו שם על לכתוב המקום דרך אם לכתובה, כתוספת הדירה את לה נתן שבעלה

שונים. מטעמים

 אחד שרק אע״ג - הזוג בני ע״ש הזוג בני לצורך שקונים דירה לכתוב שמנהג בזה״ז ז.
 חצי שנתן ראיה הרישום ואין הכסף. את שנתן זה אלא קנה לא - הכסף את נתן מהם

המנהג. מפני זאת עשה כי השניה הזוג לבת או השני הזוג לבן הדירה

 נרשמה הדירה אם ואף הדירה, את תקנה שבתו דעתו הכסף, את נתן האשה אבי אם ח.
לדירה, הכסף את נתן הבעל אבי אם הדין הוא האשה. אלא קנתה לא הזוג, בני שני ע״ש

הבעל. אלא קנה לא

התוכן
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זוכה. איננה בידה השטר אם אפילו אשתו, שם בשטר ורשם הלוואה נתן אם הדין הוא ט.

 אומרים ויש זוכה. האחר אז כי אחר שם הלוואה בשטר או מכר בשטר כתב כאשר כן לא י.
אחר. שם או אשתו שם שכתב בין הבדל שאין

דין - פסק
שרם. בחלקים הזוג בני שני ע״ש נרשמה אשר דירה בכספו, דירה קנה האשה אבי

 לבעל, הדירה מחצית של נתינה בכך יש הזוג, שני ע״ש הדירה רישום ע״י האם לברר: ויש
 ראיה ואין לבתו, הדירה כל את הבעל אבי נתן שמא או שמו, על המחצית נרשמה ולכן

לבעל. האשה אבי נתן הדירה שמחצית מהרישום

ק״ב: דף ב״ק בגמרא איתא

 אמר קאמר מאי למכור, אותו כופים אין חברו בשם מחברו שדה הלוקח רבנן ״תנו

 ריש אותו כופים אין גלותא ריש בשם מחברו שדה הלוקח קאמר, הכי ששת רב

 גלותא ריש אותו כופים אין גלותא ריש בשם שדה הלוקח מר אמר למכור. גלותא

 הודיעו מי וכי דאמרי מערבא דבני דפליגי לימא ליה, קניא דמקניא מכלל למכור

 לבעל דאודעיה כגון קשיא לא הא משום אי הבית, לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל

לסהדי״. ואודיענו השדה

גלותא": ריש בשם מחברו שדה "הלוקח ד׳׳ה פרש׳׳י

 יצאו שלא אימא להטיל ונתכוון לוקחה אני גלותא ריש לצורך למוכר לו ״שאומר

גלותא״. ריש בשם מכירה שטר המוכר וכתב עסיקין עליה

גלותא״: ריש אותו כופים ״אין ובד״ה

ללוקח״. מוכרה שהוא מכירה שטר ולכתוב ״לחזור

הרשב״א: וכתב

 קנה שלא לנו מאין שאל״כ לעדים שיודיע צריך דע״כ שסבורים נראה ״ובתום׳

שהוא לומר בשמו המכר ששטר חברו בא בשמו...אלו בפרוש שנקנה כיון גלותא ריש

בו״. וזכה כן לומר הוא ויכול בו זכה שלו

 זכה בשדה, שזכה לומר בשמו המכר ששטר האדם בא שאם והרשב״א, התוספות דעת

 רבינו דעת וכן בשיטה. מובא יהונתן, ור׳ הרי״ף, ותלמיד והרמ״א, הרא״ש, דעת וכן בה.
ה׳. צ״ו כלל הרא״ש בתשובות וכן פרץ,

כתב: ט׳ חלק נ׳׳א שער התרומות בעל אבל

דממונא לראובן דמודי כיון שמעון מערער דאפילו גיסא לאידך כלך דילמא ״או

ראובן לו אותו שזכה כמי בעיניו לו שנדמה מפני בו לערער שרוצה אלא הוא דילה

 לשון שאינו דעתו גילה זה הרי השטר לו ותנו כתבו דאמר כיון כלום אינו זה בודאי

 שיעשה אלא בשפתיו הוציא לא שהרי שמעון של שיהיה הודאה לשון ולא זכיה,

מסתבר״. בתרא וכסברא שמעון... שם על השטר
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המוכר": את כופים "אין ד׳׳ה ק׳׳ג דף ב׳׳ק וברש׳׳י

 לתובעה גלותא ריש יורשי למחר או היום יבואו שלא בשמי אחר שטר ליה "וכתוב

ממני״.

נראה, לערער, יכול עצמו הגולה שראש כתב ולא גלותא״, ריש ״יורשי רש״י מדכתב

הוא הערעור וכל לו, שומעים אין במתנה, לו שנתן גלותא ריש יערער שאם רש״י, דדעת

וכל מכספו, נקנה שלא יודע שהרי גלותא, ריש לגבי שייך לא זה דודאי מכספו. שנקנה

אביהם. של מכספו שנקנה שיאמרו גלותא, ריש מיורשי רק להיות יכל הערעור

רש״י: בדעת גבורים בשלטי כתב וכן

 באותו הוא וזכה שמו על כתוב שהשטר מפני שלו הוא שהשדה רק טוען לוי אם ״וכן

 כמ״ש כלום לוי בטענת אין אז שלו אינן שקנהו שהמעות הוא מודה אבל אמירה

ס׳״. סימן חו״מ הטור

גלותא: ריש בדין כתב קנין בהלכות והעיטור

ביניהם״. הדין קנה במעותיו ואמר לוי בא ״ואם

לערער, יכול קנה שבמעותיו בטענה שרק משמע, א/ ס״ק קפ״ד סימן קצות ועין
י״ז ס״ק ם׳ ם׳ בתומים ועיין ע״ש. שנכתב מכיון רק שלו שזה לערער יכול אינו אבל

י״ט. ס״ק שם ובנתיבות מ׳׳ו סימן הכהן" וב׳׳ושב

כתב: תתקנ״ז סימן ח״א שהרשב״א וצ״ע,

 ראובן ויורשי ראובן... ומת אשתו ובשם בשמו ועשה בתים קנה ראובן ״שאלת

 שמנכסים אומרת והיא בשמה הם שהבתים אעפ״י כי שלהם כולו בתים כי טוענין

בכתובה... לה שכתב מה על תוספת אותם קנו אביה מבית לה שנפלו

 וכדאיתא קנתה לא אשתו בשם השטר שכתב אע״פ מנכסיו ראובן קנה אלו תשובה:

 דמימר ומשום גלותא ריש בשם שדה הלוקח שמעתה ע״ב ק״ב דף קמא הגוזל בפרק

 מודה שהיא מדבריה ויראה חוב מבעל להבריח דעבידא הוא בעלמא לפיוסא אמרינן

כתובה״. על תוספת שהוא שאומרת טענה ומתוך בכך

 דבריו וסותר קנתה. לא כתובתה, לתוספת לה שנתן אומרת שאפילו ברשב״א, מפורש

 וצ״ל, בשדה. זכה שלו, שהוא לומר בשמו, המכר ששטר אדם בא שאם - לעיל שהבאנו
 קנתה לא דלאשתו אחרים. שם על כותב אם לבין אשתו בשם כותב אם בין הרשב״א דמחלק
 נותן שאינו אע״ג ע״ש, לכתוב עשוי לאשתו כי כתובה, לתוספת לה שכתב אומרת אפילו

לאחרים. בכותב משא׳׳ב לה

כתב: קצ״ג סימן ח״ג הרשב״א בתשובת ועיין

שמה... על יוצאים חוב שטרי הרבה בידו ויש בנים בלא אשתו מתה ראובן ״שאלת

 אחריותה תנאי מפני פעמים שמה וכתב המלוה היה שהוא נעשו שמכיסו טוען והבעל

ריבית... וחשש זקיפה מחמת פעמים
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 מפני או כן לעשות עשויים בתים בעלי וכן היא יפה טענה הבעל וטענת תשובה:

 יקרא משום או עושים נכרים אחרים שם על ואפילו ריבית חשש מפני או אחריות

 עצמן להחזיק שלא עצמן את להצניע משום או גלותא ריש בשם שיאמרו כדרך

חברו״. בשם לכתוב שם שאמרו כדרך בעשירין

 פשוט שיותר מבואר, עושים...״ אחרים שם על ״...ואפילו שכתב: הרשב״א מדברי

 לשון מדוקדק וכן עושים. נכרים שם על שאפילו הוא, והחידוש אשתו. שם על שעושין

 ואפילו כן... לעשות עשוים בתים בעלי וכן היא יפה טענה הבעל ״וטענת שכתב: הרשב׳׳א

 )דוגמא ע״ש לכתוב כך שעשוי לשון - עשויין כתב אשתו לגבי כן...״. עושים נכרים שם על

 לעשות עשויים אין כי עשויין, כתב לא נכרים ולגבי ולהשכיר(. להשאיל עושין כלים לזה

 אפילו אשתו ע״ש כתב דאם מינה: נפקא דיש י״ל א״כ כן. עושים ורק ע״ש, לכתוב לכך

אחרים. שם על משא׳׳ב זכתה, לא - כתובה לתוספת לה שכתב טוענת

ל׳׳ז. ק”ם ובש״ך י׳ סעיף ם׳ סי׳ מ”חו ועיין

תתקנ״ז: א׳ ח׳ הרשב״א דברי על כתב ה׳ ס״ק מ״ב סימן ובתומים

 הואיל טוען גלותא ריש דאם ט״ז ס״ק ס׳ ס׳ לעיל שהבאתי במחלוקת תלוי ״ולפ״ז

 בכך דמה בזו אף א״כ הפוסקים מחלוקת דיש בו זוכה הייתי שמי על נכתב ושטר

 דבררתי הרא״ש ולכך בו זכתה בשמה העלה דהבעל כיון מ״מ דמים לאשה דאין

 בו זכתה דהאשה ליה סבירא כאן אף לדעתו ר״ג בו דזכה התשובה מתוך לעיל

הנ״ל...״. במחלוקת תליא כי צ״ע זה דין ולכן בעה״ת לדעת משא״כ

 לא דהאשה כאן כתב ומ״מ גלותא, ריש חכה סבר הרשב״א גם דהרי צ״ע. ודבריו
כנ״ל. לר״ג כותב לבין לאשתו כותב בין מחלק דהרשב״א צ״ל, וע״כ זכתה.

כתב: ז׳ ס״ק מ״ב סימן והנתיבות

 בשם שטר לכותב ליה מדמה דהוא האשה ידי תחת השטר שאין מיירי ע״כ והרשב״א

הטור״. כמ״ש לר״ג השטר למסור ציוה שלא מיירי הא ושם ע״ש ר״ג זכה דלא ר״ג

 הטור דלפי ועוד, זכתה. לא האשה בידי השטר שאפילו משמע, הרשב״א דברי פשטות
 אין הבעל, ע״ש גם שנכתב וכאן ע״ש. שנרשם אותו זכה לא לכן השטר, לי תן לומר צריך
 צריך שלו שהחצי כיון כי בחצי, האשה זכתה שלא השטר לו שיתן לו שאומר במה ראיה

 השטר, לו שיתן שאומר במה ראיה אין אשתו, לגבי בבעל ועוד, חלקו. בגלל השטר את
בנכסיה. ומטפל פירות שאוכל כיון

 בתשובה כתב וכך אחר. ע״ש לכותב אשתו ע״ש כותב ומשווה חולק הרא״ש אמנם

ד׳: צ״ו סימן

 שהקרקעות האשה בשם גם כתובים והשטרות בעלה שקנה הקרקעות שכל ״יראה

 וזה הקניה בשטר אשתו את שיכתוב דרך אין קרקע הקונה אדם כי שלה חציים

 שטר היה אם כמו משלה הן הקרקע דמי שחצי הדברים נכרים אשתו שם שכתב

חציו לי ומה כולו לי מה שלה היה שהקרקע ידוע והדבר שמה על כולו כתוב הקניה
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דעלמא״. איניש לי ומה אשתו לי מה דעלמא לאיניש השטר נכתב כאילו הוי זה נדון

דעלמא. איניש ע״ש הנכתב כדין הוא הדין אשתו ע״ש נכתב שאם הרא״ש, דעת

 בפד״ר ועיין דעלמא. איניש ע״ש לכותב אשתו ע״ש כותב בין שמחלק הרשב״א על וחולק
.263 עמוד ו׳ כרך

 נתן אחד אם אפילו הזוג, בני שני ע״ש דירה לכתוב היום שנוהגים כיון נראה. עוד
 זאת מתנה. חצי שנותן - שניהם ע״ש הדירה שרושמים ממה - ראיה אין הכסף, כל את

 יום בכל שמעשים עצמך: והגע מתנה. לתת כוונה ואין המנהג, מפני כן שכותבין משום
 האם הבעל. ע״ש מחצית נרשמת והדירה - והרהיטים הדירה - הכל נותן האשה שאבי

 ואילו - מלוג נכסי אלא מתנה אינם - מועטים בדמים שנקנו שהרהיטים לומר, מסתבר

 אלא מסתבר. אינו זה שדבר ודאי מתנה?! הינה מחצית מרובים, בדמים שנקנתה הדירה
הבעל. קנה שלא בזה יודה הרא״ש וגם המנהג, מפני הבעל ע״ש הדירה מחצית שרושמים

 ל״ה ס״ק והש׳׳ך כ׳׳ח ס׳׳ק ם׳ והסמ׳׳ע ט׳׳ז, אות ו׳ כלל הרא׳׳ש בתשובת ועיין
ע״ו. סי׳ ששון ומהרי״א

כתבו: ב״ק והרא״ש הרשב״א תלמידי ובחידושי

נמי אי עדים בפני כן שאמר כגון בעלמא לפנחיא אלא נתכוין שלא בידוע ״ודוקא

חברו״. קנה הכי לאו הא מוכיח שהדבר

יזכה לא מוכיח שהדבר שהיכן בכלל נכלל שניהם, ע׳׳ש כן לכתוב שמנהג כיון נראה,

המוכר שדעת אומרים, בזה גם מ״מ כספים, נתן האשה אבי אם וגם שמו. על שנכתב אותו

 לבעל דוקא שלאו שהוכיח, הרשב״א וכדברי להקנות. רוצה המעות שבעל למי להקנות

מקנה: המוכר המעות

 שלקח למי או עצמו המעות לבעל להקנות המוכר שדעת אומרים שאנו אלא ״...

 מיד לשמן בפרוש הבעלים לקחו לא ההיא ובניו אשתו בכסות לו דאין וההיא בשמו

לצרכן״. כלומר קאמרי לשון בכוונת דקתני ולשמן המוכר...

ט׳׳ו. סימן שלוחין הלכות במח׳׳א ועיין

 למי להקנות המוכר דעת הדירה, בתו שתקנה האב שבדעת כיון דידן, בנידון ולכן
לאשה. שייכת הדירה כל ולכן הדירה. כל הבת וקנתה שתקנה, רוצה המעות שבעל

א ש. ר פי ב״ד - ש א

דוחלטד!

לאשה. שייכת הדירה כל פוסקים: אנו לעיל האמור כל לאור

א ש. ר פי ב״ד - ש קי י. ש.א צ ל ב״ד - מי כהן א.א
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 /מג1502 מם׳ תיק

/מד71 מם׳ פס״ד

תל-אביב האזורי הרבני הדץ בבית

ם בפני הרבנים: הדייני

אלחדד מ.אליעזרוב י.אב״ד - דיכובסקי ש.

ע.ח.התובע:

: ד ג נ

ם. ע.הנתבע:

לנשוי נישואין דויתר דונידון:
 זקנה היא כי בתימן אותה שנשא אשתו על אשה לישא לו להתיר בקשה הגיש הבעל

 לעשות חייבת שהאשה עבודה כל לעשות ולא אישות חיי לחיות יכולה איננה וחולה,
 שהוא מסכימה שהיא ממנה מכתב הביא גם הבעל למחלתה. רפואה שאין וכמעט לבעלה

 את קיבלו לא והם התימנים מעדת והיא הוא כי כאן, אין אולי חדר״ג אחרת. אשה ישא

 עליה אחרת אשה לקחת שלא הנישואין בזמן לאשה שבועה לתת נוהגים הם אולם החדר״ג
 פירוש הסכימה היא וכאשר השבועה על למחול יכולה האשה כורחה. בעל לגרשה לא וגם

אחרת. לישא לבעל להתיר יש ולכן השבועה. על מוחלת שהיא הדבר

אישות. לחיי ראויה איננה האשה כאשר חדר״ג אין רבנים פוסקים דעת לפי א(
 אפילו לעשות ראויה איננה אך בעלה עם אישות חיי לחיות יכולה אם שאפילו דעה יש ב(

 אשה לקחת לו להתיר ויש חדר״ג כאן אין לבעלה חייבת שהיא המלאכות מן מקצת
שניה.

 לא גם )וכנראה חדר״ג שם שאין תימן מיוצאי הם האשה וגם הבעל שגם הואיל ועוד, ג(
 אשה לישא לו מותר עכשיו שגם ברור אשתו על אשה לקחת לו התירו ושם שבועה(

 של אישור דרוש זה היתר כנהוג הנוכחית אשתו של הבריאות מצב עם בהתחשב נוספת
לישראל. הראשי הרב

 העובדות אשתו, על אשה לישא נישואין היתר לו לתת הבעל בקשת שלפנינו בתיק
 אשה נשא רחמנות של מסיבות מכן לאחר בתימן. אשה נשא תימן יליד ע.נ. המבקש כך הן

 כיום )גילה שנים בהרבה ממנו מבוגרת זאת אשה מבעלה. אלמנה שהיתה ם. בשם שניה
עם נשוי היה שלמעשה כך ומעלה( שישים בגיל הבעל שנה משמונים למעלה בערך הוא

התוכן

דין פסק
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 ם. האשה לו ונשארה הראשונה אשתו נפטרה שנים כשלש לפני כדמו״י. בתימן נשים שתי
 הן מתפקדת אינה כבר זאת שאשתו מכיון נישואין היתר לו לתת לפנינו עתר הבעל הנ״ל,

 כביסה בישול, בבית המינמליים הדברים את לעשות מסוגלת אינה בית, עקרת של מבחינה
 ולכן אישות יחסי אתה לקיים הרפואי מצבה לאור ניתן שלא אישות חיי מבחינת והן וניקוי

 לפנינו והוצג - הסכימה הנוכחית האשה הבעל לטענת אחרת. אשה לישא לו להתיר בקשתו
 האשה אכן כי לתיק המצורף במכתב לנו אישר המקומי והרב ידה, בחתימת הסכמתה מכתב

עליה. נוספת אשה שישא - מסכימה

 האשה עם לקיים קשה לדעתו כי אישר אכן והרופא באשה המטפל לרופא פנה ביה״ד

 מרותקת היא כלל בדרך כי קשיים, לה יש בית כעקרת תיפקודית מבחינה וכן אישות, יחסי
 האשה ולדבריה שנים לתשע קרוב באשה המטפלת העו׳׳ס ג׳׳כ אישרה הנ׳׳ל כל את למיטה.

שנים. כשלש לפני ניתוח שעברה לאחר בעיניים רואה ואינה כמעט ג״כ

בקצרה. העובדות ע״כ

 פשטה ולא אשתו, על אשה לישא שלא החרים דר״ג דין הובא י׳ סעיף א׳ בסי׳ והנה

 אשתו, על אחרת אשה לישא לאיש שמתירים אופנים ישנם ומ״מ הארצות בכל תקנתו
 עוללות ספר בשם שם שהובא ו׳ אות ע״ג ס״ק א׳ סי׳ הפוסקים באוצר ויעוין וכו׳ בנשתטית

 שם, שנהוג כמו בע״כ, יגרשנה ושלא עליה אחרת ישא שלא לאשתו שנשבע במי הכרם
 והשיב למכתה. רפואה שאין וכמעט הנשים כדרך ביתה לשמש יכולה ואינה חלתה ואח״ב

 אדם בני כדרך עליה לבוא יכול אינו שאם כ״ב סי׳ ח״ב לב בן מהר״י תשובת יסוד על

 נשבע, לא דהכי דאדעתא משום בעי׳ לא התרה דאף ואפשר עליה, אחרת לישא מותר
 יכולה דאינה מטעם שבועתו לו להתיר לב״ד יש מ״מ לה להזקק ביכול דאף שהוסיף עיי״ש

 ח״ג מבי״ט משו״ת כן והביא לבעלה, לעשות חייבת שהאשה מלאכות מקצת לו לעשות
 שם דכתב פ״א סי׳ ח״ב בנעימים חבלים בשו״ת ג״כ משמע וכן אלשיך ומהר״ם נ״א סי׳

 בזה ואין לאישות ראויה דאינה כיון עליה אחרת אשה לישא לו להתיר דאפשר בלשונו

 מעיקר לו להתיר יש ארוך בחולי דגם שמשמע המגן אלף ספר בשם באורך ויעו״ש חדר״ג
עליה. אחרת לישא לו להתיר וכ״ש בע״כ לגרשה הדין

 להתיר האשה מחילת מועיל אם בנידון ה׳ אות ס״א ס״ק באוה״פ שהובא להוסיף ויש

 מחילתה, מהני לא חדר״ג שנהוג דבמקום האחרונים בשם שם כתב עליה, אחרת לישא לו
 בשם שם כתב עליה אחרת ישא שלא נשבע ורק חדר״ג עליהם קיבלו שלא באלה אולם
 מותר השבועה מצד לכך רשות לו נותנת האשה דאם דמסיק רכ״ב סי׳ ח״ב מבי״ט שו״ת

 ספר בשם שם הובא וכן יעו״ש. שלם בלב רשות לו שנתנה אומר אם אם אחרת לישא לו
 ומביא אחרת לישא רשות שנתנה חולנית אשה בענין שדן א׳ סי׳ פו״ר דין משביר ראש

 דעת דג״כ להוסיף ונראה עיי״ש. להיתירא הדבר והכריע המתירים ודעת האוסרים דעת
 בנדון אבל עליה, אחרת ישא שלא שנשבע שבועה מצד חדר״ג שיש היכא איירי האוסרים

 הנזכרת וזו נשים ב׳ נשא גם ושם ר״ג תקנת פשטה לא ששם תימן מדינת מיוצאי שהם דידן

 לבעלה שיהיו הראשונה הסכמת ועקב מכבר אשה לו כשהיתה שנשאה השניה אשתו היא
שיש בודאי מעתה ולכן כן דעת על שנשאת פשיטא א״כ רבות, שנים חיו וכך נשים. שתי
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 הרהורי איסור לידי לבוא ח״ו ואפשר עגון, ישאר שלא כדי אחרת אשה לישא לו להתיר
 שאכן המקומי, הרב ע״י ואושר כך, על בכתב כיום האשה הסכמת שיש ובפרט עבירה

 שיבטיח באופן עליה אחרת לישא לו להתיר נראה כן על שלם, בלב כך על הסכימה האשה
 לישא לו מתיר בה״ד הנ״ל זכויותיה שיובטחו ולאחר הדין, כפי ובמזונות במדור זכותה לה

כדמו״י. עליה אחרת

אליעזרוב י.

 שתי בתימן נשא הנ״ל .60כ- הוא המשוער גילו התימנית. העדה בן ע.ח. המבקש,
 ם. שניה אשה נשא בתימן בהיותו עוד ילדים. 8 לו נולדו ר. הראשונה מאשתו נשים

 זו מאשה .80מ- למעלה הוא כיום המשוער וגילה שנה, 20מ- בלמעלה ממנו המבוגרת

 המבקש נשא ב.ע.(, ממושב ש.צ. המקומי)הרב הרב של למכתבו בהתאם אחד. ילד לו נולד
 שכל הגזירה עקב שמד, מסכנת הראשון מבעלה בניה את לגאול במטרה בתימן ם. את

האיסלם. לדת המלכות ע׳׳י נלקח יתום

 ר. הראשונה אשתו נפטרה שנים כשלש ולפני נשיו, שתי עם ארצה עלה המבקש
 בכרטיס הפניה )יש לחלוטין כמעט רואה אינה ביותר, מוגבלת ם. השניה האשה הצעירה.

 לצרכיה צמוד לטיפול וזקוקה לחלוטין, מתפקדת אינה עווח, תעודת לקבלת הרפואי
 לחיי מסוגלת אינה הזמן, כל שוכבת היא שבתיק, ולמסמכים לעדויות בהתאם האישיים.

בכך. חפצה אינה אשתו ואף בגירושין, מעוניין המבקש אין הבית. ולעבודות אישות

 והדבר כך על ידה בבוהן חתמה היא נוספת. אשה ישא בעלה כי הסכימה ם. הגב׳
המקומי. הרב ע״י אושר

בה, לטפל יהיה ניתן כי לה, גם ויוטב לתפקד, הבית יחזור זו בדרך מקווה הבעל
ע״ה. ר. הצעירה האשה של פטירתה טרם שהיה כפי המצב ויחזור

דוחלטד!
 לישא ח. ע. למבקש מתירים אנו המצורפים, לנימוקים ובהתאם בבקשה, העיון לאחר

 שהמבקש ולאחר הגדול, ביה״ד נשיא כבוד הסכמת שתתקבל לאחר וזאת שניה. אשה
 ם. אשתו של ולרפואתה לפרנסתה צרכיה, לכל לדאוג כדין בפנינו יתחייב

ק״ר. היתר טעון זה פס״ד אין התימנית, העדה בן המבקש בהיות

אלחדד מ. אליעזרוב י. אב״ד - דיכובסקי ש.

 הראשי הרב שליט״א שפירא הגר״א הגדול ביה״ד נשיא לכבוד להעביר יש זה פס״ד
הנ״ל. לפס״ד אישורו את לקבל כדי לישראל

 לישראל הרה״ר הגדול ביה״ד נשיא כבוד ע״י לכך אישור ניתן אכן כי לציין יש
שליט״א.
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697נא/ מם׳ תיק

ירושלים הגדול הרבני הדץ בית

ם: כב׳ בפני הדייני

נדב י. הורוביץ א. שפירא א.

יכיר דין הנדון:

המערערת פ. ד.

טו״ר גולובנציץ, א. ב״כ

ד ג נ

המשיב א. ד.

עו״ד וקטמן, צ. ב״כ

 של תוקף שקיבל גירושין הסכם הצדדים הגישו 86 בשנת 82 בשנת נשאו הצדדים

 האב של ביקור זמני נקבעו וגם מזונות, לאם לשלם בנה של האב התחייבות ובו דין פסק
 היינו שהמשיב, לקבוע הדין לבית בקשה האם האשה הגישה שנים כמה אחרי בנו. אצל

 מזרע נולד והילד להוליד, מסוגל ואינו עקר שהוא התברר כי הילד, של האב אינו האב,

 וזמני למזונות ההתחייבות הגירושין, הסכם ולכן - המשיב - הבעל בהסכמת אחר איש של

 הובאו וגם בבעל שטיפל הרופא את הזמינו דלמטה הדין בית ומבוטלים. בטלים הביקורים
 הרופא עדות שמיעת ואחרי להוליד, המשיב של כושרו בדבר ותעודות מסמכים לפניו

 דברי בכל אין כי באמרו האשה, בקשת את שדחה מנומק דין פסק נתן המסמכים וקריאת

 התואר את מבעלה לשלול כדי טענותיה בכל אין ״ועוד״ ההסכם. את לבטל כדי האשה
 את החלטי באופן שלל לא הרופא ועדות אישות חיי ביחד חיו והאשה הבעל י. הילד אבי

 במסמכים יש כי חשב הגדול הדין בית אך ילדים, יוליד - המשיב - שהבעל האפשרות
 שהיא האמת את אמרה והאשה הילד, אבי איננו שהמשיב להוכיח כדי הרופא ובעדות
 אפילו זה שבמקרה קבע גם הדין בית הילד, אבי המשיב אין ולכן מאחר הזרע קיבלה

יכיר. דין שייך לא במצבנו אבל ירושה לגבי יכיר דין שיש שסובר לרמב״ם

התוכן

 או לידא חוטרה בעינא טוענת האשה כאשר כגון אשתו את לגרש חייב שהבעל במקום א.
חננאל(. )רבעו הכתובה בתוספת חייב אינו שחין מוכה נעשה הבעל כאשר

)הר״י(. תוספת לה אין באשתו מורד הבעל כאשר אפילו הדין שהוא סוברים ויש ב.
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 באשמתו באה לא לגרש כשהכפיה רק התוספת מלשלם פטור הבעל אחרת דעה לפי אך ג.
התוספת. גם לשלם חייב לכך גרמו מעשיו אם אבל וכדומה שחין מוכה שנעשה כגון

היא אז גט ודורשת בעלה עם לחיות רוצה שאינה טוענת היא אם שרק אחרת דעה ד.
שנים עשר ששהתה כגון לגרשה אותו מחייב הדין כאשר כן לא אך התוספת מפסידה

ילדה. ולא

 את גם לשלם חייב וכדומה בורסקי שנעשה כגון אותו רוצה לא שהיא גרם הוא אם אך ה.
התוספת.

 לתת חייב חכמינו שתיקנו וההתראות ההכרזות שנעשו לפני וגירשה מורדת היא כאשר ו.
התוספת. וגם הכתובה גם לה

 )ויש התוספת לא אך הכתובה לשלם חייב מורדת היא וגם מורד הוא גם כאשר דעה יש ז.
חולקים(.

 יש כן לפני גירש אם חודש עשר שנים לה שנותנים ליה ומצערנא ליה בעינא האומרת ח.
ותוספת. כתובה לה

בקהל, לבוא הילד של כשרותו לגבי חשש כל כאן אין למעלה שנאמר מה כל למרות ט.
ודאי. ממזר ולא ממזר ספק הילד את עושה רק לעיל שאמרנו זה כל כי

כי תולים אנחנו כי בקהל לבוא כשר הוא שנולד הילד מלאכותית הזרעה שקיבלה אשה י.
עכו״ם. של היה הזרע

דין פסי!

 תשנ״א בכסלו ח׳ בתאריך שניתן חיפה האזורי ביה״ד של דין פסק על ערעור זהו
ביה״ד: פסק בו ואשר

 מכח והן ההסכם, מכח הן י. הבן אצל א. ד. ביקורי את ולקיים להמשיך יש א.

הילד. טובת

 שהראיות משום הן א. של אבהותו את לשלול כדי לפנינו שהובאו בטענות אין ב.
 והאם האב ע״י משותף הבן הוחזק שכבר מכיון הן לשלול. כדי מספיקות אינן

ארוכה״. תקופה במשך

 בתאריך ,29/4/86 בתאריך י. הבן ונולד 19/10/82 בתאריך זל״ז נשאו הצדדים
 התחייבות ישנה ובו פס״ד, של תוקף שקבל גרושין, הסכם לביה״ד הצדדים הגישו 21/7/86

 חדשים שלשה הילד, אצל המשיב של בקורים זמני קביעת וכן הקטין. למזונות המשיב

הצדדים. התגרשו הילד, לידת לאחר

 המשיב של אבהותו את לשלול בקשה ובו האזורי בביה״ד תיק פתחה המערערת
 הופרתה היא וכי להוליד, מסוגל אינו והמשיב מאחר בנו, אינו י. הילד כי ולקבוע י. מהילד

 את לבצע הסכמתו על המשיב חתם זר מתורם הזרע את שקבלה לפני זר, תורם של מזרע
 וירושה חינוך במזונות, והתחייב ההפריה את שעשה הרופא בפני חתם וכמו״ב ההפריה,

 כי לקבוע וכן המשיב, של בנו אינו י. הילד כי לקבוע בקשה האמור לאור שיוולד, לילד

 למחוק הפנים למשרד ולהורות בטלים המשיב עם הילד לבקורי הגרושין הסכם סעיפי כל
הילד. כאבי המשיב שם את הזהות מתעדות
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 כושרו בדבר והתעודות המסמכים בפניו הובאו וכן הרופא של עדותו את שמע ביה״ד
המערערת. בקשת את הדוחה מנומק פס״ד וניתן המשיב. של

 הסכם המערערת: ב״כ כותב הטענות שאר ובין הערעור, הוגש הנ״ל פסה״ד על

 היא הצרופה האמת כאשר המשיב. של בנו אכן הוא הילד כי לקבוע כדי בו אין הגירושין
הגרושין. בהסכם הצדדים לחתימת ומעבר מעל

 אין הילד, כשרות לגבי נפקות בו ואין דארעא כעפרא הוא הילד לגב׳ הגרושין הסכם
 הבעל כי ספק לכל מעל ברור כאשר הבעל אחר בעילות דרוב וחזקה יכיר דין דנן במקרה

הילד. של אביו איננו

 את לבטל כדי האשה דברי בכל אין ״כי הערעור: נשוא בפסה״ד שנאמר מה והנה
המשיב״. של בנו הילד שאין מתברר היה אפי׳ מחייב זה הסכם ההסכם...

 פגישות, קיום לקביעת להתחייבות תוקף אין שהרי הדין בית בזה צדק שלא נראה

 בדבר בעלה לבין האם בין נעשתה שההתחייבות ובמיוחד דברים, לקנין נחשב שבודאי
הבן. עם פגישות

 י. הילד אבי תואר את מבעלה לשלול כדי טענותיה בכל ״אין נאמר: פסה״ד בהמשך

 מוחלט באופן שלל לא הרופא בכך, הודו הזוג בני ושני אישות חיי חיו והאשה ..והבעל
 ובנוסף אחוז. 5 או לאפם שואפת האפשרות כי שאמר אלא יוליד שהבעל האפשרות את

 שלא לבוא. העתיד לגבי לרופאים נאמנות שאין ה׳ סי׳ ח״א אהע״ז יצחק הבית כתב כבר

 זרעונים מליון לבעל יש למשל אם אף כאן ואף להתברר... העשוי בדבר אלא להם האמינו
יותר...״ לו יהיה לא שבעתיד ברורה עדות לנו אין להוליד מספיקים שאינם

 בנשטתית. שם דן יצחק הבית דברים. של הפוכם יראה הנ״ל יצחק בבית המעיין
 ולא הרופאים לדברי לחשוש יש אם רפואה, בטח לה יהיה הזמן שבמשך אומרים והרופאים

 אומרים אינם שהרופאים כיון יצחק הבית כתב וע״ז אשתו, על אשה לשאת לבעל להתיר
נאמנותם עיקר כל דהרי להם להאמין אין לדעתי להיות. שעתיד מה על אך שעבר מה על

אחרות סבות שהיו להשמט... להם יש להיות שעתיד דבר ועל לגלויי דעבידי מטעם כתבתי
להאמינם. סברא יש העבר על ודוקא להאמינם אין העתיד על כן על נתרפאה. לא אשר

 זה שמצב כשאומרים לרופאים להאמין אין מסוים, מצב בהוה קיים שאם לומר כונתו

 עכו״מ רופא של בנאמנות דן הוא ובכלל הקיים, המצב לפי להתיחס שיש אלא ישתנה.
לענינינו. נוגע זה ואין לגלויי, דעבידא מילתא על מבוססת שנאמנותו

 בברור עולה הרופא ועדות האזורי, לתיק המצורפים המסמכים מתוך הענין, ולעצם
זרע קבלה שהאשה חולק ואין ביותר, קלושים לכך שמכרו או להפרות כושר אין שלמשיב

במצב אלא הצדדים, לטענות להתיחס מבלי זה מצב על לדון באים היינו אילו זר, מגבר
 מהגבר הזרע שקבלה בזמן גם ביניהם אישות יחסי לקיים שהמשיכו ואף בלבד, העובדתי

 ע״פ נקבעת אבהות שהרי הילד, אבי אינו שהמשיב למסקנה להגיע שיש ספק אין הזר,

 סבירות הרי דידן בעובדא וא״כ הבעל״. אחר בעילות דרוב ״משום י״א: בחולין כדאיתא רוב
הזר. הגבר של מהזרע שנתעברה היא הרוב
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 שיש הסובר הרמב״ם לשיטת אף יכיר של נאמנות כאן שייך שלא נראה האמור לאור
 היה שההריון לומר כלל יכול לא המשיב שהרי ירושה, לענין בנו שהוא לקבוע יכיר דין

 התחייבותו לאור כבן אליו שהתיחם מסתבר כבן, שהחזיקו חזקתו בזה תועיל ומה ממנו,
כבן. להחזיקו ורצה הזר מהגבר הזרע קבלה שהאשה בעת

 לתקופה מתיחם המסמך כי נראה אליו, להתיחם ובקש המשיב שצרף למסמך אשר

 דנים שאנו הענין ואילו במצבו. שפור חל אמנם שלאחרונה ויתכן 10.91 תאריך האחרונה
 הזרע את המשיבה קבלה זו תקופה שבתוך 8.85 לתאריך 4.85 שבין לתקופה מתיחם בו

המשיב. של הזרע בדיקות גם נעשו תקופה ובאותה הזר, מהגבר

 אביו אינו א. ד. המשיב כי ולקבוע הערעור את לקבל שיש דעתי האמור כל לאור
י. הילד של

י. לילד המשיב בין פגישות לקיים לאפשר ד.פ. המערערת את לחייב אין

הילד. של כשרותו על חשש כאן אין האמור, למרות כי להבהיר עלי הדברים בשולי
י״א. ת׳ ב׳ חלק אבהע״ז י-י״א תשובות א׳ חלק אבהע״ז משה אגרות תשובות ראה

 של סכוי אולי הוא יוליד שהמשיב הסכוי כי שאמר הרופא דברי לאור כי להוסיף יש כן
רוב. של מצב אם כי להוליד, ראוי שאינו מוחלט באופן מצבו את לראות אין לכן - אחוז חמשה

 אכן ודאי. ממזר דהוא ל״ט ס״ק ד׳ סי׳ אבהע״ז בב״ש איתא אצלה פסולים ברוב והנה

 לא ודאי ממזר קרא דגלי ״דבתר כתב: א׳ שמעתתא בשב דבריו הובאו ע״ג, קדושין בפנ״י
ממזר״. ספק מיקרי דאפ״ה פסולין, רוב או כשרין רוב בין לחלק ליכא תו יבוא, ספק הא יבא

 מדברי כן להוכיח וכתב הנ״ל. הב״ש דברי על ד׳ סי׳ אבהע״ז מאיר הבית סובר וכן
דקדושין. פ״ק סוף הר״ן

 מקובצת בשיטה דבריהם הובאו ודאי ולא ספק הוא דרוב ובריטב״א בראש איתא וכן

ספק״. עשירי ״ולא בכלל הוי רוב דגם דכתבו ו. ב״מ

שם: ה״ל הב״ש כדברי מפורש ע״ג: קדושין הרשב״א מדברי ולכאורה

 שבמחצה אלא ממזר ספק ולא תורה אמרה ודאי ממזר אמרו שלא נראה זו שמועה מכלל

דאורייתא. דרובא לה משוי ודאי כממזר אצלה פסולין דרוב היכא כל אבל אצלה... כשרין מיהא

 ודאי בממזרת שאסור ממזר ספק בדין מיירי הרשב״א כי לפרש כתב שם מאיר בבית אכן
 המהרי״ט שסובר וכפי אסור ממזר בודאי דספק כוותיה, דהלכתא דמתני׳ אליעזר דר׳ אליבא
 ליזיל התורה כבכל נשאר ודאי ממזר ספק דהיינו זה דין לגבי נמצא ודאי בקהל דריש לא דר״א

ודאי. בממזרת ומותר זה לענין ממזר לודאי נחשב פסולין ברוב שפיר ולכן רוב, בתר

 רק והוה מהתורה, ומותר לספק נחשב רוב דגם סוברים פוסקים דהרבה האמור לאור
משה. כהאגרות לפסוק שיש ודאי ובזה דרבנן אסור

הורוביץ א.

הדין. פסק שבשולי לדברים מצטרף

נדב י.
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 לו יש שהמשיב משום האזורי ביה״ד של ההחלטה את לדחות שיש נראה לכאורה
 זה על דמהני שבממון, דבר הוי מזונות חיוב לגבי דבשלמא הגירושין. הסכם מכח זכויות

 אם ובין מהני. שלא דברים קנין רק לכאורה הוא החוזה וכד', ביקורים לגבי אבל קנין,
 על הסכם לקיים מחויבת אינה והאשה מחייב לא הקנין לא, או תוקף לה יש האמתלא

מלכתחילה. חל היה שלא מפני להתחרט יכולה והיא שלה. הילד לגבי זר "אב" של ביקורים

 דאם הבן. לגבי המשיב של האבהות בעית היא שלפנינו הבעיה חומר עיקר אמנם
 היה - המשיב של אינו שהבן אבסולוטית קביעה שיש להחליט אפשר היה שלפנינו בנידון

 היא המשיב אבהות של הזאת העיקרית הבעיה עקא, דא אבל הערעור. את לקבל צריך
 המשיב הבעל של לא אחוז במאה הבן שאם בקהל. לבוא הילד כשרות של בעיה גם למעשה

 ופסול ממזר הוא זה שולד להחליט צריך וא׳׳ב ממזר. בכלל הוא הרי זר, אדם של אלא
 יש בקהל לבוא כשרות לגבי כי להקל לדון מקום יש אמנם מאד. חמור וזה בקהל לבוא
 ממזרות של ספקות כל ולגבי ממזר. ספק ולא תורה אמרה ודאי שממזר מיוחד, מדה קנה

 הבעל - לפחות - שמספק זה לפי לקבוע יש ולכאורה ממזר. שאינו תולים אנו מהתורה
הבן. על אבהותו את לקהל כשרות עם יחד לקבוע יש וממילא האב, הוא האשה של

 להיות יכול שאינו ברור אחוז שמאה נקבע אם גדול הבדל בזה יש לכאורה וא״כ
 ואז לארץ, בחוץ שנים כמה אביו שהה כדין הילד ודין ממזר, ספק בכלל אינו וכה״ג אביו,

 ממזר שאינו להלכה קובעים קטן, ואפילו ספק, איזה יש אם או אביו. הוא שאין ברור
האב. הוא שהוא קובעים וממילא

להוליד, יכול שאינו החלטי באופן קובעת אינה הרופאים של הדעת שחוות מכיון

 אחוזי חשוב לא מיעוט לגבי ולכאורה אחוזים״, 5 של מינמלית ״במדה שכותבים כפי אלא

 הבן כשרות על דיון יש וא״כ שהוא, כל במיעוט ממזר שאינו לתלות יכולם אלא המיעוט,

 שלילית חוו״ד על סומכין אין לעולם הדין בבתי שהנהוג וכמדומה אבהותו. נקבע וממילא
שיש קובעים אלא בקהל, לבוא כשרותו קביעת לגבי כזו בבדיקה רופאים של מוחלטת

אחוזים. 5 של אפשרות ושיש אפשרות, של מסוימים אחוזים

 משה ר׳ שהגאון זמנינו. אחרוני בזה פליגי מלאכותית הפריה של בדין והנה
במרוכז נמצא הזה החשוב והבירור רבים, עליו ונחלקו המתירים ראש הוא זצ״ל פיינשטיין

את גם עצמם סימנים באותם הביא ושם ברייש. יעקב מרדכי ר׳ להגאון יעקב חלקת בספר
 ת״ח כל ברייש הרב של הזאת התשובה על המענה את וגם בזה פיינשטיין הרב תשובות

ולכאן. לכאן בנימוקים לעיין יוכל

 מיוחדת הלכתית בעיה לנו אין א׳׳כ מלאכותית, מהפריה ממזרות שאין לשיטה והנה
 כאילו הרי האב, אינו הזה שהבעל גמור רוב לפנינו שיש כיון לכאורה ובזה ממזר. ספק של

 דין לא יועיל לא וע״ז שלו. לא ודאי שהילד נתעברה כאן ואשתו בחו״ל שנים כמה שהה
המוליד. הוא שלא ברור יודעים כשאנו מוחזק דין ולא יכיר

 ואז לא. או ממזר הוא אם לקבוע חייבים ואנו ממזרות יש כה״ג שגם נקבע אם אבל

 לקרות יש ג״כ מיעוט שמחמת דין וחל להכשירו, מספיק קטן מיעוט כשיש שגם לדון יש
האב. שזהו
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 והוא ספק, ממזר הוי ג״כ פסולין רוב כשיש אם מחלוקת יש בזה גם הרי לכאורה אכן
 ספיקא כשיש זה בספק ספק. ממזר בכלל שאי״ז שי״א דינא של ספק כאן והוי ד. באוה״פ

בקהל. יבוא ספק ממזר בכלל שד״ז אלחנן יצחק ר׳ להגאון יצחק בבאר הכריע דדינא

 את לפסול מועיל זה אם לעיין יש לאיסור רוב כשיש גם דידן בנידון באמת אבל

 הולד בהשתהה שהרי הולד, את פוסלין אין רוב יש אם שגם אשכחן הרי דלכאורה הולד
 אבל שכיח. דלא מילתא זה כי אם בבעל הולד תולין מביתו, הלך שהבעל לאחר חודש י״ב

 חזקת של כזאת בעיה אין ולפנינו זינתה, שלא האשה של כשרות חזקת משום הטעם התם

שלה. כשרות

 ועי״ש ליה וחיישינן כך כל שאשתהי תלינן לא מכוער דבר בה ראו שאם כיון אכן

 המיעוט על סומכין בדיעבד הולד שלגבי או ממזר בכלל הוי הולד לצד גם אם באוה״פ
 ביותר בפרוצה שגם סקכ״ו שם שמואל בבית ועיין השולחן הערוך בשם ועי״ש שנשתהה

 ממזר אינו מהבעל שהוא אומרת היא אם מ״מ מהבעל בעילות רוב דל״ש שכה״ג לדעות
 מו״מ ק״ו. צ״ט רעק״א בשו״ת הגדולות התשובות בשמונת ועיין ואכמ״ל, בעה״ש. ועי״ש

ולד. הכשר בענין דורו גדולי עם רעק״א של

 בדרך שהתם הולד כשרות לגבי ד׳ בסימן שמבואר מה לכל ל׳׳ד דילן מקרה והנה
 לא מיעוט מכח אפילו הבעל עם שחיתה שכיון האם של כשרות חזקת על נסמכין כלל

 אדם של ביאה היתה שלא קובע האם של כשרות חזקת אבל חודש י״ב לאחר כגון שכיח

 וזו מלאכותית הזרעה ע״י היה שזה האם של כשרות בחזקת ספק בכלל אין הכא אבל זר.
 לקבוע לכאורה מגי אינו בעלה עם חיתה שהיא לבד זה וע״כ בדבר, ספק ואין עובדה בכלל

הילד. אבי שהוא

 נאמן כן יכיר דין מכח לפסול נאמן שהאב שכמו כתב דיבמות פ״ז סוף בנמוקי והנה

ידו זזה שלא טוען כשהאב שזה כתב אבל מכחישה. ואמו בני זה אומר כשהוא להכשיר גם
ד׳. סימן בשו״ע נפסק וכן אחר בדבר לתלות ואין הזמן, כל ידה מתוך

 שאמרה דארוסה י״ד. בכתובות והרמב״ן מיגאש הר״י של במחלוקת תלוי זה ולכאורה
 שא״כ עליו תמה והרמב״ן אחר עם זנתה שמא חשש יש מיגאש הר״י שלפי עיי״ש מיניה

 ניחוש שאם ג״כ כתב שלכאורה א׳ סימן פ״ב הרא״ש בתשובות ועיין יכיר. יועיל לא לעולם

 הסוגיא בביאור האריך בסוף אולם נאמן. יהיה לא הירושה לגבי גם א״כ אחר עם זנתה שמא
 הזה הרא׳׳ש משו׳׳ת הוכיח רע׳׳ט חו׳׳מ ובד׳׳מ בגירסאות גם תלוי וכנראה הנ׳׳ל. דיבמות

 וממ״ש ואכמ״ל. בקצוה״ח ועיי״ש נאמן ולרשב״א נאמן לא בני זה פנויה אשה בן על שאמר
 ודלמא יומת, אביו ממכה רוב בתר שאזלינן בחולין ממ״ש להוכיח י״ד בסימן שם הגר״א

 יכיר מדין מועיל זה שמא הגר״א והקשה הבעל. אחרי בעילות דרוב משום אלא אביו לאו

 דשמא צ״ע באמת אבל מיגש הרי כמו״ש וזה יכיר. דין מועיל לא רוב דין שבלי וכתב
 אינו בספק שיכיר ב״ב ברשב״ם ועיין ואכמ״ל. האב. של יכיר דין מועיל לא מיתה לגבי

כלל. יכיר

אינו זה האב עפ״י הוחזק וגם יכיר גם כאן שיש אזורי ביה״ד של בפסה״ד ומ״ש
פיו על שהוחזק מה ולבטל להתחרט יכול אינו שוב הוחזק וכבר יכיר שאם ר״ל שהתם
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 שוב גמור יכיר דין כאן אין לכתחילה ואם יכיר דין מאשר יותר כאן אין אבל יכיר, מדין
הוחזק. גם כאן אין

ממזר. מגדר יצא הבן פנים, כל שעל נראה ע״כ

 שזה ידוע אם רק זה ממזר, הולד מלאכותית שמהזרעה לדעה שאפילו עוד ונראה
 ממי ידוע לא הכא והרי מעכו״ם, ממזר אין לכו״ע עכו״ם של מזרע אבל יהודי, מזרע היה
 עכו״ם, בבועל תולין כשאפשר ממש בביאה שאפילו עכו״ם בזרע לתלות ויש הזרע. היה

 גם כשר שהוא לקבוע זקוקים אנו שאין יוצא וא״כ הפוסקים. באוצר במקורות היטיב עיין
 אחוזים, 5 של קטן מיעוט הוא מהבעל הזה שהחשש כיון וע״כ מלאכותית מהזרעה נולד אם
 להדחק ולא גוי ומשל המלאכותית מהזרעה שזה יותר לתלות יש ספק ממזר של מהדין גם

 שהרישום נראה כן ועל לרמב״ן ובין מיגאש לר״י בין וזה הבעל של שהוא עפ״י ולקבוע
לבטלו. ויש נכון אינו הבעל שם על

 רק דהוי כאן מועיל לא קנין דין כמו״ש לכאורה האימוץ, מכח ובן אב יחסי ולגבי

 אימוץ שענין האימוץ תנאי את לקיים יש הבן לטובת זה שאם היא והבעיה דברים. קנין
 ניתן כי אם שבממון, דבר שהיא המזונות התחייבות וכן מצוה דין היא הורים בלי ילד

כבן. אצלו מאומץ יהיה שהולד אדעתא

 לקיים רוצה אינה והאם האימוץ, אחר בגירושין נפרדו שהזוג שנתבשרנו ממה אכן

 לבד. אותו זנה והיא המזונות, חיוב על ומוותרת האלו, הגירושין לאחר האימוץ תנאי את
 מכון של מחקירות וכן בחיפה, האזורי בביה״ד שעשו בחו״ד לנו שנתן ומחומר

 ולא יפה עולה אינו זוגה בן עם האם ברשות כשהוא הבן של הקשר המשך פסיכוטרפיה,

 הבן של הביקורים את לבטל שיש נראה אותו שזנה היא בלבד האם כך ובין כתקין, נראה
האימוץ. את לבטל ויש

האם. של הערעור את לקבל יש הנ״ל לאור

שפירא א.

דוחלטד!

מחליטים: המצורפים הנימוקים לאור

י. הילד של אביו אינו א. ד. המשיב כי ולקבוע הערעור את לקבל א.

 י. לילד המשיב בין פגישות לקיים לאפשר פ. ד. המערערת את לחייב אין ב.

תשנ״ג באלול כ״ז ביום ניתן

נדב י.הורוביץ א.שפירא א.
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28053 מם׳ תיק

ירושלים האזורי הרבני הרץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

הייזלר י.שרעבי ס.אב״ד - רוזנטל ח.ש.

התובעו. י.

ד ג נ

הנתבעב. ד. י.

וביטולם צקים קנית הנדון:

 חברה ע״ש הם ה״שיקים״ הנתבע. ע״י חתומים ״שיקים״ ח. מי. קנה התובע
 כובדו לא הצ׳קים התובע לטענת בשקלים. $ 84,000 על העומד כולל ובסך ח. י. שבבעלות

 ביטול הוראת נתן ב. ד. י. שהנתבע לו נאמר בבנק לפירעון הצ׳קים את הציג כאשר כי
לצ׳קים.

 החברה בעלי ח. מי. הלוואה שקיבל וטוען לבנק, ביטול הוראת שנתן מודה הנתבע
 )לדבריו( נתן הנתבע ב. ד. וי. ,$84,000 בסך היתה ההלוואה לפקודתה. היו שה״שיקים״

 ”שיק” את ח. י. החזיר במזומן, מההלוואה חלק החזר בזמן החוב. לביטחון ח. לי. צ׳קים 8
 לו כתב ח. וי. ח., לי. ההלוואה כל את החזיר (24,4,03) מסוים בתאריך לנתבע, הביטחון

 על שקיבלתי ה״שיקים״ סידרת לכך ש״אי כותב ובו לתיק( )שמצורף הפירעון על שובר

 אולם בחזרה, ה״שיקים״ את ביקש הוא הנתבע לדברי מבוטלים״. כ״א )ש״ח( 58000 סך
 ה״שיקים״ את יקרע הביתה יגיע וכאשר בכספת אצלו נמצאים שה״שיקים״ לו אמר י.ח. מר

 שהוא פעמים מספר היו בעבר גם לדבריו, קרועים. הם כאשר ה״שיקים״ את לנתבע ויחזיר
 הפר ח. י. כי לו התברר ובדיעבד למחרת. רק קיבל ה״שיק״ שאת למרות החוב את שילם

 אינו ח. י. ה״שיקים״. את הנתבע ביטל ולפיכך לתובע אלו שיקים העביר כאשר האמון את

אותו. לתבוע אפשר אי ולפיכך ברח או נעלם הוא בארץ, נמצא

משפטיים. - הלכתיים סיכומים הגישו ואף ביה״ד בפני טענותיהם טענו הצדדים

 לא אך שני ומעשר הקדש ולפדיון לקידושין ככסף שדינם הסוברים יש כסף שטרות א.
כסף. בתורת מניר מטבע יועיל לא בקידושין שגם שהעירו ויש הבן לפדיון

ומע״ש. הקדש לפדות ולא אשה לקדש אפשר אי )שיקים( בשטרות ב.

המוגדר דבר למוכ״ז כשטר פועל ששיק שכתבו יש האחרונים דנו שיק של במהותו ג.

התוכן:
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 ששיק שכתבו ויש סיטומתא מדין פועל ששיק שכתבו ויש ״ממתי״ הפוסקים בדברי
 לשלם המורה החותם של מחשבונו הרשום הסך למוכ״ז לשלם לבנק תשלום הוראת הוא
 עושה החשבון שבעל או שלשתן מעמד מדין אם למוטב הלכתית עובר הכסף איך ודנו
מחמתך. צאתי ולכל לך משתעבדנא מדין והוא שליח הבנק את

קידושין לגבי ב. קנין לגבי ככסף מוגדר שיק אם א. רבים נושאים נדונו לשיקים ביחס ד.
ז. דינו מה שיק מזיק ו. מבטל ה. שומרים ד. מוחזק או ראוי היה אם ירושה לגבי ג.

 לשלם צריך אם נפדה ולא בשיק שילם ט. בשיקים השוק תקנת ח. כספים שמיטת לגבי
נוספת פעם לשלם צריך אם ואבד כתשלום שיק קיבל י. נוספת פעם

 אינו שבשיק אפשר השיק תקנת יש שבממרני הסוברים ואף לממרני שיק בין חילוק יש ה.
 יש ע״כ מתוקן דבר קנה בממרני וע״כ בממרני משא״כ לבטל אפשר ששיק שכיון כן

 לספק נכנס והקונה לבטלו שאפשר בשיק משא״כ לקונה לפרוע שצריך השוק תקנת בזה
השוק תקנת בזה שאין אפשר

 א. בראשונים טעמים ד׳ ישנם מחול שהוא ומחלו וחזר לחברו שט״ח המוכר בטעם ו.
 כתב הראב״ד ב. למחול יכול ע״כ מדרבנן היא שטרות שמכירת הטעם כתב הרמב״ם

 לומר שיכול הטעם הר״ח ג. עצמי את לך שעבדתי לא אני ללוקח אומר שהלווה הטעם
 למלוה שעבודים ד׳ שישנם הטעם כתב ר״ת ד. חוב נשאר ולא בחשבונות עיינתי המוכר

 שעבוד וכשפקע למכור ניתן לא הגוף ושעבוד נכסים ושעבוד הגוף שעבוד הלוה על
נכסים שעבוד פקע הגוף

 שאין כ׳ הרמב״ם א. טעם טעמים ד׳ נכתבו מדרבנן אלא אינה שטרות שמכירת בטעם ז.
 שאינו דבר שהיה משום הטעם כתבו תוס׳ ב. בלבד הקנוי הדבר דוף אלא נקנות הראיות
 שטר על נתפס קנין דאין כתב הרא״ש ד. ממון גופן שאין הטעם כתב הר״ן ג. ברשותו

הלוה על נתפס שאין כמו

 על אף מכירה שתועיל תקנו רבנן האם לדון יש מדרבנן היא שטרות שמכירת לסוברים ח.
לגבות. שליחות של בגדר זכות רק לו נתנו רבנן או קנין בר שאינו דבר

 כח אלא נמכרים שהנכסים הכונה אין נכסים שעבוד רק למכור דאפשר דא״ל לר״ת ט.
נמכר הגביה

אחר אלא מצוה משום חיוב אלא ממוני חיוב כאן שאין הכונה אין מצוה בע״ח פריעת י.
 חיובי לשאר זו מצוה בין והחילוק חיובו לשלם מצוה התורה הוסיפה דין עפ״י החיוב
מהמצוה בתולדה הוא החוב מצוה חיובי ובשאר מהחוב בתולדה היא המצוה דכאן מצוה

רק גובים שמיניה או מדאורייתא גובים מיניה אם דאורייתא לאו שעבודא למ״ד דנו יא.
המצוות על כופין מכח

כחו בא הוא והקונה התובע נשאר המלוה שנמכר שיק יב.

תרעומת אלא עליו ללוקח ואין מחובו נפטר למוכר ופרע הלוה וקדם לחברו שט״ח המוכר יג.
מהלוקח נפטר דלא חולקים ויש

שכתבו יש כסף כקנין חשיב אי אחרים על לו שיש שט״ח למוכר הלוקח נתן אם נחלקו יד.
 כיון כסף כקנין שהוה שכתבו ויש דמקבל דעתו סמכא לא למחול שיכול כיון שלא

 גמירות ויש למחול יכול אינו שהרי ככסף חשיב עצמו על ושט״ח לשלם חייב שהמוחל
דעת

עדיפים אחרים של ששיקים וגם משטר ועדיף ככסף חשוב עצמו על ששיקים שכתבו יש טו.
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 דחוי שיק אבל ככסף שדינם ממרני כשטרי חשיבי שיקים דבזמננו אחרים של משט״ח
כשט״ח דינו

 אם לציין יש בכסף לקדש רוצה אם אבל כסף שוה מדין יועיל אשה קידושי לגבי שיק טז.
יועיל

שעכ׳׳ם או כבר וקיבל מתנה היה אם להסתפק יש מותו לאחר וגבאו שיק לבנו שנתן אב יז.
מהבן להוציא שא״א ומסתבר המת דברי לקיים מצוה הוי

שנים פי בו נוטל הבכור ואין כראוי נחשבים שיקים אם לדון יש יח.

המת דברי לקיים מצוה בבריא אמרינן אם נחלקו יט.

השליש בלא אף המת דברי לקיים המצוה מוטלת הבנים על כ.

לעולם בא שלא ובדבר ממש בו שאין בדבר גם שייך המת דברי לקיים מצוה כא.

הושלש דלא אף המת דברי לקיים מצוה בזה יש בערכאות שנעשתה צוואה כב.

משום שומרים מדין נתמעטו ששטרות שאף הפוסקים רוב פסקו וכן הדין בבתי המנהג כג.
ממון כגופן חשיבי כסף שטרי ממון גופן שאין

שמירה חיוב בו ואין שטר שהוא הפוסקים רוב דעת למוכ״ז שטר כד.

 משום עובר אם דנו חזר כשהשיק או דחוי שיק או סגור כשהבנק בשיק שכיר שכר שילם כה.
עובר שאינו נראה הפועל וכשנתרצה תלין בל

גרמא ולא גרמי חשיב מיד נעשה וההזק חברו לממון מזיק כשבעצמו כו.

כספים שמיטת לגבי בשיק האחרונים דנו כז.

תמורתו כקבל וחשיב הקונה מתשלום מגרע לא לאחרים מהמוכר השיק העברת כח.

אחר שיק לתת אותו מחייבים השיק לבעל הפסד יהי׳ כשלא השיק כשנגנב כט.

דין פסק

באנקאנט״א( )בלשונו: מנייר״ ש״מטבע חידש קלד סי׳ יו״ד בשו״ת סופר״ ה״חתם א.

 סלעים חמשה לעניין אבל שני, ומעשר הקדשות בו ולפדות קידושין לעניין גמור ככסף דינו
 כו סי׳ ח״ב אבהע״ז חיים״ ״מחנה ]ובש״ת ככסף, נחשבים כסף שטרות אין בכור פדיון של

 הנאת בתור רק מנייר״, ״מטבע יועיל לא בקידושין שגם החת״ם דברי על להעיר כתב
 דינם האם ״שיקים״, לגבי הדין מה החת״ם דברי לפי לדון ויש כסף[, בתורת ולא באנקטין

 אם ומע״ש, הקדשות ולפדות בהן לקדש ואפשר מנייר״, ״מטבע דהיינו כסף, בשטרות ג״כ

 אשה, לקדש שאפשר שבמה ע״א ה׳ דף קידושין מהגמ׳ שהוכיח לחת״ם פשוט דזה לאו.
ומע״ש. הקדשות בהן לפדות אפשר

 ולא אשה לקדש אפשר אי שב״שיקים״ החת״ם של הנ״ל בתשובה מבוארים והדברים
כתב: שכן ומע״ש, הקדש לפדות

 באותו וליקח למכור שממאן ומי שתצא, עליו המלך שגזר הוא מטבע גדר אבל

 משא״ב וכו׳. בזה הוא צדק ומשפט אמת דין דמלכותא ודינא למלכות ראשו יחייב המטבע
שאם ממון גופו אין עושרו... בימי המלך על ואפילו גדול היותר העשיר על אפילו שטר
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 הם ]כנראה שיין אמבו״ט וקופפ״ר הבאמאטק״א כל וכן זה, על יכוף מי ליקחו שלא ירצה
 אלא אינם משו״ה בתשלומין אותם ליקח מוכרח אדם אין ממשלתיות[ חוב אגרות מעין
בעלמא. שטר

 שחייבים חוקי הילך גזרה המלכות שאם הוא לכסף, החת׳׳ם שמעמיד המבחן הרי

 מלבד כסף בו שנאמר מקום בכל כסף מהווה הוא ממכר, דבר כל על בתשלום אותו ליקח
 כסף וקווינט לוט ה׳ בהם שיש סלעים ה׳ פדיונו קצב והקב״ה מהקב״ה, ״שפודין הבן פדיון

 אפשר דמלכותא מאימתא רק כלום לכהן גם שווין אינם הצורות אלו משא״ב וכו׳ מזוקק

צ״ב״. ועדיין פודין, אין

 לפדות- שאין ג״כ כתב זאלקווע, דפוס מליסא(, )להגאון החיים״ ״דרך ]ובסידור
 מליסא, הגאון )לנכד לאברהם חסד בשו״ת והביאו בשטרות, פודין דאין בבנקנאטין ]בכור[

 מלא במחיר לקבלם אחד כל וכופין שהואיל לאברהם חסד בשו״ת שם וכתב צה( סי׳ יו״ד
ממון.[ הוי אחר, מטבע כמו

 צבי הר ובשו״ת החת״ם, דברי על שהשיג מה קב סי׳ יו״ט עונג בשו״ת בזה ועיין
 פודין ולפי״ז בתו״ד: כתב יב אות ג סי׳ דמאי ובחזו״א החת״ם. דברי מחזק רמד סי׳ יו״ד

 שמענו שלא במה מעשה עושין אין אבל נייר, של במטבע אף עיי״ש[ מע״ש שרק ]כג׳
וצ״ע. כן לעשות אין בפדיונו לזלזולי ליתי דלא ואפשר מרבותינו

״שיק״, לגבי הרי לו, להתנגד אפשר שאי חוקי״ ״הילך הוא ל״כסף״ שהמבחן וכיוון

 כסף של נייר שטרות דווקא לקבל להתעקש יכול ואדם ״שיק״, לקבל מכריח אינו החוק
קידושין. כסף לגבי ולא ומע״ש הקדשות לפדות כסף אינם וממילא ״שיקים״, ולא

 של במהותו הדנים האחרונים בדורות המחברים בדברי במק״א הארכתי כבר ב.
 בהגדרת דרכים שלושה וביארנו ״שיק״. של ל״פעולתו״ ההלכתית ובהגדרה ״שיק״,
״שיק״.

 בספרות שמוגדר מה זה[, כתב ]למוסר למוכ״ז כשטר ”"פועל "שיק" הראשונה:
.”"ממרני הפוסקים

אחר, על לו שיש "שיק" לחברו שמכר במי דן קיט, סי׳ ח״א יצחק" "מנחת בספר
הן. לו ואמר למוכר חייב אכן אם הלווה אצל בירר והקונה

 והאריך סחורה. כל קיבל ולא סחורה על )שיק( הטשעקען שנתן הלווה טוען ״וכעת

 והוא וכו', שמוציאו מי לכל או לפלוני חייב פלוני בו שכתוב כשטר שהוא לברר שם
 ]הלוה[ שפרע ידע שלא טוען הממרני[ ]את שקנאו זה שאם ז[ ]נ, הש״ך וכתב ״ממרני״,

 ע״ג שובר כתב ולא ]למלוה[, לו שפרע אנפשיה דאפסיד ]הלוה[ איהו הראשון, למלווה

 בזה, בטלה הממרני היה ואלו מזה, זה ממרני שקונים בזמננו המנהג וכן וכו', עצמו השטר
 ונודע מחבירו, חפץ כלקח ה״ל ידע דלא היכא ותו וכו׳. ממרני שום קונה אדם שום היה לא

 וכו', השוק תקנת משום מעותיו לו להחזיר צריך דמ״מ שלו, ואינו בידו גניבה שהוא אח״כ
 תקנת דשייך פשיטא המטלטלין מין יותר מזה זה שקונין טובא דשכיח שבזמננו בממרנות

כמו דינו בזה״ז... הנהוג ד״טשעקען״ יצחק במנחת וכתב הש״ך. דברי ע״כ וכו', השוק

אין שמוציאו, מי לכל בו שכתוב כמו דהוי בנד״ד... ובזה שמוציאו... מי לכל כתוב שהיה
ולפסק כנ״ל, להש״ך המכירה קודם ואף כנ״ל לכ״ע המכירה אחרי למלוה שפרע לומר יכול
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 אופן בכל לשלם הלוה דצריך דד״מ הוא באמת אבל עכ״פ, תקה״ש משום שייך הנתיבות
וכו׳. שיהיה

ז: סי׳ חו״מ ת״א(, אב״ד ערנברג, )להגר״י יהושע דבר בספר כתב וכן

 וקנה תמורתו מזומן כסף לו שיתן לבקשו ללוי ובא משמעון צ׳יק שקיבל ״בראובן
 נתן שלא בטענה ישלמו שלא להבנק פקודה שמעון נתן גבייתו זמן כשבא אבל הצ׳יק, את

פקדון״, בתור רק גוביינא לשם לראובן הצ׳יק את

 תקנת בהו שייך לסוחרים שעוברים שצ׳יקים וכתב בממרני הנ״ל הש״ך דברי והביא

בעדו. שהוציא מה כפי להקונה ולשלם לחזור וצריך השוק

 חשיבי בזמננו ״דשיקים כא: הערה סוף ז חלק חושן פתחי בספר בלוי הגר״י כתב וכן

חושן. פתחי ספר בעל בדברי להלן וראה ככסף״, שדינו ממרני כשטר

 יט הערה ח פרק כהלכתו חמץ מכירת בספר ״סיטומתא״, מדין פועל ״שיק״ השניה:
 ג״כ ]המחאה[ שיק שנתינת שליט״א אלישיב מהגרי״ש ״ושמעתי כתב: ז הערה טו ובפרק

 הכוונה אי ברורים אינם והדברים הסוחרים״, ומנהג סיטומתא מצד ממון כתשלום נידון
 מועיל חמץ ובמכירת שהועיל או, מהותית, סיטומתא, מדין ופועל מועיל שה״שיק״

 במכירת גם מועיל כפרעון, שמועיל הסוחרים מנהג שהוא ״שיק״ נתינת אז כי , סיטומתא
״סיטומתא״. היא שיק שפעולת לא אבל חמץ,

 וקנין זכות צדדי למצוא שיש בתו״ד כותב כא הערה י פרק הלואה חושן פתחי ובספר
חושן. פתחי בעל בדברי ולקמן לעיל וראה וכו׳. המדינה מנהג מצד ה״שיק״ למקבל שיש

 ב״שיק״ הרשום הסך למוכ״ז לשלם בנק, תשלום הוראת הינו ״שיק״ השלישית:

 החשבון לבעל לתת מוכן שהבנק מהכסף או לשלם, המורה - החותם של מחשבונו
חובה. ביתרת הוא כאשר גם כהלוואה,

 בזממנו השיק שליטא: בלוי הגר״י כתב כא, הערה י פרק הלוואה חושן פתחי בספר
 הבנק אל כותב בבנק, עו״ש בחשבון כסף לו שיש מי והיינו תשלום, הוראת למעשה הוא

 ודן וכו', וכך כך סך בחשבונו המופקד כסף מתוך )המוטב( לפלוני לשלם הוראה לו ונותן

 החשבון שבעל מדין או שלושתן, מעמד מדין אם למוטב הלכתית עובר הכסף איך שם
 וראה חושן. פתחי בעל בדברי הנוספים הדרכים שני לעיל וראה שליח, הבנק את עושה

הדברים. בהרחבת שכתבנו מה ד סעיף להלן

 לשאלות ביחס ״שיקים״, בנושא לדיונים התייחסות מצאנו הלכתית בספרות

 לנושא התייחסות מצאנו לא יחסית חדש הנו ״שיקים״ של וההליך שהואיל הבאות.)יצוין
 חושן פתחי שליט״א, בלוי הגר״י של ספריו ויצוינו האחרון( הדור של ספרים במספר זולתי

לנושאים. התייחסויות מספר מפוזרים ובו משפט, בחושן נושאים על חלקים

קניין. לגבי ככסף מוגדר ״שיק״ אם א. הם: ל״שיקים״ ביחס שנידונו הנושאים
ב״שיק״. שומרים דין ד. ומוחזק. ראוי ירושה- לגבי ״שיק״ ג. קידושין. לגבי ״שיק ב.
 השוק תקנת ח. כספים. שמיטת לגבי ״שיק״ ז. דינו. מה ״שיק״ ומזיק ״שיק״ מבטל ה.

 ״שיק״ קיבל י. נוספת. פעם לשלם צריך אם נפדה ולא ב״שיק״ שילם ט. ב״שיקים״.
נוספת. פעם לשלם צריך אם ואבד, כתשלום
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דלעיל. לנושאים גם בס״ד נתייחס ״שיקים״, לגבי ההלכתית דעתנו חוות בהמשך

 לבעל אסור החוק לפי ל״שיקים״, ביחס החוקי המצב את להקדים יש בזה, והנראה ג.
 אבל בפלילים, מתחייב ”שיק” והמבטל למוטב, ומסרו עליו שחתם אחרי שיק לבטל השיק

 ה״שיק״, את לבטל ה״שיק״ על החתום ה״שיק״- בעל החשבון- בעל את מונע אינו החוק
 לא אם בפלילים יואשם המבטל רק ביטול, הוראת קיבל אם ה״שיק" את פורע אינו והבנק
כדין. ה״שיק״ את שביטל יוכיח

 דאתי מאן ולכל לך ״משתעבדנא מדין הוא ,כאמור, שדינו ״ממרני״ ומעתה, ד.

 שהחותם שטר הינו לפרעון, אלי השטר את יציג - שיוציא מי לכל משתעבדנא או מחמתך״,
 אין וכה כה בין כזה ]בשטר השטר. את למציג השטר סכום לשלם הגוף״ ״שעבוד השתעבד

 האחד כלפי הוא הגוף ושעבוד מסוים[. אחד אדם כלפי מופנה לא שהרי נכסים, ״שעבוד
 השטר למציג השתעבד שהחותם למפרע הדבר שהוברר ברירה, מדין פועל ואולי שיציגו,
הנוכחי.

 ״שיעבוד כאמור כאן יש שכן השטר, את לבטל יכול השטר על החותם אין ״ממרני״

 קשה ולפיכך השיעבוד, את לבטל יוכל ואיך המוכ״ז - השטר את שיציג מי כלפי הגוף״
 ה״שיק״ על החותם כאמור, יכול, ב״שיק״ שהרי כממרני ה״שיק״ פעולת להגדיר מאד

 שיעבוד שום ב״שיק" שאין מוכח וממילא לבטל, פלילי איסור יש אם גם ה״שיק" את לבטל
חיוב. שום - הגוף

 הדברים בהצגת כבר ״סיטומתא״, מדין פועל ש״שיק״ שהבאנו השניה הדרך גם
 או ״סיטומתא״, מדין ה״שיק״ פעולת את להגדיר הדברים שכוונת ברור לא שכלל העלנו

 כספי, פירעון משמש ש״שיק״ המדינה ומנהג הסוחרים שמנהג עובדא קביעת רק כאן שיש
 לא סיטומתא המושג אך ב״שיק״, שמשלמים שנוהגים המדינה בני עליהם קיבלו וא״כ

 מדיוני שהצבנו לשאלות ביחס הגדרתו ומהי פועל הקנין איך הפעולה״, ״רזי את לנו יסביר
 ושאר מוחזק, או ראוי זה והאם המחזיק. ומי המוציא הוא מי כגון ב״שיק״, הפוסקים
ב. סעיף סוף לעיל כאמור הפוסקים בהם שדנו השאלות

נראה, לא הסוחרים, בין המנהג איך לבדוק יהיה הנידונות לבעיות שהפתרון ולומר

 ושוב האזרחיות, לערכאות השאלות את יביאו והסוחרים הללו, בפרטים מנהג אין שהרי
 עמ׳ יז כרך בפד״ר זה בכגון מש״כ ]וראה פלילים״, ״ואויבינו אלא הסוחרים מנהג זה אין

כפונדקית! כהנת תהא ולא [125

 לשלם לבנק הוראה הינו ש״שיק״ לעיל, שהצגנו השלישית הדרך לי נראה ולפיכך
 עם הבנק הסכם ולפי ב״שיק", הנקוב הסכום את ה״שיק" את אליו שהסבו למי או למוטב

ההוראה. את לבצע חייב הבנק החשבון, בעל

י׳ פרק הלואה )הלכות תשלום הוראת למעשה הוא שה״שיק״ כתב חושן פתחי בספר
 סוף ז בחלק שנכתב כפי ״ממרני״, הוא שה״שיק״ לאמר נוטה מהותית אבל כא(, הערה
 מה להתחבט מקום יש ועדין תשלום, הוראת כאן שיש היא העובדה דהיינו כא, הערה

מתבצע. הדבר ואיך כאן מתבצע
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 פעולה כל שנעשה בלא גרידא, תשלום הוראת ב״שיק״ שיש נראה לענ״ד אולם
 בעל - החותם יכול ולפיכך ההוראה, את ביצע לא שהבנק זמן כל ופרעון שיעבוד וקניין,

 יסתכן לא מההוראה, בו לחזור מוצדקת סיבה לו יש וכאשר ה״שיק״ את לבטל ה״שיק״
בפלילים.

 היה ואלו וטעמו,: השוק, תקנת יש שבממרני שם, הש״ך כתב דהנה בזה, עוד ונראה
 שיביא או הראשון, למלוה שפרע עדים הממרני על החותם ]כשיביא בזה בטלה הממרני

 דהיה ממרני שום קונה אדם שום היה לא לו[ שפרע הראשון המלוה של ידו בכתב שובר
 הו״ל ידע דלא דהיכא ותו לו, שפרע בעדים כת״י נתן שמא או בעדים, לו פרע שמא חושש

 מעותיו לו להחזיר צריך דמ״מ שלו ואינו בידו גניבה שהוא אח״כ ונודע מחברו חפץ כלקח
עיי״ש. הש״ך דברי על לחלוק כתב נ סי׳ שם ובקצוה״ח עיי״ש. וכו/ השוק תקנת משום

 לעיל שם,]ראה הנ״ל יצחק״ ו״מנחת יהושע דבר בשו״ת כתבו הש״ך דברי ועפ״י
 וצריך השוק תקנת יש חברו, של ״שיק״ קנה אחד שאם כה״ג ב״שיק״ הדין דהוא ב[, סעיף

]הקונה[. ה״שיק" את המציג - למוציא לשלם החותם

 יש שבממרני שס״ל לש״ך ואפילו ל״שיק׳/ ״ממרני״ בין לחלק שיש נראה ולענ״ד
 שכבר כפי הוא והחילוק השוק, תקנת משום לשלם חייב שאין ב״שיק״ יודה השוק תקנת

 למחול, לא ואף לבטל אפשר אי שממרני ל״שיק׳/ ״ממרני״ בין הבדל שיש לעיל הקדמנו
 אם ואף הראשון למלוה ששילם הלוה טוען ואם תומו לפי מתוקן דבר קונה הקונה וא״כ
 שאפשר ב״שיק״ משא״ב למוכ״ז, - לקונה לפרוע וחייב השוק תקנת כאן יש עדים מביא

 פרעון, לידי יבוא ולא יבטלו שמא הספק, לבית נכנם ה״שיק״ את שקנה זה א״כ לבטלו,
 ה״שיק״ כאשר גם ב״שיק״, הנקוב הסכום אינו ל״שיק״ המחיר ב״שיקים״ במסחר זה ובגלל

מידי. לפרעון הוא

 אפשר שיהיה שכדי השוק״, מ״תקנת גופא היא ״שיק״ לבטל האפשרות ואדרבה
 כדין שלא לשימוש והתרופה כערבון, ה״שיקים״ ולתת סחורה ולקנות ב״שיקים״ לשלם

 יש הוגן, מסחר בו ויתקיים פרוץ יהיה לא שהדבר כדי אך לבטלו, האפשרות היא ב״שיק״

 "תקנת היא וזו לבטלו יכול אמיתי, גדול, צורך יש אם אבל סתם, לבטלו פלילי איסור
 תקנת משום לקונה שוב שישלם שייך לא ששילם מוכיח כאשר ב״שיק״ וממילא השוק״.

השוק.

 מחשבון הנקוב הסכום את למוכ״ז לשלם לבנק גרידא הוראה מהווה ”"שיק לסיכום,
 מוצדקת, מסיבה ההוראה את לבטל אפשר התקיימה לא שההוראה זמן וכל ה״שיק׳/ בעל
״שיק״. של וטיבעו טיבו שזה משום ה״שיק״, את למציג לשלם צריך ה״שיק״ בעל ואין

 ג״כ סיטומתא, מטעם "שיק" פעולת שמועיל שכתבו מחברים אותם שכל ויתכן

 - הסוחרים ומנהג דמלכותא דינא וזו תשלום הוראת שהיא שכתבנו כפי הדבר יגדירו
וא״ש. בהמשך, וראה בו. ופועלים ב״שיק״ שמשתמשים סיטומתא

 ממרני בין לחלק רצה שליט״א גרוסמן להגר״י ישראל נצח שו״ת בספר דהנה ואוסיף
ל״שיקים":
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 בו שיש בשטר דווקא זה השוק, תקנת יש ממרני, שבשטר שפסק להש״ך ״שאפילו
 שייך ולכן מדרבנן, או מדאוריתא שטרות מכירת אם הראשונים בו שנחלקו שטרות מכירת

 עניין בפתק שייך שלא ואפשר פתק, רק הוא דטשעק נאמר אם אבל השוק, תקנת בשטר
הטשעק עם ילך ששמעון לוי, ע״י לשמעון פתק - טשעק שלח ראובן ובנ״ד ומכירה, קניה

 איבד ]ולוי שבטשעק הסכום ]את[ ע״ח לשמעון שיתנו לבנק הוראה נתן וראובן הפתק, -
 שנודע לאחר וראובן הטשעק, עבור סחורה וקנה הטשעק מצא השוק מן ואחד הטשעק את

 את שמצא לזה סחורה נתן החנות בעל ואם הטשעק[ את ביטל הטשעק את איבד שלוי לו
 שהיה לא ולפי״ז לבנק, הפתק עם ילך החנות[ ]בעל שהוא כלומר הפתק סמך על הטשעק,

 נתבטל ולבסוף כספו, ויקבל לבנק, הטשעק יציג כי בחושבו סחורה נתן אלא בשטר, קנין

 הטעה לא וראובן כספו, יקבל הטשעק סמך שעל בטוח שהיה בזה שטעה ונתברר הטשעק,
 שבעל פתק מסירת אלא שטרות, מכירת ואי״ז אותו, הטעה שמצא זה אלא כלל, אותו

ע״כ. השוק״ תקנת בזה שיך לא וממילא הטשעק, שמצא זה עשה והרמאי בו יבטח החנות

 ולפיכך כדין, אינה ה״שיק״ העברת כלל שב״שיק״ ל״שיק״ ממרני בין שחילק הרי
ב״שיק״. השוק תקנת אין

 כתיבה בלי מתבצעת ליד מיד ה״שיק״ העברת ודאי שזה זה, לכל צריך אין ולדידי
 מיד ה״שיק״ העברת ומועילה דמלכותא״ ו״דינא הסוחרים״ ״מנהג וזה עדים ובלי ומסירה

 כמו או ,”כף תקיעת” כמו קנין לחדש ”"סיטמתא מהני שפיר ולזה סיטומתא, מדין ליד
 שטרות מכירת כמו ומועיל ״סיטומתא״, קנין גדר שזה מוסכם קניין שמהווה ברכה״ ״מזל

ממרני, כמו ממש והוי מדאוריתא, אף מהני פוסקים ולהרבה

 תקנת בו שאין שנ״ל ״שיק״ לבין השוק״, ״תקנת בו שיש ממרני בין ההבדל אבל
 שניתן ״שיק״ של מהותו וזה לבטלו חוק עפ״י ניתן ש״שיק״ לעיל, כדברינו הוא השוק

 שיוכל ב״שיקים״ השוק תקנת גופא שזה שהגדרנו וכפי ביותר מסויימות בנסיבות לבטלו
 אין וממילא בצידו, להיות יכול ש״שוברו״ דבר שקונה יודע הקונה גם שכן ומכיון לבטל,
לשלם. צריך ה״שיק" על החותם

 לבנק הוראה ממרני, ל״שיק״, התיחסויות שלוש במחברים שאין נראה ומעתה,
 כוונתם סיטומתא שמזכירים והמחברים לבנק, והוראה ממרני בלבד: שתים אלא וסיטומתא.

 כאן חסר שהרי לראשון שיש והחובות הזכויות כל עם לשני מאחד הנייר שעובר לאופן רק
 ממרני בין גדול הבדל שיש שכתבתי כפי נראה ולענ״ד סיטומתא, מדין פועל וזה קנין,

 לחייב אין דידן שבנידון לפי״ז נמצא שנתבאר. וכמו לבנק, הוראה שהוא ובהכרח ל״שיק״

שב״שיקים״. הסכום את להחזיר לתובע לשלם הנתבע את

 שלו ״שיקים״ שנתן בראובן שפסק מסרים דין לבית שראיתי מה על אתמה, ולפי״ז

 להלוואה, ללוי בערבות שיתנם כדי לשמעון ״שיקים״ בעשרה ש״ח אלף ושבעים מאה בסך
 ה״שיקים״ את והעביר בחזרה ה״שיקים״ את לקח ולא ללוי ההלואה את פרע ושמעון
 הסכום את לשלם חייב שראובן שם ופסקו מראובן, ה״שיקים״ את תובע ויהודה ליהודה,

 ש״שיק״ דינם פסק את ונמקו לדין, שמעון את או לוי את לתבוע יוכל ירצה ואם שב״שיק״,
הסכום את ה״שיק" את שמציג למי לשלם ה״שיק" בעל של החתימה ע״י התחיבות מהווה
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 אבל אחד, לאף התחייב שלא מודים ה״שיק״ מבעל נגנב שה״שיק״ ובמקרה שב״שיק״,
 את להסב שאפשר יודע ואני הואיל כנ״ל, התחייבות בנתינה יש ״שיק״ לחברו נתן אם

ה״שיק״. את שיציג מי כל כלפי התחייבתי הרי ה״שיק״

 וברגע ששילם, עד אלא התחיבות שאין ודאי שהרי מסתברים ולא תמוהים והדברים
 ההתחיבות כשנגמרה גם לעולם שהתחייב לומר שייך ולא ההתחיבות נגמרה כבר ששילם
 לנו דמנין כדין, שלא ממון הוצאת הוי ולענ״ד המקבל. אצל התעכב ה״שיק״ מה ומשום

מהמוחזק, ממון ולהוציא בהתחיבות כזו אומדנא לעשות

מוחזק. שהנתבע בפרט הנתבע את בנדו״ד לחייב שאין שכתבתי כמו נ״ל ולפיכך

הדברים, ביסוד עוד ונראה ה.

 מחול ומחל וחזר לחבירו חוב שטר המוכר שמואל אמר ע״א: פו דף כתובות בגמ׳
ובשו״ע. ברמב״ם וכ״פ מוחל, יורש ואפילו

 שכבר החוב על ללוה למחול המלווה - המוכר שיכול הדבר בטעם הראשונים ונחלקו
עקריות. שיטות ד׳ בזה ומצינו לאחר. והעבירו מכר

 השטרות ש״קנין משום הוא למחול שיכול הטעם כתב ה מכירה מהל׳ פ״ו הרמב״ם א(

 בלבד, הקנוי הדבר גוף אלא נקנות הראיות אין התורה מן אבל סופרים מדברי הזאת כדרך
 ר״י דעת הוא וכן מוחל״, יורש ואפילו למוחלן יכול עדין לחברו חוב שטר המוכר לפיכך

 שאנץ בתום׳ וכתב שם, בתום׳ ר״ת שיטת וכ״ה המוכר. ד״ה ע״ב פה דף כתובות בתום׳
 שטרות דמכירת הרי״ף דעת וזה להלן(, )ראה מהתורה דהוי ום״ל בו חזר דר״ת שם כתובות

דרבנן

 לך שיעבדתי לא אני ללוקח אומר שהלווה ״מפני הוא שהטעם שם כתב הראב״ד ב(
 אינו מכוחך הבאים ולכל לך משועבד והריני חובו בשטר לו כתב אם לפיכך עצמי, את

 כתובות רש״י דעת הוא דכן כתב ם״ק סו סי׳ ובקצוה״ח חובו. שטר משמכר למחול יכול
את. דדי דברים בעל לאו ללוקח לוה ליה דאמר שם: דכתב ״מחול״ ד״ה שם

 המוכר דיכול משום למחול שיכול הוא שם כתובות ברי״ף שהובא הר״ח שיטת ג(

 פלא שהוא בדבריו והר״ן הרי״ף הקשו וכבר חוב, נשאר ולא בחשבונות עיינתי לומר
 למחול יוכל לא שחייב עדים יש כאשר או למחול, יוכל לא שחייב המלווה יודה אם שלפי״ז

בזה. מחלק מצינו ולא

 לו יש שעבודים ששני ע״ב עו דף ב״ב ובתום׳ שם כתובות בר״ן הובא ר״ת שיטת ד(
 ושיעבוד השיעבוד עיקר והוא לפרוע מחויב שהוא לוה של גופו שיעבוד הלוה על למלוה

 איניש דבר נכסיהו ע״א קעד דף בב״ב כדאמרינן ערב מדין יפרע לא הוא אם נכסיו על
 נמכר אינו הילכך הוא, מכירה בר לא הלוה על למלוה שיש הגוף ושעבוד ביה, ערבין אינון

 שיעבוד פקע ומחלו חזר כי אבל פקע, לא נמכר שאינו ואע״פ בלבד נכסים שיעבוד אלא
 ששיעבוד אע״פ לוה כשמת ומיהו ערב, מדין אלא שאינו נכסים שיעבוד פקע וממילא הגוף
 זמן שכל הוא זה בענין נכסים של ערבותן שעיקר לפי פקע לא נכסיו שיעבוד פקע גופו

 שעבודא אף המלוה מחמת שנפקע זמן כל אבל מהן, ויפרע לנכסיו שירד הלוה ימצא שלא
שם(. כתובות ז״ל-)ר״ן ר״ת דברי אלו נפקע, נכסים של
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ופירוקים. בקושיות השיטות בביאור לדורותיהם והאחרונים הראשונים האריכו וכבר

 במהות שנחלקו עיקריות שיטות שתי כאן לנו יש לומר לכשתימצי ונאמר, ונען
צדדים״[. ב׳׳פגמים ]ולא המכירה

 במכירה, פגמים שיש משום מדאוריתא, חלה לא שהמכירה הרמב׳׳ם שיטת האחת,
 נקנות, הראיות שאין עצמו הרמב״ם שכתב הטעם האחד, עיקרים, פגמים נמנים ובראשונים

 שהוי משום כתבו בע״כ, ד״ה ע״א עז דף בב״ב תום׳ השני, בלבד. הקנוי הדבר גוף אלא

 ]של גופן שאין לפי שם בכתובות הר״ן שיטת השלישי, ברשותו. שאינו דבר של מכירה
 י׳ סי׳ פ״ט בכתובות הרא״ש הרביעי, גמורה, בהקנאה להקנותן אפשר ואי ממון השטרות[

הלוה״. על נתפס דאין כמו חוב שטר על נתפס קנין ״דאין כתב

 ולא הנכסים״ ״שיעבוד על רק אבל מדאורייתא, חלה שהמכירה ר״ת שיטת והשניה,
הגוף. שיעבוד על

 שעל תקנו האם שטרות, מכירת חכמים כשתיקנו וסיעתו הרמב״ם בשיטת לדון ויש ו.

 שתועיל חכמים תקנו בכ״ז וקנין, מכירה בר חפץ זה שאין שעיקרן במכירה הפגמים אף
 מועילה שטרות מכירת אלא שתועיל המכירה במהות כלל תקנו לא שחכמים או המכירה

דברים. לבעל הקונה את לעשות אחר מטעם

 אחרי לרמב״ם המחילה תועיל איך מקומות( )בשני מקשה שרעק״א מצינו שהרי
 טז במערכה ומתרץ החוב. את קנה שהקונה תקנו חכמים הרי מכירה, שמועילה שתקנו

 בין לחלק דכתב גיטין הר״ן בשם בב״ק[ רעק״א מחידושי שהעתיק ב״ה בהגהת ט ]סעיף
 שט״ח מכר לבין מדאוריתא זכה כאילו דגדול ממונא הוי מדרבנן, לאחרים הזוכה דקטן הא

 בהן שזכה אמרינן ולא דרבנן שטרות שמכירת כיוון מחול שהוא ומחלו וחזר לחבירו

 י״ל דבריו ולפי למחול, דיכול אמרו והם אמרו דהם משום דהוא הר״ן וכתב מדאוריתא,
 בתוד״ה ע״א כ דף במ׳ רעק״א ובחידושי הפגמים, אף על מועילה שהמכירה תקנו שחכמים

 ״במכירת והוא שמכר מאחר למחול אפשר איך שהעיר להערה נוסף ישוב בתו״ד כתב ש״מ
 מדאוריתא קנין התפסת משום בו ל״ש דבחוב כיון היינו למחול, יכול דרבנן הוי אי שטרות

 לו ואין גרוע זכות ומש״ה בחוב, זכה השטר הקנין דע״י תקנו מדרבנן אלא בעין, דאינו

 אמרו דהם כהר״ן נאמר לא דאם צרכן די ברורים אינם הדברים ועדין ע״כ, בזה״, גמור קנין
 בב״מ רע״א דברי בהבנת נראה והיה למחול. יכול איך התקנה בגוף היה לא וזה אמרו, והם

 בחיוב גמור קנין לו אין ג״כ סופרים מדברי שטרות מכירת תקנו שחכמים אחרי שגם הנ״ל
 ולא המוכר, במקום החוב לגביית המוכר של כשלוחו רק והוי גרוע״, ״זכות אלא לקונה

 אלא ג, סעיף קכב סי׳ חו״מ בשו״ע כמבואר מההרשאה בו לחזור שיכול הרשאה לכל דמי

 שיזכה השליחות את ומחזקת תקיפה כ״כ היא שהמכירה תקנו סופרים״ ״דברי - חכמים

שיגבה. במה הלוקח

 שטרות שמכירת שלהסוברים לפרש יש ב״מ בחידושי רעק״א דברי שלפי לדין זכינו

 גרוע״ ״זכות לו נתנו חכמים אלא קנין, בר שאינו דבר על קנין חדשו לא חכמים דרבנן,
קנין. ולא לגבות שלוחו של גדר היא שה״זכות״ ונפרש גמור, קנין ולא
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 שיעבוד לגבי שטרות מכירת וסיעתו להרמב״ם לתקן צריך אם להסתפק יש ועדין
 שלדברי תהיה לר״ת הרמב״ם בין והנ״מ נכסים, שיעבוד לגבי שתקנו במה שדי או הגוף

 שעבוד של המכירה ולרמב״ם נמכר, הנכסים״ ״שעבוד ורק נמכר אינו הגוף שיעבוד שניהם
להלן. וראה מה״ת, היא הנכסים שיעבוד לגבי המכירה ולר״ת סופרים מדברי היא הנכסים

 נכסים השעבוד על נתפס והקנין קנין נתפס לא הגוף שבשעבוד ר״ת שיטת ז.
 וממילא המוכר אצל שנשאר הגוף שעבוד פקע למלוה הלוה לו מחל אם ולפיכך מדאוריתא,

נכסים. שעבוד אין

 נכסים היו כשלא הדין מה לדון יש להלן(, )ראה כפשוטו נכסים״ ״שעבוד נפרש אם
 המכירה תועיל שלא נאמר האם נכסים, שעבוד היה לא וממילא ההלוואה בשעת ללוה

 ראה )בפשטות, נכסים שיעבוד של בגדר לא הם הרי מטלטלין הקונה יגבה ואיך בכה״ג,
 השתעבד, זה שעל מהנכסים בכ״ז גובים שכשמת ר״ת בדברי הר״ן של הסברו גם להלן(,

נכסים. שעבוד יהיה ואיך הגוף שעבוד כבר אין דמ״מ קשה

 שעבוד שלגבי הרעק״א[, בהבנת לעיל שכתבנו ]כפי ילמד ר״ת שגם לומר וצריך

 שלוחו הוא הקונה מקום מכל קנין, זה על נתפס שלא לפי חלה המכירה שאין נכון הגוף
 שזה הנכסים שעבוד הגביה״- ״זכות לגבי חלה והמכירה חובו, לגבות המלוה - המוכר של

 וממילא ביותר, המועיל באופן לגבותו שלוחו הוי הגוף שעבוד לגבי אבל הנמכר, דבר הוי
 יכול שהלוה כפי בדיוק ההלואה, בזמן ללוה היו שלא מנכסים גם לגבות יכול שפיר

 שהנכסים כפשוטו זה אין נכסים, שעבוד לגבי המכירה שמועילה לר״ת והיינו לעשות,

 לגבות יכול שהוא לו שיש הגביה״ ״כח אלא המלוה, ע״י לקונה נמכרים המשועבדים
 בזמן הנכם ללוה לו שהיה בין לו שיש נכס ומכל כתפיה דעל מגלימא אפילו ”"מיניה

 ״כח דיוננו לצורך לו שנקרא זה כח דאקני, כתב בלא ואפילו לו היה שלא בין ההלואה
 עליו נתפס שלא הגוף כשעבוד הוי לא וזה קנין שפיר עליו ונתפס מכירה בר הוא הגביה״,

 ששעבוד לפי המוכר כח״ ״בא מעין נשאר הוא עדיין אבל מדאורייתא, שפיר קנה וזה קנין,

 אבל פקע הגביה כח הרי החוב על מוחל וכשהמוכר המוכר, של עצמו החוב דהיינו - הגוף

ודו״ק. בעלים להיות הופך הקונה הגביה לגבי

 ששעבוד ר״ת בו שכתב נכסים״ ״שעבוד ומהו הגוף״ ״שעבוד מהו להגדיר יש ועוד,

 שיטת שהביא בכתובות הנ״ל הר״ן קנין. מועיל נכסים ושעבוד קנין, בו מועיל לא הגוף
 שער יושר השערי דברי וידועים לפרוע״ מחוייב שהוא לווה, של גופו ״שעבוד כתב: ר״ת

 הכוונה שאין ע״א( פ״ו )כתובות מצווה״ חוב בעל ש״פריעת הגמ׳ דברי בהגדרת פ״ב ה

 רק אלא החייב, כלפי ממוני חיוב כאן שאין מקורות, מכמה לכאורה שמשמע כפי כפשוטו
 מצוות כתב: יושר והשערי רש״י[ לדברי צדק״ ״הן ]משום פרעון מצות ממונית מצוה

 חיוב ראובן על חל שאם משפטי דין עפ״י החיוב ענין החלטת אחר הוא חוב בעל פריעת
 שחיוב חיובו לשלם לשמור ומצווה אזהרה התורה הוסיפה אז המשפט חוקי מסוג תשלומים

 קעה )לדף בתרא בבא מם׳ סוף שיעורים ובקובץ לענייננו, הנצרך ע״כ המשפט, חוק עפ״י
 המצווה קודם בע״ח דאיכא ע״כ בע״ח, פריעת היא דהמצוה כיוון פשוט הדבר כתב: ע״ב(

בין והחילוק כלל, מצווה היתה לא חוב היה לא ואילו החוב, את לפרוע היא המצווה שהרי
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 מצווה חיובי ובשאר מהחוב, בתולדה היא המצווה דהכא מצווה, חיובי לשאר זו מצווה
ע״כ. מהמצווה, בתולדה הוא דהחוב להיפוך,

 נראה הר״ן( )כלשון לפרוע״ מחוייב ״שהוא יושר״( ה״שערי )כהגדרת המשפטי והחיוב
 - הזה המשפטי והחיוב מסוים, לזמן לפרוע מהמלווה כסף קיבל שהלווה מהעובדה שנובע

 דהיינו לו, שמעבר מה וכל הגוף״, ״שעבוד הוא שלו את לבעליו להחזיר הטבעי החוב

 ״שעבוד המונח זה ולפי נכסים. כשעבוד נגדירו המשפטי החיוב את לממש האפשרות

 כתפיה" דעל מגלימא ואפילו "מיניה גביה גם ויכלול מאד מורחב הוא ר״ת בדברי נכסים"
 "שעבוד שנגדיר או ברשותו, הנמצאים מטלטלין אפילו מהלוה גביה דהיינו ע״ב( יא )ב״ק

 טריפא ע״י אף לממשו שאפשר שעבוד כולו, הש״ס בכל כפשוטם כאן ר״ת בדברי נכסים״

מלקוחות.

 לאו שעבודא למ״ד אם ב ס״ק לט סי׳ המשפט נתיבות בדברי צדדים שני שהם ויתכן

 המצוות על כופין מכח רק גובין ש״מיניה״ או מדאורייתא, גובין ״מיניה״ אם דאורייתא
עיי״ש.

 ד״ה הזהב פרק סוף ב״מ הריטב״א וכדברי נמכר לא לר״ת כאמור הגוף שעבוד עכ״פ

 מוכר ואינו קנייה עליו חל ולא בעין שאינה ההלוואה גוף למכור יכול שאינו ״משום הא:
 שליח להיעשות יכול הוא השט״ח כשמכר הגוף שעבוד לגבי גם אבל בלבד״, השעבוד אלא

 הנמכר, דבר שהוא הגביה, כח נכסים- השעבוד קניית מכח החוב, לגבות שלו, ומורשה שלו
 שעבוד לגבי המוכר של שלוחו נעשה הקונה ע״כ חוב, בלא מהנכסים לגבות שייך ולא

וא״ש. שקנה הנכסים שעבוד את לממש כדי הגוף,

 ה״מציג והקונה התובע נשאר שהמלווה שהעלינו לדברים ברורה ראיה לי ונראה ח.
 בפ״ב הר״ן לדברי הביא ג ס״ק קא סי׳ בחו״מ הש״ך דהנה כנ״ל, כוחו בא הנו השטר" את

 לעולם אמר אביי וכו', מאן דקאמר נאמן, אינו אמנה שטר האומר יט דדף בסוגיה דכתובות
 והקשה עיי״ש, לזה ונותנין מזה שמוציאין וכו׳ נתן וכדרבי לאחרים דחב וכגון מלוה דקאמר

 )ראובן( לזה ונותנין )שמעון( מזה מוצאין שאין דנהי לאחרים חב הוי נמי נתן רבי בלא הר״ן

 לו יגבו לא למה בבי״ד )ראובן( המלווה כשיתרעם מ"מ )לוי(, ללוה יתבענו שלא זמן כל
 נינהו גוביינא בני לא דשטרות י״ל שמעון(, )של נכסיו שאר לו מגבין שהם כשם זה חוב

 ע״ז וכתב ליה, שמעינן ומהכא לו, מגבין בי״ד אין ממון גופן שאין וכל ממון גופן שאין
 דבי״ד גוביינא עדיף לא מ"מ משטרות מגבין דהב״ד דנהי מידי זה מכל מוכח ולא הש״ך:

 חובו, בדמי לחברו שט״ח דבמוכר היכא כי נתן דרב לאו אי וא"כ עצמו, הבע״ד ממכירת

 וכו׳ דבי״ד בגוביינא ה״ה וא״כ וכו', למוחלו יכול או פרוע או אמנה לו לומר נאמן שהיה

 והרי עלי באת אתה שלי מלוה מכח אלא את דידי דברים בעל לאו לו אומר הלוה שהיה
 ואין וכו׳ שני דלוה בע״ד ראשון מלוה הו״ל מדר״נ השתא אבל אמנה, שהוא אומר הוא

וכו', שלו, הלוה בכח לבוא צריך

 והוא המוכר-המלוה של מכוחו בא הקונה שטרות שבמכירת לש״ך דס״ל הרי

 שיכול כמו נאמן הוא, פרוע או הוא אמנה לחבית[ ]שט״ח המוכר וכשאומר שלו כמורשה
שבמוכר לש״ך שס״ל נראה ולפיכך לר״ת, או לרמב״ם דבריו מסייג לא והש״ך למחול,
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 מכח לגבות כמורשה שעשאהו די אלא ממש, מכירה תיקנו לא לרמב׳׳ם לחבירו שט׳׳ח
 המוכר עבור גובה שהקונה שצ״ל ודאי המוכר, אצל נשאר הגוף ששעבוד לר״ת וכן המוכר,

 או אמנה או מחילה בדרך רק בו לחזור אפשר שאי תקף כ״כ ומעשהו שלו, כמורשה והוא
החוב. תוקף בכך שמשמיט פרוע

 לחבירו חוב שטר במוכר טז, סעיף סו סי׳ השו״ע דברי בביאור הנ״ל לפי עוד ונראה
 האחרונים ופסקו תערומת אלא עליו ללוקח ואין מחובו נפטר למוכר ופרע קדם והלוה

 דיעות ב׳ והם מהלוקח, נפטר לא למלוה הלוה פרע שאם שם הי׳׳א כדעת ולא זו כדעה
התרומות, בבעל

 והלוקח המוכר, הוא האמיתי המלוה עדיין השט״ח במוכר שגם שהסברנו כמו וע״כ

 מסבירים היינו שאם נפטר, למוכר ופרע הלוה קדם אם שכן, וכיון מורשה, מעין הוא
 יפטר איך כלל מובן היה לא המוכר במקום נכנם והקונה לגמרי מועילה שהמכירה כפשוטו

משם. נסתלק שכבר למי ששילם ע״י מחובו

 את עושה המלוה - שהמוכר היא הגדרה שטרות שבמכירת הנ״ל מכל היוצא ט.

 בשיטות תלויה זו הגדרה ואין לבעלים הופך ואינו חובו לגביית מורשה - שליח הקונה
 -הסבת במכירת שגם לומר בשופי אפשר וממילא שנתבאר. וכמו שטרות במכירת השונות

 הוא ״שיק״ להסבת שטרות מכירת בין ההבדל רק הכסף, בעל נעשה הקונה אין ״שיק״,
 ה״שיק״ את לו שהסבו למי הכסף לתת החייב - לבנק הוראה זו שב״שיק״ לעיל, כדברינו
המלוה. עבור החוב את לגבות לקונה הוראה זו שטרות ובמכירת לקונה, -דהיינו

שב״שיקים״, הסכום את לתובע לשלם הנתבע את לחייב שאין הנ״ל כל לפי נמצא
ה״שיקים״. עבור ששילם הסכום את לא ואף

התשס״ד אדר היום ניתן

דודין פסק בשולי
 לאור ב אות בסוף לעיל שפרטנו כפי ״שיק״, לענין בפוסקים בהתיחסות ונדון נחזור

ה״שיק״. מהות את הגדרתנו

קניין. לגבי ככסף מוגדר ״שיק״ אם א.
ס״ק קצ סי׳ חו״מ הש״ך כתב אחרים, על לו שיש חוב שטר למוכר הלוקח נתן אם

כתב שם ובקצוה״ח דמקבל, דעתיה סמכא ולא למחול יכול שהרי כסף כקניין הוי שלא א,
 של חסרון דאין כסף חשוב עצמו על ושט״ח לשלם, חייב שהמוחל משום כסף כקניין דהוי

 להסתפק ויש ח[, ס״ק לט ובסי׳ שם הקצוה״ח ]כ״כ למחול, יכול לא שהרי דעת גמירות

 ב״שיק״ הדין ומה אחרים, של ״שיק״ המקרים, בשני בכה״ג כסף כקניין ״שיק״ נתן אם
 בפחות לימכר כסף״ ״שווה שהוא פרוטה, על ״שיק״ כשנתן היא שהשאלה וצ״ל עצמו, של

 אם אלא שקונה, וודאי לימכר פרוטה שווה בו ויש מפרוטה יותר על ב״שיק״ אבל מש״פ,
כסף. בשווה ולא כסף בקניין דווקא שרוצה התנה כן

משטר, ועדיף ככסף חשוב עצמו על ש״שיק״ כתב )כא(, ג, קנינים חושן, פתחי ובספר

 ממרני כשטרי חשיבי בזמננו ד״שיקים״ אחרים על משט״ח עדיפי ג״כ אחרים של ו״שקים״
הוא המדינה שממנהג נראה לכאורה שבזמננו וב״שיקים״ כתב: )יט( ושם ככסף, שדינם
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 הגרזנ״ג כתב 295 עמוד יב ובתחומין כשט״ח. שדינו נראה דחוי ״שיק״ אבל כסף, שווה
 קנה, לא ודאי כאן, אין משכון כאן אין מנה בסוגיית ורשב״א רמב״ן שלדעת שליט״א

 שהוא מועיל ״שיק״ שגם יתכן א״כ משכון, מועיל בשטר מנה התחייב אם שם ולתום׳
בשטר, כמו מתחייב

 גרידא הוראה הוא שכן קניין לגבי ״כסף״ מהווה אינו ״שיק״ דברינו שלאור ונראה
 כאשר אמורים והדברים דבר, כאן מתהווה לא מהבנק, הכסף את המוטב שמקבל ועד לבנק,

 פרוטה של סכום על הוא ה״שיק״ כאשר או כסף, שווה ולא כסף קניין מדין שיפעל רוצה
 ככסף חשוב ש״שיק״ שכותב חושן הפתחי כדברי ודלא מפרוטה, פחות כסף שווה הוא ואז

 כשט״ח שדינו נראה דחוי ש״שיק״ מש״כ וגם כממרני, הוי ד״שיק״ משום וכו׳ משטר ועדיף
 בדבר, נ״מ ואין דחוי לא ״שיק״ כמו כסף כשווה יהא שלא לו מנין ידעתי ולא קונה, ואינו

 כאן אין משכון כאן אין מנה בסוגיית ורשב״א הרמב״ן שלדעת שליט״א הגרנז״ג ומש״ב

 אמנם גביה, אגיד של חסרון יש עבד וקניין קידושין לגבי שרק משום אינו, קנה לא ודאי
 כסף, אינו ״שיק״ הרי )כאמור( בכסף דווקא רוצה שאם משום ב״שיק״ קונה אינו ביכו״ב

 שה״שיק״ משום התום', שיטת לבין ורשב״א רמב״ן שיטת בין נ״מ אין בש״כ רוצה ואם
לכ״ע. כסף שווה הינו

קידושין. לגבי ״שיק״ ב.

 דוקא שכן ב״שיק״ אשה לקדש אפשר אי בתשובה החת״ם מדברי לעיל שתבנו כפי

 כסף שווה שמדין ודאי זה אמנם ב״שיק״. ולא אפשר, מטבע של הילך שהוא מניר במטבע
 מדין ולא כסף מדין לקדש כשרוצה דווקא הוא החת״ם דמש״ב וצ״ל ב״שיק״, לקדש אפשר
 בשטר מתחייב אם התו״ם שלשיטת שם בתחומין כתב שליט״א הגרנז״ג אמנם כסף, שווה

 לקדש ורצה לבנק הוראה רק הוא ״שיק״ אם אבל יועיל, ״שיק״ נותן אם כן וכמו מועיל

מקודשת. תהא לא כסף מדין

 בין שלו ב״שיק״ בין מקודשת פרוטה( )שוה כסף בשוה מקדש שאם נראה ולדברנו

 דווקא, כסף מדין מקדש ואם חושן[ כפתחי ]דלא דחוי ב״שיק״ וגם אחרים של ב״שיק״
 הגרנז״ג שכתב כפי מידי, ולא נתן ולא לשלם לבנק הוראה רק שהוי משום מקודשת אינה

שליט״א.

ומוחזק. ראוי - ירושה לגבי ״שיק״ ג.

 וקיבל מתנה הוי אם להסתפק יש מותו לאחר עד גבה ולא ״שיק״ לבן נתן האב ]אם
 להוציא שא״א ומסתבר שהושלש, כאן והוי המת דברי לקיים מצווה הוי שעכ״פ או כבר

 )נז( ב פרק ]ח[ חושן בפתחי כתב אחרים[. של ״שיקים״ הוריש האב ואם צ״ע, ועדיין מהבן

 ראוי הוא ש״שיק״ פשוט דזה נראה ולדברינו ראוי, בכלל הם בזמננו ו״שיקים״ שממרני
 וכמש״ב, תשלום הוראת רק הוא ״שיק״ שהרי ומממרני, אחרים של חוב משטרי וק״ו

 קמ״א הנו״ב כסברת שנים פי הבכור יטול לא אחרים של ״שיק״ למוריש היה אם ולפיכך
 אולי אך לכך, עומד אינו מ״מ למכרו שאפשר שאע״פ אחרים של בשטרות לד סימן חו״מ

 בערך כמוחזק יחשבו הם ידים, כמה ״עברו״ שכבר ״שיקים״ השאיר שאם לאמר יש

 ״שיק״ לבן נתן האב אם לעיין יש וכן ליד, מיד להעביר שעומדים משום לימכר, שעומדים
ההוראה את ביצע לא והבן תשלום, הוראת רק הוא שה״שיק״ נאמר אם גבה, לא ועדיין
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 לקיים מצווה לפחות הוי שכאן ונראה מוחזק, או ראוי הוא אם בכסף, יזכה אם האב בחיי
בידו״, ״הושלש הוי ולכאו׳ המת דברי

 המת דברי לקים מצווה דאמרינן המחבר שפסק רנב סי׳ חו״מ בשו״ע ועיין
 דברי לקיים מצווה אמרינן לא שבבריא דס״ל כריב״ש ודלא מת, ולא שציוה בבריא אפילו

 ליורשין שצווה או שם: וש״ך ובסמ״ע לשליש, עכשיו שמסרו והוא בשו״ע: והוסיף המת,
 ובערוך השליש, לא אפי׳ ליתן ליורשין שצווה או שהשליש או ביאר, ז ס״ק ובש״ך ליתן,

 השליש. בלא אף המת דברי לקיים המצווה מוטלת בניו דעל כתב שם ד סעיף השולחן

 שאין בדבר גם שייך המת דברי לקיים דמצווה משמע סו סי׳ וח״ד לד סי׳ ח״ג ובאחיעזר
 לא והבן הבנים לאחד ״שיק״ האב נתן אם ב״שיק״, וא״כ לעולם, בא שלא ובדבר ממש בו

הבן. בהם חכה אמרינן ודאי האב, של בחיותו ה״שיק״ פדה

 דברי לקיים מצוה בזה דיש בערכאות הנעשית שצוואה שכתב באחיעזר שם וע״ע
השלשה. בלא אפילו המת

 דמלכותא דינא פי על תוקף לו שיש שכל כתב קד סי׳ ח״א אבהע״ז משה ובאגרות

 בבנק המופקד שכסף כתב קה ובסימן מזה, גדול קנין לך אין כדיניהם יעשו הבנק ובודאי
 כן דעת ועל המפקיד להם שמצווה למי משעובד הבנק כי לקיים, צריך צוואה זה על ויש

לכתחילה. הבנק השתעבד

ב״שיק״. שומרים דין ד.

 של ובנין מנין רוב דעת ממון, גופם שאין משום שומרים מדין נתמעטו שטרות
 ראה שמירה, בדין והנן ממון וגופו ממתכת כמטבע דינו מנייר ש״מטבע״ הוא הפוסקים

 בתשובה החת״ס הגדרת הזכרנו וכבר דין. בית בכל המנהג שכך ק סי׳ ח״ב מהרש״ם שו״ת

 בתור המטבע לקבל חייב אחד כל החוק לפי אם הוא מטבע לשם שהמבחן קפז(, סי׳ )חו״מ
תשלום.

 חוק אם והוא מטבע לגבי אחרת הגדרה מביא טז סי׳ חו״מ איגרא משולם רבי בשו״ת

 הכסף לבעלים מחזירה הממשלה אין כך על עדים ויש שנשרפו שבנקנוטים הוא הממשלה
 הם שבנקנוטים שכתב קכו סי׳ ח״א אבהע״ז בחת״ס ]וראה ממון. שגופו דבר זה הרי

 שנשרפו עדים יש אם שהרי לראיה, רק שהם מפני השומרים שבועת לענין כשטרות

 וצ״ב. קפז, סי׳ בחו״מ כדבריו שלא והוא לבעלים, אחרים במקומם לתת חייבת הממשלה
 יקבל לא אבדו או נשרפו שאם משום ממש כסף שהוא כתב מקובנא[ ]לרי״א יצחק ובנחל

הם. מנהגים ומנהגים בזה, החוק לבדוק יש ואולי כך, על עדים יש אם גם תמורתם

שמירה, חיוב ואין שטר שהוא הפוסקים של רובם רוב דעת למוכ״ז לשטר ביחס אמנם
בנקנוטים, לגבי שכתבנו דלעיל הנימוקים כאן אין שהרי

 למוכ״ז״- ״שטר ששומר כתב צה סי׳ יו״ד מהדו״ק )תאומים( לאברהם חסד ובשו״ת

 ולא קנין ועושה משעבד שטר והוי השטר הצגת ע״י נוצר והחיוב הואיל המוציאו, לכל
ממון. גופו וממילא שטר ככל ראיה שטר

 פתק הנו לאברהם״ ל״חסד שגם נראה לבנק תשלום הוראת כאמור שהוא וב״שיק״

 תשלום הוראת אלא למוכ״ז שיעבוד כל עושה ה״שיק״ אין שכן לכסף, דמיון כל בלא בלבד
״שיק״. על שומרים חיוב ואין ממון גופו שאין וודאי הסבה[, היתה ]כאשר למוכ״ז
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ב״שיק״ שכיר שכר שילם ה.

סי׳ ח״א שטרנבוך( )הרב והנהגות תשובות בספר מסתפק ב״שיק״, שכיר שכר שילם
 ובספר דחוי, ב״שיק״ או סגור כשהבנק ה״שיק״ כשנותן תלין״ ב״בל עובר אם תתצט

 עובר אינו בו לקנות יכול שהיה כיון וחזר, ״שיק״ נתן שאם כתב קיג עמוד שלמה״ ״משפט
 חזר שאם דנראה בזה וצ״ב שעבר, למפרע שהוברר אמרינן ולא שכיר, שכר תלין בבל

 עבר, שלא יתכן טכנית״ ״טעות מחמת חזר ואם שעבר, ודאי כיסוי לו היה שלא מחמת
 דחוי ב״שיק״ שאף ירושלים, של רבה זצ״ל, פרנק הגרצ״פ מרן מפי מדרשא בבי ומטו

בו. לקנות יכול שהרי שכרו, תתן ביומו של עשה מצות מקימים

ב״שיק״ שכן וכל סגור כשהבנק מסתפק לו הערה ט פרק שכירות חושן פתחי ובספר
עובר, אינו לכך הפועל נתרצה שאם שפשוט וכתב במזומנים, נחשב שאינו שנראה דחוי

 שמשלמים שהרגילות דכיון לענ״ד ונראה המצוה, מקיים אם בזה להסתפק שיש אלא
 תתן ביומו של המצווה ומקיים הפועל כנתרצה הוי במזומנים ולא ב״שיק״ גדולים סכומים

שכרו.

״שיק[ ]מבטל ,”"שיק מזיק ו.

 שו״ע דגרמי, מדיני לשלם חייב בו לגבות יכול ואינו חברו של חוב שטר השורף
כתבו גרמא ולא גרמי הוי שכאן והטעם הכי, דינו חוב שטר המזיק וכן שפו, סי׳ חו״מ

מיד, נעשה ההזק וגם חברו לממון מזיק עצמו שהוא משום כב דף בתרא בבבא הראשונים

 הוא וגם מיד נעשה שההזק משום גרמי, משום שחייב כן הדין ״שיק״ בשורף גם ולכאורה

 שום ללא ה״שיק״ את ביטל החותם אם שגם ונראה חברו. לממון מזיק הוא השורף, עצמו
מידי. והזק ]בפיו[ בידים הזק שהוי משום חייב יהיה , תמורתו שקיבל למרות סיבה

כספים. שמיטת לגבי ”"שיק ז.

 הלוה של ״שיק״ בידו ויש פרוזבול עשה שלא במי טו סי׳ ח״ב חו״מ משה באגרות
 בדינא טשעק לפסול שאסור מאחר כתשלומין גם נחשב ״שהוא כתב השמיטה, דאחר זמן על

 ספק שהוא שמיטה לגבי כתב תמז סי׳ ח״ג שטרנבוך( )הרב והנהגות ובתשובות דמלכותא״

 ונ״ל מבקש. אינו הרי תשלום הוראת זה אם ואפילו לבנק, הוראה או פרעון צורת זה אם
 ביה קרינן דלא משמט אין שנים לעשר במלוה דהרי בכה״ג כספים משמט דלא פשוט דהוא

כאן. נמי והכי יגוש, לא

השוק. תקנת ח.

 בזה והארכתי בממריני, השוק תקנת שיש כתב ם סי׳ בשו״ע ברוך אמרי בהגהות

 וצ״ל ב״שיקים״, הדין דהוא כב, הערה ג פרק ד כרך חושן בפתחי מזה ולמד לעיל,

 שאם לא אבל השוק, תקנת בזה יש למוכרם שהדרך ״שיק״ או ממריני גנב שאם שהכוונה
 בסוף חושן הפתחי כוונת גם זה ואולי , ממנו כשנגנב ה״שיק״ את החשבון בעל ביטל

דבריו.

נוספת. פעם לשלם צריך אם נפדה ולא ב״שיק" שילם ט.

 לחזור צריך דאין פשיטא כממרני דינו ש״שיק״ כיוון כתב קלא סי׳ ח״ז יצחק במנחת

 השטר שבנאבד לפוסקים ואפי׳ לאחרים, ה״שיק״ את העביר המוכר אם שניה פעם ולשלם
בפ״ת ראה יוזק, לא שהלווה בטחונות שיתן לאחר שמקבל אחר, שטר רוצה והמלווה ממרני
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 שייך ולא תמורתו, קיבל דכבר פשיטא כאן מ״מ לקמן(, דברים )הובאו א ס״ק נד סי׳ חו״מ
שילם דהוא המצווה שקיים ודאי כה״ג באתרוג אפילו ונראה למוכר, פעמים שישלם

תמורתו. וקיבל לאחר העבירו שהמוכר ב״שיק״

״שיק״ לו לתת הנותן חייב אם נגנב, וה״שיק״ כפירעון[, ]או כתשלום ״שיק״ קיבל י.

אחר.

 מלגה שמקבל כולל אברך בנידון פורסם(, )לא תשמ״ז משנת בנתניה בביה״ד בפס״ד
 שיבטל הכולל ממנהל וביקש ממנו, נגנב וה״שיק״ המלגה, עבור ״שיק״ וקיבל חודשית,

 לתת הסכים לא אך ה״שיק" את ביטל אכן הכולל ומנהל אחר, "שיק" לו ויתן ה״שיק" את
 מנזק לפצותו ערבויות לתת הסכים והאברך נפסד, מכך לצאת שיכול בטענה אחר ״שיק״

בהגדרת הארכתי ובס״ד תורה. לדין הדין לבית הגיעו והצדדים הסכים, לא והמנהל עתידי

שכירות שכר או בכולל לימוד על שכירות שכר בכלל נכלל אם בכולל מלגה של התשלום
 יש אם בשאלה וגם המלגה בשכר תלין״ ״בל על עובר ואם הלימודים, במקום הופעה על

 לחזור צריך אם לשאלה באנו הדברים הגדרת ואחרי לעיל(, שכתבנו )כמו שמירה דין כאן
 תשובה מהפתחי והבאתי מלשלם. להמנע יכול שבדבר הסיכון שבגלל או "שיק", ולתת
 שטר על להכריז הדינים שנהגו שכתב י סי׳ צדק הצמח תשובת שהביא א ס״ק נד סי׳ חו״מ

 זכויותיו, יתבטל או יום ל׳ תוך לבי״ד יבוא שטר לו שיש מי וכו/ וכך כך הוא שהסך
 ועיי״ש שלו, להמלווה לשלם חייב והוא הכריזו שכך וחתום כתוב הלווה ביד ונותנים

ח״א הרדב״ז ותשובת פרטים, בכמה הצ״צ על שפליג שאול גבעת תשובת והביא שהאריך
מבלי החוב של פריעתו עקב שיגרם מנזק חשש ]ואין אמיד המלווה שאם שכתב קצג בם׳
עוד והביא לשלם. הלוה את כופין שפיר ערב לו ומעמיד אמיד שאינו או השטר[ קבלת

שם[ ב ]בסי׳ שלמה לחמדת רעק״א תשובת ודברי א סי׳ חו״מ שלמה חמדת שו״ת דברי

למלוה. החוב להגבות ומסקנתם

 החששות אף על למלוה לשלם חייב שהלוה ודאי ״שיק״ שנתן דידן שבנידון ונראה
 נמצא לבנק, הוראה הוא ״שיק״ שכתבנו כפי שהרי משכון, או ערב יעמיד היותר לכל או

 ב״שיק״ והרי תלין, בבל ועובר שכירותו דמי את לאברך המנהל כאן לו שילם לא שעדין

 לאברך לשלם שיש ופסקנו מעותיו, שיפסיד סברא כל אין שומר דין אין לעיל שביארנו כפי
 את פרע הבנק ה״שיק״[ ביטול שלמרות ]כגון נזקין לו יהיו ובאם חדש, ״שיק״ הכולל

בדבר. ויפסוק ידון ביה״ד האבד, ה״שיק״

למועד. חזון ועוד ״שיק״, בענין בספרים התיחסויות עוד ישנם

דוחלטד!

 ואף בשיקים הכתוב הסכום את לתובע לשלם הנתבע את לחייב שאין החליט ביה״ד
השיקים. עבור ששילם הסכום את לא

הייזלר י. שרעבי ס. אב״ד - רוזנטל ח.ש.
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172נג/ מם׳ תיק

ירושלים הגדול הרבני הדץ בבית

לאו מ. י.

ם: כב׳ בפני  הדייני

נדב י.דיכובסקי ש.

 המערערתש. ב. בענין:

טו׳׳ר ליפל, ע. ב׳׳ב ע׳׳י

ד ג נ

המשיבמ. ב.

עו״ד אבוש, ע. ב״כ ע״י

מאומצים מזונות הנידון:

 בפתח הרבני הדין בית המקובלים. האימוץ כללי לפי בנות שתי להם אימצו נשוי זוג
 כי המאומצות, הבנות את תפרנס טובה משכורת ומרויחה שעובדת שהאשה קבע תקוה

 בערעור המשיב שהוא והבעל כן לפני לרבנים הלכו הם דלה. ומשכורתו בכולל לומד בעלה

 שהבעל הדין בית קבע זה ולפי המאומצות את לפרנס הרבנים בפני הסכימה שהאשה טוען
 מלפרנסם, פטור שהבעל שקבע הדין פסק על ערעור האשה הגישה עכשיו מלפרנסם, פטור

המאומצות. במזונות לחייבו יש לאימוץ הסכים והוא הואיל כי וטענה

 של ענין כאן שיש ואמר האימוץ בענין ומעמיק מקיף לבירור נכנם הדין בית
 התמורה נותן והוא למאמץ עצמו את נותן המאומץ ותמורה. נתינה בזה שיש מכירה,

 רב דברי את לברר הדין בית נכנם כמובן בילדים. לטפל הנהוגה בדרך במאומץ לטפל

 נקנים הם כי קנין בלי מחייבים המחותנים בין שנאמר מה שכל בנישואין, גידל
 הוא כי המאומצות במזונות חייב האב ז״א שהבעל מקודם קבע הדין בית באמירה.

 אחרי המאומצות. מזונות היינו התמורה, את לתת לחייבו מספיק וזה לאימוץ, הסכים
 האמוץ, צו לקבל לזוג ועזרו שטיפלו הרבנים מאת ובירורים הבהרות הדין בית קיבל כן

 הסכים המאומצות את לזון עצמה על וקיבלה הסכימה שהאשה לאחר שרק ומתברר

 להיפוך, הדין בית קבע הזאת מההבהרה כתוצאה לאימוץ. הבקשה על לחתום הבעל
 את להחזיר הדין בית החליט בסוף למאומצים. מזונות תתן והאשה הערעור את לדחות

 השאלה התעוררה למזונות בנוסף נוספת, פעם בענין שידון דלמטה הדין לבית הדיון
 לדיון הועבר זה גם וכו', חשמל מים דהיינו הבית, החזקת הוצאות את לשלם צריך מי

דלמטה. בביה׳׳ד
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התוכן

 שצו למבקשים ברור כאשר האימוץ, לצו הבקשה בהגשת לראות אפשר ההלכה לפי א.
למאומצים. במזונות המאמצים את יחייב יינתן כאשר האימוץ

 גם מחייב בשטר והתחייבות שטר, וללא קנין בלי מחייב עדים בפני הדין בעל הודאות ב.
עדים. בלי

 את עצמם על לקבל מוחלטת דעת גמירות יש אימוץ בקשת על חותמים כאשר ברור, ג.
אימוץ. אין אחרת כי המאומץ כלפי החיובים כל

וכל ישראל בדיני גם וקיימים שרירים בספרד בכנסיה שנישאו ספרד אנוסי של נישואין ד.
במפורש התנו לא אם אפילו בארץ, הזוג את גם מחייבים שם שבנישואין התנאים

דינא. )שהוא( דמלכותא כדינא בזה נחשב קבוע מנהג וזה הואיל )המביט(

דאורייתא. קנין עושה הזאת ההנאה הצדדים לשני הנאה יש כאשר בנישואין ה.

לילד נותנים המאמצים ותמורה. נתינה מעין בזה יש כי מכר מעין לראות יש באימוץ ו.
כבן. להם להיות עצמו את להם נתן והמאומץ צרכיו כל את

 לצבור מתחייב וכאילו לפרנסו שיצטרך ברור זה הרי ילד לו לאמץ מבקש אדם כאשר ז.
 לומר יש אך קנין. למעשה צורך שאין מודים הכל לצדקה ובהתחייבות צדקה, מטעם

טבעיים. בילדים הנהוגים מזונות גדרי לפי היא שההתחייבות

לאדם. זכין מדין הזוכה כל כמו דין בעל להיות הופך המאומץ ח.

 שהאשה ומה וילדיו, אשתו לפרנס החובה מוטלת ב״כולל״ תורה הלומד האברך על גם ט.
 ולדרוש להפסיק זכותה זמן ובכל התנדבות, בגדר זה הפרנסה עול עצמה על לקחה

כדין. מזונות מבעלה

 הערעור לבסוף )אבל המאומצים במזונות חייב והבעל הערעור נתקבל הנ״ל כל לאור

נדחה(.

דין פסק
 אימצו ב., וש. מ. הצדדים: הלכתית. מבחינה האימוץ נושא לפנינו עולה זה בתיק

 המחוזי. ביהמ״ש ע״י ניתנו האימוץ צוי מקובלים. אימוץ הליכי שעברו לאחר בנות שתי

 והמערערת היות הילדות, ממזונות פטור ב. מ. המשיב כי ברוב קבע בפ״ת האיזורי ביה״ד
 ש״ח 800) מועטה והכנסתו ב״כולל״ לומד המשיב הילדות. את לפרנס הסכימה ב. ש.

 רבנים אצל היו הצדדים לחודש. ש״ח 2400כ- ומשתכרת עובדת המערערת ואילו לחודש(,

 המערערת כי סוכם המשיב, ולטענת האימוץ, לפני שליט״א( מזוז והרב קרליץ נימים )הרב
 הסכים ולדבריו, המערערת, מן להתגרש מבקש המשיב כי יצויין הילדות. את תפרנס

האימוץ. צו קבלת את לאפשר ע״מ רק האימוץ בקשת על לחתום

 הוכח שלגביה אחת בת ממזונות פטור המשיב כי היתה האיזורי בביה״ד המיעוט דעת
הדבר. הוכח לא שלגביה השניה במזונות וחייב לפרנסה, התחייבה שהמערערת

 יש כן ועל לאימוץ, להסכים שוכנע המשיב כי המערערת ב״כ טוען הערעור בכתב
הילדות. שתי במזונות לחייבו
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הלכתית. מבחינה האימוץ בנושא עמדה לקבוע כל קודם יש זה, בענין לדון בבואינו
 לבין המאמץ בין יוצר ״האימוץ (:16 )סעיף קובע (1981 )התשמ״א ילדים״ אימוץ ״חוק

 האימוץ נעשה כאשר ילדיהם״. ובין הורים בין הקיימות והזכויות החובות אותן המאומץ
 חובות את ביה״ד יקבע - לכך האפשרות את מציין לחוק 27 סעיף - רבני בי״ד בפני

 מידה אמות לפי ירושה, דיני מבחינת והן מזונות דיני מבחינת הן המאומץ, כלפי המאמץ
 אימוץ, צוי בת״א האיזורי בביה״ד ידי על ניתנו ואכן וכו׳. הקנאה בהתחייבות, הלכתיות,

 בבתי הנעשה לאימוץ נתייחס כיצד ההלכה. לפי המועילות והתחייבויות הקנאות בצירוף
ההלכה. מבחינת המשפט,

מלא. הלכתי חיוב האימוץ בצו לראות יש מזונות, דיני מבחינת לפחות כי לי, נראה

מבחן לתקופת המאמצים להורים נמסר המאומץ הילד ארוך. תהליך של סופו הוא אימוץ צו
 צו למתן פורמלית בקשה מוגשת התקופה ובסיום - ממושכת המתנה לאחר כלל בדרך -

 ביהמ״ש של דעתו להנחת הוכח באם הצו, ניתן התהליך של בסיומו רק (.32 )טופס אימוץ

לכך. הנדרשים התנאים כל מולאו כי

 האימוץ צו כי ברורה כידיעה אימוץ, לצו הבקשה בהגשת ההלכה לפי לראות ניתן

מזונות. לתשלום התחייבות מעין מזונות, לחיוב יביא לכשניתן

 כתובות במסכת בסוגיא לקיש וריש יוחנן ר׳ במחלוקת הוא בזה לדיון ההלכתי המקור
 )כפי רש״י דעת א. הסוגיא: בפירוש נחלקו הראשונים בשטר״. מנה לך אני ״חייב (קא: )דף

 חייב שאינו במה להתחייב יכול אדם שאין סק״כ( שם והש״ך מ׳ סימן בחו״מ הב״י שפירשה
 הרי״ף דעת ב. בהתחייבות ולא בהודאה, הוא בסוגיא והדיון מידו, קנו אא״כ בשטר, אפילו

 באמירה עצמו, לחייב עכשיו שבא בהתחייבות היא האמוראים שמחלוקת והרא״ש הרמב״ם

בשטר". מנה לך אני "חייב בנוסח: בלבד

״אודיתא״ מדין מועילה ההתחייבות כי זו לדעה פירש סק״א( מ׳ )סימן החושן״ ״קצות
ג. עדים. בפני הודאה בלשון עצמו שחייב והוא כלל, חייב שאינו יודעים ששניהם אע״פ
שהתחייבות אלא בהתחייבות, היא האמוראים שמחלוקת ק״ב דף )כתובות בתום׳ ר״ת דעת

לו. התחייב השטר ובמסירת בשטר, כתיבה ע״י רק חלה זו

ניתן לזה, בהתאם והשלישית. השניה כדעה מ׳( סימן חו״מ )שו״ע נפסק להלכה

ניתן כמו״ב, עדים. בפני הדבר נעשה אם שטר, וללא קנין ללא בע״ד, בהודאת להתחייב
עדים. ללא גם בשטר, להתחייב

 צו למתן בקשה והיא בכתב פורמלית אחת בקשה רק ישנה האימוץ, הליכי במסגרת

 נרשמים מכן לאחר אימוץ״. צו למתן בקשה בזה מגיש הח״מ ״אני בה: שנאמר אימוץ,
 או בע״ד הודאת זו בבקשה לראות קשה המאומץ. ועל המבקשים על שונים פרטים

 פורמלי נוסח מכיל התהליך של בסופו הניתן הדין פסק גם ולפרנס. לזון בשטר התחייבות
 הנדרשים התנאים נתמלאו כי שוכנע שביהמ״ש ״לאחר בו: נאמר בלבד. אימוץ צו של

 בתיק לביהמ״ש בקשה הוגשה שלגביו למאומץ בקשר 1981 התשמ״א ילדים אימוץ בחוק

 כל אין זה בנוסח המבקשים...״ לשמות לבן יאומץ המאומץ כי ביהמ״ש מצוה האמור,
של צו אלא מזונות, חיוב כולל השונים, חיוביהם לגבי המאמצים של חתימה או התחייבות
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 אימוץ, לצו הבקשה מסמך הוא התחייבות, מעין בו שיש היחיד המסמך בלבד. ביהמ״ש
ממשית. התחייבות בו לראות קשה שכאמור

 לראות מקום לכאורה יש מפורשת, כהתחייבות האימוץ את לראות ניתן לא אם גם

 )כתובות גידל רב ע״י נאמרה זו הלכה באמירה״. הנקנים ״דברים מדין שבו ההתחייבות את
 עמדו וכך, כך לבתך נותן אתה וכמה וכך כך לבנך נותן אתה ״כמה ט׳( דף קדושין ק״ב דף

 גם מכך למדים כתובות במסכת הגמ׳ בסוגית באמירה״. הנקנין הדברים הן הן קנו, וקדשו

 ״דברים מכוח לזונה שחייב שנים, חמש בתה את לזון עמו ופסקה האשה את הנושא לגבי
 הנקנים ל״דברים נחשב מאומץ ילד לזון חיוב כי לומר יש מידה באותה באמירה״. הנקנים

חיוב. נוצר מכך וכתוצאה באמירה״,

 - האימוץ צו ומתן האימוץ ותהליך המשפט לבית אימוץ לצו הבקשה הגשת

 בצו שנאמר כפי ילדים״, אימוץ ״חוק של המשפטי במובן ל״אימוץ״ הסכמה משמעותם
מזונות. כולל הנ״ל, שבחוק האימוץ לחיובי הסכמה בזה יש האימוץ,

בקדושין: אמורה באמירה״ הנקנים ״דברים של ההלכה ביאור. טעון זה שענין אלא
 נותן אתה כמה לבנך... נותן אתה כמה מפורשת: בהתחייבות ואמורה וקדשו״, ״עמדו

מפורשת. התחייבות בו ואין קדושין בו שאין אימוץ לגבי גם מכך להסיק ניתן האם לבתך״.

בזה נחלק כ״ז-כ״ח( סימן חו״מ )מהדו״ק ביהודה״ ״הנודע הדברים. את נבחן הבה
דנקנה היא חכמים תקנת ״אטו היא: הנוב״י( של )חתנו מפוזנא הגר״י דעת חתנו. עם

 ומקנה גמר אהדדי דמתחתני מחמת דעתו אמדו שחכמינו הוא חכמים אומד - באמירה

 היא, חכמים תקנת ״ובודאי וכתב: עליו, נחלק הנוב״י דעלמא״. כקנין בעלמא, באמירה
 מועיל מה קנין, האמירה שאין כיון באמירה, ומקני דגמר בכך מה חכמים תקנת לא שאם

 עוד ועיין ט:( דף )בקדושין במאירי מפורשות אלו, שיטות שתי למעשה, דעת״. גמירת

מ״ב. סימן חו״מ מהד״ת בנוב״י

שכתב: כ״ב( סימן )חו״מ ה״חזון-איש״ דברי על לסמוך שניתן נראה למעשה הלכה

 וחבירו לחבירו הדבר להקנות בלבו שיגמור הוא הקנין דעיקר בקנינים לך יהיה גדול ״כלל
 להקנות בלבו גומר בעלמא שבדבור לחז״ל להו שקים דברים ויש עליו. דעתו יסמוך

 ודו״ק מחז״ל, או התורה מן המפורשים הקנינים ע״י רק בלבו גומר שאינו ויש לחבירו,
 החזו״א הביא אלו דברים כן״. ותמצא ופוסקים בש״ס דוק בה, דכולה בה והפוך בזה היטב

עליהם. החזו״א של חותמו אולם אביו, בשם

בספרי )עיין זצ״ל שקופ שמעון רבי בשם הישיבות בעולם גם מפורסם זה יסוד
 קב:( )דף בבא-קמא במסכת הרשב״א דברי על מתבסס הוא י״א(. סימן הקנינים״ ״מערכת

 נכסיו המקדיש ״כל :׳הגמ ופירשה בניו״. בכסות ולא אשתו בכסות לו אין נכסיו המקדיש
 ומזכה קנו ״היאך הרשב״א והקשה מעיקרא״. ובניו אשתו כסות להן שהקנה כמי נעשה

 להפקיע ואפילו לקנות, וזכיה בהקנאה בדעתו גמר הרבה להן קרובה שדעתו דכל וי״ל להן.
 גמירות ע״י נעשה הקנין שעיקר שקופ. שמעון רבי הוכיח זה מכוח דאוריתא״. הקדש מידי

 הוכחה לכך שתהיה שקבעו רק הקנין, חלות את הפועל וזהו והמקנה, הקונה של הדעת

 מעשה, ללא גם קונה קנין, מעשה בלי דעת גמירות שישנה שברור ובמקום מעשה, ע״י
דומה. סברא תוספות( )ד״ה כ״ו: דף קדושין ב״פני-יהושע״ ועיין
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 יהיה ניתן קנין, למעשה נחשבת דעת גמירות כי איש החזון הכרעת על נסתמך אם
 דבר לכל כבן המאומץ הילד את לקבל מוחלטת דעת גמירות קיימת אימוץ בכל כי לקבוע

 מאוד ממושכת המתנה קיימת כי יודעים כולנו מכך. הנובעים החיובים בכל ולשאת
 ענק סכומי מכיסם ומוציאים הארוכה, ההמתנה מן רוחם שקצרה מעטים לא וישנם לאימוץ,

 לאחר רק לאימוץ נכנם זוג לאימוץ. חוקית, לא או חוקית בדרך מחו״ל, ילד להשיג בכדי
 כי ספק כל שאין כך ומכאיבים, קשים רפואיים טיפולים ושל בטן לפרי ערגה של שנים

 משמעותה אימוץ להליכי כניסה לאימוץ. ילד לקבל מאודם ובכל ליבם בכל רוצים הזוג בני
 חוקי. לאימוץ בארץ היחידה הדרך זו שכן ילדים, אימוץ בחוק האמור של מוחלטת קבלה
 מוחלט באופן מתכוונים אינם הזוג בני כי שבקלים קל חשש יעלה שאם לחלוטין ברור

 מסתבר ואופן. פנים בשום האימוץ יאושר לא הנ׳׳ל, החוק לפי כהורים חובותיהם את למלא
 בדברי כאמור - ולבניו לאשתו כסות בהקנאת מוחלטת דעת גמירות קיימת שאם מאוד

 לבת במזונות או - גידל רב כדברי - לבתו נדוניא בפסיקת או - לעיל שהובאו הרשב״א
 בכל לשאת מוחלטת דעת גמירות שקיימת ספק אין - בכתובות בסוגיא כאמור - אשתו

 שללא לכל ברור כאשר וארוכה, מייגעת המתנה לאחר בת או בן לקבל בכדי החיובים

אימוץ. אין זו, קבלה

 בגמירות להקנות שניתן ומנין מפורשת, התחייבות כאן אין שסו״ס הטוען יטען אם
 שראינו כפי מפורשת, באמירה צורך אין שאכן היא לכך התשובה אמירה. כל ללא דעת,

אמירה. שום בזה שאין ולבניו, לאשתו כסות בהקנאת ב״ק במסכת הרשב״א בדברי

רוכל״ ״אבקת )שו״ת והב״י המבי״ט בין המפורסם ההלכתי בויכוח נמצא דומה דין

 הכנסיה. ע״י לבעלה שנישאה ספרד מאנוסי גראציה״ ״דונה של בענינה פ׳-פ״א( סימן

 שרירים בכנסיה, נישואיהם לקראת ביניהם שהותנו הממוניים התנאים אם היתה השאלה

 ואילו זה, מסוג בנישואין גם אמור גידל רב של שדינו סבר המבי״ט ישראל. בדיני וקיימים
 ש״אם המבי״ט כתב דבריו בתוך וישראל. משה כדת בנישואין רק אמור זה שדין נקט הב״י

 כדינא הוי הוא קבוע שמנהג כיון התנה, שלא למי אפילו ההיא במלכות נהוג זה תנאי
 התנאה, ללא גם קיים גידל רב של שדינו מבואר, נושאים״. כן וע״מ לכו״ע, דינא דמלכותא

 מחייב שהאימוץ לכל גלוי כאשר באימוץ, הטעם והוא הדין הוא המלכות. דין זהו אם

חובותיו. את היטב יודע כזה להליך הנכנס וכל במזונות,

 במאירי מפרשים״ ״יש ולשיטת ביהודה הנודע לשיטת לברר יש עדיין זאת כל עם

 לחדש לנו ומנין שתיקנו, במקום אלא קיים ואינו חכמים תקנת הוא גידל רב של שדינו

תיקנו. שלא במקום חיוב

ביהודה. הנודע על מוסבים דבריו איש״ ה״חזון דברי על להסתמך נוכל זו בנקודה גם

 ט', קדושין דאמרו דהא כתב כ״ח סימן חו״מ קמא ״ובנוב״י ה׳(: כ״א, סימן )ב״ק כתב וכך
 דעת. גמר משום דרבנן קנין הוא באמירה הנקנין דברים הן הן וכו׳ לבנך נותן אתה כמה ב׳

 חכמים. תקנת הוא בדעתו דגמר משום דקני חכמים שאמור מקום דכל ז״ל דעתו ומשמע

 חכמים שאמרו והנאה חיתון, הנאת משום דאורייתא קנין דחשיב י״ל וקדשו בעמדו מיהו
ביחס זאת אומר החזו״א דאוריתא״. קנין הוא ב׳ קע״ו ב״ב א׳ צ״ד א׳ ט״ז ב״מ א׳ י״ד גיטין
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 הנאה, שישנה שבמקום יודה הנוב״י גם לדבריו, לעיל. שהובאו בב״ק הרשב״א לדברי
 כתב מ׳ סימן אלחנן( יצחק )לרבי ״נחל-יצחק״ בספר גם דאוריתא. לקנין ההנאה תחשב

 הנאה בין להבדיל שם וכתב כסף. משום דאוריתא קנין הוא ומקני גמר הנאה שבההיא
 בדינו והסיק חליפין. לקנין גם שנחשבת לעולם הנאה ובין בלבד, לכסף שנחשבת לשעתו

התחייבות. בתורת יועיל קנין, בתורת יועיל שלא אופן ימצא אם שגם גידל רב של

 שהנאה כך האדם, חיי כל לאורך ומתמשכת גדולה הנאה היא אימוץ שהנאת ברור
 החזקת עול את עצמו על לקבל מסכים שאדם מהדי ואנן לחליפין, או לכסף נחשבת זו

שמו. על ויקרא ושנים ימים לאורך לגדלו שיוכל בכדי הילד

 כתב שם( )בב״ק עצמו החזו״א וגם מאחר למעשה, בלבד כך על לסמוך קשה אעפ״ב
 של קנין בין הנאה בקנין בין בגמרא, שנאמר מה אלא בזה לנו אין ״מיהו דבריו: בסוף
אלו״. דברים בהכרעת בקיאין אנו שאין דעת, גמר

כדלהלן: זו בנקודה שליט״א פרבשטיין הגרמ״מ ידידי כבוד העירני

 להקנות דעת שגמירת ההנחה סמך על בענינינו ממון להוציא מאוד קשה ״לענ״ד
 השאיר ולא בדעתו, שגומר לחז״ל להו שקים לומר הוצרך החזו״א אף שהרי קנין. היא

 יש הקנין. יחול בדעתו שגומר לנו שיראה מקום שבכל דעתינו לשיקול הדבר את החזו״א
 אדם נחלק ולא החזו״א, יודה שהרי קנין. יוצרת דעת גמירות כל שלא מוכרחת ראיה גם

 קנין ומעשה שטעו הוברר ואח״ב קנין, מעשה ועשה לחבירו דבר שהמקנה כך, על מעולם

 ספק שאין אף על החפץ, את הקונה קנה שלא ודאי ההלכה, ע״פ תקף היה לא שעשו
 שלא ובהכרח קנין, מעשה שעשו חשבו שניהם הרי כי להקנות, דעת גמירות כאן שהיתה

 מעשה בלא הקנאה שתחול כדי החזו״א לדעת ואף מספיקים, להקנות והחלטה רצון כל
 קנין. למעשה א״צ כזו דעת בגמירות ורק מיוחדת, באיכות דעת גמירות נדרשת קנין,

 לנו אין לפיכך כזו, דעת גמירות של ודרגתה תוקפה את להעריך כלים לנו שאין ומכיון

עכ״ד. בפירוש״. חז״ל שהורונו מה את אלא בזה

 לפחות תשובה, יש לדין אם אופן, ובכל כך. הסיק עצמו החזו״א גם לעיל, כאמור
 לקנות התכוין אולם המועיל, קנין שעשה במי זה ענין שהביא. המוכרחת״ ״לראיה ביחס

 הסוגיא יסוד על וזאת הראשונים. בין מפורסמת מחלוקת הוא מועיל, שאינו אחר בקנין
 לא אמות בארבע דנקני, ליה ניחא דבנפילה דעתיה גלי דנפל ״כיון י.(: )דף מציעא בבא

 מחלוקת זו כי הרש״א, בנו שהביא ה׳( רכ״א, )סימן רע״א בשו״ת ועיין דנקני״. ליה נחיא
 שכל לנ״י מודה הר״ן שגם יד-טו( רכ״ב, )סימן לו השיב והרע״א לנ״י. הר״ן בין ראשונים

 יחיד כמקור כך על להסתמך ניתן שלא מסכים, אני זאת עם יחד קנה. המועיל קנין שעשה

לחיוב.

 שבו הצדדים של התחייבות כתב העתק לאחרונה לנו מסר המשיבה ב״כ כי אציין
 בביתינו הילד את נחזיק אנו כדלהלן: לחוד אחד וכל ביחד שנינו מתחייבים ״אנו נאמר:

 לכל נדאג הזאת התקופה כל ובמשך לאימוצו, בקשר המשפט בית להחלטת עד לאמנה
חשבוננו״. על קיומו הוצאות בכל ונישא צרכיו...
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 ממשיך אלא זו, התחייבות מסיים אינו החוקי האימוץ כך. על חתמו הצדדים שני
 מעין בזה לראות ויש לכך, מודעים היו הצדדים שני חוקי. אימוץ של אחרת במסגרת אותה

התחייבות. המשך

 ידי על נמסר המאומץ הילד ותמורה. נתינה מעין באימוץ לראות יש נוספת. נקודה
 להבטיח נועד האימוץ לגדלו, מסוגלים אינם אמו, או הוריו כאשר למאמצים, האימוץ רשות

 וכל בית לו יספקו שהם דעת על למאמצים נמסר הילד הטבעי. הבית תחת חילופי בית לו

 הילד מקבל אכן המאמצים בבית אם היטב בודקת האימוץ רשות לגידולו. הדרושים התנאים
 ותמורה נתינה איפוא, כאן יש האימוץ. מאושר אז ורק והרוחני, הגשמי סיפוקו כל את

 ענין בכך לראות יש צרכיו. כל סיפוק תמורת לו השתוקקו שכה ילד מקבלים המאמצים
 מחייב כזה דבר צרכיו. בכל הילד בהחזקת התמורה ותשלום נתינה, או מכירה של גמור

 במזונות חייב אותו שהקונה עברי מעבד ק״ו לדון גם יש מכירה. הלכות ככל מדאוריתא,

 שחייהם והבנים האשה על התורה ״חמלה כי ג׳( כ״א, )שמות ברמב״ן ועיין ובניו. אשתו
 האדון את צוה ולכן בצרתם, יאבדו שנמכר ועתה הבעל, לידי מצפים מנגד להם תלויים

מאמצת למשפחה הנמסר שילד בודאי .”במקומו להם להיות ידיו מעשה לוקח הוא אשר
בעניו. יאבד לא אליהם, נשואות כשעיניו

 בדברי למצוא ניתן מפורשת, התחייבות ללא גם ילד כלפי שנוצר לחיוב נוסף מקור
 לך הבית בעל לו שאמר הבית בעל אצל מלמד” שם: נאמר ח׳(. של״ג, סימן )חו׳׳מ הרמ׳׳א
 של שעבודו למחול יכול דאינו ולעכבו בו לחזור הבית בעל יוכל המלמד, ונתרצה מעמדי

כיון ״ועוד כך: נימק זו, הלכה מקור שהוא שד״מ( סימן האומנין )פרק המרדכי נער״.
חבין ואין לקטן דזכין שעבודו למחול דאב כמיניה כל ולאו ללומדו, לכן נתחייב ששכרו

 נשוי, שהיה מי פרק דכתובות בתוספתא איתא והכי שעבודו. למחול יכול אביו אין וגם לו
 בביאור לו״. חבין ואין לקטן שזכין כמינה, כל לאו לו, ומחלה אשתו בת את לזון כתב

 שום היתה שלא אע״פ כי מתבאר ג׳. פ״י, כתובות מתוספתא מקור לכך ציין הגר״א

 עליה, מוחל כלפיו ההתחייבות שנעשתה ומי אשתו, בת כלפי או הילד כלפי התחייבות

בעל להיות הילד הופך לילד, הנוגעת עיסקה שבכל מכאן הילד. כלפי שעבוד מאליו נוצר
שהעיסקה לומר ניתן באימוץ שגם כך העיסקה. נעשתה עמו שלא אע״פ ישיר, דין

 ישיר, לבע״ד הילד את עושה - גידולו תמורת מאמצת, למשפחה ילד מסירת - שנעשתה

לחובתו. שעבודו להפקיע ניתן ולא

 ההלכה לפי כתקף המשפט, בבית הנעשה האימוץ את לראות יש הדברים: מסקנת

 אימוץ בשטר צורך יש ובזה ירושה, לענין פתרון בכך שאין מובן, המזונות. חיוב מבחינת
ההלכה. לפי שנעשה

כדלהלן: שליט״א פרבשטיין הגרמ״מ ידידי כבוד העירני כאן גם

ולפיכך הצדדים, שני טובת הוא האימוץ מתנה. נתינת אינה לאימוץ ילד ״מסירת

 שני בין הסכם הוא האימוץ תמורה. המחייב דבר קבלת כעל האימוץ הליך על להביט קשה
לשניהם. תועלת בו שיש צדדים

 צד להפריד אפשר אי לשניהם, תועלת ויש צדדים שני בין הסכם נעשה כאשר
בתמורה. יתחייב מההסכם תועלת לו שיש שכיון ולהניח בנפרד, צד לכל ולהתיחס ממשנהו
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 כנתינה להנשא האשה הסכמת את החשיב שלא בעצמו, גידל רב מדברי לדבר ראיה
לבנך". נותן אתה "כמה תמורה, המחייבת

 רק הוא גידל רב של חידושו דכל "... כתב: נ״א( סימן )אבהע״ז ב״בית-מאיר״ אמנם
 מה שנדר, מה לקיים מחוייב שיהיה אבל הדבר... גוף שיקנה ולענין בענין דבר כשפוסק

 שט״ו, סימן בחו״מ קי״ל דהא ליה ותיפוק ר״ג, של חידושו ומה ראשונים נשואין איריא
 במה א״כ לקיים... חייב הפועל שעשה מיד לפועל, נודר שאדם מה דכל בסמ״ע, וע״ש

 תיתי מהיכי ומקדש, עומד זה פסוק וע״פ בתו, שיקדש כדי לו פסק הבת שאבי החתן יגרע
נפשו״. על שפסק מה בעבור לו נשאת היא אם או יתחייב, לא

 רק חלה לא התחייבות אף ולדעתם הבית-מאיר, על חולקים הפוסקים כל הרי אבל
 זו שאין מפני כשכירות, להנשא הסכמה להחשיב שאין ובהכרח גידל, רב חידוש בגלל

עכ״ד. דידן״. בנידון ה״ה וא״כ הצדדים. שני טובת הן והנשואין אחד, לצד נתינה

 ״נתינה״ כאן יש כמכירה. אלא כמתנה, מוגדר אינו האימוץ לדבריו. מסכים אינני

כדין. הילד את לפרנס היא המאמצים מן המתבקשת המינימלית התמורה .”ו״תמורה

 ביחס סק״ה(, ם׳ )סימן ה״תומים״ בדברי מצויה ותמורה״ ״נתינה של ההשקפה עצם
 ט״ז-י״ז(: פי״א )מכירה הרמב״ם דברי את בזה פירש ה״תומים״ עצמו. גידל רב לדברי
 ואין היא, מתנה כמו שזה נשתעבד, לא מידו שקנו אע״פ קצוב... שאינו בדבר עצמו ״חייב

 חייב בתה את זן שיהיה אשתו עם הפוסק מה ומפני במתנה... שנתנו ומצוי ידוע דבר כאן
באמירה״. הנקנין לדברים דומה והדבר נשואין, בשעת שפסק מפני לזונה,

קנין, בלא לבד באמירה נקנה היה קדושין בשעת היה ש״אילו ה״כסף-משנה״ וכתב

 ופירש קנין״. ביה ומהני קדושין לבשעת קצת לי דומה נשואין בשעת שהוא ומפני

 חל, חיובו אין קצוב שאינו בדבר עצמו דמתחייב לרמב״ם ליה סבירא ״ע״כ ה״תומים״:
 אחר דבר למולו מתחייב כשנגדו אבל כנגדו... דבר בחיוב הזוכה לו מתחייב כשאין היינו

 בפוסק לרמב״ם ס״ל ומעתה קצוב... בלתי אפילו אופן בכל בחיוב עצמו מכנים זה הרי
 לעצמו האשה וקונה מכר כמו זה והרי לו, לקדש נתרצית והחיוב הפסיקה דע״י קדושין בעת

 דמתחייב שנים ה׳ בתה לזון קדושין בעת בפוסק למה כלל שאל לא ולכך דמהני. פשיטא

 דכבר כמתנה הוי אז הא למה, דמהני בקנין נשואין בעת הפוסק שאל רק מכר, כמו דהוי
 לדברים עדיין דומים הם הרי נשואין בעת עוד והוא הואיל תירץ וע״ז מקדם לו נתקדשה

הנשואין״. גמר עד ״מאירוסין הפסיקה נגמר לא עדיין כי באמירה, הנקנים

 נעשית שבאירוסין אלא ותמורה, במכירה הוא גידל רב של דינו שאכן מדבריו מבואר

המכירה. גמר הן והנשואין לו, נקנית שאז כיון העיקרית המכירה

 קדושי מאשר פחות לא ותמורה מכירה היא לאימוץ ילד שקבלת ספק כל לי אין

 סיפוקם על באים לילד, שנים במשך הגדולה והערגה הזוג בני על העוברים הימורים אשה.
 אלא התמורה, לתשלום מיוחדת בהתחייבות צורך אין מכירה, של שבענין כך האימוץ. ע״י

 תמורה מחייבת לאימוץ ילד מסירת בתמורה. לשאת ההתחייבות את יוצרת עצמה המכירה

 תמורת נעשה שאימוץ ארצות שבאותן ספק לי אין לילד. וכלכלה פרנסה של מינימלית
הממון בתשלום המאמצים את תחייב לאימוץ, הילד קבלת הרי דולר(, אלפי )עשרות כסף
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 תמורה בהן דורשין שאין הארצות של חלקן יגרע ומדוע הילד, את לזון לצורך נוסף הרב,
המאמצים? ע״י הילד של בגידולו ומסתפקים האימוץ, עבור במזומן כספית

 אינו אשתו, בת את לזון דמתחייב והתומים הרמב״ם שנדון כמובן להדגיש צריך

 נישואין היא שם האמורה התמורה לכן אשתו, בבת ענין לו שיש בבעל מדובר לא כי אימוץ
דבר. לכל ותמורה מכירה מהוה ילד אימוץ אבל הבת, של אמה עם

 על והסתמך דומה, בדרך ברמב״ם שפירש שם( )לרמב״ם האזל״ ב״אבן גם ועיין
 דרך במתחייב אלא אינו קצוב שאינו בדבר קנין מהני דלא הרמב״ם דסובר ״דמה הריטב״א,

 דלא אף נשואין בשעת התחייב דאם כתב ולכן שכר... בנוטל ולא חסדים וגמילות מתנה

 התחלת דהוא אירוסין בשעת דוקא דזהו קנין, בעי דלא באמירה הנקנין כדברים ממש הוי
בקנין״. שנתחייב מה דמהני זה לענין מועיל נשואין בשעת מ״מ החיתון...

 עליו נחלקו כי ”ל״בית-מאיר ביחס שליט׳׳א פרבשטיין הגרמ׳׳מ של להערתו ביחס גם

 מעין בזה לראות ניתן לא מדוע מבין ואינני מפורשת, מחלוקת מצאתי לא הפוסקים, כל
 בשכירות והרי פרנסתו. תמורת עמם, להיות למאמצים כנשכר הילד את ולראות שכירות,

 דינא לפי ספק ובלי סק׳׳ב(, כ״ג סימן )ב״ק החזו׳׳א כמש׳׳ב דמלכותא דינא לפי הולכים

במזונות. המאמץ חייב דמלכותא

 ע״מ לה ״חלוץ קו.(: )דף יבמות במסכת הידועים רש״י דברי את גם לכך לצרף יש

 לקיומי איחייבא מיהא מיפסלא לא בהכי דחליצה ואע״ג רש״י: וכתב זוז״, מאתים לך שתתן
סק״ד. רס״ד וסימן סק״ד פ״א סימן קצוה״ח ועיין דעלמא״. שכירות כשאר מדינא תנאה

 פרענקל מהר״ב בהגהות גם ביטוי מוצא ״שכירות״ או ותמורה״ ״נתינה של זה ענין

 באתן עני לחתן שהתחייבות שם נאמר י״ב(. סימן )ל״בית-מאיר״ הבית״ ״צלעות על זצ״ל
 אינו עני שהחתן דמפאת ״י״ל בהגהה: פרענקל מהר״ב וכתב לצדקה. נדר מדין מועילה

 המשודך, לוקח שמתקשר בעבור רק צדקה, או מתנה בכלל זה אין חתן דלגבי נדר, בכלל

 הנשואין את לראות נוסף מקור לנו שיש כך עני״. עם וממכר מקח העושה כמו והוי
כעיסקה.

 שליט״א פרבשטיין מהגרמ״מ שקבלתי נוספות הערות כאן אצרף הענין להשלמת
דבריו: ואלו ההלכה. לפי האימוץ בהגדרת

 בבב״מ המפורסמת הריטב״א משיטת לענינינו ללמוד שאפשר דעתי על עלה בתחילה

ע״א(. )ע״ד,

 לו שנתן כיון כלל, תשלומים עליו קבל שלא אע״פ דהכא תירץ הרב ״ומורי וז״ל

 הבטיחו שזה אלא אחרים, ע״י או עצמו ע״י לוקח היה הוא ואלמלא סחורה, ליקח מעותיו
 בהבטחתו, שהפסיד מה לשלם חייב הוא הרי כן, ע״ד מעותיו לו ונתן עליו וסמך לו, לשיקח

 פועלים שכירות ענין וזה ערב, מדין משתעבד ממונו לו ונותן עליה דסמיך הנאה דבההיא

 מה להם לשלם חייב שבערב או בהן, כשחזרו שמפסיד מה לבעה״ב לשלם שחייבין
גדול״. דין וזהו פיו, על שיפסידו במה לזה זה נתחייבו זה על זה שסמכו דכיון שמפסידים,

 נמסר היה לא אילו לאימוץ שנמסר תינוק אותו שהרי כן, בענינינו נאמר אנו אף
מזונות, ולקבל לגדול טובים סיכויו והיו אחרת, למשפחה נמסר היה הרי זו, למשפחה
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 בקבלת הוא אף יתחייב שיזונו, ע״ד לו כשנמסר לאימוץ אותו שיקבל רב אותו ולפיכך
 למעשה בזה ואי״צ ערב, מדין אחר אימוץ בכל לקבל היה שיכול מה את לזונו התינוק

 שהיו מה לשלם לפועלים בעה״ב התחייב לבד ההסכם שמכח ופועלים בעה״ב וכמו קנין,
בפירוש. כך על שנדברו ובלא קנין, מעשה כל בלא אחר, במקום להרויח יכולים

 כל זכות לאדם יש כאשר אמנם הנושאים. בין לחלק יש העיון לאחר לכאורה אבל

 להרויח או עצמו, להשכיר כגון להרויח, זו זכותו לנצל היה ויכול בגופו, או ברכושו שהיא,
 ויכול אחר, ממקום להרויח האפשרות את איבד פיו שעל הסכם עמו עשה וחבירו כספו, ע״י

 אם בו. להרויח כספו שקבל או אצלו, לעבוד אותו ששכר כגון זה, הסכם ע״פ רק להרויח

 במקום זכותו על ויתר פיו שעל כיון הרי הרויח, לא הפועל שוכר או הכסף מקבל באשמת
 מדין להרויח היה שיכול מה את לשלם ומתחייב ע״פ ממון כהוצאת נחשב זה ויתור אחר,
ערב.

 לקבל יכול שהיה אדם אבל ממונית זכות קודם לו היתה כאשר אמורים הדברים
 נחשב זו אפשרות איבוד אין חבירו, עם הסכם מחמת זו אפשרות אבדה אם אפי׳ מתנה,

ערב. מדין חבירו את לחייב אפשר אי וממילא ממון, כהוצאת

 והיא ממונית זכות אינה לכאורה לאימוץ להמסר התינוק של האפשרות בענינינו אף

ערב. מדין לחייב אין ולכן מתנה לקבל כאפשרות

 במצב תמיד הוא הרי לאימוץ הנמסר הקטן אחר. מצד לבא אפשר שאולי לענ״ד נראה
 אימוץ בר הוא שהילד הקביעה שלבים, שני קיימים באימוץ הוריו, אצל להשאר יכול שאינו

 מסירת הוא השני והשלב הראשון, השלב היא מהוריו, הציבור ע״י הילד נטילת שמשמעה

המאמצת. למשפחה הילד

לו. לדאוג הציבור על המוטל כעני אימוץ בהליכי הנמצא ילד של דינו לפיכך

 יצטרך שהוא לו וידוע לאימוץ, ילד לקבל מבקש אדם שכאשר ברור שהדין נ״ל
 הילד שנטילת ספק אין כי הצבור, של זה צדקה חוב עצמו על מקבל הוא הרי לפרנסו,

 התחייבות מדין דנין אנו אם לפ״ז פרנסתו. את עליו מקבל שהמאמץ לציבור כאמירה היא
 צורך בה שאין מודים הכל לצדקה בהתחייבות שהרי קנינים, בהלכות לדון עלינו אין צדקה,

קנין. מעשה לכל

לפי ולא התחייב, כמה אומד לפי הוא האב את שיחייבו החיוב זה שבאופן כמובן
זנים שאתם זה עני לציבור האומר שהרי לצדקה, לתת כעת ויכולתו זו בשעה הכספי מצבו
מצד ולא עצמו, על שקבל צדקה נדרי מהלכות הוא חיובו לפרנסו, עלי מקבל אני אותו

חייב צדקה כמה ישומו לא מנכסיו, ירד אם ואף בממונו. לעשות שחייב צדקה מצות עצם
עתה. שהוא כפי רכושו במצב לתת זה אדם

 התומים בדברי מצאנו עצמו על אחר של הצדקה חיוב נטילת של זו לאפשרות מקור
 יגבו שלא הסכימו העיר ובני לעיר, שבא חדש בתושב הוא דבריו נדון י״א( ס״ק מ״ב י׳0)

 ונחלקו שבויים, לפדיון לגבות הוצרכו מכן לאחר נפשות. לפי אלא ממונו, לפי צדקה ממנו
צדקה. בכלל הוא שבוים פדיון האם ביניהם
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 מחלו העיר בני אם אף וא״ב בדשלב״ע, מועילה אינה הרי דמחילה ההומים ע״ז וכתב
 שבויים מחלו הם אם ועוד אח״ב, רק שנוצר השבויים פדיון חוב על מחילתם תחול איך לו

מחלו. מי

 חיוב את עצמו על קיבל שהציבור שמשמעו שעשו, ההסכם את לפרש יש ובהכרח
 והיינו נפשות, לפי חיוב מאשר יותר זה חיוב יהיה אם החדש, הדייר על שיוטל הצדקה

זה. חיוב לשלם עצמו על קיבל הציבור אבל מחיובו, נפטר לא הדייר שבאמת

הציבור. של הצדקה חיוב את עצמו על קיבל היחיד להפך, הדבר ובענינינו

 הציבור לציבור, היחיד בין צדקה בעניני ויכוח שבכל וכתב שהוסיף בתומים ועיי״ש
 עולם, של מלכו חוק הוא ״דהצדקה מוחזקים שהציבור נפסק שבמיסים וכשם המוחזקים, הם

וכו׳״. חמור ודם בשר מלך מם יהיה ולא מסים, והיינו העיר, בני על והוטל

דבריו: ואלו שליט״א״ בלייכר הגר״מ מכבוד קבלתי נוספת הערה

 מזונות לילד היו ידם, על מאומץ היה לא אם דמסתמא דגרמי, מדינא גם לדון ״יש
 ששכר כמי הוי וא״כ ביתום. סק״ט וסמ״ע ב׳ סעיף ע״ב סימן חו״מ עיין - אחר ממקום

 דגרמי. מדינא שכרם להם לתת דחייב עבודה למצוא יכולים אינם וכעת בו, וחזר פועלים
במזונות״. המאמצים את לחייב יש ולכן בזה[. שפועל מה סק״ב של״ג סימן קצוה״ח ]עיין

אלו. הערות על אשיב

 נאמר לא ולמה אימוץ. לענין הריטב״א בדברי להשתמש אין מדוע הבינותי לא א.

 של בביתו כפועל או כעבד עצמו את להשכיר או למכור זכות יש אדם שלכל
״מוכרים״ האימוץ״( )״רשות שאפוטרופסיו המאומץ הילד יגרע ולמה חבירו.

 על בכך ויענה המאמצים בבית שישהה ע״מ לטובתו, אותו ״משכירים״ או
 בדמות כך על לשכר הילד זכאי יהיה לא ומדוע בביתם. הגדל לילד תשוקתם

מזונות.

 הגרמ״מ שציין כפי מיגבלות בו יש אבל ההלכה, מבחינת יתכן צדקה מדין חיוב ב.
 גדרי לפי כמתחייבים אותם לראות יש כזה, בחיוב גם אולם שליט״א. פרבשטיין

 בקנין ממנו שקנו ש״אף סקמ״א צ״ז סימן בחו״מ ה״פרישה״ דברי וכעין מזונות,
 תורה שחייבתו מה פי על אם כי קנה לא מ״מ ומזונותיה, כתובתה על סודר

 מזונות גדרי לפי היתה לפרנס שהקבלה י״ל כאן כמו״ב הנהוג״. וכפי וחז״ל
טבעיים. בילדים הנהוגים ילדים

 גופו נזקי שונה ובזה ״שבת״, מדין שהוא הקצוה״ח כתב דגרמי, מדינא חיוב ג.
ממלאכה. לביטול אלא למזונות שייך אינו כמובן ״שבת״ דין ממונו, מנזקי

 הזוכה שהוא בעיסקה לקטן, שיש המיוחדת הזכות לגבי של״ג, בסימן הרמ״א דברי
 את לזון ״כתב ה״ג: פ״י כתובות בתוספתא כאמור מקורם קנין עמו נעשתה לא אם גם בה,
 מן ברור לא כאמור, לו״. חבין ואין לקטן שזכין הימנו כל לא לו, ומחלה אשתו בת

 למרות בע״ד. להיות הקטן הופך כיצד ברמ״א. שהובאו המרדכי ומדברי התוספתא
על שכתב רכ״ג( אות )פסחים דיסקין מהרי״ל בשו״ת ועיין עמו. נעשתה לא שהעיסקה
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 שכרו. לא והוא לנער, כלל נשתעבד אטו עיון, לדעתי צריך ״ומ״מ הנ״ל: המרדכי דברי
לאב״. מחוייב והוא בנו, את ללמד מצווה שהוא כיון נתן, דר׳ שעבודא דרך על הוא ואולי

 בחוב אלא דר״נ״ ״שעבודא המושג את מצאנו לא הבנה. קשיי דיסקין המהרי״ל דברי

לנושה נחשב שראובן י״ל אזי - בלוי נושה ושמעון בשמעון נושה ראובן כאשר ממוני,
המוטל הגוף בחיוב מדובר כאשר אולם לו״. אשם לאשר ״ונתן האמור: מכוח לוי של ישיר

אחד מגוף החיוב את להעביר דרך שום אין שמעון, כלפי לוי ועל ראובן כלפי שמעון על
המלמד אל תורה, בנו את ללמד האב על המוטל החיוב את להעביר ניתן וכיצד לשני.

 שכירת שמשמעותו ממוני לחיוב האב חיוב את לתרגם ניתן אם גם ועוד. זאת אביו. שאינו

 הנער, של אביו להיות הופך אינו כי בלבד, ״פועל״ בגדר הוא המלמד הרי לבנו, מלמד

 הלומד המרדכי, מן לקוחים הרמ״א דברי ויותר, ממוני. משעבוד בו לחזור יכול פועל והרי
 לזון חיוב כל האשה על מוטל שלא למרות אשתו, בת את לזון במתחייב התוספתא מן זאת
בתה. את

 דוקא מיוחדת הלכה אינה לו״, חבין ואין לקטן "שזכין התוספתא: הנמקת למעשה,

 סימן אבהע״ז בשו״ע ואכן גדול. הוא אם גם בפניו״ שלא לאדם ״שזכין הוא הדין בקטן

 שם ועיין גדולה. לבת ביחס הגבלה כל נזכרה ולא להלכה, התוספתא הובאה ג׳ קי״ד,

סק״ו. בב״ש

 הזוכה שלישי צד שיש מקום שכל לאדם״, ״זכין בדין כללית הלכה שלפנינו כרחך על
לאדם״. ״זכין ההלכה מכוח בע״ד להיות שלישי צד אותו והפך צדדים, שני בין בעיסקה

 נאמר: שם בסוגיא נ״ג(. דף )כתובות רי״ד בתום׳ דעות שתי מצאנו זה בענין ואכן,

 וכתב אחילתא״. אחולי טעמא מאי דכרין. בנין כתובת לה אין לבעלה כתובתה ״מוחלת
 פלוני, חפץ ללוי שאתן בסודר ממני קנה לשמעון שאמר שראובן מוכח ״מכאן רי״ד: התום׳

 ללוי ולהפסיד למחול יכול אין למחול ירצה אם אומר )והרב מוחל למחול שמעון ירצה אם

 הוא דלוי זכותא אמרינן ולא מזה(, זה ללמוד ואין לזה זה דומה ואינו בשבילו, שקנה מה
 אלא אתני לא דבעל ומשום היא, דבנים זכותא הכא דהא למחול, שמעון של הימנו כל ולא

למחול״. יכולה היא אשה, בהדי

 לזוכה שאין הנ״ל בסוגיא האמור מן ללמוד ניתן אם היא, הדעות שתי בין המחלוקת
 כתובת לה אין כתובתה ״ממוחלת ללמוד ניתן והאם צדדים, שני בין בעיסקה מעמד כל

 עצמה, הכתובה היא דכרין בנין כתובת ברור: הנושאים בין ההבדל זה. לענין דכרין״, בנין
 לה, המגיעה הכתובה את למחול רשאית שהאשה וכיון אמם, מות לאחר לבנים העוברת

 שרק הבנים של נפרדת זכות היא שכב״ד סוברת האחרת השיטה ב״ד. כתובת אין ממילא

 לגבי מכאן ללמוד ניתן אזי בה, לפגוע האשה ביכולת אין כן על הכתובה, בערך נמדדת

שלישי. צד זכויות

 קטן הזוכה, של מעמדו וענינו יותר, כללי התוספתא הסבר כי מהנ״ל מתבאר עכ״פ

 הדין הוא בע״ד להיות הופך שהזוכה להלכה נפסק כאמור, בע״ד. להיות שהופך גדול, או
דבר. לכל בע״ד להיות הופך מאומץ ילד
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 בשנת נישאו הזוג בני כי עולה שבתיק החומר מן בנדוננו. האירועים את נבדוק עתה
 800כ- )משתכר בכולל לומד הבעל תקינים. היו לא המשפחה וחיי נולדו, לא ילדים תשל״ז.

 הבעל את שכנעה האשה לחודש. ש״ח 2400כ- ומשתכרת עובדת ואשתו לחודש(, ש״ח
 הבעל עליה. הפרנסה עול כך ובין מאחר - לזוג רק ניתן ואימוץ מאחר - לאימוץ להסכים

 שניה. ילדה מכן ולאחר אחת, ילדה אימצו מלכתחילה אימוץ להליכי פנו והם הסכים
המקובלים. האימוץ כללי כל לפי בת׳׳א, המחוזי בביהמ׳׳ש נעשה האימוץ

 הצדדים נמצאים כעת בעבודתה. המשיכה והאשה ב״כולל״. בלימודיו המשיך הבעל
 טען הבעל בפ״ת. הרבני בביה״ד הילדות למזונות תביעה הגישה והאשה גירושין, בהליכי

 מכבוד מסמכים הוצגו הדיינים בפני הילדות. את לזון הרבנים בפני התחייבה אשתו כי
שליט״א. מאזוז מאיר והרב שליט״א קרליץ נסים הרב הרבנים

 הסכם על לי ידוע ״לא תשנ״ג(: באדר א׳ )מתאריך אחד במכתב קרליץ הרב כותב
 ״...אף כותב: תשנ״ג( בניסן ז׳ )מתאריך שני במכתב המאומצות״. הבנות מזונות בענין

 לצורכי תדאג אשר היא שהיא היה הדברים רוח כללי באופן אבל הסכם, על יודע שאיני
הילד״.

 בפני ייעשה אימוץ שהסכם ביניהם ״וסיכמתי תשנ״ג(: באדר )א׳ מאזוז הרב כותב

 ההסכם ומצ״ב הבעל. על ולא לכשתתגרש האשה על מוטלים יהיו שהמזונות בתנאי עו״ד
 על אותו שהחתימה קרליץ הרב אצל כזה תרגיל כבר לו שעשתה טען והוא תיבות, בראשי
 )השניה הילדה שמזונות בזמנו הסכימה האשה מבין, שאני וכפי הראשונה. הילדה אימוץ

 על אימוץ ״הסכם נאמר: שצורף בהסכם ביה״ד". בידי וההחלטה עליה. מוטלים לכה״פ(
 כל נעשה לא תשנ״ג(. כסלו ד׳ מיום להסכם ד׳ )סעיף עו״ד בפני ייעשה השניה הילדה

עו״ד. בפני הסכם

 ממשית התחייבות כל היתה שלא בבירור עולה שליט״א הרבנים כבוד של ממכתביהם
 בלבד ש״רוח״ ובודאי הדברים״, ״רוח על דיבר קרליץ הרב הילדות. את לפרנס האשה מצד
 כזה, הסכם - עו״ד בפני שייעשה הסכם על דיבר מאזוז הרב חיוב. ליצור מספקת אינה

נשואים. עדיין הצדדים - לכשתתגרש רק היתה ביניהם ההסכמה לדבריו, גם נעשה. לא

עתה גם בו וחפצים בו חפצו ששניהם האימוץ, מן כתוצאה ברור חיוב קיים כאשר
 שונה התחייבות אין ומנגד, - הילדות ראית מהסדר רצונו שביעות אי את הביע הבעל -

 אם יודע ״באיני ההלכה שידועה כפי עדיף, הברור שהחיוב ברור הדברים״, ״רוח רק אלא
לפוטרו. שאין פרעתיך״

הילדות. במזונות המשיב את לחייב יש הדין מעיקר כי לי נראה כן על

 בני בציבור עקרונית: שאלה מתעוררת וכאן החיוב. שיעור את ונבדוק נבוא עתה
 מקבל - אברכים״ ב״כולל בלימודיו הבעל ממשיך הנשואים לאחר כי מקובל הישיבות

 לכאורה האשה. כתפי על נופל העיקרי הפרנסה עול ואילו - גבוהה לא חודשית מילגה

 הדין מעיקר המוטל הבית פרנת עול את להעביר ביניהם מכללא" ״הסכם בכך לראות יש
האשה. אל הבעל, על
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 מזונות מלתבוע מנועה לעבוד, שחדלה אברך של אשתו תהיה כזו, למסקנה נגיע אם
 מזונות יתבע הבעל הפוכה: לתביעה מקום יהיה ואולי, הילדים. עבור או עבורה מבעלה

מאשתו! עצמו, עברו

 יעקרו מזונות, שענינם בשו״ע שלימים שסימנים הדעת על יעלה לא כי לי נראה

 ואפרנס ואיזון אפלח ״אנא במפורש: אומר הכתובה נוסח כן, על יתר כאלו. בזוגות לחלוטין
 תום׳ )עיין לעבוד הבעל לחובת ביחס הלכתי לדיון כמקור משמש זה נוסח - ואכלכל״

 ישיבות לבחורי כי מצאנו לא ג׳(. ע', סימן אבהע״ז ובשו״ע באומר, ד״ה ס״ג. דף כתובות

זו. פיסקה בהשמטת אחרת, כתובה נתקנה

 מוטלת אברך על גם אחר. אדם ובין אברך בין המזונות בחיוב הבדל שאין כרחך, על

 ע״מ הפרנסה בעול לשאת האשה הסכמת וילדיו. אשתו את לזון הדין מעיקר מליאה חובה
 להפסיק זכותה עת ובכל בלבד, ”התנדבות” בגדר היא תורה, ללמוד לבעלה לאפשר

כדין. מזונות ולתבוע להתנדב

 ואין דבר, לכל ממונית כהתחייבות שדינם מאומץ ילד מזונות וכמה כמה אחת על

הילד. של שעבודו ולמחול החיוב את להפקיע

 אשה אדם ״נושא ז׳(: )פ״ד, כתובות בתוספתא האמור מן כך על לעורר יש אמנם

 שתהא ע״מ עמה שפוסק אלא עוד ולא לפרנס. שלא מנת על לזון שלא מנת על עמה ופוסק
 ע״מ עמה ופסק אשה שנשא ר״ע של בנו ביהושע מעשה תורה ומלמדתו ומפרנסתו זנתו

 כי הנכסים )חלקו וחלקו עמדו בצורות, שני היו תורה. ומלמדתו ומפרנסתו זנתו שתהא

 היא ודאי להם אמר לבי״ד וכשבא לחכמים, עליו קובלת התחילה לזונו(. בידה שאין ראתה
 כלום אין חכמים, לה אמרו עמי. התנה כך ודאי להם, אמרה אדם מכל יתר עלי נאמנת

כלום״. קנין אחר ״אין הגירסא: ה״ב( פ״ה, בירושלמי)כתובות הקיצה״. אחר

 ממנה לתבוע לו מועיל זה ותנאי הבעל, את תפרנס שהאשה להתנות ניתן כי מבואר

מזונות.

 ומלמדתו ומפרנסתו זנתו שתהא מנת ״על מפורש: בתנאי מדובר שם כי ברור אולם
 החיוב את לסתור אין קנין, או מפורש תנאי ללא בקנין. מדובר הירושלמי ולדעת תורה״,

 לפגוע בכך אין שבכתובה. ההתחייבות ומן הדין מעיקר הבעל בו שחייב מזונות של הברור
הוא״. שלה - ושלכם ש״שלי לזכור צריך אבל אומנותם״, ש״תורתם היקרים באברכים

 המשיב את פטר רוב בדעת האיזורי ביה״ד המזונות. שיעור את לקבוע נותר עתה
 את נקבל אם אחת. ילדה עבור לחודש ש״ח 300ב- לחייבו היתה המיעוט דעת לגמרי,
 600—ל הילדות שתי צרכי את לקבוע נוכל האחת, הילדה צרכי לגבי האיזורי ביה״ד הערכת

 שגם ספק אין אבל בלבד, לחודש ש״ח 800 היא הבעל של משכורתו אמנם לחודש. ש״ח
 גם אפשריות שונות צדדיות עבודות כמו״ב יותר, לקבל ניתן ב״כולל״ לימוד במסגרת

כולל. לאברך

 הילדים שתי של במזונותיהן חייב ב. מ. המשיב מתקבל. הערעור דברים: של סיכומם

 היא החיוב תחילת לשכירים. המשולמת היוקר לתוספת צמוד זה סכום וא. י. ר. המאומצות
(.16.5.93 תשנ״ג אייר )כ״ה האזורי בביה״ד פסה״ד מתן מיום

קי ש. ס ב כו די
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דברים תופפת
 נימים הרב הגאונים: הרבנים מכבוד הבהרות הגיעונו האלה הדברים כתיבת אחרי

שליט״א. מזוז מאיר והרב שליט׳׳א קרליץ

תשנ״ח: בטבת כ״ז )תאריך קרליץ הרב כותב

 אלי ובאו לאימוץ. הראשונה הילדה את שקיבלו לפני היה הדבר ב. וש. מ. ״בענין
 בכלל. לזה התנגד והוא לאימוץ, לקבל בקשה על יחתום שהוא ממנו ביקשה האשה כאשר

 לזה לחתום. המכים והוצאות התחייבות שום לו יגרום לא שהדבר ושיכנועים ויכוחים אחרי
הילד״. לצרכי תדאג אשר שהיא היה הדברים שרוח התכוונתי

תשנ״ח: בטבת כ״ב )תאריך מזוז הרב כותב

 המלה בביאור הרבניים הטוענים בין ספק ונפל ... ב. הזוג בני בין לסכסוך ״בנוגע
 לחיות ימשיכו ביחד, וחיים נתגרשו שלא זמן שכל לפניה, פשוטה כוונתו ״לכשתתגרש״,

 ארנונה חשמל שמשלם דהיינו הראשונה, הילדה באימוץ כה עד הבעל שעשה וכמו כמאז,
 המזונות כל והלאה שמאז סוכם וע״ז הגירושין. שלאחר הזמן על רק ויכוח ואין וכו׳. גז מים

השניה״. הילדה את לאמץ כלל מוכן הבעל היה לא אחרת האשה. על מוטלים יהיו

 ליטול הסכימה האשה כי מהן עולה שכתבנו. מה את מהותית משנות אלו הבהרות

האימוץ. לנושא נכנסו כן דעת ועל הבעל, התחייבויות את עצמה על

 עומדת זו קביעה ותמורה״. ״נתינה הוא אימוץ ענין כי היתה שלנו הבסיסית הקביעה
 את עצמה על ליטול האשה הסכימה כאשר אולם אימוץ, של רגיל מקרה בכל בעינה,

 לפלוני מנה ״תן ״ערב״: לדין דומה הדבר בתמורה. לשאת עליה אזי בעלה, התחייבות
 ממונא״. לענין ״וכן שם: הגמ׳ ומסיקה ז(. דף )קידושין ערב מדין מקודשת לך״ אני ואקדש
 גדולה הנאה לה שיש בנדוננו שכן כל לידיה״, הנאה מטיא ש״לא בערב עוסקת שם הסוגיא

לכך. ודחפה שיזמה והיא האימוץ, מן

)מימים, הבית הוצאות את ישלם שהבעל סוכם כי כותב מזוז והרב היות אעפ״ב,
לחודש, ש״ח 300ב- לפחות אלו הוצאות להעריך יש כי חושבני וכו׳(, גז מים חשמל,

ולא - ש״ח 300 של חיוב ולקבוע האיזורי בביה״ד המיעוט דעת את לקבל יש זו ובנקודה
מכך. ונהנה בבית משתמש הבעל שגם בחשבון להביא יש כמובן, מטעמם.

 הבעל נפטר לא בכך אבל הבעל, של חיובו את משלמת האשה כי להדגיש יש בנוסף
 כדין למקומו החיוב יחזור בזה, לעמוד האשה תוכל לא בעתיד ואם העקרוני. מחיובו
לעיל. כאמור הבעל, בכך ויחריב

הערעור. את לדחות לי נראה האמור לאור

 השיעור את יקבע האזורי וביה״ד הבית, הוצאות כל בתשלום המערער את לחייב יש

תחולתו. מועד ואת המדויק

 וביה״ד המשיב, אל החיוב עיקר יחזור הילדות את לפרנס תוכל לא ומהערערת במידה

בכך. ידון

קי ש. ס ב כו די
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נספח:

 אליעזר רבי הגאון בראשות בת״א האיזורי ביה״ד ע״י תשי״ח בשנת שניתן אימוץ צו

מאומץ. בילד הירושה ודין המזונות חיוב בעית את פתר זה צו זצ״ל. גולדשמידט

דוחלטד!

החלטנו: העיון לאחר

נדחה. הערעור א.

ביה״ד בפני היו שלא מסמכים - הצדדים ע״י נוספים מסמכים לנו והוגשו היות ב.

האזורי ביה״ד יקבע משירותיה, ונהנה בדירה מתגורר והמשיב והיות האזורי,
 דיון שיקיים לאחר הדירה, בהוצאות לשאת המשיב שעל הסכום שיעור את

בדבר.

מצורפים. נימוקים

תשנ״ד בשבט ביום ניתן

קי ש.לאו מ. י. ס ב כו ב י.די ד נ
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5589 מספר תיק

ירושלים האזורי הרבני הרץ בבית

ם: כבוד בפני הדייני

כלאב אברהםפישר שלמהאב״ד - עטיה דוד

התובעהאב א.

ד ג נ

הנתבעתהאם ב.

גירושין דופכם פרוש דונידון:
 הניתנים המשותפת הדירה בענין אחדים פרטים ובו הגירושין בזמן הסכם נעשה

 הואיל הדירה את לפנות האם - האשה חייבת ההסכם שלפי טען האב שונים. לפירושים

 אינה זו כי בדירה לגור זכות לה שיש טוענת והאם אצלו, לגור עברה כי שם גרה לא והבת
 האם אם ההסכם את לפרש הדין בית על לכן לא. או אצלה גרה כן גם הבת אם תלויה

בדירה. לגור להמשיך יכולה הנתבעת

 הבת למגורי קשורה ואינה עצמאית הינה בדירה לדור האם שזכות ביה״ד מסקנת

 תוכל אמה עם ולהתגורר לשוב הבת תרצה שאם כדי לאם הדירה להשאיר שיש ועוד עמה.
כך. לעשות

 תעבור היא כאשר שגם למוד אין תתחתן הבת כאשר תימכר שהדירה בהסכם שנאמר מזה א.
 לרשות האם מרשות לגמרי אותה מוציאין הנישואין כי תימכר, הדירה אביה אצל לגור

 לגור עוברת היא כאשר אולם מבעלה(, תתגרש היא שאולי לחשוש מקום )ואין הבעל
הדירה. את למכור צריך לא ולכן לאמה לחזור יכולה היא אביה אצל

 מספק להוציאה ואין בדירה מוחזקת האשה הדין בית של בפירוש ספק אולי יש אם אף ב.
שימוש, זכות רק לא לה, מקנה הדירה בכל גרה שהיא והעובדה בדירה לגור זכותה כי

בחזקתה. הדירה ולכן הדירה על כבעלים אותה עושה אלא שכירות, כמו

 המושכר בגוף דבר שום לו ואין במושכר לשימוש שעבוד רק לו שיש לשוכר דמי לא וזה ג.
המושכר. את השוכר על בקונם לאסור או להקדיש המשכיר יכול כך ומשום

 יש אחד ולכל בה להשתמש יכולים ששניהם שותפים שני של לחצר דומה לא זה גם ד.
 תוספת לשני האחד הקנה לא השימוש מן מסתלק אחד ואם שלו החצי על בעלות זכות

 בנידון אך חלוקה, דין בה יש כי תתקיים שהשותפות ברור לא כי השני. בחלק בבעלות
 לחלק אפשר אי כי לחלוקה ניתנת אינה דירה סתם כי לחלוקה ניתנת אינה הדירה שלנו

שאפשר לומר כאן אין ולכן ועוד המטבח השרותים חדרי כמו הקטנים החדרים

התוכן
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 שהאם בהסכם נקבע כאשר שלנו בנידון לכן חלוקה. ויעשו תתקיים לא שהשותפות
היא כי הזמן לפני לסלקה יכול האב אין בהסכם שנקבע הזמן עד בדירה לגור יכולה

חלוקה. דין בה שאין בדירה שותף נעשתה והיא הדירה בגוף בשימוש זכתה

הדירה. מן האם לסילוק האב תביעת נדחית לפיכך

דין פסי!

55% תימכר שהדירה הסכמה עם שנים 5כ-ב לפני כאן התגרשו הזוג בני האב: ב״כ

 לפי ביהמ׳׳ש, ע׳׳י גם אושר וזה האב של לחזקתו עברה הילדה היום לבעל 45%ו- לאשה
 תמורתה ולחלק הדירה למכור יש אביה אצל תתגורר הבת כאשר הגירושין להסכם 12 סעי׳

הצדדים. בין

 הנקובים מועדים מספר יש כי ההסכם, לפי הדירה מכירת זמן הגיע לא עוד האם: ב״כ
נישאה. ולא 21 לגיל הגיעה לא עדיין הבת ב. התחתנה לא עוד הנתבעת א. הדירה למכירת

לשנה. קרוב האב אצל נמצאת הבת שהיום הצדדים בין מחלוקת אין האב: ב״כ

תגור לבדה שהאם יתכן לא כי הדירה מכירת עת הגיע ההגיון מכוח שגם מציין אני

הבת. מכוח רק בדירה גרה האם היום עד כאשר לאב בחלקה ששייכת בדירה

 לתנאי בזמנו הסכימה האשה כי כולל באופן ההסכם על להסתכל צריך האם: ב׳׳כ

 תגיע עד בדירה לגור תמשיך שהיא ההטבה משום היתר בין בהסכם, שהוסכם הגירושין
 בדירה תגור שהאם הוא הגירושין מתנאי שאחד ר״ל זו, מזכותה לגרוע ואין 21 לגיל הבת
הילדה. מכוח שם גרה ולא שנים 9 עוד

 מכירת מועד זאת ולעומת 18 גיל עד האם בחזקת תהיה שהבת כתוב בהסכם בנוסף,
 מכירת למועד בדירה הבת מגורי בין זיקה שאין הרי 21 לגיל הבת להגיע נקבע הדירה

הדירה.

.17ב בת היא ל. הבת היום

 ואעפ״ב האב לחזקת לעבור יכולה שהבת במפורש קבעו המזונות לגבי רבי בסעיף
הדירה. מכירת כמועד בחשבון הובא לא זה נתון

 שביה״ד מסכים ואני שנה האב אצל נמצאת שהבת מוסכם העובדתי המצב האב: ב״כ
הביצוע. של הפרוש את יקבע

 האב כהתחייבות הוא הדירה מכירת מועד לגבי ההסכם להנ׳׳ל בנוסף האם: ב׳׳כ

הגירושין. לאחר לאם דירה שכירות דמי לשלם

הצדדים דברי ע״כ

 עם והאם האם, בחזקת תהיה שהילדה הודגש הילדה מזונות בענין הגירושין בחוזה
 שהזכות משמע א״כ לבת. מדור כנתינת זאת לראות ויש המשותפת בדירה יתגוררו הבת

 כאשר ועתה בחזקתה. הבת מהיות נובעת זו בדירה לדור להמשיך האשה של הבלעדית
שבין הממון בהסכם אולם התמורה. ולחלק הדירה למכור יש האב לרשות עברה הבת
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 כאשר או ,21 לגיל תגיע הבת כאשר יהיה הדירה מכירת מועד כי במפורש נאמר הצדדים
 תעבור שהבת שאפשרות )למרות הדירה תמכר האב לרשות תעבור שאם הוזכר ולא תתחתן.

 לומר ואין הממון.( הסכם של היום באותו שנעשה דבר הבת, בענין בהסכם הוזכרה לאביה
 אחד זה וא״כ לאב. האם מחזקת הבת ליציאת שווה האם מחזקת יציאה שהיא הבת שחתונת

 בעלה עם להתגורר שתמשיך למרות הוזכרה הבת חתונת א. כי: תמכר. שהדירה התנאים
 גמורה יציאה מהווה הבת חתונת ב. הדירה. מכירת לאי עילה זו תהיה שלא דירה, באותה

 ערב מי לאביה עוברת הבת כאשר כן שאין מה בעלה. אחרי תלך הבת כי האם, מחזקת
 י״ל ולפיכך אמה. אצל שבת המקובל כפי לאמה, תחזור ולא לעולם שם תשאר שהיא

 למנוע לא כדי הדירה למכירת כמועד לאביה, תעבור שהבת אפשרות הוזכרה לא שבכוונה

 האשה תוכל חלוקתה שלאחר קטנה בדירה )מדובר בכך. תרצה אם זו לדירה לחזור מהבת
בה.( יחדיו והבת האם למגורי נוחה תהיה לא שבודאי יותר קטנה דירה לקנות

 ולא ממנה נובעת בדירה האם של המגורים שזכות ההסכם שכוונת נראה יותר ועוד
 כתוב להיות צריך היה בדירה, לדור תמשיך שהאם הסיבה היא שהבת נאמר אם כי מהבת.

 בזה יש ולפיכך בדירה לדור להמשיך הזכות את לאם נותן אמה אצל הבת שמגורי בהסכם
 משמע לבת, כמדור בדירה והאם הבת מגורי את לראות שיש שכתוב, ומאחר לבת. מדור

 ולא אלו. במגורים למדור זכות לבת גם יש האם מכוח הוא שהמדור שאע״פ שהכוונה,
 טובת בודאי כי לבת. למדור הדבר יחשב אמה עם גרה שהבת שאע״פ היא שהכוונה מסתבר

 את לשלול ולא לבת גם מדור לרבות באה ההדגשה וע׳׳ב לבדה. ולא אמה עם להיות הבת

האם. זכות

 למכירת כמועד נכתבה ולא הוזכרה, לאביה תעבור שהבת שהאפשרות כיון ועוד,
 בדירה להתגורר תמשיך האשה לאביה תעבור הבת אם שגם היתה שכונתם ברור הדירה,

 נובעת אינה בדירה להתגורר האשה זכות הנ״ל שלפי ואע״פ בהסכם. שהוזכרו המועדים עד
 זקוקה תהיה שלא וכדו', תנשא הבת שכאשר ביניהם הוסכם בכ״ז בה, הבת מהתגוררות

 לבת שתהיה בדירה, האשה התגוררות את להגביל רצה האב כי תתחלק, שהדירה לדירה,
 ולפיכך שהוזכרו. המועדים לפני לצאת הסכימה לא מצידה והאשה בה. להתגורר אפשרות

 הגיע עד בה מתגוררת אינה הבת כאשר גם בדירה לדור להמשיך זכות לאשה שיש ברור

בהסכם. המוזכרים המועדים אחד

 ואין בדירה מוחזקת שנחשבת האשה מחזקת להוציא אין ספק שהדבר נאמר אם וגם
 בעליה, בחזקת קרקע נחמן רב דאמר שלו, השכירות בזכות ספק שנולד כשוכר דינה

 לו יש אלא הנכם על בעלות קונה אינו שוכר כי בפוסקים. וכמבואר ב, ק, ב״מ כמבואר

 בר״ן כמבואר השוכר על בהקדש או בקונם לאסור המשכיר יכול ולפיכך לשימוש שיעבוד
 זכות יש שותף שלכל שותפים, משא״ב באריכות. אמר, אביי ד״ה ב, מו, נדרים מם׳

 גוף דינו בלבד, פירות קנין זה אם )גם בחפץ ממשי קנין שזה החפץ בכל השתמשות
 דנדרים, השותפין, פרק בריש כמבואר חבירו על לאסור יכול שותף אין ולפיכך לפירות(

 כל על כבעלים היא הרי המשותפת, הדירה בכל בשימוש זכתה שהאשה וכיון שם. ובר״ן

 אמרינן בחפץ, משתמשים שניהם כאשר שרק לומר ואין מידה, להוציא אין שמספק הדירה
לשני ונתן הסתלק אחד כאשר ואילו בכל, זוכה שהמשתמש שם, הר״ן שמסביר כפי
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 היא שותף כל של השימוש זכות סוף שסוף שנא, דמאי הכל. קונה אינו לבדו, להשתמש
 לא הבלעדית, ההשתמשות זכות את לשני משאיר אחד וכאשר השותפות, קנין מעצם בכל,

 מבואר אכן קאי. כדקאי והזוכה משימוש, עצמו את סילק אלא בעלות תוספת לשני הקנה
אחד שאין הר״ן ומבאר חבירו, על לאסור שותף יכול חלוקה דין בה שיש שבשותפות שם,

דירה סתם אולם ע״ש. תתקיים, שהשותפות ברור לא כי השני של בחלק הגוף בקנין זוכה
 זכות לאשה ונתן הסתלק שהבעל עתה ועוד, הדירה. שרותי כל של חלוקה בכדי אינה

 הקנין שמעת ונמצא הזמן באמצע לסלקה יכול שאינו בודאי מסרים מועד עד השתמשות
חלוקה. דין שאיןבה שותפות כדין הדירה בגוף בשימוש האשה זכתה ההסכם תוקף של

 עד לאביה עברה הבת כאשר גם בדירה להתגורר להמשיך רשאית האשה לסיכום,

הדירה. למכירת בהסכם המוזכירם המועדים אחד שיגיע

כלאב א.

דוחלטד!

אחד הגיע עד בה להתגורר רשאית והאשה הדירה את למכור האב בקשת את דוחים
,4 סעיף הגירושין בהסכם לנאמר ובהתאם הדירה למכירת בהסכם הנקובים המועדים

מצורפים. נימוקים

תשנ״א אדר י״א

כלאב א.פישר ש.עטיה ד.
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/נ״ט7641 מם׳ תיק

ירושלים האזורי הרבני הרץ בית

ם: כבוד בפני הדייני

הייזלר י.שרעבי ס.אב״ד - רוזנטל ש. ח.

התובעא.

ד ג נ

הנתבעב.

הנתבע אחר דזילד והתובע הדיון מקום הנדון:
 הולך "התובע של הכלל הגדרת השאלה שמוקד מקרים בשלשה להחליט נדרש ביה׳׳ד

הנתבע״. אחר

 דנן בביה״ד תבע ספר בקרית שגר התובע /תשנ״ט.7641 מם׳ תיק - א שאלה
 של בביה״ד להתדיין רוצה שהוא טוען הנתבע ירושלים, תושב שהוא הנתבע את בירושלים

 שבתיק ]יצויין הנתבע אחר הולך התובע מדין זכותו וזו ברק, בבני קרליץ נסים רבי הרב
 שהרי לו נאמר ושם ברק, בבני קרליץ הרב של בביה״ד הנתבע את התובע תחילה תבע זה

 מגורי מקום בירושלים לתבוע לו מוטב ולפיכך בירושלים, להתדיין ירצה שהנתבע יתכן

הנתבע[.

 ירושלים, האזורי בביה״ד תביעה שהגיש תובע /תש״ם.7066 מם׳ תיק - ב שאלה

 בבי״ד להתדיין שרוצה הנתבע הודיע השלישית ובפעם לדיון, פעמיים הופיע לא הנתבע

 שאינו לו הודיע וביה״ד הנתבע, אחר הולך התובע מדין שלו, המגורים שבשכונת פרטי
 הנתבע טוען לו, נאמר ומשכך פרטי, בי״ד הנו מציע שהוא שביה״ד משום הטענה את מקבל

החרדית. העדה של בביה״ד להתדיין שרצונו

 פנה והתובע בירושלים, שגרים ונתבע תובע /תש״ם.6136 מם׳ תיק - ג שאלה
 ג(, )הרכב האותיות סדר לפי בהרכב לדיון תאריך וקיבל בירושלים לביה״ד בתביעה

בירושלים. האזורי בביה״ד אחר בהרכב דווקא להתדיין רוצה והנתבע

 של זכותו שזו היתה המיעוט דעת בביה״ד, הדעות נחלקו הראשונות השאלות בשתי
 הנ״ל במקרים זכות כל לנתבע שאין היתה הרוב דעת חפץ. שלבו במקום להתדיין הנתבע

 שכל אומרת אחת דעה לדברים. בנימוק הרוב בדעת ונחלקו הנתבע, אחר הולך התובע מצד
 ״זכות״ זו ואין הדיון״, ״סדרי מצד היא אחת בעיר הנתבע אחר הולך תובע של הנושא
 אחר במקום ]או בירושלים האזורי הרבני שביה״ד אומרת השניה והדעה וכלל. כלל ענינית

 החוק שמבחינת בענינים גם כנגדו, סמכות בי״ד לאף אין כנ״ל[, אזורי רבני בי״ד שיש
בהם. דן אינו ביה״ד האזרחי
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 שלפי בהרכב להיות חייב שהדיון בביה״ד דעים תמימות היתה השלישית בשאלה
המשפחה. שם אותיות לפי הדין בתי חלוקת

דלהלן: הפרוט לפי הדין פסקי נימוקי ואלו

וב׳ א׳ בנידון המיעוט דעת

וב׳ א׳ בנידון הרוב בדעת א׳ דעה

וב׳ א׳ בנידון הרוב בדעת ב׳ דעה

 האב״ד נימוקי ג׳: נידון

ופס׳׳ד מסקנה

הרוב בדעת הראשונה הדעה נמוקי

התוכן

יותר. גדול ביה״ד התובע שבעיר אע״פ אחרת, בעיר הוא אם הנתבע אחר ללכת צריך התובע א.

 אסיא לבי אזיל ליה דכאיב מאן א. טעמים: ג׳ נאמרו הנתבע אחר הולך שהתובע בטעם ב.
 עיניו יתן שלא ג. שלו. הקהל של ביה״ד לפני נכנע שהנתבע ב. הנתבע. מקום והוא

לטרוח. יצטרך שלא כדי אתו יתפשר והעשיר כאן, שיתדיין ויתבענו אחרת שבעיר בעשיר

א׳ דלטעם דלעיל, הטעמים בין מינא נפקא תהיה התובע, של בעירו לדון מוכן כשהנתבע ג.
הנתבע. של הסכמתו תועיל ג׳ ולטעם הנתבע, של בעירו לדון צריך וב׳

 אם פעם בכל לבדוק אין הנתבע, אחר הולך שהתובע נקבע שכבר לאחר ג׳ לטעם אף אפשר ד.
מסכים. הנתבע

 אך הנתבע. אחר הולך התובע של הדין את אין הדין, מעיקר אחת, בעיר דין בתי בשני ה.
דין. בתי בשני אחת בעיר גם כך לנהוג עיירות,ראוי בשתי כך שנהגו מאחר

אותו. מנדים בא לא ואם לדין פעמים ג׳ מזמנים בעיר, שמצוי מי שאף המנהג כיום ו.

 לטובתו תקנה שזו התובע, במקום ולהתדיין זכותו על לוותר הנתבע שיכול שסברו יש ז.
חכמים. בתקנת אפשי אי לומר ויכול

דין פסי!

אם הנתבע אחר לילך צריך התובע א: סעיף יד סי׳ חו״מ השו״ע בהגהות הרמ״א כתב
שורש מהמהרי״ק ומקורו גדול. יותר דין הבית התובע שבעיר אע״פ אחרת בעיר הוא

 שכ״כ בד״מ שם והביא ג(. אות ובקצר המרדכי וכתב ד״ה )בארוך משה הדרכי הביאו א

 מקומות( בכמה בזה )והארכנו האחרונים האריכו וכבר המנהג, דכן שה. סי׳ הדשן כתרומת
עיקריים: טעמים שלשה דישנם

 דכאיב מאן ב׳ מ״ו ״ב״ק הדין: במקורו כתב יח׳ אות שם הגר״א בביאור הגר״א א.
 שהמוציא ״מנין הגמ׳: דברי תחילת את הדין כמקור כותב לא שהגר״א לדייק ויש כו״,

 זה שאין ומשמע אסיא״. לבי אזיל כאיב ליה דכאיב הוא סברא וכו׳ הראיה עליו מחבירו
על מוטל ההוכחה שנטל פירושו ששם הרגיל, הראיה עליו מחבירו המוציא של הדין
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 אומרת זו וסברא התובע על היא ההוכחה נטל מדוע סברא היא אסיא לבי אזיל אבל התובע,
אסיא. בבי - הנתבע במקום ג״כ הוא הדיון שמקום ג״כ

 ילך ״תרופה״ שרוצה שמי אומרת שהסברא הדין״ ב״סדר היא התקנה הנ״ל לפי
הראיה. מקור גם - הראיה עליו מחבירו המוציא מעין לרופא.

 הולך שהתובע ההלכה בטעם כותב צז(, סי׳ ח״ג מהריב״ל, )בשו״ת לב, בן המהר״י ב.
 שלא מה שלו הקהל של דין הבית לפני ונכנע מוכרח הוא שהיחיד ״משום הנתבע: אחר

הדין. פסק ביצוע לתוקף תקנה היא התקנה דבריו לפי זולתם״ עליו יגזרו אם יכנע

 ההלכה בטעם כותב כא(, ס״ק הטור הגהות יד, סי׳ חו״מ )כנה״ג הגדולה, הכנסת ג.

 תביעה לו שיש ויאמר אחרת שבעיר עשיר באיש עיניו ויתן רמאי ״יבוא שלא כדי שהיא
 יתפשר עצמו את לטלטל רגליו לכתת שלא ההוא והעשיר בעירו עמו ויתדיין שיבוא עמו

עמו״.

לשוא. יטולטל שלא הנתבע של לטובתו היא התקנה דבריו לפי

 של בעירו לדון ורוצה בעירו להתדיין זכותו על מוותר והנתבע שבמקרה ונראה
 יהיה הנתבע, אחר הולך התובע של כדין הנתבע של בעירו להידון רוצה והתובע התובע,

 סברא קרא, לי "למה של הדין בסדרי כלל שהוא הגר״א שלטעם דלעיל בטעמים תלוי הדין
 מאן של רעתו או טובתו בגלל זה ואין מו:(, )ב״ק אסיא״ לבי אזיל כאיבא ליה דכאיב הוא

 ולפי התובע, של ורצונו כבקשתו הנתבע, של בעירו יתקיים והדיון ויתורו, יועיל לא דהוא,

 ביצוע לתוקף תקנה היא הנתבע אחר הולך התובע של שההלכה לב בן המהר״י של הטעם
 במקרה לדון שיש וודאי וודאי דין. הפסק יקיים הנתבע הנתבע. של שבמקומו הדין פסק

הנתבע. של במקומו כזה

רפד דף יד, סי׳ חו״מ הפוסקים קובץ בספר דבריו )הובאו קא סי׳ צדק אבני ובשו״ת
רשאי זכותו על מוותר שהנתבע שבכה״ג כתב קצה( עמוד ח״ג המשפטים ובארחות ע״א

 שהיא חכמים בתקנת אפשי אי לומר שיכול משום התובע, של בעירו דנין ואז בכך הוא

הנתבע. אחר הולך תובע של ההלכה בטעמי תלוי הדבר ולהנ״ל לטובתי,

 תקנתו משום הוא בדין שהטעם הגדולה הכנסת של הטעם לפי דאפילו נראה ועוד

 הוא והדין לוותר יכול אינו זכותו על הנתבע מוותר אם שגם לומר מקום יש הנתבע, של
 וכדלעיל, הנתבע של תקנתו משום הוא לדין שהטעם הכנה״ג דכוונת והוא הנתבע. במקום

 צריך ואין הדין״, ״סדר הוא כך הנתבע, אחר הולך שהתובע הכלל נקבע שכבר לאחר אבל

לא. או הנתבע מסכים אם פעם בכל לבדוק

הטעם לב, בן מהר״י לדעת שהרי וביה, מיניה אלו לדברים ראיה לכאורה ויש
שלו, הקהל של דין הבית לפני נכנע הוא שהיחיד משום הוא הנתבע אחר הולך שהתובע

 תובע הרי והתובע התובע, לטובת שהוא טעם זה והרי הדין, פסק את לבצע אפשר ושם
 לטובתי, שהיא חכמים בתקנת אפשי אי כאומר זה והרי הנתבע של הדין בבית שלא אותו

 התקנה טובתו, על מוחל שהוא אף לטובתו, כולו כל שהוא טעם בגלל אדרבה אמרינן ובכ״ז

 גם קיימת היא אבל הגביה, סיבת בגלל הותקנה אמנם שהתקנה משום עומדת במקומה
מוכרחת. ראיה וזו עליה, מוותר לטובתו שהוא כשהצד
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הנתבע, אחר הולך התובע של הדין את הדין מעיקר אין אחת, בעיר דינין בתי בשני
 דרישתו ״אחר״ לומר שייך אין שהרי הולך, התובע לומר ללכת מה ״אחר״ כאן שאין לפי

 אחת״ בעיר חכמים תלמידי ״שני של הדין הוי אחת בעיר דינין בתי ובשני הסתמית.
 מי ליה דקאמר חסדא ורב הונא דרב דינא ״בי ע״א(: )כג בורר זה פרק ריש שבסנהדרין

 שני יש אם ע״ג( קפז צז, )עשין המצוות ספר בשם יד ס״י בטור וכתב לך״ מטרחנא קא
 אדון לא לומר הדינים מבעלי אחד יכול מחבירו גדול והאחד אחת בעיר חכמים תלמידי

 אחד שכל ומבואר השו״ע, במפרשי וראה שם בשו״ע וכ״פ וכו׳. זה בפני אלא זה בפני
 אחר הולך התובע של הדין את ואין לדחות, יכול התובע גם לדחות יכול הדינים מבעלי

 איכפת מאי דהיינו לך״. מטרחנא קא ״מי ליה דקאמר בגמרא שמבואר כפי והטעם הנתבע,

 איסתתום של רחוק חשש כגון נ״מ שהוא איזה לו כשיש אבל בזה, נ״מ שום לך ואין לך
לו. לשמוע יש בעירו, מוחזק אלם באינו אפילו טענתיה

 בשני רק הנתבע אחר הולך תובע של הכלל נאמר לא הדין עיקר מצד דאה״נ ונראה

 וכל הנ״ל הכלל נאמר לא אחת בעיר דינים בתי בשני אבל ״הולך״, לומר דשייך ערים
 הכלל שעיקר כג אות הטור הגות הכנה״ג וכמש״ב חבירו, את לדחות הדין מעיקר יכול אחד

 באיש עיניו ויתן רמאי איש יבא שלא ״כדי עיירות בשתי גרים והנתבע כשהתובע נאמר

 ההוא והעשיר בעירו עמו להתדיין שיבא עמו תביעה לו שיש ויאמר אחרת שבעיר עשיר
 בשתי כן שנהגו ״מאחר אבל רגליו״, ולכתת עצמו את לטלטל יצטרך שלא כדי עמו יתפשר

ע״כ. במנהג״, לחלוק שלא דינין בתי בשני אחת בעיר אפילו המנהג להנהיג ראוי עיירות,

 הוא הנתבע אחר הולך דהתובע לעיל שהבאנו המהריב״ל של טעמו שלפי ויתכן

 יגזרו אם יכנע שלא מה שלו הקהל של דין הבית לפני ונכנע מוכרח הוא שהיחיד ״משום

 התקנה אלא הכנה״ג, כדברי אחת, בעיר דין בתי לשני נוספת תקנה כאן אין זולתם״, עליו

אחת. בעיר דינים בתי שני גם היתה הנתבע אחר הולך תובע של

 ״סדר את להסדיר שבאה תקנה שהיא איפוא מבואר אחת. בעיר דין בתי בשני והתקנה

 שהתובע ברור כלל חכמינו קבעו המריבה, ותמשך זה של דיינו יפסול לא שזה כדי הדין״,
 שכתב עשיר באיש עינו ויתן הרמאי יבוא שלא הטעם את אין כאן שהרי הנתבע, אחר הולך

 אין אסיא״, לבי ״אזיל מכח שהוא הגר״א של טעמו וכן ערים בשני ההלכה בטעם הכנה״ג
 התובע ושניהם שלך, אסיא או שלי אסיא שייך שלא אסיא, לבי אזיל אחת בעיר לכאו׳ כאן

 שבא הדין״, ב״סדר קבוע כלל שקבעו ובהכרח עיר באותה פסק לקבל הולכים והנתבע

 אלא זה בפני אדון לא לומר הדין מבעלי ״אחד כל יכול שבו הקודם המצב את להחליף

 לך״, מטרחנא קא ש״מי משום לכך והטעם לעיל(, שהבאנו בטור הסמ״ג )לשון זה״ בפני
 אחד שהיה עד מתמשך הדבר היה זאת בכל לעירו מחוץ אותו מטריח שלא שאף ונמצא

 ואם נתבע, הוא שהרי מוותר היה לא הנתבע פעם אף ]ולכאו׳ הדין מקום על מוותר מהם

 כלל קבעו ולפיכך בי״ד![. בלא משלם היה לשלם בקרבו בוערת שלו שמים היראת אמנם
הנתבע. אחר ללכת לתובע שיש העיר שער באי לכל ידוע ומאז ומוסכם. קבוע

 קבועים בעיר כאשר בעירו קבוע דין בבית הנתבע את תבע התובע שאם נראה ולפי״ז
לברר הנתבע על - עליו הנתבע, אחר הולך תובע של טענה טוען והנתבע דין, בתי מספר
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 והדברים הנתבע, של דינו ובית מקומו הוא לשם, אותו תבע שהתובע דין הבית אין מדוע
 ששייכותם אנשים אלא פלוני, דין לבית ששייכים מובהקים שהם אנשים לגבי אמורים אינם

עיקר. כל ברורה אינה להם למושב אוו שאותו ההוא המסוים דין לבית וזיקתם

 בית שהם לגביהם ספק שאין שנים ומהם דין בתי כמה מצויים בירושלים לדוגמא,
 לבית השייכים והנושאים הענפים בכל פעילות שם ויש קבוע בזמן שמתכנסים קבוע, דין

 תקנות ומכח וגירושין, קידושין בעניני המדינה חק מכח שפועל האזורי הרבני ביה״ד דין.
 כרך הרבניים דין בפסקי מש״כ )וראה וגרושין נישואין בחוק שאינם בענינים גם פועל הדיון

 ענף גם לו ויש קבועים. בזמנים שיושב החרדית״ ״העדה של וביה״ד (.344 עמוד יט.
נשואין. רושם ג״כ והנו בכשרויות המטפל

 של בביה״ד לתבוע לתובע שיש ספק אין החרדית העדה איש הוא הנתבע וכאשר
 בעדה דוקא לדון תתקבל שטענתו ודאי האזורי הרבני בביה״ד נתבע ואם החרדית העדה

 רבותינו שקבעו הדין סדרי לפי ללכת״ ״היה לכתחילה ״התובע״ על שכן החרדית,

 הנתבע כאשר אבל הנתבע״, ״אחר הנתבע במקום התביעה את לפתוח ובכה״ג האחרונים,
 בביה״ד שיכירו רוצה הוא נתבע הוא כאשר ועכשיו החרדית לעדה שייך שאינו אדם הנו
 או האזורי, הרבני בביה״ד התביעה את פתח שהתובע לאחר כמקומו, החרדית העדה של

 במקום להתדיין תבוא לא ולמה לך". מטרחנא קא "מי להסביר הנתבע על יהיה להיפך,
אליו. משתייך שאתה

סירוב״. ״כתב כנגדו מוציאין לדין, מופיע לא הנתבע כאשר ממוניות בתביעות

 ואם פעמים ג׳ דין לבית הנתבע את מזמנין שאם נאמר א סעיף יא סי׳ חו״מ בשו״ע

 אמורים דברים במה למחרתו. אותו מנדין בא "לא היום, כל לו ממתינים בא לא אז גם

 פעם אלא זמן לו קובעים אין בעיר מצוי שהוא מי אבל ונכנס, ויוצא בכפרים שהיה במי

למחרתו". אותו מנדין היו היום אותו כל בא לא ואם אחת

 אחד עיר לאנשי דאפי׳ נהיגי ״והאידנא כתב: ד. ס״ק תומים ותומים, אורים ובספר
 זה דכל הוא והטעם אותו, מנדין אז בא לא ואם פעמים. שלשה מזמנין היו ונשים אנשים

 במתא איתא הא משמע במתא", דליתא גברא ״וה״מ הרמב״ם. לגי׳ הוא בשו״ע הנאמר
 במתא דליתא הך ושמיט בעבידתא״ דטריד גברא ״וה״מ העתיק הרא״ש אבל תיכף. מזמנין

 לא ובזה״ז טריד, לאינו בעבידתא,״ דטריד גברא בין הבדל דיש ש״מ כלל, לו זכר ואין

 א״כ וכלכלה. המחיה על וטרודים הבית בתוך נו״נ נשים סתם נשים אפי׳ אנשים מבעי
שיסמכו״. מה על להם ויש הרא״ש דברי בתר עלמא וגריר פעמים שלשה הזמנה צריך

 )שהוא סירוב כתב מוציאים ואינם התומים, כדברי האידנא גם ביה״ד נהגו ואמנם
פעמים. ג׳ אחר עד לנידוי(. ״התחליף״

 לפעם עד לדיון מופיעים ואינם הנ״ל ״הזכות״ את שמנצלים הנתבעים ״נהגו״ וגם
השלישית.

 היתה תביעתו שאכן יתברר שאם לתובע, הפסדים הדברים מטבע גורם זה רע מנהג

 כך כדי עד השם, ולחילול תורה בדין לזלזול גורם ואף הראוי. בזמן לסעד זכה לא מוצדקת
טעמים משלש תובע ולא נתבע להיות כדאי שבד״ת שהתבטא מובהק ת״ח מיהודי שמעתי
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 כאשר גם והשני להופיע. מועיל לא הנתבע פעמים שלש עוברים שלא שעד הראשון עקריים,
 כדי רק הופיע הנתבע - שהוא ונמצא ידונו, בי״ד באיזה להתדיין מתחילים מופיע הנתבע

 אחריו ילך ושהתובע זכותו לממש דורש הוא הנתבע אחר הולך שהתובע שכיון להודיע
קבוע. באופן יושבים שאינם שלשה של ״אנונימי״ בי״ד בוחר ובד״ב בוחר, שהוא לבי״ד

 העליונה על הנתבע של ידו בנדונם שידון ביה״ד הרכב על שהסכימו לאחר גם והשלישי
 שיש השלישי הטיעון על שהשבתי מה לו שהשבתי ואף הראיה, עליו מחבירו שהמוציא משום

וקצף״. בזיון כדי הראשונות. הנקודות בשתי די מ״מ וחדשנית״ כפרנית ״רוח בו

 הליך וישנו מפותחים. הדואר ושירותי מפותחת שהתכתובת כיון שבזמנינו נראה והיה

 מתאריך יודע ואינו בעיר ונכנס יוצא שהוא לומר שייך ולא אישית, ומסירה ביד מסירה של
 אותו מנתקת אינה הטרדה שטריד, משום הוא שהטעם הרא״ש לגירסת וגם הדיון,

 בפעם יופיע אם הטרדה לגבי נפקותא ואין מהדיון, יודע והוא ובטלפון בדאר מההודעות
 )אפי׳ מיד להשיב הנתבע שעל לתקן מקום היה השלישית, הפעם אחר או לדין הראשונה

 אלא הודיע לא ואם לדיון, יגיע שלא או דחיה שמבקש או לדיון מגיע אם לביה״ד בכתב(

 אחריו ילך שהתובע לדרוש זכותו יאבד השלישית הפעם לאחר עד וביאתו תשובתו השהה
הנתבע[. ]אחר

 עבד בגמרא דינא מעיקר אחרים(, )ובמקומות לעיל הארכנו שכבר כפי דברי, ואברר
ע״ב(. לא )סנהדרין התובע. אחר לילך הנתבע ועל מלוה לאיש לוה

 בתי בשני הנתבע אחר הולך שהתובע תיקנו ועוד( תה״ד )מהרי״ק, הראשונים בדורות

וכנה״ג(. מהריב״ל )הגר״א, לעיל שהבאנו הסברות שלשת מכח ערים בשני דין

 כלל שאותו וקבעו התקנה את הרחיבו ועוד( כנה״ג )מהרשד״ם, האחרונים ובדורות

 אחיד, ככלל אחת בעיר דין בתי בשני גם הד״ת בכל יהיה הנתבע אחר הולך תובע של
 )כן וקבועים מקובלים דין סדרי שיהיו הציבור תקנת היתה לכך שהסיבה מהדברים ומשמע

הכנה״ג(. מלשון משמע

תורה, מדין להתחמק כדי הכללים את ומנצלים הגבולות שנפרצו עכשיו שכן וכיון
 ושקופים גלויים חבירו פני על אחר בי״ד להעדפת הסיבה המקרים של רובם ברוב שהרי

 דין בתי ויפסלו זה, לצורך רק המתכנסים אנשים בשלשה ויבחרו זמן. להרויח כדי שהם
 לו ״מברר״ נתבע כשהוא אדם שאותו מצינו וכבר לדחות, כדי שהוא שקוף והדבר קבועים

 תקנת זו שאין ודאי בו. להידון הסכים לא תובע שבתור בי״ד אותו אחריו״. ״לילך בי״ד

 אחת בעיר דין בתי בשני בתקנתם האחרונים גדולי רבותינו כיונו לזה שלא ודאי הציבור,

 ובטלה הנתבע, אחר ילך שהתובע ערים בשני דין בתי בשני בתקנתם הראשונים ורבותינו
 טכסיסית אלא מהותית, - ענינית הטענה שאין הדבר מוכח כאשר נתבע של זכותו בכה״ג

 נתבע של לד״ת להזקק ולא עצמם״ ״לכבד להם יש הקבועים דין בתי ולפחות גרידא,
 כדי שהוא מוכח פניהם שעל סרק בטענות אחר קבוע בי״ד פעמים ג׳ לאחר כנ״ל שדחה

זמן. לתובע[ ]ולהפסיד לו להרוויח

 ספר״, ב״קרית והתובע בירושלים גר הנתבע בו א שבשאלה הנ״ל כל לפי נמצא
רק בעירו להתדיין רוצה אינו והנתבע הנתבע[ ]מקום בירושלים להתדיין רוצה והתובע
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 להתדיין אותו לכוף יכול אינו והנתבע התובע, עם שהדין ודאי ברק, בני - אחרת בעיר
 מוותר שהנתבע שבכה״ג שכתב צדק אבני כשו״ת ודלא מגוריו מקום שאינה אחרת בעיר

 שלשת כל שלפי לעיל כתבנו שהרי התובע בעיר דנין ואז בכך הוא רשאי זכותו על
 בדוקא, הנתבע בעיר יתקיים שהדיון הוא הדין הנתבע, אחר הולך התובע של בדין הטעמים

 היתה שזו כתבנו הנתבע של תקנתו משום הוא שהטעם הגדולה הכנסת של לטעם ואפילו
 ״סדר כך נקבע הנתבע, אחר הולך תובע של כלל שנקבע אחרי אבל הכלל, לקביעת הסיבה

הנתבע. של בהסכמתו שוב צורך ואין הדין״

 ברק בני שבין כמרחק הנו ספר לקרית ירושלים בין והמרחק שהואיל נאמר אם ואף

 וירושלים ברק בני ספר קרית שלגבי הרי ספר בקרית קבוע בי״ד ואין והואיל ספר, לקרית
 הדין בית שני לגבי הנתבע אחר הולך התובע ואז הנתבע( לכך שרמז )כפי אחת כעיר הם

 עיקר מצד הנתבע אחר הולך תובע של הדין אין אחת שבעיר לעיל כתבנו כבר אחת שבעיר

 בתי בשני אחת בעיר אפילו להנהיג ש״ראוי הכנה״ג שכתב מהטעם הוא הדין אלא הדין
לבאר. שהארכנו כפי הדין סדרי מחמת הוא הדין וא״כ במנהג״, לחלוק שלא דינין

 אותו תובע שהתובע בביה״ד לדון לא מדוע משכנע נמוק לנמק הנתבע על וממילא
 בביה״ד להתדיין הנתבע על ולפיכך ביה״ד את שישכנע נימוק נתן לא דידן ובנידון שם

בירושלים.

תש״ס חשון א ניתן

אב״ד - רוזנטל ש. ח.

 להתדיין רוצה והנתבע האזורי הרבני בביה״ד תבע התובע בו ב לשאלה וביחס

 הנתבע בי״ד בפני שהובא כפי הדברים התפתחות לפי הרי החרדית, העדה של בביה״ד
 את ודרש״ ״הציע לו הסכים לא וכשבי״ד שבשכונתו קבוע שאינו בי״ד רצה לכתחילה

 העיקר מגמתו וכל בי״ד אותו לגבי זיקה כל לו שאין מוכח הרי החרדית, העדה של ביה״ד
 שהרי כלום, בדבריו אין טענותיו שנסתתמו שטען מה וגם דידן, ביה״ד בפני להתדיין לא

 משום בזה ואין הילוכיו בכל מתהלך הוא וכך דובר הוא כן התובע את מכיר שהנתבע כפי

דידן. בביה״ד להתדיין הנתבע על ולפיכך טענותיו, נסתתמו

תש״ס אלול כ׳ ניתן

אב״ד - רוזנטל ש. ח.

וב׳ א׳ בשאלד! דורוב בדעת שנידו דעד!

בירושלים. גר והנתבע ספר בקרית גר התובע בפנינו: המתקיים הדיון

 בירושלים המשפט מקום טוען התובע המשפט: מקום היכן בפנינו מתעצמים הצדדים

 גר שהוא אע״פ טוען הנתבע בירושלים. השפוט מקום ״הנהוג״ ע״פ ספר קרית שהרי
שבבני-ברק. בבי״ד תיק פתח שהתובע גם ומסתמך בבני-ברק. להתדיין תובע בירושלים,



309דין פהקיכב כרך

 על וחוזר ברק, בני בי״ד ממזכיר אשור קבל ובי״ד נסגר בבני-ברק תיק התובע ובתשובת
בירושלים. הקבוע בבי״ד להתדיין זכותו ועל תביעתו

טענותיהם. תמצית כאן עד

 הדיון״ ״תקנות שישנם לאחר שהרי בירושלים. בבי״ד הוא המשפט מקום לכאורה
 שנים כ-יובל בזה נהגו וכך עליהם קבלו וכלם ישראל שבארץ החכמים מגדולי שנתקנו

 ביחס אחת כעיר והיא בירושלים, הוא הדיון מקום לקרית-ספר כי וקבוע נקבע בתקנות וגם
 לדרוש יכול לא הנתבע אחת, בעיר גרים והתובע וכשהנתבע הדיון-המשפט, למקום

 החומש על וברמב״ן הפוסקים בכל יעויין התובע( גם )וכן אחרת בעיר להתדיין ולתבוע

 אבל בא״ד יח׳ פסוק שופטים פרשת הרמב״ן וז״ל פשיטא. מילתא והוא שופטים פרשת ריש
 הדין - בעלי ואין ועיר עיר לכל ותחתיהם השבט כל על יתמנו בחכמה שבהם הגדולים

 והובא וכו׳ אחרת שבעיר בי״ד בפני ולא שבעירם בי״ד בפני אלא זה את זה לכוף יכולים
חשן-משפט. יד׳ בסי׳ גם

 גר והתובע הדיון בתקנות הנזכר הכלל על קבוע״ ״בי״ד יש ספר שבקרית יצוייר לו
 ואפילו ״המנהג״ אחר הולכים בירושלים לדון תובע ונתבע בעירו לדון ותובע בקרית-ספר

 עיר של ״בי״ד״ בזה ונראה הדיון תקנות פי על שלא בי״ד קיים שבקרית-ספר בהנחה נצא
 שהדיון או אפשרויות שתי קיימות ערים. כשתי ספר וקרית ירושלים נדון ועוד ספר קרית

 ומן שלישית עיר לא אבל המנהג. מצד בירושלים או דגמרא ומדינא התובע במקום יתקיים
 מעיקרא בטל ולא עקר לא הנתבע״, אחר הולך ״התובע הדין״ ״מנהג והוא הפשוט הטעם
 נזכרים וגם הפוסקים זאת כתבו וכן תובע. של בעיר הוא המשפט שמקום דגמרא דינא

 גם פשוט וזה לסיני״ הלכה ״חזרה ״מנהג״ שאין במקום כתב בתשובה רמ״א וכן בכנה״ג
 ומהרשד״ם בן-לב מהר״י וכן משפט חשן י״ד בסי׳ וגר״א בתשובה רמ״א שכתבו לטעמים

שכתבתי. בנמוקים בזה והארכתי

 בירושלים האזורי רבני בבי״ד הוא הדיון שמקום נראה ובפוסקים, בש״ס העיון לאחר

 אנו כן ועל מסלנט, שמואל רבי הרב של דינו בית והמשך דורות מדורי הקבוע בי״ד והוא
במזכירות. שנקבע כפי לתאריך לדיון להופיע הנתבע על מחליטים

לעיל: האמור לאור

פוסקים: אנו ומדבריהם לפסוק ביה״ד יצא

 בתאריך לדיון להופיע הנתבע ועל ירושלים איזורי רבני בבי״ד הוא המשפט מקום
במזכירות. שיקבע

 כתבנו כבר החרדית העדה של בביה״ד להתדיין רוצה הנתבע בו ב בשאלה וגם
 והמשך דורות מדורי הקבוע ביה״ד הוא בירושלים האזורי הרבני שביה״ד הקודמת בשאלה

 המשפט ומקום החרדית, העדה לאנשי שייך לא והנתבע סלנט, שמואל רבי של דינו בית

ירושלים. אזורי הרבני בביה״ד הוא

תש״ס אלול כ״ח

שרעבי ס.
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א בשאלד! דומיעוט דעת

א שאלה לגבי

 כן לפני בירושלים והנתבע ספר - בקרית גר שהתובע כספית תביעה בפנינו הוגשה

 התקיים בטרם ועוד בבני-ברק. שליט״א קרליץ הרב בראשות בביה״ד התביעה אותה הוגשה
בירושלים. דנן בביה״ד התביעה הוגשה בב״ב דיון

 המציא שהוזמן השלישית ובפעם הופיע, לא והנתבע התובע הופיע לדיון הקבוע ביום
 שהתובע עמו וטעמו התביעה כן לפני כבר הוגשה ששם בבני-ברק להתדיין שרוצה לתיק

הנתבע. אחר הולך

 סירוב כתב להוציא מבקש יסרב והוא ובמידה בבני-ברק, להתדיין מתנגד התובע

בערכאות. לתבוע לו ולאפשר

 הדיון מקום וא״כ הנתבע אחר הולך שהתובע הדין הרי לפנינו העומדת השאלה

 לתובע עוברת זו שזכות הרי ויתר אם וגם ולוותר לסרב זכות לו שאין נימא וא״כ בירושלים
 הנ״ל ומכל לירושלים שייכת הרבניים הדין בבתי ההסדר על ספר שקרית שגם ואפשר
בירושלים. בביה״ד להתדיין הנתבע מחויב

ספר שקרית שנקבע וההסדר עסקינן בבוררות הרי שבמטבע, השני הצד להלן ונבאר

שהדרישה הצדדים את מחייב ואינו הרבניים בביה״ד פנימי הסדר הוא לירושלים שייך
המגבלות. לו שאין בבי״ד להתדיין הוא שהנדון

מבקש והנתבע בירושלים והנתבע בבני-ברק גר היה כשהתובע הדין מה אנן ונחזי

 מחייב שזה ולא זו מזכות להסתלק יכול שהנתבע הדבר פשוט הרי ירושלים והתובע ב״ב
 יוכל לא שהתובע ובודאי בב״ב גרים כשניהם הוא והרי התובע במקום מתדיינים ואז אותו

 בביאור מציין הנתבע אחר התובע של יסוד הרי כי הנתבע מגורי מקום הנתבע על לכפות

 וכן אסיא לבי אזיל ליה דכאיב מאן ע׳׳ב, מ׳׳ו בב׳׳ק הג׳׳מ סקי׳׳ח י׳׳ד בסי׳ הגר׳׳א

 ובזה בתי-דין שני בעיר ויש אחת בעיר כששניהם וה״ה מקומות משני כששניהם הדין
 קיים להוציא שבא וזה שווים שניהם דין אלא השני לצד הזכות עובר לא זכותו על שמוותר

 שניהם שלו כך ובני-ברק ירושלים בין הוא ספר קרית ועוד, וכו׳ ליה דכאיב דמאן הכלל
 בין לבחור יכול והנתבע אחרת בעיר דינים בתי שני כאילו הוי בקרית-ספר מתגוררים היו

 בעיר דינים בתי שני הוי התובע לגבי ואז ירושלים על כנתבע זכותו על ויתר ואם שניהם.

 דכאים דמאן הנתבע, רצון לפי להתדיין צריך להוציא שרוצה שהתובע חלילה וחוזר אחרת
לנתבע. והעדיפות לבני-ברק ירושלים בין שוה הדיון מקום בנדונו וכאמור וכו׳ ליה

זכותו על לוותר הנתבע רצה שכתב, ס״א י״ד בסימן פסוקה בהלכה כן מצאתי ושוב
 מציין קכ״ד ובאות להתדיין לכופו זכאי התובע ואין בידו, הרשות התובע במקום ולהתדיין

יכול הנתבע של לטובתו תקנה היא שזו שכיון שכתב ק״א סי׳ אבני-שהם משו״ת המקור

חכמים בתקנת אפשר אי שהאומר בש״ס מקומות בכמה שמצינו כפי בה, אי-אפשי לומר
לו. שומעים
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 קרית ולגבי התובע במקום להתדיין יש זכותו, על מוותר כשהנתבע בנדוננו לסיכום,
 זכאי אחת בעיר בתי״ד ובשני אחת בעיר בתי-דינים כשני דינם ובני-ברק ירושלים ספר

בני-ברק. או ירושלים או והינו שירצה בי״ד באיזה להתדיין הנתבע

בירושלים. בביה״ד להתדיין הנתבע לחייב ניתן שלא נראה הנ״ל מכל

 ב שאלד! ולגבי - ב בשאלד! דומיעוט דעת

א.
 והנתבע הופיע התובע שנקבע הדיון ביום דנן. בביה״ד כספית תביעה הגיש התובע

 במקום בביה״ד להתדיין שרוצה בכתב הגיש הנתבע שנקבע השני הדיון לקראת הופיע. לא
הנתבע. אחר הולך תובע מדין זכותו לדעתו וזה וגן בית מגוריו

 אינו מציע שהוא שביה״ד לו הודיע ביה״ד הנ״ל, דרישתו על חוזר לדיון שנקבע ביום

החרדית״. ״העדה של בביה״ד להתדיין ומבקש הנתבע חוזר כך מששמע קבוע. בי״ד

 דנן בי״ד לא אך אחר בי״ד לכל שמוכן הדבר לפשר הנתבע את לחץ שביה״ד לאחר

 זמן שמשך והוא התובע בפני להסביר הסכים ולבסוף התובע בפני שלא אך לנמק הסכים
 עם ומיודד ויחסים קשרים לו יש שהתובע וראה היות ביה״ד במסדרונות הממושך ההמתנה

 בדרגא עצמו ומרגיש פניו על שעובר מהם ומי מי כל עם בידידות ומשוחח ביה״ד עובדי

טענותיו. נסתתמו ולדבריו התובע כלפי נחותה

טענות: שתי לפנינו הנה

הנתבע. אחר הולך תובע מדין א.

.”טענותי נסתתמו” ב.

אחת. על אחת לברר עלינו ועתה

ובהגר״א הנתבע אחר הולך התובע בתוה״ד, הרמ״א כתב ס״א י״ד סי׳ חו״מ בשו״ע

לבי אזיל כאיבא ליה דכאיב מאן ע״ב מ״ו דף בב״ק מהגמרא הוא זה דין שמקור סקי״ח שם
 שני יש שאם י״א בשו״ע ג׳ בסעיף ושם אליו. יבוא מחבירו להוציא שרוצה מי והיינו אסיא
 זה בפני אדון לא לומר דינים מבעלי אחד כל יכול מחבירו גדול האחד אחת בעיר ת״ח

אחת. בעיר ששניהם כיון ממנו קטן שהוא ואע״פ זה. בפני אלא

 לפני ונחלקו אחד מקום בני והנתבע התובע היו כתבו כ״ב אות שם פסוקה ובהלכה

 במקום היו אם הן התובע הצעת לפי להתדיין הנתבע את לכוף אין במקומם יתדיינו מי
 לדין מקור באריכות עוד שם ועין קבוע בי״ד שם היה לא אם ובין קבועים, דינים בתי שני

ע״כ. זה.

 קבוע. באופן לדון קביעות לו שיש נקרא קבוע שבי״ד בתי״ד, נהגו וכך נפסק וכבר
 על עדיפות לאחד ואין הדיונים לכל קבוע ב״ד הוא הנתבע שמבקש הדיון שמקום ופשיטא

ודו״ק. השני

ולא חשוב ולא לנמק צורך לו ואין הדיון מקום לבחור הנתבע שזכות הדבר כלל
לשנות ואין נהגו וכך ההלכה וכך לא או מוצדק זה האם משנה
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ב.

טענותי״ ״נסתתמו טענת והוא נימוק עוד העלה בנדוננו אך

 הוא שלפחות הצדקה לכאורה ואפילו יש אמנם אם לברר לבי״ד יש זו טענה ולגבי
הדיין. עיני ראות כפי הוא זה ושיקול חשש. אין שלאמיתו ואפילו כך חושב

 פנים יסבירו ולא דינים בעלי ב׳ שישוו ״ליזהר הדיינים צריכים י״ז בסי׳ הטור כתב
 תשפוט בצדק ת״ר ע״א, ל׳ דף שבועות בב״י הובא הדין ומקור מחבית״ יותר לאחר

 שמכבדים חבירו יראה שלא ופירש״י וכו׳ עומד והאחד יושב האחד יהא שלא ת״ר, עמיתיך.
 לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד שבאו לשנים מנין שכתב ומה דבריו. ויסתתמו יותר אותו

 שלא ופירש״י תרחק, שקר מדבר ת״ל וכו׳ כמותו לבוש לו שאומרים מנה ק׳ בת איצטלית
 שלרש״י השני הטעם רק מציין ובטור שכנגדך. דברי יסתתמו או פנים, לך לישא לנו תגרום
אמת. יהיה לא פסה״ד כך וע״י טענותיו נסתתמו מטעם

 סתימת משום או הדיינים הטעית משום או ״בלבוש״ לפירש״י טעמים שני לפנינו הנה

 של השני הטעם רק רש״י מביא מהשני יותר אחד יכבדו שלא זה ולגבי הבע״ד, טענות
 השני שלטעם הרי טענותיו, נסתתמו של השני הטעם רק מביא והטור טענותיו נסתתמו

 כך. מרגיש הוא דין כבעל אם לנו די אך מושפע לא ביה״ד דבר של לאמיתו שאפילו
 מהלכים לו שיש במסדרונות, התובע בהתנהגות הנתבע דברי לאור מקום היה דנן במקרה
 ההרגשה הרי בתה״ד את הסובבים מפני או ביה״ד מפני חושש הוא אם נפמ״נ ולא בבי״ד

 משוכנע שביה״ד במקרה ורק טענותיו לסתימת לגרום עלול וממילא ממנו לעקור נוכל לא
דנן. במקרה כן לא אך לזה יד לתת צריך אינו להשתמט תכסיס רק שזה

 שהזכרנו טעמים משני וזה התובע שבחר בבי״ד לדון הנתבע את לחייב אין לסיכום:

כאחד. באים ששניהם עוד ומה מוצדקת עצמו בפני אחד שכל

ג׳ שאלד!

א.ס. והרב מ.ה ישיבת נגד י.ד. הרב תביעת בפנינו

 אינו אולם האזורי, הרבני בביה״ד להתדיין מוכן כי הנתבע, אמר ביה״ד ישיבת בפתח
 לשאלת לממונות״, דין ״בית בהרכב אם כי ג', הרכב - דנן ביה״ד בהרכב להתדיין רוצה

 ילך שהתובע לדרוש זכותו הנתבע אחר הולך שהתובע הכלל לפי כי הנתבע ענה ביה״ד
 כי הנתבע ענה ככה, על ראה מה ביה״ד ולשאלת להתדיין, מעוניין הוא בו להרכב אחריו
ממונות. בדיני מנוסה יותר הוא לממונות ביה״ד

 להתדיין רוצה שהנתבע כיון אבל דנן, בהרכב להתדיין מעונין שהיה אמר התובע

 מעונין והוא רב זמן להמשך עלולה הדיון מקום סביב וההתדיינות לממונות, דין בית בהרכב
לממונות. הדין בית בהרכב להתדיין מסכים ולפיכך מהיר בדיון

 הנתבע ענה השבוע ובתום צעדיו, את לכלכל ימים לשבוע לנתבע ארכה נתן ביה״ד
לממונות. ביה״ד בהרכב להתדיין בדווקא רוצה הוא וכי דעתו על עומד כי
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 תיקים מקבל הרכב כל כאשר הרכבים חמשה ״פועלים״ בירושלים הנושא, להבהרת
 משפחתו שם דנן, בתיק והתובע והואיל התובע, של המשפחה שם של האותיות חלוקת לפי

.””ג הרכב” דנן בהרכב להתדיין ”בגורלו” עלה ד', באות מתחילה

 לפתרון והנזקקים הנוגעים והשאלות הענינים בכל לטפל אמורים האזוריים הדין בתי

 הדין בבתי המכהנים והדיינים משפט, חושן בעניני ובין העזר אבן בעניני בין דין בית
משפט. ובחושן העזר באבן מדוקדקות בבחינות שעמדו לאחר מתמנים

 בתי אבל בלבד, אישות בעניני ידונו הדין בתי ישראל במדינת החוק מבחינת אמנם
 הצדדים כאשר משפט״, ״חושן כולל בפניהם, המופנות השאלות בשאר גם דנים הדין

 הרבניים, הדין פסקי של יט, כרך בסוף המתפרסם דין בפסק כתבנו וכבר לכך. מסכימים

 מעמד הדין לבתי יש הדין לבית סמכויות האציל לא האזרחי שהחוק נושאים באותם שגם
הקהל. ידי על שנתמנה דין בית של

 דיני בנושא מטפלים ההרכבים כל לא אך הרכבים, חמשה ישנם כאמור בירושלים
ממונות.

 בנושא תורה, דין - הדין לפי בפסיקה המעונינים המתדיינים בעית פתרון לצורך

 ובו ממונות בנושא בשבוע אחד יום היושב מיוחד הרכב הדין בתי הנהלת קבעה ממונות,

הרגיל. הדין בבית דיון מקום של פתרון להם שאין אותם כל להתדיין יכולים

 משפחתם ששם המתדיינים מתדיינים ובו ג׳״ ״אולם כהרכב גם הידוע דנן ההרכב

 אלא אלו, למתדיינים המקום אינו לממונות ביה״ד ולפיכך ממונות, בדיני גם דן ג-י, באותיות
ג׳״. ״אולם הנו ג-י באותיות משפחתם ששמות למי שבעיר, הקבוע בביה״ד היחיד הדיון מקום

 מחמת פסול כגון דנן, בביה״ד להתדיין למתדיינים תאפשר לא וההלכה במקרה אמנם

 אחר להרכב מועבר שהתיק העזר״ ״אבן כבנושאי הוא שהדין הרי בזה, כיוצא או קירבה
 בית בהעדר לממונות, ביה״ד להרכב התיק יעבור ממונות בנושא וממילא בזה, לדון היכול

ממונות. לנושא מענה לתת היכול אחר דין

 בו לבחור כאפשרות לממונות ביה״ד הרכב קיים לא שבפנינו התיק לגבי ולפיכך

 ללכת לאן לתובע לו אין שכן בדבריו, הנתבע שהזכיר כפי הנתבע״, אחר הולך ״תובע מדין
ג-י. באותיות מטפל ממונות הרכב אין שכן אחריו,

הדיון. במהלך לצדדים נאמרו אלו דברים תמצית

 ואף ג׳״, ״הרכב דייני על לחץ והפעילו מבי״ד דיינים מספר בנושא התערבו בינתיים
ממונות. להרכב התיק את להעביר ויאות בתיק מטיפול ידו את ימשוך שביה״ד כדי מזה, יותר

 אדם או גורם כל שעירב למי ואף בנושא ומתערב שהתערב מי כל על מתפלא ביה״ד

 בין ״שמוע של מפורשים איסורים על בכך שעברו ודומה לחץ, ולהפעלת להשפעה שהוא

בהלכה. מקובלים שלא זה מסוג מהלכים נפש בשאט דוחה וביה״ד כמבואר, ועוד אחיכם״

 וכי כדאי זה על וכי בתיק, יטפלו ג׳ הרכב דייני אם דהוא למאן יגרם עול איזה וכי

למתחיל. הידועה שבהלכה יסודות על לעבור מותר זה על

הבאים: הנתונים לפי הלכתיות, מידה אמות לפי הבקשה אל יתייחס ביה״ד
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ג-י, לאותיות וכי בעיר הקבוע ביה״ד הוא דנן שביה״ד לעיל דעתנו הבהרנו כבר א(
 בתי שני מצד לדון אפילו שאפשר הרכב, עוד בירושלים הרבניים הדין בתי במסגרת אין

 התיק להעביר אפשרות יש מלדון, הלכתית מנוע דנן ביה״ד כאשר ורק אחת. בעיר דין
לממונות. ביה׳׳ד והוא הדין בתי במסגרת אחר לבי׳׳ד

 שכן הדין, פי על שלא מלדון להסתלק יכול אינו הדין בבית לדון שהתמנה דיין )ב(
 ״ועצומים נאמר עליו ג: סעיף י סי׳ בשו״ע הוא וכן ה״ח סנהדרין מהל׳ פ״ב הרמב״ם בדברי

 שיש ידע אבל לו, צריך הדור שיהיה והוא מורה ואינו להוראה שהגיע זה - הרוגיה כל
הרי לדון שהתמנה דיין ובענינינו משובח״, זה הרי מהוראה עצמו ומונע להוראה ראוי שם

לדון המסוים לדיין לו שנקבע בדין שהרי זולתו, להוראה שראוי אחד אף שאין מקום זה
כתב מזה וגדולה סרק, בבקשות להסתלק יכול אינו שכן וכיון לדון אחד אף יכול לא

לידי דאתי דחומרא כלל להחמיר ראוי אין גוונא דבכהאי כא: שורש קולון מהר״י בתשובות

 באה שהחומרא במקום וכו', אחרים בממון עיניהם ונותנין הרמאין ידי להחזיק הוא קולא

 אדם כל מחויב דאדרבה זו לחומרא מקום שאין ופשיטא פשיטא לאחרים הפסד לידי
 שכבר שכפי ובנדוננו ע״כ. וכו/ עושקו מיד ועשוק ונזק מהפסד חבירו להציל מישראל

 בעקיפין לפנות שייך לא הרי בדבר, לדון שיכול הדין בתי במערכת בנמצא בי״ד אין כתבנו

 להאחז לנו יש מה הדיינים: אחד )כמליצת בתיק ידון אחר שמישהו לן אכפת מה ולומר
בתיק. שידון אחר מישהו אין שהרי התיק(, בקרנות

 בעיר דין בתי שני לבין ערים בשני דין בתי שני שבין בהבדל לבאר הארכתי כבר ג(
 התובע כאשר נאמר הנתבע״, אחר הולך ״תובע של המקורי שהדין והוכחתי וכתבתי אחת,

 בהגהות הרמ״א שכתב וכפי הנתבע אחר הולך התובע ואז שונות, ערים בשני והנתבע

 כמה ונאמרו וכו׳״, אחרת בעיר הוא אם הנתבע אחר לילך צריך ״התובע יד: סי׳ השו״ע

 מצד שהוא שם הגר״א בהגהות שכתב כפי או הוצאות, לנתבע לגרום שלא או בדבר טעמים
 טעמים מעוד או אסיא, לבי אזיל כאיבא ליה דכאיב מאן - הראיה עליו מחבירו המוציא

 מנחת בשו״ת ועיין זה, בדין לרמ״א מודה המחבר דגם הוכיחו ובאחרונים לזה. דומים
זו בהלכה שנאמרו השונים הטעמים וביאור בבירור באריכות סי״ב ח״ב אלעזר

 של הכלל שקיים כתבו שג״כ האחרונים לרבותינו מצינו אחת בעיר דין בתי בשני
 ימצא ]ולפעמים אחת, בעיר הם שהרי הולך הלשון שייך שלא אף הנתבע, אחר הולך תובע

 של הטעם כאן שאין ואף לתובע[, יותר קרוב כשביה״ד לילך שצריך זה הוא שהנתבע

 שבעצם ואף אסיא, לבי אזיל כאיבא ליה דכאיב מאן של הטעם ולא בחנם הוצאות הוצאת

 דקאמר ע״א כג דף סנהדרין הגמ׳ אומרת ששם אחת בעיר חכמים תלמידי שני של הדין הוי
 אדון לא לומר מהם אחד לכל זכות שיש ג סעיף יד סי׳ בשו״ע ופסק לך מטרחנא קא מי ליה

 הכלל אמרינן כאן שגם האחרונים רבותינו כתבו מקום מכל זה, בפני אלא זה בפני

 מושאל הנו הולך תובע שהלשון ואף והמנהג, התקנה מצד הנתבע״ אחר הולך ש״התובע
הולך. כאן שייך לא שאמרנו שכפי

 ששם ערים בשני דינים בתי בשני הנתבע אחר הולך תובע בין מהותי הבדל שיש וכתבנו
זכות מעין בדין הנתבע של זו זכותו ששם הנתבע אחר הולך תובע של המקורי הדין נאמר
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 רבותינו כאשר אבל ממונית. זכות וזו סרק, הוצאות יוציא שלא העיקרי הטעם שהרי ממונית,
 כאן אחת בעיר דין בתי בשני גם הנתבע אחר הולך תובע של הכלל את הרחיבו האחרונים

 דין סדר תקנו דין לבית דין מבית השני את אחד ידחה שלא הדין, סדרי משום הוא הכלל
 מלוה לאיש לוה עבד שמצד לומר מקום שהיה ערים, בשני כמו הנתבע אחר הולך שהתובע

 בשני אחיד כלל שיהיה שעדיף סברו האחרונים שרבותינו כנראה ביה״ד, בבחירת יגבר התובע
 בשני כשהם כן שנהגו מאחר כא: אות הטור הגהות חו״מ הגדולה בכנסת שכתב וכפי המקרים,

המנהג. לחלוק שלא דינין בתי בשני אחת בעיר אפילו המנהג להנהיג ראוי עיירות

 שילכו הנתבע של וענינית ממונית זכות זו אין אחת בעיר דין בתי שבשני שכן, וכיון
 אם לגופו מקרה בכל לדון יש הדין״, ״סדרי מצד תקנה זו אלא בורר, שהוא הדין לבית

 להתדיין זכותו על מוותר שהנתבע במקרה ולמשל אחר, להרכב התיק להעביר לראוי שייך
 בתקנות אפשי ״אי מצד לוותר שרשאי קא סי׳ צדק אבני בשו״ת כתב שבעירו דין בבית

 בשני אבל הנתבע, של זכותו שזו ערים בשני נדון זה כל אבל לו״, ״שומעין זו כגון חכמים

 שהעובדה יתכן הדין״ ״סדרי תקנת מצד הוא באים שאנו מה שכל אחת בעיר דין בתי
מורידה. ולא מעלה לא מוותר שהנתבע

 אחר הולך התובע כאמור, אחת, בעיר דין בתי ובשני הואיל גיסא, לאידך ונלך

 ביה״ד אם שדי הרי שהוא, כל צד של זכויות משום ולא הדין״, ״סדרי מכח רק הוא הנתבע
 אלא ברורה, נגיעה או קורבה כגון מובהקת הלכתית מסיבה לא גם בתיק לדון יכול אינו

 המטפל אחר לבי״ד התיק את להעביר ביה״ד יכול שהיא כל מניעה היא המניעה אם גם
לממונות. ביה״ד קרי ממונות בנושאי

ש., הרב הקרוב תלמידו הנו הישיבה שמנהל הדיינים לאחד והתברר והואיל  ואף א.

 כאמור אבל הנתבע, אינו שהוא אף הנידון, בנושא מעורבותו מוזכרת התביעה בכתבי
 והתיק בתיק. לטפל שלא כדי רגשית רק הלכתית סיבה שאיננה אפילו בסיבה די זה במקרה
ממונות. הרכב לכבוד מועבר

תש״ס אד״ב כ״ה היום ניתן

אב״ד - רוזנטל ח.ש.

למסקנות מצטרפים

הייזלר י. שרעבי ס.

דוחלטד!
 של הנ״ל( )במקרים זכות כל לנתבע שאין דעות ברוב ביה״ד החליט וב׳ א׳ בשאלה

 שלפי ההרכב בפני להיות חייב שהדיון כולם פסקו ג׳ ובשאלה הנתבע. אחר הולך התובע
הדין. בתי חלוקת

הייזלר י.שרעבי ס.אב״ד - רוזנטל ש. ח.
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ם מפתח עניני ה

א

אבהות

 בעילות רוב משום רוב עפ״י נקבעת אבהות

258 הבעל אחר

 יכיר דין שיש הסובר הרמב״ם לשיטת אף

 כשיכול זה ירושה לענין בנו שהוא לקבוע

 חזקתו תועיל לא דאל״ב בנו ודאי שהוא לומר

258 כבן שהחזיקו

 היה אצלה פסולים דברים שפסקו דיש אף

 קרא דגלי דבתר הפנ״י כתב כבר ודאי ממזר

 רוב בין לחלק ליכא ספק ממזר ולא ודאי ממזר

 ספק מיקרי דאפיה״ב פסולים לרוב כשרים

 ולא בכלל הוה דרוב כהשיטות וזה ממזר

258 ספק עשירי

מלאכותית הפריה בענין זמנינו אחרוני נחלקו

258 ממזרות חשש בזה יש ואי

נכלל זה הרי ממזר לענין בדינא ספק כשיש

258 בקהל יבא ספק בממזר

 הלך שהבעל לאחר חדש י׳׳ב הילד בנשתהה

 דבר בה ראו אם אך בבעל הולד תולין מביתו

 לא הולד לגבי גם אם ודנו תלינן לא מכוער

258 ממזר יהיה תלינן

 נאמן יכיר מדין בנו לפסול האב שנאמן כשם

 זה אך מכחישה ואמו בני זה כשאומר להכשירו

 כל ידה מתוך ידו זזה שלא האב כשאומר

258 הזמן

 ממזר הולד מלאכותית שמהזרעה לסוברים אף

 עכו״ם מזרע אבל יהודי מזרע שזה ידוע אם זה

258 ממזר אינו לכו׳׳ע

 שנולד הילד מלאכותית הזרעה שקיבלה אשה

 של היה שהזרע דתלינן בקהל לבא כשר

258 עכו׳׳ם

אודיתא

 להקנות אודיתא מהני האם הראשונים נחלקו

171 חוב.

אומדנא

 שאין בדברים אלא אומדנא אחרי ללכת אין

 שכתוב כמו הנותן דעת היה שלא כלל לפקפק

 האומדנא פירש שלא תנאי שהיה נאמר או

שבלב. דברים ואינם כמפורש שזה אומרת

187

 ללשון היתה שהכוונה ברורה אומדנא כשיש

231 אדם. בני לשון אחר הולכים אין תורה

 בדיני בהם להתחשב שיש אומדנות ישנם

237 אישות.

אונס

 אין פשרה ועשו לערכאות להביאו כשהפחידו

 שיכול כיון באונם נעשתה שהפשרה לומר

 עד גדול היה לא הפחד ולכן זכאי שיצא להיות

244 היה. שאנוס מפני הפשרה לבטל כדי

 אין שלהם החוקים עפ״י דנים כשהערכאות

 לומר כדי כך כל גדול לערכאות שיביאו הפחד

246 באונם. נעשתה הפשרה שכל

איבד!

 מוזכר ובמציאה ידים מעשה לענין במזונות

היינו דבמזונות ענינים ב׳ הם אך איבה טעם
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 מעשה העדר בגלל כראוי מזונות יתן שלא

 לדון ויש קטטה משום הוא ובמציאה ידים

 קטטה היא האיבה האם הדחק שע׳׳י בהעדפה

57 מזונות. איבת או

אימוץ

 לצו בקשה בהגשת לראות אפשר להלכה

 האימוץ שצו למבקשים ברורה כידיעה אימוץ

 במזונות המאמצים את יחייב ינתן כאשר

282 למאומצים.

 מעין בזה יש כי מכר מעין לראות יש באימוץ

 כל את לילד נותנים המאמצים ותמורה נתינה

להם להיות עצמו את להם נותן והמאמץ צרכיו

286 כבן.

 ברור זה הרי ילד לאמץ מבקש כשאדם

 מטעם לציבור התחייב וכאילו לפרנסו שיצטרך

 שאין מודים הכל לצדקה ובהתחייבות צדקה

 שההתחייבות לומר יש אך קנין למעשה צורך

 בילדים הנהוגים מזונות גדרי לפי היא

289 טבעיים.

 זוכה כל כמו דין בעל להיות הופך המאומץ

291 לאדם. זכין מדין

איסורים

 בשביל איסור באיזה להקל שהותר במקום אף

 הותר לא רעה לתרבות יצא שלא חברו להציל

 אדם שבין ולא למקום אדם שבין בדבר רק

239 לחברו.

אעביד ולא אוביר אם

 באם החיוב שטעם הסוברים ראשונים יש

 ויש חכמים מתקנת היא אעביד ולא אוביר

81 המנהג. משום הוא שהחיוב שסברו

אסמכתא

 שאינו בדבר אף בשטר עצמו לחייב אדם יכול

 הוה דאל״ב גזים דלא היכא ודוקא חייב

79 אסמכתא.

אפוטרופוס

 כשו״ש דינו אפוטרופוס אם הראשונים נחלקו

 ב״ד דבמינוהו הסוברים יש חינם כשומר או

 יתומים אבי ובמינהו ואבידה בגניבה אפי׳ חייב

76 מפשיעה. אפי׳ פטור

 לטמיון יורדים יתומים דכשנכסי שכתבו יש

 השבת משום בזה יש עליהם שיפקח מי ואין

 אבל דר״י פרוטה משום כשו״ש ודינו אבידה

 היתומים נכסי ניהול משום כשו״ש דינו אין

76 צדקה. גבאי להיות מצוה ואין חיוב שאין

 היתומים כספי השקיע שלא אפוטרופוס

 ובפרט מזיק בגדר דחשיב אפשר חוב באגרות

 חוקי כפי לפעול מנויו בעת שהתחייב

 על גם לחייבו אפשר ואולי האפוטרופסות

80 רווחים. מניעת

 כבעל או כשליח אפוטרופוס דין האם נחלקו

80 דבר.

 מהם אחד ונסתלק אפוטרופסים ב׳ כשמינו

 האמין שלא דאפשר בטל המינוי אם נחלקו

83 חברו. בצרוף לא אם לאחד

 חיוב פשע ואחד אפוטרופסים ב׳ כשמינו

84 שניהם. על חל התשלום

 עבור ערב שאחד שומרים שני בין שחלקו יש

 שפטורים דכמו באפוטרופסים משא״ב חברו

ערבים יהי׳ אם ה״ה מימנעי מחשש משבועה
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 איסור שזה שבועה שמשום אפשר אך ממנעי

 שכתבו ויש ממון חיוב משום לא אבל מימנעי

85 מממון. קיל ששבועה

ואין אפוטרופוס דין שפקע נראה שהגדיל קטן

 מינוי החוק פי שעל ואף בהפסדים לחייבו

 כשהקטן מ׳׳מ י׳׳ח גיל עד הוא האפוטרופוס

 לחייב אין לכך והסכים בדברים מבין

87 האפוטרופוס.

וחמור את

 קנה האם וחמור את דקני הפוסקים נחלקו

172 כלל. קנה לא או מחצה

יחד הכל כולל אם וחמור את בדין חילוק יש

קנינים. שני או אחד קנין עשה אם וכך לא או

173

דין בית

 על מהותית היא כשהבעיה בין לחלק יש

 פתרון ולמצא הקורה לעובי להכנס ביה״ד

 השומרת בעיה רק היא כשהבעיה אך לבעיה

ר׳׳ג. של חרמו ולהתיר להכנס לביה׳׳ד אין

239

 קבוע שבי״ד הדין בתי נהגו וכן נפסק כבר

 באופן לדון קביעות לו שיש בי״ד נקרא

309 קבוע.

תיק לסגירת בקשה

 כשלא בבי״ד תיק לסגירת לבקשה תוקף אין

 וכן התביעה הוגשה שבפניו לביה״ד הוגשה

 את אליו להעביר יש לדין הוזמן כשהנתבע

68 התיק. סגירת בקשת

גט

 מהזמן חדשים מששה יותר הגט לעכב אין

60 הגט. חיוב שנפסק

 שאין זכויות מהבעל ליטול באה כשהאשה

 לעכב הבעל רשאי תורה דין עפ״י לה מגיעות

 איניש עביד מדין לגוזלו שתפסיק עד הגט

 עפ״י יתנהל שהכל כשבטוח אך לנפשיה דינא

 עביד משום הגט לעכב יכול אינו תורה דין

60 לנפשיה. דינא איניש

 ונלאו לאשתו איש בין מחלוקת יש כאשר

 י״ח עד ימתינו תקנה להם ואין השלום לתווך

לתת לכופם יש לשלום תקוה וכשאין חדשים

240 גט.

גרידא. בדברים לא היא כפיה של הכונה

242

בע״כ לגרש ופוסק מחייב שבי״ד מקרים ישנם

כשגר אבל המתאימים הפצויים קבלת אחרי

 שישליש הדעת על יעלה לא אחרת אשה עם

 אשה לישא או בע״כ לגרש לו ונתיר פיצויים

292 אשתו. על אחרת

גרושין

 חייב הבעל אין האשה את לגרש חיוב כשיש

63 לפדותה.

 כופין גם אם נחלקו יוציא בגמ׳ כשנאמר

מותר כופין שאין לסוברים גם אך להוציא

228 עברין. לקרותו

גרמי

 מיד נעשה וההזק חברו לממון מזיק כשבעצמו

278 גרמי. חשיב
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לעולם בא שלא דבר

 במתנה בין במכר בין לפירות גוף אדם מקנה

 הגוף שהרי לעולם בא שלא דבר מקנה זה ואין

150 מצוי.

 לדקל דמי לפירות מעות הנותן האם נחלקו

 לעולם בא שהרווח שבשעה כיון או לפירותיו

150 לדקל. דמי לא בעולם המעות אין

 יוצאים שהפירות לפירות דקל בין שחלקו יש

 הפירות אין במעות משא״ב עצמו מהדקל

 למצודה דמי לא מעות אך המעות מגוף יוצאים

 משא״ב כלום עושה אינה שהמצודה לפירות

151 מהמעות. בא הרווח במעות

 כדקל אינו לפירות דמעות נסבור אם אף

 מ״מ לעולם בא שלא כדבר וחשיב לפירותיו

 נדר הוה לעניים אתן זה דקל פירות אמר אם

152 נדר. מדין לקיימו וחייב

דיינים

 הדין בעלי ב׳ שישוו להזהר הדיינים צריכים

 פנים ישאו שלא משום או והטעם בלבושם גם

310 טענותיו. שיסתמו מטעם או לאחד

 רגשית אלא הלכתית שאינה אף סיבה כשישנה

313 בתיק. הדיין יטפל שלא סיבה ג׳׳כ זו

דגרמי דינא

 הוא החיוב דגרמי דינא משום הוא כשהחיוב

18 דברים. ד׳ ולא נזק רק

 חברו כשמפסיד הוא דגרמי דינא משום חיוב

18 רווח. ממנו שמונע במקום ולא

דמלכותא דינא

במלכי גם היא דמלכותא דינא אם נחלקו ק7גח

123ישראל.

 בכספים דמלכותא דינא דמהני נאמר אם אף

 לתתם השתעבד והבנק בבנק המופקדים

 אצל הנמצאים בכספים לא אך הצוואה ולקיים

 לקיים נשתעבדו שלא פרטיים אנשים

168 הצוואה.

 אדם שבין ממון בעניני נאמר דמלכותא דינא

 המלך ותועלת לצורך שהם בדברים רק לחברו

204 המדינה. בני לתקנת שהוא או

 חיותא לפסוק שלא המדינה והנהגת תקנת

קיימת. ישראל במלכות שגם בה מודו כו״ע

207

 דוחק שבזמן המלכות ע״י שנקבע החוק

 השוכר את להוציא יכול המשכיר אין בדירות

 דין הוא תוספת לדרוש יכול ואינו מהדירה

207 דינא. דמלכותא דדינא תורה

 בתורה פגיעה תגרם בממונות החוק כשע״י

 לענין רק כנוגע זה חוק להחשיב אין ובמצוות

 בזה אמרינן ולא לחברו אדם שבין ממונות דיני

208 דינא. דמלכותא דינא

 אין הערכאות של הדעת בשיקול התלוי דבר

 חוק בדבר אלא דמלכותא דינא משום בו

218 המלך. מאת ומשפט

 הציבור תקנת משום הפיצויים בחוק לראות אין

221 דמלכותא. דינא ע׳׳ז חל לא וממילא

 בכנסיה שנשאו ספרד אנוסי של נשואין

 התנאים וכל ישראל בדיני גם וקיימים שרירים

 בארץ הזוג את גם מחייבים שם שבנשואין

 מנהג וזה הואיל במפורש התנו לא אם אפילו

284 דמלכותא. כדינא זה נחשב קבוע
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תיווך דמי

 בחתימת תווך דמי שמשלמים כיום המנהג

 זכרון על בחתימה אף שמשלמים ויש החוזה

 הצריכים הפרטים כל בו כתוב היה אם דברים

125 לקנין.

 רק נעשה הקנין שגמר הסוברים שאף אפשר

 ישולמו התיווך דמי מ׳׳מ בטאבו הרישום לאחר

 אינם התיווך שדמי משום החוזה בחתימת

 על אלא הבעלות העברת על משולמים

125 הקונה. כלפי ההתחייבות והיא העיסקה

 מתשלום פטורים אונם מחמת העסקה התבטלה

126 תיווך. דמי

 העסקה המבטל מום עקב שנתבטלה עסקה

 קיבל ואם תיווך בדמי מזכה אינה מעיקרא

127 להחזיר. עליו

 בין סגור ארגז שקונה לקונה אמר כשהמתווך

 דמי לשלם צריך לקנות והסכים רע בין טוב

128 לעצמו. גרם שהוא תיווך

 ספק בזה כשיש קונה היה לא שהקונה כשברור

 להחזיר המתווך על טעות מקח והיה הפסד

128 התיווך. דמי

 לשלם שאין שאף אפשר העסקה כשנתבטלה

 יש אולי טרחה שכר אך תיווך דמי למתווך

 ולא חזרה מחמת העסקה כשבטלה וזה לשלם

 מעיקרא המבטל מום מחמת העסקה כשבטלה

129 מהמום. ידע והמתווך

 לברר חייב פגומה שהסחורה לחשוד כשאין אף

 או מאמינו היה אם אך אנפשיה דאטעי ואיהו

 טעותו להאמינו ראוי שהי׳ הדברים שהיו

129 טענה.

 אין ודאי לקנס אפילו הועילה לא כשהעסקה

130 תיווך. לדמי זכאי המתווך

ה

דווצאד!

 יכול עדי אתם אמר ולא שנים בפני הוצאה

 קנין כשעשו אבל בך אני משטה אח״כ לומר

10 בך. אני משטה לטעון יכול אינו

בע״ד חוצאת

 ובלי קנין בלי מחייב עדים בפני בע״ד הוצאת

עדים. בלי גם חייב בשטר והתחייבות שטר

282

מלאכותית חזרעח

 מלאכותית הזרעה בענין זמננו אחרוני נחלקו

260 ממזרות. חשש בזה יש ואי

חלואח

77 פשיעה. הוה משכון בלא המלוה

 מהם אחד מכל לגבות יכול מאחד שלוו שנים

 גם מאחד לגבות יכול אם הראשונים ונחלקו

84 לשלם. לשני כשיש

 לא אחד ואם לזה זה ערבים הם שלוו שנים

 ואת בבי״ד דינא הציית את ותבע דינא ציית

 בערכאות יזכה אם בערכאות דינא ציית הלא

 שני של חלקו את גם הראשון את לחייב אפשר

85 ערב. מדין

ומחלו וחזר לחברו שט״ח חמוכר

 שהוא ומחלו וחזר לחברו שט׳׳ח המוכר בטעם

 הרמב״ם א. בראשונים טעמים ד׳ ישנם מחול

 יכול ע״כ מדרבנן היא שטרות שמכירת כתב

אומר שהלוה הטעם כתב הראב׳׳ד ב. למחול
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 הר״ח ג. עצמי את לך שעבדתי לא אני ללוקח

 עיינתי המוכר לומר שיכול הטעם כתב

 הטעם כתב ר״ת ד. חוב נשאר ולא בחשבונית

 הגוף שעבוד למלוה מלוה שעבודים ב׳ שישנם

 למכור ניתן לא הגוף ושעבוד נכסים ושעבוד

נכסים. שעבוד פקע הגוף שעבוד וכשפקע

271

אשתו נכסי על דווצאות דומוציא

 על הוצאות המוציא בדין הראשונים נחלקו

 ומה הוציא שהוציא מה הוא שהדין אשתו נכסי

 גם או מילוג בנכסי דוקא זה אם אכל שאכל

 כנכסי דרכם שאין לאשתו נתן שהבעל בנכסים

28 מילוג.

 לא דלכו״ע נראה יורשה הבעל שאין היכא

30 אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא מה אמרינן

 או הוציא שהוציא מה בטעם סברות ב׳ ישנם

 שהוציא הדעת אומדן מטעם או מחילה מטעם

 שאינו דעתו כשגילה והנפק״מ שיאכל בשביל

31 מוחל.

 ואינו אכל ולא אשתו נכסי על בהוציא נחלקו

 ואינו הוצאותיו ליטול ורוצה לגרשה רוצה

31 כן. לומר יכול אם לאכול רוצה

 הוציא הוציא שמה הדין אם הראשונים נחלקו

 וזריעה כחרישה הכרחיות בהוצאות דוקא זה

 הנכסי ע״ג בנין בבנה גם או בשדה וזיבול

32 מילוג.

 מתקנת לבעל קנויים אינם כשהפירות אף

 מה אמרינן כשאכלם באשה קנין לו ויש חכמים

34 אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא

 הוציא בדין שב׳ הריטב״א דברי בביאור נחלקו

 בכלל אשתו נכסי שכל אשתו נכסי על הוצאות

אף הכונה האם כלום בהם לו שאין אפילו

נכסיה. מפירות לאכול בדין זכות לו כשאין

35

 לו אין שלהלכה מתנה לה כשנתן אף נראה

 ברכוש היתה שלו כשההשקעה אך פירות בזה

 מה בזה שנאמר נראה יחד בו שגרו המשותף

36 אכל. שאכל ומה הוציא שהוציא

 שהוציא מה על הטעם שב׳ המאירי שאף נראה

 שזה כונתו אין חכמים מתקנת שהוא הוציא

 ותקנת אומדנא על בנויה שבודאי הטעם עיקר

זו. הלכה שנאמרה התנאים על היא חכמים

38

הראיה עליו מחברו המוציא

 הבית בתוך ונותן נושא שהיה מהאחים אחד

 והיו הבית בתוך ונותנת הנושאת האשה וכן

 שייך שזה וטוענים שמם על יוצאים שטרות

184 ראיה. להביא עליהם להם

הסכם

 כשהבת תימכר שהדירה בהסכם כשנכתב

 הבת כאשר שגם מזה ללמוד אין תתחתן

 דנשואין תימכר הדירה אביה אצל לגור תעבור

 אבל הבעל לרשות האם מרשות לגמרי מוציאין

 לאמה לחזור יכולה אביה אצל לגור כשעוברת

298 הדירה. למכור צ”א וע׳׳ב

נחלה העברת

145 המקבל. על נחלה העברת איסור אין

עניים הקדש

 מילתא מיקרי עניים בהקדש דספק שכתבו יש

קים בזה לומר ואין להחמיר וראוי דאיסורא

157 לי.
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הקדש

 ל׳ לאחר או מותו ולאחר מהיום קרקע הקדיש

 ופירות מהיום גוף לומר דא׳׳א כלל קדוש לאו

 זה וכל הקדש פירות קאכיל דהא מיתה לאחר

 שזה שלנו הקדש אבל הבית בדק בהקדש

 ויש ל׳ לאחר ופירות מהיום גוף מהני לעניים

171 מהני. לא לעניים בהקדש דאף דס׳׳ל

הנתבע אחר דזילד חתובע

 בעיר הוא אם הנתבע אחר ללכת צריך התובע

יותר. גדול הבי״ד התובע שבעיר אע״פ אחת

301

 ג׳ נאמרו הנתבע אחר הולך שהתובע בטעם

 אסיא לביה אזיל ליה דכאיב מאן א. טעמים

 לפני נכנע שהנתבע ב. הנתבע מקום והוא

 עיניו יתן שלא ג. שלו. הקהל של בי״ד

 כאן שיתדיין ויתבענו אחרת שבעיר בעשיר

 יצטרך שלא כדי אתו יתפשר והעשיר

302 לטרוח.

 תהיה התובע של בעירו לדון מוכן כשהנתבע

 לדון צריך וב׳ א׳ דלטעם הטעמים בין נפק״מ

 הסכמתו תועיל ג׳ ולטעם הנתבע של בעירו

302 הנתבע. של

 נקבע שכבר לאחר ג׳ לטעם דאף אפשר

 בכל לבדוק אין הנתבע אחר הולך שהתובע

302 מסכים. הנתבע אם פעם

 את אין הדין מעיקר אחת בעיר דין בתי בשני

 מאחר אך הנתבע אחר הולך התובע של הדין

 גם כן לנהוג ראוי עיירות בשתי כן שנהגו

303 דין. בתי בשני אחת בעיר

 זכותו על לוותר הנתבע שיכול שסברו יש

 לטובתו תקנה שזו התובע במקום ולהתדיין

308 חכמים. בתקנת אפשי אי לומר ויכול

 לרבותינו מצינו אחת בעיר דין בתי בשני

 של הכלל בזה שקיים שכתבו האחרונים

 שייך שלא אף הנתבע אחר הולך התובע

312 אחת. בעיר הם שהרי הולך הלשון

ז

זנות

 של גדר בזה לו נקבע האם האב של זנות

238 מאום.

 או שהמשודך משום שידוך לבטל אפשר האם

238 בזנות. חשודים המשודכת

ח

חזקה

 מעמידים שמדאורייתא שאף הפוסקים הסכמת

 חזקה ע״י ממון מוציאין אין מ״מ החזקה על

 שאפשר הסוברות שיטות יש הגוף ובחזקת

54 ממון. להוציא

גרשום דרבינו חרם

 כאשר דר״ג חרם אין רבים פוסקים לדעת

254 אישות. לחיי ראויה אינה האשה

 אך אישות חיי לחיות שיכולה שאף הסובר יש

 מלאכות מקצת אפילו לעשות ראויה אינה אם

 דר״ג חרם כאן אין לבעלה לעשות שצריכה

254 אחרת. אשה לקחת לו להתיר ויש

 האשה מחילת מהני לא חרדר׳׳ג שנהוג במקום

 שלא לה נשבע ורק החרם קבלו שלא באלה אך

254 מחילתה. מהני אחרת ישא
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 הדין מעיקר לו להתיר יש ארוך בחולי גם

 אחרת לישא לו להתיר וכ״ש בע״ב לגרשה

254 עליה.

 נתקבל לא ששם תימן מיוצאי הוא כשהבעל

 נשא בתימן ושם השבועה לא גם ואולי החרם

 במצב בהתחשב בארץ כאן גם א״כ נשים ב׳

 לו להתיר אולי צד יש אשתו של הבריאות

255 אחרת. לישא

יכיר

 יכיר דין שיש הסובר הרמב״ם לשיטת אף

 כשיכול זה ירושה לענין בנו שהוא לקבוע

 חזקתו תועיל לא דאל״ב בנו ודאי שהוא לומר

259 כבנו. שהחזיקו

 כך יכיר מדין בנו לפסול האב שנאמן כשם

 מכחישה ואמו בני זה כשאומר להכשירו נאמן

 ידה מתוך ידו זזה שלא טוען כשהאב זה אך

261 הזמן. כל

כפיד!

 לכפות אין ממוני הוא ביניהם הסכסוך כאשר

59 כפיה. של צעד שום לעשות או

 עול עצמה מעל תפרוק שהאשה חשש כשיש

 הפוסקים על לסמוך מקום יש יהודית דת

224 לגרש. שכופים

 נחלקו מבוררת בטענה עלי מאים כשטוענת

 שכתבו יש לגרש כופים האם הפוסקים

 גם אך שכופים מודים כולם מבוררת דבאמתלא

224 שנחלקו. יש ע׳׳ז

 חולה שהבעל חשש מחמת גרושין לכפות אין

 מפי ועדות אחד עד עדות על להסתמך אין וכן

227 הכתב.

 בטענת לגרש כופים האם הפוסקים נחלקו

227 עלי. מאים

 שאין בטענה לגרש לכפות שאין הסוברים יש

 בעינא בטענה בבאה אלא אנשים גבורת לו

227 חוטרא.

227נאמנת. אינה ביניהם קטטה כשהיתה

כתובה

 לכתובה זכאית ואשתו לגרש אותו שכופין מי

הכתובה. לי שתמחלי ע׳׳מ להתנות יכול אינו

 שיגרשנה מבעלה הדורשת באשה לדון יש

 מלא את לשלם חייב האם בהסכמה לה ונתן

92 ,108 כתובתה.

 מספקים טיעונים ללא גט דורשת כשהאשה

 לה יש ואם כלל כתובה לה אין בגט לחייבו

 לה יש גט במתן לחייבו המצדיקים טיעונים

92 התוספת. לא אבל הכתובה עיקר

 ובעלה אנשים גבורת לו שאין כשטוענת

 כפיה בלא לגרשה נאות אם מ׳׳מ מכחישה

מגרשה. שמדעתו כיון כתובה לה לתת חייב

94,101

 האשה הגרושין של והמאיץ הגורם מי כשספק

 אך חז״ל מתקנת שהיא הכתובה לעיקר זכאית

 דאדעתא ספק כשיש הבעל שנתחייב התוספת

95 מספק. לחייבו אין נתחייב לא שתצא

 צורי בכסף משלמים כתובה אם להלכה נחלקו

96 מדינה. בכסף או
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 להפסיד ורוצה גרושין תובעת כשהאשה

 להתרות שצריך דס״ל ראשונים יש כתובתה

96 כתובתה. שמפסדת ולהודיעה בה

 עלי מאים וטוענת תשמיש ממנו כשמונעת

 כתובה לה לתת שצריך סברא אין גט ודורשת

הכתובה. על שמוחלת אומרת כשאינה אף

100

 כופים שאין במקום גרושין תבעה כשהאשה

 האם מרצונו גט הבעל לה ונתן לגרש אותו

 ברבינו בפי׳ בתלוי כתובה בתוספת חייב

101 ירוחם.

 רוצה והבעל מורדת כשהאשה בין הבדל יש

 עליה ללחוץ כדי הכרזות חז״ל תקנו באשתו

 כשמגרשה ע״כ בעלה עם בית לשלום שתחזור

 הכתובה לשלם חייב ההכרזות שנגמרו לפני

 בעינא לא אומר הבעל גם אם אבל והתוספת

 שכיון הדין ונשאר חז״ל לתקנת מקום אין לה

 ומיפך למשקל אדעתא אותו רוצה לא שהיא

101 לה. יהיב לא

 דתוספת למתנות כתובה תוספת בין חילוק יש

עצמה בכתובה וכמו ככתובה דינה כתובה

 ה״ה להוציאה בעיניו קלה תהא שלא תקנו

 כתבו ולא הכרזות עשו כשלא וע״כ בתוספת

 כשהיא במתנות משא״ב תוספת לה יש אגרת

 המתנות לה אין שיגרשנה עד מקניטתו

103 לה. נתן לא ולמיפק למישקל דאדעתא

 לכי דחזי בתולה בכתובת לכתוב נוהגים

 שכתובת הסכימו שהגאונים ואף מדאורייתא

 אין וגרושה אלמנה ובכתובת מדרבנן אשה

112 מדאורייתא. לכי דחזי כותבים

להפסיד שאין הדין בבתי המקובל הנוהג

להתגרש רצונה בגלל כתובה בתוספת האשה

115 גט. תובעת שאינה עוד כל

 הוא בכתובה הנכתב זקוקין מאה של הסכום

 דינם התוספות שאר אך נגדית תמורה ללא

115 ברזל. צאן כנכסי

 הכתובה שטר כלום מכניסה אינה כשהאשה גם

 הבעל של התחייבותו על כאודיתא משמש

115 ברזל. צאן נכסי בגין

 ממליץ אלא להתגרש מחייב לא הדין כשבית

 שתסכים לומר האשה רשאית להתגרש

 סכום מלא את תקבל אם רק להמלצה

115 כתובתה.

 של מרובו לאור להתגרש המסכימה אשה

 ודאי באחרת נתן ועיניו עמה להשלים הבעל

 ואין להתגרש מהאשה רצון יחשב לא זה

115 ותוספת. כתובה להפסידה

 מבקשת ואינה בית לשלום מסכימה כשהאשה

 מכתובה נפטר הבעל אין לגרשה הבעל לחייב

 בית לשלום מסכים כשהבעל אך ותוספת

 כתובה שמפסדת נראה מסכימה לא והאשה

116 ומזונות.

ל

מאיסור לדופריש

 חברו להפריש מצווה יחיד כל אם נחלקו

 אך בידו הרשות שיחיד שסברו ויש מאיסור

מצווה. יחיד שכל שסברו ויש מצווין בי״ד

מ

עלי מאיס

 צאן נכסי לקבל זכאית עלי מאים הטוענת

 זכאית ראשונים כמה ולדעת מילוג ונכסי ברזל

93 תפסה. אם דוקא ברזל צאן לנכסי
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חברו של כיסו מבטל

במבטל לפטור יש ברור אינו כשההפסד רק

24חברו. של כיסו

 חייב אם ברור שהרווח היכא הפוסקים נחלקו

78שמים. בדיני

 העומד דבר הניזק ברשות כשיש בין לחלק יש

 זה הרי הרווח נמנע המזיק ובגלל רווח לעשות

 הרווח מניעת ואם שמים בדיני וחייב גרמא

 הי׳ ואם הניזק ברשות נמצא שלא מדבר הוא

 זה הניזק ברשות היתה שליחותו עושה השליח

 אלא עליו לו ואין לעולם בא שלא כדבר חשיב

78 תרעומת.

 של כיסו מבטל חשיב לא מזומן כשההפסד

80 חולקים. ויש חברו

 שיכול בחנם שליח דדוקא הריטב״א דעת

 של כיסו המבטל אמרו בזה משליחותו לחזור

 כל לשלם חייב בשכר בשליח אבל פטור חברו

 ראשונים שאר ודעת להרויח יכול שהיה מה

 חברו של כיסו מבטל חשיב שכר שמקבל שאף

 הרווח מניעת על לשלם כשהתנה ורק ופטור

81 לשלם. חייב

 שליחותו שינוי ע״י כשגרם בשכר שליח

 לשלם חייב אם הפוסקים נחלקו רווח מניעת

 שס״ל ויש מוחזק בתר שאזלינן שכתבו יש

83 הצדדים. בין לפשר שיש

מוחזק

 שאינו אף הספק שנולד קודם תפוס כשהיה

שובר. בספק המוחזק בתר אזלינן ברי טוען

216

 מוחזקת נחשבת האשה לבי״ד ספק כשיש אף

 לגור זכותה כי מספק להוציאה ואין בדירה

מקנה הדירה בכל גרה שהיא והעובדה בדירה

 אלא כשכירות השתמשות זכות רק לא לה

 הדירה וע״כ הדירה על כבעלים אותה עושה

298 בחזקת.

אב מורא

160 אב. מורא על כופין

175 מורא. דין יש בפניו שלא אם חלקו

מורדת

 כעם מחמת אך בבעלה כשרוצה נחשבת מורדת

 חז״ל תקנו ע״כ לצערו רוצה עליו לה שיש

 כשרוצה אבל בית לשלום להחזירם כדי תקנות

 לה אין לכך מסכים ובעלה מרצונה להתגרש

93 כתובה. לבקש זכות

 צאן נכסי מפסידה דת על והעוברת המורדת

98 בעין. שאינם ברזל

מזונות

 להנשא שמעוכבת משום מזונות המקבלת אשה

 מהו תלוי לבעל יהיו ידיה מעשה אם מחמתו

 אף רגיל חיוב הוא אם המזונות חיוב טעם

 ידיה מעשה א״כ תחתיו לישב רוצה כשאינה

 שתקנו חדשה תקנה היא אם אך לבעל שייכים

 מעשה אין א״כ מלהנשא שמעכבה על קנם משום

45 לבעלה. ידיה

 ולא בדין שעמד ביבם מזונות חיוב אם לדון יש

 דינים שני הם הזמן בהגעת וארוסה כנסה

 משא״ב קנם מדין החיוב שביבם נפרדים

 לה שנתנו משום החיוב הזמן בהגעת ארוסה

49 כנשואה. דין

 מדין לאשה מזונות כשפוסקים נסתפקו

 כשהיתה כהחיוב פוסקים האם מחמתו מעוכבת

56 יורדת. ואינה עמו שעולה דהיינו עמו
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שטרות מכירת

 ד׳ נאמרו מדרבנן היא שטרות שמכירת בטעם

 נקנות הראיות שאין כתב הרמב״ם א. טעמים.

כתבו תום׳ ב. בלבד. הקנוי הדבר גוף אלא

הטעם כתב הר״ן ג. ברשותו שאינו דבר דהוה

שאין כתב הרא״ש ד. ממון גופן שאין משום

על נתפס שאין כמו שטר על נתפס קנין

272 הלוה.

 לדון יש מדרבנן היא שטרות שמכירת לסוברים

 דבר על אף מכירה שתועיל תקנו רבנן האם

 בגדר זכות רק לו נתנו רבנן או קנין בר שאינו

272 לגבות. שליחות של

 נכסים שעבוד רק למכור שאפשר שס״ל לר״ת

 הגביה כח אלא נמכרים שהנכסים הכונה אין

273 נמכר.

 הוא והקונה התובע נשאר המלוה שנמכר שייך

274 מכחו. בא

 למוכר ופרע הלוה וקדם לחברו שט״ח המוכר

 ויש תרעומת עליו ללוקח ואין מחובו. נפטר

275 מהלוקח. נפטר שלא שס״ל

ממזר

 הוה אצלה פסולים שברוב שפסקו דיש אף

 קרא דגלי דבתר הפנ״י כ׳ מ”מ ודאי ממזר

 רוב בין לחלק ליכא ספק ממזר ולא ודאי ממזר

 ספק מיקרי דאפיה״ב פסולים לרוב כשהם

 ולא בכלל הוה דרוב כשהשיטות וזה ממזר

259 ספק. עשירי

 נכלל זה הרי ממזר לענין בדינא ספק כשיש

261 בקהל. יבא ספק בממזר

 מביתו הלך שהבעל לאחר חדש י״ב בנשתהה

מכוער דבר בה ראו אם אך בבעל הולד תולין

 תלינן לא הולד לגבי גם אם ודנו תלינן לא

261 ממזר. והוה

 ממזר הולד מלאכותית שמהזרעה לסוברים אף

 עכו״ם מזרע אבל יהודי מזרע שזה ידוע אם זה

 תלינן ידעינן וכשלא ממזר אינו לכו״ע

262 בעכו״ם.

מנדוג

 דלא דמידי למנהג כח דאין הפוסקים כתבו

126 שכיח.

 תנאי איזה למעביד העובד בין ויכוח כשיש

 נאמן מוחזק שהמעביד אע״פ ביניהם הוסכם

המנהג. נגד היא המעביד כשטענת העובד

195

ראיה. להביא עליו המנהג כנגד הטוען כל

196

 אף מחייב המדינה בכל פשוט שהוא מנהג

199 בפירוש. עליו דברו שלא

201 ודאי. מנהג מידי מוציא ספק מנהג אין

 הקהל עניני ושאר מימים בין חילוק יש

 ממון בעניני מנהגים לבין ביניהם שהונהגו

 פועלים שכירות שותפים בין שנוהגים

 מעיקרא הקהל ועניני דבמימים בתים ושכירות

 למיזל ומקני וגמרי תורה דין על לותר מחלו

 מריבה תהא שלא כדי דידהו ומנהג סדר בתר

 שלמנהג צריך ממון בעניני מנהגים משא״ב

201 מהתורה. וראיה חכמים עפ״י עיקר יהיה

 מימים בעניני אף התורה רוח את הנוגד מנהג

202 המחייב. תוקף לו אין

המנהג. את משנה אינה הפרטים ידיעת חוסר

217
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 הולכים קבוע מנהג כשיש פועלים בשכירות

211 המנהג. אחרי

 והתנו המדינה ממנהג שונה מנהג כשיש

 מנהג לפי לחייב אין זה מנהג עפ׳׳י להתנהג

221 המדינה.

 מזמנים בעיר שמצוי מי שאף המנהג כיום

אותו. מנדים בא לא ואם לדין פעמים ג׳ אותו

304

שלשתן מעמד

 מ׳׳מ שלשתן למעמד מהני המקבל דשליח אף

מהני. דלא הנותן כשליח הוא הנפקד שליח

171

ידים מעשד!

 בעלה אין לרש״י מגורשת ספק שהיא ארוסה

 חייבת היתה לא מעולם שהרי ידיה במעשה זוכה

48 תחתיו. יושבת ואינה לו לעשות

 ויבם הזמן בהגעת בארוסה הראשונים נחלקו

 יש ובשניהם שוה דינם האם וברח בדין שעמד

 שמא או ידיה במעשה זוכה ואינו מזונות חיוב

 כנשואה דין לה נתנו הזמן בהגעת בארוסה

49 לבעלה. ידיה ומעשה

 הזמן בהגיע לארוסה יבם שומרת בין לחלק יש

 זיכוהו וע״כ מיבמה טפיה ביה אגידא דארוסה

50 ידיה. במעשה

 אינם ידיה שמעשה שהדין יבם בשומרת

 דלא א. טעמים ג׳ בזה יש ליבם שייכים

 תחתיו יושבת שאינה מאחר ב. ליה משעבדא

 שמעוכבת היבם את שקנסו ג. איבה ליכא

51 כונסה. ואינו מחמתו

 האישות פסקה שלא המורד בעל בין לחלק יש

בספק משא״ב שלו ידיה מעשה ע״כ ביניהם

 שחייב אף להוציאה חייב שהבעל מגורשת

 לו אין פסקה ביניהם שהאישות כיון במזונותיה

51 ידיה. במעשה זכיה

 יש ע״י במעוכבת אם להלכה הדין בתי נחלקו

56 ידים. מעשה לבעל

 במעוכבת ידים מעשה לבעל שיש נסבור אם

56 ליה. לית הדחק שע׳׳י העדפה מ׳׳מ ע׳׳י

 מ״מ במעוכבת ידיה מעשה לבעל יש אם אף

61 ליה. ליה הדחק שע׳׳י ידיה מעשה

דומת דברי לקיים מצוד!

 הוא המת דברי לקיים שמצוה הסוברים יש

שליח. בממנה או תנו ליורשיו במצוה דוקא

153

 המת דברי לקיים מצוה של הדין אם נחלקו

 צריך ואם שליש ליד כשנתנו דוקא הוא

153 לכך. מתחילה הושלש

 המת דברי לקיים מצוה שאמרינן הסוברים אף

 צריך אין מ״מ לכך מתחילה כשהושלש רק

 כשהשלש ומגי מושלש יהיה הממון שעצם

 זה שהשליש דכיון ממון גופו שאין אף השטר

155 למתנה. וכונתו מהתל שאינו מורה

 התנאים חסר אם אף המת דברי לקיים חיוב יש

160 כך. על אותו כופין אין אך הצריכים

 בכתב אף נאמר המת דברי לקיים דמצוה אף

 רק בפיו צוה בלא אבל בפיו באמר דוקא ולאו

 אולי מותו לאחר שיראנו חתום דבר לו מסר

מותו. לאחר שימסרו כשנתן וכ״ש נאמר לא

173

 לקיים במצוה הושלש בעינן דלא ס״ל אי אף

 בו אין בפניהם לא ליורשים צוה אם המת דברי

173 המת. דברי לקיים מצוה משום
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 אף המת דברי לקיים המצוה מוטלת הבנים על

277 הושלש. בלא

 לקיים מצוה בזה יש בערכאות שנעשתה צוואה

277 הושלש. דלא אף המת דברי

 דברי לקיים מצוה בבריא אמרינן אם נחלקו

277 המת.

 שאין בדבר גם שייך המת דברי לקיים מצוה

277 לעולם. בא שלא ובדבר ממש בו

משטד!

 לך ואשלם בנך עם תלמד עשיר לחתנו האומר

 עני ואינו בנו עם ללמוד שמחוייב כיון פטור

 עני הוא אם אך בך אני משטה לטעון יכול

3 נדר. מדין לו ליתן חייב

 דבשאר אע״ג ליה טענינן טעין דלא אף

3 ליה. טענין לא השטאה

 לחלוץ וחייב בו חפיצה שאינה טענה לה כשיש

 להטעותו וצריכה רוצה ואינו לה הגון כשאינו

 אני משטה לומר שיכולה פטורה שיחלוץ כדי

4 בך.

 לחלוץ או לייבם ובידו לחלוץ חייב כשאינו

 חייבת לחלוץ לו ואמרו בחליצה חפיצה והיא

 יכולה ואינה שכירות מדין שהתחייבה מה ליתן

4 בך. אני משטה לטעון

 כתב בך אני משטה לטעון שיכולה הטעם

5 אונם. משום שהוא הרא״ש

 שרגילים ברגילות תלי האם הראשונים נחלקו

 לטעון יוכל לא טרחה משכר יותר בזה לתת

 לעשות שמחוייב דבר זה אם תלוי או משטה

 מחוייב אינו ואם טרחה שכר רק מקבל שאז

 משטה לטעון יכול ואינו התנאי לקיים חייבים

5 בך. אני

 משטה לומר יכול חברו תביעת ע״י כשמודה

 בהודה אבל לתבעני עלי ששחקת כשם בך אני

8 בך. אני משטה לטעון יכול אינו מעצמו

 יכול אינו עדי אתם ואמר עדים בפני כשהודה

8 בך. אני משטה לטעון

 לומר וסברא טעם יש אם מעצמו כשהודה אף

בך. אני משטה לומר נאמן לשטות שכונתו

8 בך. אני משטה לטעון אין קנין כשעשו

 והודה שתבעו צריך אז לו שחייב כשמודה

 משא״ב בך אני משטה בעצמו שיטען וצריך

 שאמר מכח לחייבו ורוצים חייב שאינו בידוע

 חייב בלאה׳׳ב והוא לך ואשלם בנך עם תלמד

8 בך. אני משטה ליה טענין בנו עם ללמוד

 להשטאה לאו ודאי נשבע או כף תקיעת כשנתן

 חייבים כשמת ואף גמור חיוב ונתחייב נתכוון

9 לשלם. היורשים

משכיר

 אדר איזה וספק אדר עד לחברו בית המשכיר

 בפלוגתא וקימ״ל בגמ׳ פלוגתא בזה שיש כיון

 ע״כ הראיה עליו מחברו המוציא דרוותא

 בעליה בחזקת דקרקע מוחזק המשכיר

232 עומדת.

מתנד!

 להתקשט ע׳׳מ לה שנתן מתנות בין חילוק יש

 במתנה לה לתתם דעתו דאין בהם ולהתנאות

 תחתיו שהיא זמן כל להתקשט אלא גמורה

 ואין גמורה במתנה לה נתן מתנות שאר אבל

104 להחזיר. צריכה
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 נתכוון לא אשתו נכסי על הוצאות המוציא

 וע׳׳ב גמורה מתנה לשם ולא עצמו לטובת אלא

105 לה. נתן לא ולמיפק למישקל אדעתא

 נהנה ולא לאשתו מתנה נותן בין חילוק יש

 להחזיר וא׳׳צ גמורה במתנה לה נתן שאז ממנה

 על היתה המתנה כל מהמתנה כשנהנה משא׳׳ב

 עד מקניטתו וכשהיא יחד שיהנו תנאי

106 להחזירם. צריכה שיגרשנה

 מתנות בין לחלק יש הבעל שקבל במתנות

 להחזירם שא״צ בהם הנאה לאשה שאין

 בהם נהנית האשה שגם במתנות משא״ב

 למיפק דאדעתא להחזירם צריך כשמתגרשים

106 לו. נתנו לא

לקנות כדי לאשה הכסף נתן כשהבעל אף

 לצורך זה שנתן שהכסף במפורש ואמר הדירה

על נרשמה והדירה הואיל מ׳׳מ הדירה קנית

מתנה היתה זאת כי לה שייכת היא האשה שם

184 לאשתו. גמורה

המעות לה נתן שהבעל מודה שהאשה אף

 ירשם המכירה ששטר לה וזיכה הדירה לקנות

184 בדירה. זכתה שמה על

נאמנות

 נאמנת אנשים גבורת לו שאין כשטוענת

 שהנשים הזה בזמן אך כתובתה תובעת כשלא

לדבר. רגלים יש אא״כ להאמינה אין חצופות

224

 שלא לבא העתיד על לרופאים נאמנות אין

 דעיקר להתברר העשוי בדבר אלא להם האמינו

 דבר ועל לגלוי עבידי מטעם הוא נאמנותם

258 להשמט. להם יש העתיד

נדר

 מחוייבים אם נחלקו ומת לעניים הנודר

172 נדרו. לקיים היורשים

176 פטורים. היורשים ומת לתת נדר

תחילה לתובע נזקקים

 לענין שפי׳ יש תחילה לתובע דנזקקים הא

 הדיון ולפצל לדחות התובע שביד פס״ד ביצוע

 לתובע נזקקים אין לנתבע הפסד כשיש אך

65 תחילה.

 ביה״ד על ב״ד בפני טוען הנתבע כשאין אף

 לו יגרם ואם היזק לנתבע יגרם לא אם לבדוק

65 תחילה. לתובע נזקקים אין היזק

 התביעה מחמת שלא אף הנתבע נכסי כשזילי

68 תחילה. לנתבע נזקקים

 זה תחילה לתובע דנזקקים דהא אפשר

 כשמודה אבל פטור שהוא טוען כשהנתבע

 אפשר חייב הוא כמה לדעת ורוצה שחייב

69 תחילה. לו ונזקקים כתובע שדינו

 ערכאות ולא יפסוק שביה״ד תובע כשהנתבע

69 תחילה. לו ונזקקים כתובע שדינו נראה

יתומים נכסי

 שיהי׳ חשש כשיש יתומים נכסי להשקיע אין

76 רחוק. בחשש אף הפסד

נתבע

 סגירת לאחר ורק מהדיון הנתבע ידע כשלא

 ממנו לשמוע שא״צ אפשר עו״ד שכר התיק

67 השגותיו. את



331חעניניםמפתחדין פסק - נתבע

מגורשת ספק

 אשתו דמציאת המשנה בכונת להסתפק יש

 רק הכונה האם לעצמה מגורשת הספק

 שתיהן שהרי ידיה מעשה גם או למציאה

 חיוב משום לבעל שתקנו חז׳׳ל מתקנת

46 מזונותיה.

 אם מגורשת בספק והראב׳׳ד הרמב׳׳ם נחלקו

54 יורשה. הבעל

 שלה היא מגורשת ספק שהיא אשתו מציאת

לפדותה. חייב אינו נשבית שאם לומר וקרוב

54

 גביה שאגודה אף מגורשת ספק שהיא אשה

61 בפרקונה. חייב אינו

ע
עסקא

 שבשטר מלוה בפלגא מוחזק חשיב אם נחלקו

168 עסקא.

 הא עסקא שבשטר מלוה בפלגא נחלקו

168 משמטתו. שביעית

באגב. להקנות אפשר שבעסקא מלוה הפלגא

169

 עם המקבל עושה מה יודע אינו כשהנותן

 חלק על אף פרוזבול לכתוב חייבים המעות

169 שבעסקא. הפקדון

ערב

 או שנים אצל שהפקיד באחד הפוסקים נחלקו

 לשל ערב אחד כל אם אפוטרופסים בשני

85 חברו.

פירות
 בין בקרקע בין לאשתו מתנה שנתן בעל

 33 פירות. אוכל הבעל ואין קנתה במטלטלין

 הבעל רוצה ודאי משותפת דירה כשקונים

 לומר אין ע׳׳כ הגבלה ללא בדירה להשתמש

 ששייך בחלק פירות אכילת זכות לו שאין

40 לאשתו.

 אמרינן לאשה נותן שהבעל מתנה בכל לא

 נסיבות יש פירות אוכל ואינו נותן יפה שבעין

 שתהיה המתנה נתינת את לראות בהם שיש

 40 פירות. אוכל והבעל מילוג כנכסי לפניה

 שקבלה בשדה פירות לבעל שאין ההלכה

 מבעלה שקבלה באופן רק הוא מבעלה מתנה

 לאשה שימכור למוכר שלם כשהבעל ולא

41 פירות. לו יש זה שבאופן

 רוצה איני לומר יכולה שאינה בטעם נחלקו

 שלא הטעם שכתבו יש פירות אתן ולא פדיון

 שתקנה הטעם שכתבו ויש העכו״ם בין תטמע

 שבפדיון שכתבו ויש הבעל לטובת גם היא זו

 כך לידי תבא שלא שסבורה גומרת דעתה אין

61 תקנה. זו ואין תתחרט וכשתבא

 הם ימיה כל של שפירות הטעם שכתבו יש

 נותנת איני לומר תוכל ואם פירקונה תחת

 את אנו עוקרים שתפדני רוצה ואיני פירות

 הוא שהחיוב במזונות משא״ב חכמים תקנת

 תוכל ומחר היום להפקיע ויכולה יומי יום

 בגוף זכיה לבעל שיש טעם ועוד בה לחזור

 אי לומר יכולה אינה וע״כ כידה וידו הקרקע

62 פירות. לתת אפשי

דין פסק
 ולא משפטי פס׳׳ד הוא לכאן או לכאן דין פסק

236 השתדלותי.
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פסק

 שכתב למה הרא״ש פסקי בין סתירה כשיש

6 בפסקיו. שכתב מה בתר אזלינן בתשובות

פקדיז

 באגב להקנותם יכול האם דנו פקדון במעות

 או ברשותו הם הוציאם שלא כיון נימא אם

 ואינם מותרין כשהן פקדון שמעות דכיון

 חשיב לא להוציאם יכול משונה בקשר קשורים

169 באגב. נקנים ואינם ברשותו

פקדיז

 שאחד שלוו כשנים דינם שנים אצל המפקיד

84 חברו. עבור ערב

בע״ח פריעת

 חיוב כאן שאין הכוונה אין מצווה בע״ח פריעת

 הכונה אלא מצוה משום חיוב אלא ממוני

 מצוה התורה הוסיפה דין עפ״י החיוב שלאחר

 מצוה חיובי לשאר זו מצוה בין והחילוק לשלם

 חיובי ובשאר מהחוב בתולדה היא המצוה דכאן

270 מהמצוה. בתולדה הוא החוב מצוה

פרנפד!

 לפרנס החובה מוטלת בכולל אברך על גם

 את עצמה על נטלה שהאשה ומה ובניו אשתו

 זמן ובכל התנדבות בגדר זה הפרנסה עול

כדין. מזונות מהבעל ולדרוש להפסיק זכותה

293

פשרד!

 ולכן כמתנה דינה ומחילה כמכר דינה פשרה

יזכה אם יודע ואינו חברו על דין לו כשיש

 כל לו מכר כאלו זה הרי פשרה עשו אם בדין

 היא הפשרה וגוף זו בתביעה לו שיש זכות

245 התמורה.

 שלא שידוע תביעה משמעון תובע ראובן אם

 הכסף לו יתן לא שאם אותו ומפחיד זוכה

 בקנין ביניהם פשרה ועשו עליו ילשין שתובע

 ויהיב כתליוהו נחשבת זו פשרה מודעה וביטול

 אונם מחמת הכל היה מודעה והביטול והפשרה

245 זו. פשרה עפ׳׳י שנתן מה להחזיר וחייב

 יתן לא אם למוסרו שמעון את הפחיד כשראובן

 זכות כל בו לו ואין עליו דנים שהיו ממון לו

 מודעה וביטול בקנין פשרה ועשו הדין לפי

 כתליוהו וזה היה שאנוס והטעם בו לחזור יכול

 אם אונם מחמת היה והמודעה והקנין ויהיב

245 בדין. יזכה

צ

צדקה

 בזה אין נשמתו לטובת שיהיה לצדקה נותן

 בעוה״ב נפשו דהנאת נחלה העברת משום

145 בעוה׳׳ז. יורשיו להנאת קודמת

 מ׳׳מ להקדש שנתן מה חל לא הדין כשמן אף

 למורישם רוח נחת יעשו שהיורשים וישר טוב

 מהנכסים קצת ולתת נפשו את לזכות

154 להקדש.

 הוציא ולא צדקה לתת בלבו הגומר אם נחלקו

154 חייב. בשפתיו

 קנין אינו בצדקה דאמירתו הפוסקים רוב דעת

 נדרו מצד נכסים שעבוד בזה ואין נדר אלא

176 מעשה. ע׳׳י רק חל דשעבוד
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צוואה

 אינה בערכאות שנעשתה שצוואה שכתבו יש

 של תוקף כשקבלה דוקא אך קנינים צריכה

 שיהיה בצוואה כתוב רק אם אבל בחייו פס״ד

 על ויתר ולא פסל לא החוק עפ׳׳י גם תוקף לה

157 תורה. דין לפי בקנינים הצורך

 מצד אביהם צוואת לקיים הילדים על חיוב יש

 לאחר מכבדו ההלכה שהרי אב כיבוד מצוות

160 מותו.

אינם א״כ הנכסים שירשו דכיון לדון יש

 משל אב כיבוד דקימ״ל הצוואה לקיים חייבים

הנכסים על שמצווה שכיון שכתבו ויש אב

175 ,160 אב. כמשל חשיב ברשותו כשעודן

 אם אף המקבל כח ליפות כדי מידו כשקנו

פסולה. הצוואה אין בקנין בעיה שיש מתברר

162

 א״צ דמלכותא בדינא תתקיים שודאי צוואה

167 מזה. גדולה דעת גמירות דאין קנין

אין אב כיבוד מדין הצוואה לקיים צריך אם

174 ע׳׳ז. כופין

לי קים

והרמ״א. השו״ע דעת נגד לי קים לומר אין

24

 כן יטען הדבר שבעל צריך אין לי קים טענת

 להוציא אנן דמספיקא לו טוענים הבי״ד אלא

187 מהמוחזק. ממון

קניו

 להתחייב יכול אדם שאין הפוסקים רוב הסכמת

9 קנין. בלא עדי באתם

 לחברו שהתחייב מהתחייבות הוא כשהחיוב

 התחייבות מדין לא כשהחיוב אבל קנין בעי

9 קנין. בעי לא שכירות מדין אלא

 לקנין ואין קנין לעשות שנהגו מקומות יש

 הדברים אומר שאינו להודיע רק בהם טעם

 ואח׳׳ב בליבו גמר אלא ומהתל כמשחק

11 אמרם.

 קנין ועשו לו חייב שכבר מה על כשמודה

11 השטאה. טענת מבטל הקנין

 לעשות חייב שבמילא דבר על קנין כשעשו

 והמוציא הקנין מהני אם הראשונים נחלקו

13 הראיה. עליו מחברו

 מתחייבים שכר עליה שמקבלים פעולה

22 קנין. בלא בעלמא באמירה

 קנין מעשה הוא בטאבו הרישום האם נחלקו

 כסף שאין השטר את שכותבים כמקום והיה

 דעת סמיכות משום הוא שהרישום או קונה

122 קנין. ואינו

 מדינא קונה בטאבו שהרישום שכתבו יש

 מקפדת אינה דהמלכות שכתבו ויש דמלכותא

 רישום בלא אף קונים ע״כ שטרות עשית על

122 בטאבו.

 אף מהני מעות עם סודר שקנין הסוברים יש

124 שטר. שכותבים במקום

 מהני לחוד חזקה קנין אם הראשונים נחלקו

124 שטר. שכותבים במקום

 מהני לחוד סודר קנין אם הראשונים נחלקו

124 שטר. לכתוב שנהגו במקום

 דין עפ״י המועיל קנין שנעשה בשטר כשכתוב

 השטר על שחתמו לאחר נאמנים העדים אין

 דכיון דין עפ״י המועיל קנין היה שלא לומר

147 ומגיד. חוזר אינו שוב שהגיד
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 ניחא בנפילה דאמרינן בהא הראשונים נחלקו

 יש דליקני ליה ניחא לא אמות בד׳ דליקני ליה

 דהוה דרבנן בקנינים רק נאמר דזה שכתבו

 שסברו ויש חכמים בתקנת אפשי אי כאומר

 דלא שסברו ויש דאורייתא בקנינים שה״ה

158 דרבנן. בקנינים אף רוצה שלא מה מהני

 ובטל קנין ועשו קנין צריך שאין בדבר נחלקו

 קנין שעשו דכיון או קנין בלא קונה האם הקנין

158 בקנין. דוקא לקנות רצו

 המועיל קנין כתוב אלא קנין איזה כתוב כשלא

 אפשר להועיל שיכול קנין שכל לומר אפשר

 בקנין להקנות א״א הקנין כשפירט אבל לקבל

165 רצה. שלא

 ואף בעין שאינו כיון בחוב קנין מהני לא

167 מהני. לא גדולה דעת גמירות

 מאה שנתן בו שכתוב שמעון על שטר הוציא

 שבשעת טוען ושמעון נכסיו כל ושעבד זוז

 שלא דבר מקנה אדם ואין בידו היו לא הכתיבה

 התובע על האם הראשונים נחלקו לעולם בא

 הודאת הוה נתתי האומר כל או ראיה להביא

 וקנה המועיל בקנין הקנה ודאי ואמרינן בע״ד

168 המקבל.

 שהיה אמרינן שבו נתתי לשון בין שחלקו יש

 אמרינן לא דבו נותן לשון לבין המועיל בקנין

 לשון תחילה כתב ואם המועיל בקנין שהיה

 לינשנא בתר אזלינן נותן בלשון וסיים נתתי

168 המועיל. לקנין בע״ד הוצאת ואין בתרא

 דין נתבטל לגבוה באמירתו קנין כשעשו

180 אמירתו.

 והאחר שונים מטעמים אחר ע״ש דירה קנה

 את שקנה זה זוכה בשבילו קנה שלא מודה

249 הדירה.

 י״א שלו שהדירה בשמו שנקנה זה טוען אם

 בשבילו קנה שלא הוכחה יש א״כ אלא שזוכה

 קנה השטר לי תן הקונה אמר דאם וי״א

250 הקונה.

 לא אשתו שם המכירה בשטר וכתב דירה קנה

 כתוספת הדירה לה שנתן טוענת ואפי׳ קנתה

 אשתו ע״ש לכתוב המקום דרך אם לכתובתה

250 שונים. מטעמים

 שיגמור הוא הקנין דעיקר בקנינים גדול כלל

 דעתו יסמוך וחברו לחברו הדבר להקנות בלבו

 שהדיבור לחז״ל להו שקים דברים ויש עליו

 רק בלבו גומר שאינו ויש להקנות בלבו גומר

מחז״ל. או מהתורה המפורשים הקנינים ע״י

283

 ההנאה הצדדים לב׳ הנאה כשיש בנשואין

284 מדאורייתא. קנין עושה

רופא

 שלא לבא העתיד לגבי לרופאים נאמנות אין

 דעיקר להתברר העשוי בדבר אלא להם האמנו

 דבר ועל לגלוי עבידי מטעם הוא נאמנותם

258 להשמט להם יש העתיד

רישום

 אם אפילו אשתו שם בשטר ורשם הלואה נתן

251 זוכה. אינה בידה השטר

 מכר בשטר כשכתב בין הבדל יש אם נחלקו

 שסברו יש דבאחר אחר שם או האשה שם

252 שקנה.

 לצורך שקונים דירה לכתוב שהמנהג בזה״ז

נתן אחד שרק אע״פ הזוג בני ע״ש הזוג בני
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 הרישום ואין הכסף שנתן זה רק קנה לא הכסף

המנהג. מפני זאת עשה כי חצי שנתן ראיה

252

בבעלים שאלד!

 את שקובע מי אחרי שנגרר במקום הלומד

 שאלה לענין עבורו מלאכה לעושה נחשב הלימוד

21 בבעלים.

שבועד!

 מעצמו הודה ולא ב״ד עפ״י במקצת המתחייב

 במקצת דמודה התורה שבועת חייב אינו

 בפיו שמודה זה הוא כי יאמר אשר בה דכתיב

130 חולקים. ויש המקצת על

שדכנות

 לתת חייבים אם בשדכנות הפוסקים נחלקו

6 טרחו. שכר אלא לו אין או שהתנו כמה

 בזמן חל שדכנות דמי חיוב האם דנו הפוסקים

121 הנשואים. בזמן או התנאים

 הבטחה אלא דאינו תנאים כתיבת בין לחלק יש

 על מקבלים הדבר ולחיזוק נשואין לעשות

 ושעבוד קנין שום בזה אין אבל קנסות עצמם

 שאר או הכסף שקנין אפשר בתווך משא״ב

 שבקנין התווך לשלם מחייבים כבר קנינים

121 המתווך. פעולת נגמרה

 הכלה או החתן שמת מחמת אם שנתבטל שידוך

 מריבות מחמת נתבטל ואם כלום להשדכן אין

126 שדכנות. דמי לשדכן לתת חייבים

 הקנס בשביל השדכנות לשלם צריך בשידוכים

מ״מ קנם קבל אחד צד שרק אף עליהם שקבלו

 לטובת נעשה שהקנס לשלם צריכים שניהם

129 שניהם.

שובר

 על השובר בעל ויד כשר זמן בו שאין שובר

195 העליונה.

 על השובר בעל יד האם בשובר נחלקו

213 העליונה.

 מבטל אם שובר בלשון וספק ברור שטר כשיש

 בעל דיד משום בטל השטר אם נחלקו השטר

213 העליונה. על השובר

 שהיה לאחר שהוא בשובר ספק בין לחלק יש

 לבין פרעתיך אם יודע כאיני והוה ודאי חוב

 קודם הוא שההסכם עבודה בהסכם ספק

נתחייבתי. אם כספך והיה העבודה התחלת

214

 חייב אינו השובר בלא שגם הלוה כשטוען

215 העליונה. על השובר בעל יד אמרינן

שוטד!

 הצוואה כתיבת בזמן שפוי היה אם ספק כשיש

 ברשות נכסים דמוקמינן בטילה הצוואה

139 יורשים.

 גם או לעצות רק הוא שוטה פסול אם נחלקו

139 וממכר. ומקח קידושין לגיטין

 דינו כשוטה נוהג אחד בדבר רק אם אף

139 כשוטה.

 כלים ומשבר ערום המהלך דוקא אינו שוטה

 משובשת ודעתו דעתו שנטרפה מי כל אלא

139 כענין. ושואל שמדבר אף תמיד
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 סברה לומר דאין הנשואין אחר בנשתטה

223 לגרש. אותו שכופים נראה וקבלה

 ניכר ואין האדם כאחד שהוא זמנים לו שיש אף

 תחזור שהמחלה סיכון יש אך המחלה סימני בו

לגרש. לכופו ויש גדול למום נחשב זה הרי

224

לאישות. ראוי שאינו גדול מום הוא שוטה

233

שוכר

 ואין במושכר לשמוש שעבוד רק לו יש שוכר

 המשכיר יכול ע״כ המושכר דבר בגוף כלום לו

298 השוכר. על בקונם לאסור או להקדיש

שותפים

 חייב וכ״א קבלנים כערבים הם שלוו שותפים

 דינא הציית לחייב וניתן השטר כל לשלם

 לכן קודם לתבוע וא״צ שני של בחלקו

85 בערכאות.

שותפין

 להשתמש יכולים ששניהם שותפין ב׳ של חצר

 שלו החצי על בעלות זכות יש אחד ולכל בה

 לשני הקנה לא מהשימוש מסתלק אחד ואם

 ברור לא כי השני בחלק בעלות תוספת

 חלוקה דין בה יש כי תתקיים שהשותפות

 ניתנת לא שהדירה בעלה עם אשה משא״ב

 אין ע׳׳כ לחלק א״א הקטנים דהחדרים לחלוקה

 בחצר כשותף דחשיב האשה לסלק יכול הבעל

299 חלוקה. דין בה שאין

שטר

 אלא התחתונה על השטר בעל יד אמרינן לא

או לזכות משמעויות ב׳ בו שיש הכתוב בשטר

 מהדרינן לגמרי שמתבטל במקום אבל לחובה

154 לקיימו.

 אותו עפ״י ודנים השטר בלשון מדקדקים

 והיה כ״כ גמיר לא שהאדם אמרינן ולא דקדוק

194 זה. לשון כתב ע״כ כן לא שהדין סבור

 נאמר התחתונה על השטר בעל דיד הכלל

 השטר ע״י ממון להוציא רוצה השטר כשבעל

 ולא כמוחזק להשאר רוצה השטר כשבעל ולא

195 ממנו. לתבוע ניתן יהיה

 בלשון לדקדק שיש האחרונים גדולי כתבו

231 השטר.

 התחתונה על השטר בעל יד לומר שייך לא

 אפשר ואי השטר בלשון המסופק בדבר אלא

 כשאפשר אבל פירושים ב׳ יסבול שהלשון

 על השטר בעל יד שייך לא הכל שיכלול

231 התחתונה.

 שנתים של תקופה שבתום בחוזה כשכתוב

 הדירה שכר את להעלות המשכירים יוכלו

 הכונה א״כ מחזור הוא תורה בלשון תקופה ולשון

 בלשון אך המחיר להעלות יכולים שנתים שבכל

 שבכל הפוסקים כתבו וכבר זמן היא תקופה בנ״א

 שלשון אף בנ״א לשון אחר אזלינן שטרות עניני

231 תורה. כלשון אינו בנ״א

 פירושים ב׳ סובל השטר שכלשון שסברו יש

232 לנתבע. הנוחה הלשון בתפיסת דנים

 רגיל שאינו במה השטר לשון מפרשים אין

232 לעשות.

 לאחד אומדנא וישנה מסופק השטר כשלשון

 שסתם אע״פ אומדנא בתר אזלינן הצדדים

232 האומדנא. היפך הלשון
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 אחר קונה שם המכר בשטר ורשם דירה קנה

249 קנה. האחר

 לאחר לקנות מתכוין שלא לעדים הודיע אם

249 זוכה. האחר אין

 אינו המכירה דמי נתן שלא מודה האחר אם

250 זוכה.

 לפדות ולא אשה לקדש א״א )שיקים( בשטרות

265 ומע׳׳ש. הקדש

 ככסף חשיב עצמו על ששיקים שכתבו יש

 עדיפי אחרים של שיקים וגם משטר ועדיף

 חשיבי שיקים דבזמנינו אחרים של משט״ח

 דחוי שיק אבל ככסף שדינם ממוני כשטרי

275 כשט׳׳ח. דינו

 לו שיש שט׳׳ח למוכר הלוקח נתן אם נחלקו

 שכתבו יש כסף כקנין חשיב אם אחרים על

 ולא דעתיה סמכא לא למחול שיכול שכיון

 חייב שהמוחל שכיון שכתבו ויש ככסף חשיב

 חשיב עצמו על ושט״ח כסף כקנין הוה לשלם

 גמירות ויש למחול יכול שאינו כיון ככסף

275 דעת.

 שטר שהוא הפוסקים רוב דעת למוכ״ז שטר

277 שמירה. חיוב בו ואין

275 שטרות מכירת

כפף! שטרי

 ככסף שדינם הסוברים יש כסף שטרות

 לא אך שני ומעשר הקדש ולפדיון לקידושין

 לא בקידושין שגם שהעירו ויש הבן לפדיון

265 כסף. בתורת מניר מטבע יועיל

 שאף הפוסקים רוב פסקו וכן הדין בבתי המנהג

שאין משום שומרים מדין נתמעטו ששטרות

ממון. כגופן חשיבי כסף שטרי ממון גופן

277

שיקים

 ששיק שכתבו יש האחרונים דנו שיקים במהות

 בדברי המוגדר דבר למוכ״ז כשטר פועל

 לך משתעבדנא מדין והוא ממוני הפוסקים

 פועל ששיק שכתבו ויש מחמתך דאתי ולכל

 הוראה הוא ששיק שכתבו ויש סיטומתא מדין

 של מחשבונו הרשום הסך למוכ׳׳ז לשלם לבנק

 למוטב הלכתיב עובר הכסף איך ודנו החותם

 החשבון שבעל או שלשתן מעמד מדין אם

267 שליח. הבנק את עושה

 הסובר ואף לממרני שייך בין חילוק יש

 אינו שבשיק אפשר השוק תקנת יש שבממרני

 בממרני משא״ב לבטל אפשר ששיק כיון כן

 בזה יש ע״כ מתוקן דבר קנה בממרני וע״כ

 משא״ב לקונה לפרוע שצריך השוק תקנת

 בספק נכנם והקונה לבטלו שאפשר בשיק

269 השוק. תקנת בזה שאין אפשר

 שוה מדין להועיל יכול אשה קידושי לגבי שיק

 אם לדון יש בכסף לקדש רוצה אם אבל כסף

276 יועיל.

 יש מותו לאחר וגבאו שיק לבנו שנתן אב

 שעכ׳׳פ או כבר וקבל מתנה הוה אם להסתפק

 שא׳׳א ומסתבר המת דברי לקיים מצוה הוה

276 מהבן. להוציא

 הבכור ואין כראוי נחשבים שיקים אם לדון יש

277 שנים. פי בו נוטל

 או סגור כשהבנק בשיק שכיר שכר שולם

 עובר אם דנו חזר כשהשיק או דחוי בשיק

 שאינו נראה הפועל וכשנתרצה תלין בל משום

278 עובר.
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כספים. שמיטת לגבי בשיק האחרונים דנו

278

 מגרע לא לאחרים מהמוכר השיק העברת

278 תמורתו. כקבל וחשיב הקונה מתשלום

השיק לבעל הפסד יהיה כשלא השיק כשנגנב

279 אחר. שיק לתת אותו מחייבים

מרע שכיב

 נוחה חכמים רוח שאין לאחרים נכסיו כשחלק

141 כלום. לבניו נתן כשלא דוקא זה הימנו

רוח אין ג״כ נתן לא ולאחד לבניו גם נתן

לאחד כשמרבה וה׳׳ה הימנו נוחה חכמים

141 לאחד. וממעט

 או מרע שכיב במתנת כשנותן שרק שסבר יש

 המזכה אבל אסור מיתה לאחר ומקנה בבריא

142 איסור. בזה אין בחייו מתנה

 רק הוא נחלה להעביר שהאיסור שסברו יש

143 אחרים. יורשים או מבנות ולא מבנים

 שהעביר כל מ״מ נחלה להעביר שאסור אע״פ

 באיסור שיעמוד ומוטב להחזיר לו אומרים אין

 בו חוזר היה שאם ואף בו יחזור ולא העברה

145 האיסור. מתקן היה

 תפיסה מהני לא שכ׳׳מ במתנת שנתן מי

 וחזקתו ממילא היה דירושה כיון יורש מרשות

 ואין ספק צוואה מכח והמקבל ברורה יורש של

 אע״ג בריא במתנת אבל ודאי מידי מוציא ספק

 דסבר למאן מ׳׳מ במחלוקת שנויה דהמתנה

מוחזק. היורש נחשב ולא מיד חלה דחלה

153

 שכתוב שכ׳׳מ במתנת כשמואל דקימ׳׳ל בהא

בקנין אלא להקנותו גמר לא דשמא קנין בה

 בין בזה לחלק אין מיתה לאחר קנין ואין

 שהעצים ולבין מידו שיקנו אמר שהשכ״מ

162 קנין. עשו מעצמם

 מהיום גוף כונתו מותי ולאחר מהיום כשאומר

 אחת שעה כשאומר אבל מותו לאחר ופירות

 תנאי שזה כונתו האם נסתפקו מותי קודם

 או למיתה קודם אחת שעה עד יחול לא שהגוף

172 בו. לחזור שיוכל שיור רק שזה

שכירות

 באדם שכירות דין יש אם הפוסקים נחלקו

לעשותה. שחייב פעולה לעשות אותו ששכרו

9, 22

 עושה השכיר שאין באופן גם שכירות דין יש

21 השוכר. עם יושב או מתלוה אלא עבודה

בדיבור. נקנית ששכירות הפוסקים הסכמת

22

 חייבים שכר עליה לקחת שרגילים בדבר

25 רגילה. פועלים כשכירות לשלם

 בתוך ומת לזמן בית בשוכר הראשונים נחלקו

 הוא שחייב הסובר וטעם חייב היורש אם הזמן

 יצור בין היא מכירה ליומיה דשכירות משום

125 ידור. לא בין

פועלים שכירת

 ולהעריב להשכים הפועלים לכוף יכול אין

 שכרם על הוסיף אפילו כן נהגו שלא במקום

193 ששכרן. בשעה התנה שלא כיון

שכר

 היתר ולא מצוה או לימוד שכר ליטול אסור

4 בטלה. שכר או טרחה שכר אלא
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 ההסתפקות על תגר שקרא כהרמב׳׳ם נהגו לא

 נוהגים אלא ולרבנים לתלמידים שנותנים

 דאל״ב לעשות ראוי וכן מהציבור שכרם ליטול

14 ח׳׳ו. בטלה תורה היתה

 לא טובה או פעולה חברו עם העושה אדם כל

 ולא הואיל עמדי עשית בחנם לומר יוכל

17 שכר. ליתן צריך אלא הלויתיך

 טובה משום לכולל באים שאברכים במה אין

17 הכולל. ראש את ממון המחייבת

 לאחר משתלם סרסרות ששכר שכתבו יש

121 בטאבו. העסקה רשום

בית שלום

 משפטית תביעה היא בית לשלום תביעה

 לשלילה או לחיוב תשובה מחייבת והתביעה

אלא לרב המסורה שתדלנות של ענין זה ואין

233 דין. לבית המסור משפט

האשה שאין אומדנא עפ״י לדון יש האם דנו

237 בית. בשלום רוצה

דאורייתא לאו שעבודא

 מוניה אם דאורייתא לאו שעבודא למ״ד דנו

 כופים מכח גובים שמניה או מדאורייתא גובים

274 המצוות. על

תביעד!

 לחייב אין תביעה הגשת מאי נזק יש כשלאדם

67 תביעה. לו שאין כשטוען תביעה להגיש

 על תביעה לו שיש התובע אמר לא אם אף

 שחייב קול עליו שיצא שמע והנתבע פלוני

לו שיראה פלוני לאותו לתבוע יכול לפלוני

 הבי״ד על חיוב יש לא ואם לו שחייב השטר

 שלא כדי כתב בנתינת מעליו הקול לסלק

67 נכסיו. יוזלו

תורד! תלמוד

 תורה ללמוד יכול אינו אחרת מצוה שבגלל מי

 מחוייב אינו של בגדר הוא הרי שעה באותה

 ממצוה פטור בת״ת עוסק מיש אין וע״כ בת״ת

 אחרים ע״י להתקיים יכולה שאינה אחרת

יכולתו. כפי בתורה לעסוק הוא ת״ת שחיוב

23

תנאי

 אף זו מאתים לי שתתני ע״מ בחליצה כשהתנה

 קיים והמעשה בטל התנאי כפול תנאי שעשה

בתנאי. ליתא בשליחות ליתא דחליצה כיון

3

 לו לתת חייבת מ׳׳מ בטל בחליצה שהתנאי אף

3 פועלים. שכירות מדין זוז המאתים

 מפורש להיות חייב זכויות להפסיד שבא תנאי

194 לפרשנות. נתון שיהיה ולא

 אין חברו עם מתנה שאדם שתנאי הסוברים יש

הכוונה. אחר אלא הכתוב הלשון אחר הולכים

194

תפיפד!

 על השטר בעל יד בהם שאמרו אלו בכל

 מוציאין אין מטלטלין תפס אם התחתונה

213 מידו.

 ודאי חייב הוא השטר דבלא היכא בין לחלק יש

 שבשטר ספק ואין תפיסתו יועיל לא שאז

 שחייב ברי טוען כשהמטרה לבין חיובו מפקיע

 לא בעדים תפס ואפילו תפיסתו מהני שאז

215 מיניה. מפקינן
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שימת ר

— א —

דואזל אבן
288 - הט״ז פי״א מכירה הלכות

רובל אבקת
154 - פ״ג סי׳

קדש אדמת
146 - י״ז סי׳ חו״מ ח״ב

חמד אדובת
25 - ח״א סוף

דין פפקי אוםףז
242 - וח״ב ח״א

חפוהקיב אוצר
 254 - ה׳ אות ע״ג ס״ק א׳ סי׳
 254 - ו׳ אות ע״ג ס״ק א׳ סי׳
238 - ל״ז ס״ק ה׳ סעיף נ׳ סי׳

זרוע אור
 123 - תמ״ז סי׳ ב״ק
169 - ע״ב ק״ד דף ב״מ

שמח אור
49 ,50 - י״ט הלכה פ״י אישות הלכות

חמשפט אורחות
145 - ט״ו סי׳ צוואה דיני

חמשפטים אורחות
 126 - נ״ז דף

302 - קצ״ה עמ׳ ח״ג

אחיעזר
 156 ,277 - ל״ד סי׳ ח״ג
167 - ח״ד

בינח אמרי
31 - ע״ט כתובות

הפרים

לצדיק ארח
85 - ו׳ סי׳ חו״מ

ב —
חגר״א ביאור
יו״ד

 175 - ג׳ ס״ק ר״ג סי׳
חו״מ

 301 - י״ח אות י״ד סי׳
 307 - י״ד סי׳
 308 - י״ח ס״ק י״ד סי׳
 173 - מ״ב סי׳
 11 - ל״ד ס״ק פ״א סי׳
 167 - רנ״ג סי׳
 171 - ב׳ ס״ק רנ״ז סי׳
אבה״ע
 199 - מ״ח ס״ק ס״ו סי׳
 93 - ע״ז סי׳
223 - י״ז ס״ק קנ״ד סי׳

ב״ח
יור״ד

151 - רט״ז סו״ס
חו״מ

78 - ס״א סי׳
245 - ט״ז אות ר״ה סי׳

דוד בית
חו״מ

 159 - ע״ד מ״ז דף מ״ב סי׳
144 ,143 - קל״ז סי׳

יחודח בית
 169 - ה׳ ס״ק ס״ב ל״ה פרק
145 - נ״ג סי׳ ח״ב

יוםףז בית
יור״ד

83 - רנ״ח סי׳
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אבה״ע
 13 - נ׳ סעיף קס״ט סי׳
 82 - נ׳ סי׳
 110 - ע״ז סי׳

 184 - פ׳ סו״ס
חו״מ

 11 - ט׳ ס״ק ל״ב סי׳
 210 - כ״ו סי׳
 282 - מ׳ סי׳
 231 - ס״א סי׳
 159 - קצ״ח סי׳
 159 - סי״ב קצ״ח סי׳
 173 - רנ״ב סי׳
 158 - רס״ח סי׳
79 - שכ״ח סי׳

יעקב בית
 111 110 ,100 33 94 - ס״ג דף כתובות
אבה״ע
 111 - ס״ב ע״ז סי׳
62 ,61 - ה׳ ס״ק צ׳ סי׳

מאיר בית
אבה״ע
 259 - ד׳ סי׳

 288 - י״ב ס׳
287 - נ״א סי׳

 שמואל בית
אבה״ע
 61 - א׳ ס״ק ע״ח סי׳
 28 - י״א ס״ק פ״ח סי׳
 259 - ל״ט ס״ק צ׳ סי׳
 104 - צ״ט סי׳
 13 - נ״ג ס״ק ק״ט סי׳
 101 - ז׳ ס״ק קנ״ד סי׳
 112 101 - כ׳ ס״ק קנ״ד סי׳
- כ׳ ס״ק קנ״ד סי׳

שלמדו בית
162 - מ״ז סי׳ חו״מ

חיי בני
 142 - רפ״ב סי׳
82 - שפ״ו סי׳

יעקב בני
158 - ע״ב ק״ו דף

שמואל בני
 152 - ל״ה סי׳
152 - ל״ו סי׳

חיי בעי
ח״א חו״מ

157 - ע״ד רל״ח דף קצ״ו סי׳

חתרומות בעל
130 - ז׳ שער
243 - ט׳ חלק נ״א שער

אשכנזי בצלאל
124 - י״ח סי׳

מים ברבות
141 - רל״ח דף רמ״ח סי׳

יוםףז ברבי
187 - ח׳ אות כ״ה סי׳

ד —

אמת וברי
122 - י״ב סימן

משח דברי
122 - ס״ב סי׳

ידין דן
188 - יתרו פ׳

משח דרבי
אבה״ע
 4 - קס״ט סי׳

חו״מ
 301 - בארוך י״ד סי׳
 78 - ס״א סי׳
 6 - ח׳ רס״ד סי׳
 261 - רע״ט סי׳
206 - שס״ט סי

נועם דרבי
151 - כ״ה-כ״ו סי׳
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— ד! —

אשרי חגחות
10 - כ״ט סנהדרין
12 - כ״ה סי׳

אלפי חגחות
199 - ב״מ מס׳

ברוף אמרי חגחות
278 - ס׳ סי׳ חו״מ

דו״דו דוגדור
173 - סק״ב רנ״ב סי׳

מימוניות חגחות
 62 - הי״ד פי״ב אישות הלכות
12 - ה״כ פ״י ונטען טוען הלכות

דוגר״א
309 - י״ח ס״ק י״ד סי׳ חו״מ

ישראל חליפות
123 - ה׳ סי׳

למשדו דולפדו
148 - קכ״ה סי׳ חו״מ

©פוקד! דולפד!
308 - ס״א י״ד סי׳

חפלאח
 99 - ע״ב ס״ג דף כתובות

 31 - ע״ט דף
 28 - אחרון קונטרס

1 - ד׳ ס״ק פ״ח סי׳ אבה״ע שו״ע

חתרומח
10 - ג׳ סעיף ה׳ חלק מ״ב שער

— ו —

יצחק ויאמר
156 - ע״ד קע״ח דף ח״ב

אברחפ ויופףז
145 ,142 - י״ג סי׳

יעקב חבל
167 - ט״ו אות ו׳ סי׳ ח״א

איש חזון
 266 - י״ב אות ג׳ סי׳ דמאי

 108 ,94 - ד׳ ס״ק ס״ט סי׳ כתובות הלכות
 105 - י״ח אות ס״ט סי׳

 284 - ה׳ סי׳ ב״ק
 288 - ב׳ ס״ק כ״ג סי

 109 - ד ג- ס״ק ס״ט סי׳ אבה״ע
 123 - ה׳ ס״ק ט״ז סי׳ ליקוטים חו״מ

283 ,167 - כ״ב סי׳

חדייניפ חוקת
29 ,31 - של״ה סי׳

חייפ חוקת
122 - נ׳ סי׳

יאיר חות
187 - ע״ב רס״ב דף

ביד חייפ
 154 - פ״ח נ״ח ס״ט סי׳
 155 - ע״ג פ״ח דף ס״ט סי׳
157 - ס״ט סי׳

ושלופ חייפ
240 - א׳ סי׳ ח״א
224 240 - קי״ב סי׳ ח״ב

מחוקק חלקת
93 - ע״ז סי׳
 100 ,99 ,98 - ד׳ ס״ק ע״ז סי׳
 38 ,32 - י״א ס״ק פ״ח סי׳
104 - צ״ט סי׳

וחפדא חינא
31 ,30 - ע״ט כתובות

לאברחפ חפד
82 - מ״ט סי׳ חו״מ מהדו״ק

לב חקרי
 35 - ל״ט סי׳ אבה״ע

125 - קל״ג סי׳ חו״מ
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חאפוד חשן
159 - רס״ח סי׳

— ט —

טור
יור״ד

 13 - רמ״ו סי׳
 5 - של״ו סי׳
אבה״ע
 99 - ע״ז סי׳
 102 - ח׳ אות פ״ה סי׳

 184 - פ״ו סו״ס
 105 ,36 ,29 - פ״ח סי׳
 104 - ח׳ אות פ״ח סי׳
 104 ,103 - ט׳ אות פ״ח סי׳
 3 - ק״ט סי׳
 101 - קנ״ד סי׳
 103 102 - קי״ח סי׳

חו״מ
 15 - ט׳ סי׳
 303 - י״ד סי׳
 310 - י״ז סי׳
 211 - כ״ו סי׳
 541 - מ״ב סי׳
 250 - ס׳ סי׳
 84 - ע״ז סי׳
 18 - ס״ז ש״ח סי׳
 143 - רפ״ב סי׳
 86 76 - ס״כ ר״צ סי׳
196 - של״א סי׳

ט״ז
יור״ד

 175 - ג׳ ס״ק ר״מ סי׳
 83 - ה׳ ס״ק רנ״ח סי׳

חו״מ
129 - קפ״ה סי׳

שאול יד
151 - ר״ד סי׳ יור״ד

שלמדו של ים
 65 - פ״ד ב״ק
205 - י״ד סי׳ פ״ו ב״ב

דשבבי יקרא
142 - מ״ג דף י״ח דרוש

ירושלמי
 84 - הפקדון שבועת פרק שבועות

 80 ,24 ,18 - נשך איזהו פרק ב״מ
196 - ה״א ז׳ פרק

לב ישמח
151 - כ׳ סי׳ חו״מ

— כ —

חגדולח בנפת
חו״מ

 128 - י״ח סי׳ הגהב״י רל״ב סי׳
 157 - ל״ה אות הגהב״י כ״ז סי׳ ח״ב
 303 - כ״ג ס״ק הטור הגה׳ י״ד סי׳
 302 - כ״א ס״ק הטור הגה׳ י״ז סי׳
 172 - רי״ב סי׳
 187 - ה׳ אות הגהב״י ק״י סי׳
172 - רי״ב סי׳

משנח בהן?
25 - ה״ג פ״ג תורה תלמוד הלכות

אחרן בפי
156 - י״ב סי׳ ח״א חו״מ

שלמח ברם
 122 - כ״א סי׳ חו״מ

ל

מרדבי לבוש
127 - ט״ו סי׳ חו״מ

משנח לחם
198 - י״ד סו״פ מלוה הלכות

— מ —
מאירי

כתובות
61 - ע״ב מז דף
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 92 - ס״ג דף
 37 ,32 ,28 - ע״ט דף
 123 - כ״ח דף נדרים

 283 - ע״ב ט׳ דף קידושין
 204 - קי״ג דף קמא בבא

205 - ע״א ט״ז דף זרה עבודה

עינים מאירת
210 - שס״ט סי׳

מבי״ט
87 - של״ה סי׳ ח״א

גבורים מגן
151 - ס״א סי׳

משנד! מגיד
 5 - י״ב פרק ואבידה גזילה
 52 - ט׳ ה׳ א׳ פרק נחלות

 76 - י״א פרק
 18 - ה״ד ט׳ פרק שכירות

ולוה מלוה
 154 - כ״ג פרק
84 - כ״ה פרק

תנחומא מדרש
16 - ראה פרשת

מהראנ״ח
 145 - קי״ח סי׳ ח״א
158 - ע״ז סי׳ ח״א

ששון מהר״א
 124 - ר״ו סי׳
252 - ע״ו סי׳

מדורח״ש
151 - כ״א סי׳ ח״ב

מהרי׳׳א
157 - רכ״ג סי׳

מהריב״ל
 124 - ה׳ סי׳ ח״א
 7 ,6 - ק׳ סי׳ י״ז כלל ח״א
 231 - כ״א סי׳ ח״ב
245 - צ״ו סי׳ ח״ג

וויל מדור״י
153 - קע״ז סי׳

מהרי״ט
 124 - ס״ה סי׳ חו״מ

 122 - ס״ו סי׳
 124 - ע״ג סי׳

 139 - ט״ז סי׳ ח״ב
245 - צ״ח סי׳ ח״ב

מדוריט״ץ
 82 - צ״ז סי׳
151 - קפ״ו סי׳

מדורימ״ט
157 - כ״ה סי׳ ח״ב יור״ד

ענזיל מדור״י
209 - ד׳ סי׳

מדורי״ק
 301 - א׳ שרש
 151 - ה׳ שרש
 214 - ז׳ שרש
 158 - י׳ שרש
 209 - ס״ו שרש
 84 - פ״ג שרש
 245 - קפ״ג שרש
 209 - קפ״ח שרש
206 - קצ״א שרש

פדוואדו מדור״ם
144 - ס׳ סי׳

מטראני מדור״ט
128 - קכ״ב סי׳ ח״א

מינץ מהר״ט
175 - ל״ב סי׳

שיף! מדור״ם
108 - ע״ב מ״ט דף גיטין

מדורשד״ם
 160 - קס״ח סי׳
 151 - קע״ג סי׳ יור״ד

 201 - קפ״ז סי׳ אבה״ע
231 - מ״א סי׳ חו״מ
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מחרש״ם
150 - ל״ה סי׳

מור״ם
187 - כ״ה סי׳

מוחרש״ך
 153 - ד׳ סי׳ ח״א
 124 - ע״ג סי׳ ח״א
 151 - ל״ה סי׳ ח״ב
148 - צ׳ סי׳ ח״ב

157 - ע״ב מ״ב דף י״ח סי׳

אפרים מחנח
 84 - כ״ז סי׳ שומרים

 24 - י״א סי׳ ואבדיה גזלה
158 - ד׳ סי׳ משיכה קנין מכירה

יוםףז מטדו
154 - ע״א מ״ג דף י׳ סי׳ ח״ב יור״ד

שמעון מטדו
155 - י״ד הגהב״י רנ״ב סי׳

חיים מים
140 - מ׳ סי׳ אבה״ע

בחלבתו חמץ מבירת
 267 - י״ט הערה פ״ח

267 - ז׳ הערה פט״ו

לדוד מבתם
 152 - י״ד סי׳ חו״מ

153 - ט״ז סי׳

חינוף מנחת
68 - י׳ אות ח׳ מצוה

יצחק מנחת
 145 - קל״ה סי׳ ח״ג
266 - קי״ט סי׳ ח״א

ארץ מעדני
 123 - י״ח סי׳ שביעית

חקנינים מערבת
283 ,167 - י״א סי׳

מרדבי
 5 - קע״ב סי׳ פי״ב יבמות

 38 - ר״ט סי׳ כתובות
 83 - קט״ו סיק ב״ק
 174 - ת״ד סי׳ קמא סו״פ ב״מ
81 - ע״ג דף

 197 ,196 - שצ״ז סי׳ המקבל פרק
 0 - תקנ״ג סי׳ הבתים חזקת פרק ב״ב
 ,185 ,144 - תרנ״ה סי׳ שמת מי פרק

 6 - ע״ב ב׳ דף סנהדרין
 3 - תש״ד סי׳ סנהדרין

12 - תש״ב תש״א סי׳

משח משאת
156 - ע״ה דף י״ט סי׳ ח״א יור״ד

חאיש משח
146 - ו׳ סי׳ חו״מ

נתיבות משובב
 68 - א׳ ס״ק ג׳ סי׳ חו״מ

22 - פ״א סי׳

חרועים משבנות
 187 - ט״ז אות א׳ מערכת
 - ע״א ר״כ דף רפ״ה אות מ׳ מערכת

150 - ש״ח אות

יעקב משבנות
158 - נ״א סו״ס

ברורח משנח
68 - ח׳ אות הציון שער תר״ח סי׳

למלך משנח
159 - ה״ט פ״ב זכיה הלכות

יעקב משנת
35 - ה״ח פכ״ג אישות הלכות

צדק משפט
 188 - ה׳ סי׳ ח״ב

246 - א׳ סי׳ ח״ג חו״מ

עוזיאל משפטי
242 - צ״ו סי׳ אבה״ע
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שאול משפטי
105 - י״ז סי׳

שלום משפט
121 - ק״צ סי׳

נ —
יצחק נחל

 285 - מ׳ סי׳
שבעח נחלת

85 - ל״ט סי׳
יוםףי נמוקי

 261 - פ״ז סוף יבמות
 30 - ע״ב ע״ט דף כתובות

 67 - ע״ב מ״ו דף ב״ק
 81 - ע״ג דף ב״מ
 79 - המקבל פרק
 195 - פשוט גט פרק ב״ב

חמשפט נתיבות
 68 - א׳ ס״ק ג׳ סי׳
9 - מ׳ סי׳
 216 - ח׳ ס״ק מ״ג סי׳
 251 - ז׳ ס״ק ס״ב סי׳
 185 - ז׳ ס״ק ס״ד סי׳
 169 - ל״ח ס״ק ס״ו סי׳
 76 - י״ט ס״ק ע״ב סי׳
 131 - י״ד ס״ק ע״ה סי׳
 22 - ב׳ ס״ק פ״א סי׳
 9 - ז׳ ס״ק פ״א סי׳
 82 ,80 - א׳ ס״ק קפ״ג סי׳
 245 - ט׳ ס״ק ר״ה סי׳
 17 - ז׳ אות רס״ד סי׳
 172 - ח׳ ס״ק רפ״א סי׳
 24 ,19 - ג׳ ס״ק של״ג סי׳

 187 - כ״ג כלל תפיסה דיני
ת בו תי  חמשפט נ

 30 - ע״א נ״ב דף
 30 ,29 - קל״ב דף
29 - ר״ב דף

— ס —
המ״ע

חו״מ
68 ,67 - י״ב ס״ק כ״ד סי׳

 140 - כ״א ס״ק ל״ה סי׳
 213 - כ״ג ס״ק מ״ב סי׳
 231 - כ״ח ס״ק מ״ב סי׳
 252 - כ״ח ס״ק ס׳ סי׳
 290 - ט׳ ס״ק ע״ב סי׳
 8 - א׳ ס״ק פ״א סי׳
 130 - ט״ז ס״ק פ״ז סי׳
 22 - כ״ו ס״ק קפ״ה סי׳

 124 - קצ״ב סו״ס
 174 - ס״ד ס״ק ר״נ סי׳
 277 - רנ״ב סי׳
 78 ,77 - י״ג ס״ק ר״צ סי׳
 76 - י״ז ס״ק ר״צ סי׳
 210 - שס״ט סי׳

חמצוות הפר
 303 - ע״ג קפ״ג צ״ז עשין

זוטא הפרי
50 - י״א אות י״ח פיסקא

— ע —

ביעקב עדות
153 - כ״ט סי׳

עיטור
 144 - צ״ה דף מ׳ אות שכ״מ מתנת הלכות

 250 - קנין

 חצ״ט עיקרי
 156 - ע׳ דף ח״א

 חשלחן ערוך
חו״מ

 186 - ו׳ אות ס״ב סי׳
 186 - כ״א אות ס״ו סי׳
 171 - כ״ג ס״ק קכ״ו סי׳
 121 - כ׳ סעיף קפ״ה סי׳
 121 - סי״ז קצ״ב סי׳
 173 - ר״ג סי׳
 170 - ס״ו רי״ב סי׳
 148 - ס״ו רי״ד סי׳
 277 - ד׳ סעיף רנ״ב סי׳
 77 - כ״ד ס״ק ר״צ סי׳

שי ערך
85 - ר״צ סי׳



שימת348 הספריםר

פד״ר
 299-321 59 55 53 51 49 44 41 עמ׳ ג׳ כרך
 180 375 148-157 41 עמ׳ ד׳ כרך
 34 23 9-14 עמ׳ ה׳ כרך
 363 379 355 321 217 180 125 122 עמ׳ ׳1 כרך
367 381
 324 224 220 102 ,101 עמ׳ ח׳ כרך
 237 174 109 102 עמ׳ ט׳ כרך
 309 303 263 252 53 51 עמ׳ י׳ כרך
 296 257 125 53 עמ׳ י״ב כרך
 268 146 125 עמ׳ י״ז כרך
304 344 175 174 160 5 3 עמ׳ י״ט כרך

יצחק פחד
175 - נחלה מעביר אות מ׳ מערכה

פ״מ
122 - ע״ז סי׳ ח״ב

חבית פני
126 - קפ״ה סי׳

פנ״י
 31 - ע״ב ע״ט דף כתובות
 283 - ע״ב כ״ו דף קדושין

259 - ע״ג דף

משח פני
 150 - ל״ד סי׳ ח״א
 210 - ל״ט סי׳ ח״א
 158 - ק׳ סי׳ ח״א
150 - ל״ה סי׳ ח״ב

למשפט פנים
131 - ז׳ אות ע״ה סי׳

ובתביב פפקים
אבה״ע

 240 ,239 - קל״ג סי׳ ז׳ כרך
 237 - ר״ח סי׳ ח׳ כרך
242 - ח׳ כרך

אחרן מטח פרח
152 - ס״ד סי׳ ח״ב

פרישח
חו״מ

 290 - מ״א ס״ק צ״ז סי׳
151 - רט״ז סי׳

חשן פתחי
 25 - ג׳ סוס״ק פ״ח שכירות הלכות
 25 - י״א פסק שכירות הלכות
 172 - פ״ב ס״ק סוף פ״ד ירושות הלכות
 267 - כ״א הערכה סוף ח״ז הלכות
 268 ,267 - כ״א הערה פ״י הלואה הלכות
 275 - כ״א ג׳ קנינים הלכות

 276 - נ״ז פ״ב
 278 - כ״ב הערה פ״ג ד׳ כרך

278 - ל״ו הערה פ״ט שכירות

תשובח פתחי
אבה״ע
 106 - ז׳ אות צ״ט סי׳

חו״מ
 279 - א׳ ס״ק נ״ד סי׳
 202 - ט״ז ס״ק קי״ג סי׳
 140 - ג׳ ס״ק קכ״א סי׳
 124 - א׳ ס״ק ק״צ סי׳
 159 - ט׳ ס״ק קצ״ח סי׳
 82 - ר״א סי׳
 176 - ט׳ ס״ק רי״ד סי׳
 174 ,173 - ג׳ ס״ק רנ״ב סי׳
78 - סק״א ר״צ סי׳

 — ק —

יעקב קהילות
23 - י׳ סי׳ שבת

חפופקים קובץ
302 - ע״א רפ״ד דף י״ד סי׳ חו״מ

שעורים קובץ
273 - ע״ב קע״ה דף

חחשן קצות
 282 - א׳ ס״ק מ׳ סי׳
 9 - ד׳ ס״ק מ׳ סי׳
131 - ב׳ ס״ק ס״ה סי׳
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 166 - ל״ה ס״ק ס״ו סי׳
 168 - ב׳ ס״ק ס״ז סי׳
 22 - ג׳-ד׳ ס״ק פ״א סי׳
 288 ,13 ,9 - ד׳ ס״ק פ״א סי׳
 22 - ג׳ ס״ק קכ״ג סי׳
 22 - כ׳ ס״ק קע״ו סי׳
 250 - א׳ ס״ק קפ״ד סי׳
 171 - ג׳ ס״ק קצ״ג סי׳
 245 - ב׳ ס״ק ר״ה סי׳
 176 - ד׳ ס״ק רי״ב סי׳
 288 - ד׳ ס״ק רס״ז סי׳
 261 - רע״ט סי׳
 172 - ח׳ ס״ק רפ״א סי׳
 176 - ג׳ ס״ק ר״צ סי׳
24 ,15 ,290 - ב׳ ס״ק של״ג סי׳

— ר —

ראב״ד
 54 - ה״ט פ״א נחלות הלכות

 דיינים שני פרק כתובות הרי״ף על בהשגות
53 - גזרות

79 - תתקנ״ו סי׳ ראבי״ה

רא״ש
יבמות

 5 - ט״ו סי׳ י״ב פרק
 5 - ט״ז סי׳ י״ב פרק
 49 - כ״ה סי׳ החולץ פרק

 112 ,96 - י״ט סי׳ א׳ פרק כתובות
 104 ,103 - ט׳ סי׳ ח׳ פרק
 272 - י׳ סי׳ ט׳ פרק

111 - ס״ה דף קידושין

ב״ק
 79 - הרגל כיצד פרק

 65 - ע״ב מ״ו דף
 77 - ו׳ סי׳ פ״ב דף

78 - ג׳-ד׳ סי׳ החובל פרק
ב״מ

18 - ע״ו דף
 77 - ס״ט סי׳ נשך איזהו פרק

 81 - ע״ג דף
7 - כ״ט דף סנהדרין

 65 - ע״א ל״ה דף
שבועות
 85 - הפקדון שבועת פרק
6 - א׳ ק״ה כלל תשובות

ש יוםףז רא
151 - י״א דף

ש שביר רא מ
254 - א׳ סי׳ פו״ר דין

בינו ירוחם ר
101 ,95 - ה״ח כ״ב נתיב מישרים

ריטב״א
יבמות
 49 - ע״ב מ״א דף

כתובות
 38 ,34 ,28 - ע״ט דף
 49 - ע״א נ״ז דף
 110 ,99 - ע״ב ס״ג דף

קידושין
151 - ע״ב מ״ז דף

ב״מ
 81 - ע״ג דף

 274 - הזהב סו״פ
288 - ע״א ע״ד דף

עמדין ר״י
96 - ע״ב ל״ט דף כתובות

רי״ן?
 103 ,102 - יבמתו על הבא פרק סוף יבמות

 199 - יבמות פ״ז סוף
 104 ,103 - ל״ט דף כתובות

 271 - ע״ב פ״ה דף
 62 - ע״ב י״ז דף גיטין
85 - ר״ז סי׳ שו״ת רמ״א

רמ״א
יור״ד

 83 - רנ״ח סי׳
אבה״ע
 62 - ס״ה צ״ג סי׳
110 ,99 ,93 - ע״ז סי׳
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 227 - ס״ג ע״ז סי׳
 227 - ס״ד קנ״ד סי׳

חו״מ
 312 ,301 - י״ד סי׳
 68 ,67 ,65 - כ״ד סי׳
 195 - ס״א מ״ג סי׳
 168 - ס״ו ס׳ סי׳
 186 - ס״א ס״ב סי׳
 127 - ס״ו סי׳
 322 - א׳ פ״א סי׳

 22 - קכ״ט סו״ס
 126 - קפ״ה סי׳

 121 - קפ״ה סו״ס
 124 - סי״ד קצ״ב סי׳
 172 - ס״ז רי״ב סי׳
 147 - ס״א רכ״ב סי׳
 167 - רנ״ג סי׳
 17 - י״ד סו״ס רס״ד סי׳
 80 - ס״ז רצ״ב סי׳
 79 - ס״ו שס״ג סי׳
 204 - סי״א שס״ט סי׳
290 ,286 - ח׳ של״ג סי׳

רמב״ם
 תורה תלמוד הלכות

 13 - ה״י פ״ג
 25 - ה״ג פ״ג
 אישות הלכות

 199 - הי״ב פכ״ג
 224 - פי״ד

 גזילה הלכות
 123 - הי״א פ״ה
 מכירה הלכות

 11 - פ״ה סוף
 271 - ה״ה פ״ו
245 - פ״י

 287 - הט״ז-י״ז פי״א
 80 - פי״ג

 152 - פכ״ב
 150 - פכ״ג

 ומתנה זכיה הלכות
 161 - ה״י פ״ח
162 - הי״א פ״ח

 ושותפין שלוחין הלכות
 197 ,196 - ה״ה פ״ח
נחלות הלכות
 87 ,86 - ה״ח פ״י
 143 - הי״א פ״ו
 312 - ה״ח פ״ב סנהדרין הלכות
 139 - ה״ט פ״ט עדות הלכות
 209 - פ״ד מלכים הלכות
 25 - מ״ג פ״א אבות משניות רמב״ם

14 - מ״ה פ״ד

רמב״ן
 48 - מ״א דף יבמות

 48 - ע״ב צ״ז דף כתובות
 261 - י״ד דף

 81 - ע״ג דף ב״מ
85 - הפקדון שבועת פרק שבועות

רמב״ן
 286 - ג׳ כ״א שמות
307 - י״ח פ׳ שופטים דברים

ר״ן
כתובות
 99 ,110 - ע״ב ס״ג דף
 271 - ע״ב פ״ה דף
 274 - י״ט דף
נדרים
 123 - כ״ח דף
 298 - ע״ב מ״ו דף

קידושין
 124 - כ״ז דף

שבועות
85 ,84 - הפקדון שבועת פרק

ע״ז

22 - ברי״ף ע״ב ל׳ דף

רע״א
 272 - ע״א כ׳ דף ב״מ

 272 - ט״ז מערכה
אבה״ע
 13 - י״א ס״ק קס״ט סי׳

חו״מ
159 - סי״ב קצ״ח סי׳
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 171 - ס״ט כ״ג סי׳
 195 - ס״א של״א סי׳
232 - ה׳ ס״ק מ״ב סי׳

רשב״א
 49 - מ״א דף יבמות
 110 ,99 - ס״ג דף כתובת
 123 - כ״ח דף נדרים
 76 - הנזקין פרק גיטין

 259 - ע״ב ע״ג דף קידושין
 283 ,249 - ע״ב ק״ב דף ב״ק
81 - ע״ג דף ב״מ

רשב״ם
ב״ב

 61 - מ״ט דף
141 - ע״ב קל״ג דף

רש״י
 231 - ז׳ י״ט תהילים
תענית
 14 - כ״א דף
יבמות
 47 - ע״ב מ״א דף
 109 ,92 - ע״ב ס״ה דף
 288 ,22 ,4 - ק״ו דף
 98 - ע״א קט״ז דף

כתובות
 95 - ע״ב ל״ט דף
 99 - ע״ב ס״ג דף
 31 - ע״ט דף
 63 - ע״ב פ׳ דף
 47 - ע״ב צ״ז דף
 47 - ע״ב ק״ז דף
גיטין

 99 - ע״ב מ״ט דף
קידושין

 124 - כ״ו דף
111 - ע״א ס״ה דף

ב״ק
 249 - ע״ב ק״ב דף
250 - ק״ג דף

ב״מ
28 - ל״ט דף

 18 - ע״ב ע״ו דף
סנהדרין

10 ,8 - כ״ט דף

רש״ל
80 - ל׳ סי׳ ק״ב דף ומאכיל הגוזל ב״ק

רש״ש
167 - י״ח דף בכורת

___ש__

דוד שאילת
170 - סק״ג ז׳ סי׳ יור״ד

חמד שדח
140 - י״א ס״ק ב׳ סי׳ אישות מערכת

שו״ע
או״ח

 20 - ס״ח ס״ג סי׳
 20 - ס״ג צ׳ סי׳
יור״ד

 86 - ס״ב רכ״ח סי׳
 15 - ר״מ סי׳
 4 - ס״ה רמ״ו סי׳
 167 - ס״ה רנ״ח סי׳
אבה״ע
 261 - ד׳ סי׳
 227 - ס״ב י״ז סי׳
 96 - ס״ו ס״ו סי׳
 199 - ס״ו סי׳
 274 - סט״ז ס״ו סי׳
 61 - ס״ח ס״ט סי׳
 293 - ס״ג ע׳ סי׳
 199 - ע״ה סי׳
 227 - ע״ז סי׳
 110 ,99 - ס״ב ע״ז סי׳
 61 - ס״א ע״ח סי׳
 63 - ס״ה ע״ח סי׳
 39 - ס״ז פ״ה סי׳
 33 ,28 ,27 - פ״ח סי׳
 54 - ס״ה צ׳ סי׳
 30 - ס״ז צ״ב סי׳
33 - ס״ב צ״ט סי׳
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76 - ס״ח ר״צ סי׳ 104 - צ״ט סי
76 - ס״י ר״צ סי׳ 224 ,223 - ס״ה קנ״ד סי
76 - סי״א ר״צ סי׳ 101 - ס״ז קנ״ד סי
169 - ס״ז רצ״ב סי׳ 112 - ס״ז קנ״ד סי
197 - ס״ה ש״ב סי׳ 12 - נ״א סעיף קס״ט סי
195 - ס״ה ש״ל סי׳ חו״מ
21 ,196 - של״א סי׳ 312 - ס״ג י׳ סי
193 - ס״א של״א סי׳ 304 - ס״א י״א סי

23 - ס״ב של״ג סי׳ 245 - סי״א י״ב סי
211 - של״ג סי׳ 312 ,309 ,307 - י״!־ סי

125 - של״ד סי׳ 66 - ס״ג ט״ו סי

24 - ס״ד של״ה סי׳ 68 - כ״ד סי

21 - של״ט סי׳ 282 ,9 - מ׳ סי

123 - ס״ו שס״ט סי׳ 172 - ס״ה מ״ב סי

211 - שס״ט סי׳ 213 - ס״ח מ״ב סי
216 - סכ״ז מ״ג סי

חפץ אבני שו״ת 251 - ס״י ס׳ סי
126 - סק״ד כ״ב סי׳ 186 - סי״ב ס׳ סי

צדק אבני שו״ת 231 - סט״ו ס״א סי

302 - ק״א סי׳ 194 - סט״ו-ט״ז ס״א סי
112 - ס״ו סי

שחב אבני שו״ת 290 - ס״ב ע״ב סי
308 - ק״א סי׳ 130 - ס״ה ע״ה סי

רובל אבקת שו״ת 8 - ס״א-ו׳ פ״א סי

284 - פ-פ״א סי׳ 11 - סי״ז פ״א סי
80 - ס״א ק״ה סי

משח אגרות שו״ת 272 - ס״ג קכ״ג סי
57 - ק״ד סי׳ ח״א אבה״ע 13 - בסופו קכ״ט סי
57 - ק״ה סי׳ ח״א אבה״ע 201 - ס״ג קס״ג סי

258 - י״א סי׳ ח״ב 85 - קע״ו סי
- י׳-י״א סי׳ ח״א אבה״ע 18 - קפ״ג סי

278 - ט״ו סי׳ ח״ב 80 - ס״א קפ״ג סי

חישר אור שו״ת 169 - ס״ט ר״ג סי

140 - ל׳ סי׳ 245 - ס״ג ר״ה סי
169 - ס״ז רי״א סי

עשק באר שו״ת 174 - סי״ז ר״נ סי
121 - מ״ח סי׳ 153 - סכ״ג ר״נ סי

יצחק בית שו״ת 277 ,153 - רנ״ב סי

258 - ה׳ סי׳ ח״א אבה״ע
171 - ס״א רנ״ז סי

6 - ס״ז רס״ד סי
יחושע דבר שו״ת 159 - ס״א רס״ח סי

267 - ז׳ סי׳ חו״מ 143 - ס״א רפ״ב סי
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מלביאל דברי שו״ת
129 - נ״ד סי׳ ח״ו

ריבות דברי שו״ת
80 - קכ״ו סי׳

ישראל דוליבות שו״ת
126 - ו׳-ט׳-י׳ סי׳

דוברמל דור שו״ת
124 - כ׳ סי׳ חו״מ

צבי דור שו״ת
266 - רמ״ד סי׳ יור״ד

דורא״ב שו״ת
 199 ,106 - ט״ז סי׳
51 - ל״ז־ סי׳

דוראנ״ח שו״ת
232 - ק״א סי׳ ח״ב

דורא״ש שו״ת
 252 - ט״ז ו׳ כלל
 111 - ב׳ מ״ג כלל
 223 ג׳ מ״ג כלל
 101 ג׳-ד׳ מ״ג כלל
 101 100 ,94 י״ב מ״ג כלל
 24 ,22 ,12 ג׳ ס״ד כלל
 194 א׳ ע״ו כלל
 261 א׳ פ״ב כלל
 251 ,184 ד׳ צ״ו כלל
157 קס״א כלל

דורדב״ז שו״ת
279 קצ״ג סי׳ ח״א

דוריטב״א שו״ת
56 ק״נ סי׳

דורי״!? שו״ת
126 ע״ו סי׳

דורמ״א שו״ת
 231 ג׳ סי׳
 176 ,173 מ״ח סי׳
87 תס״ח סי׳

דוריב״ש שו״ת
 13 ק״ס סי׳
 161 קס״ז סי׳
 231 ר״ז סי׳
231 ת״ה סי׳

דורשב״א שו״ת
 13 ר״מ אלף סי׳

 40 ,36 ,35 ,34 ,30 ,29 תתק״ב סי׳ ח״ב
78 ס׳ סי׳
 102 רל״ה אלף סי׳

 123 תרל״ז סי׳ ח״א
 125 כ״ח אלף סי׳

 185 תתקמ״ז סי׳ ח״א
 218 ,209 ק״ט סיק ח״ג
 238 תת״מ סי׳ ח״א
 245 ק״ז סי׳ ח״ג
 251 ,250 תתקנ״ז סי׳ ח״א
250 קצ״ג סי׳ ח״ג

206 כ״ב סי׳ לרמב״ן המיוחסות הרשב״א שו״ת

דורשב״ש שו״ת
193 תע״ה סי׳

אברחם זרע שו״ת
128 י״ד סי׳ חו״מ

יצחק זרע שו״ת
246 י״ג סי׳ ח״ב חו״מ

בנעימים חבלים שו״ת
254 פ״א סי׳ ח״ב

חמשולש חוט שו״ת
124 ד׳ סו״ס ח״ד

לאברחם חהד שו״ת
277 ,266 צ״ה סי׳ יור״ד מהדו״ק

שלמח חמדת שו״ת
279 א׳ סי׳ חו״מ

לב חקרי שו״ת
33 ל״ט סי׳ אבה״ע

185 ז׳ סי׳ בתרא מהדורא חו״מ

חאפוד חשב שו״ת
156 ק״ו סי׳ ח״ב
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 חת״פ שו״ת
יור״ד

 265 קל״ד סי׳
אבה״ע

 277 קכ״ו סי׳ ח״א
 106 קמ״א סי׳

חו״מ
 207 מ״ד סי׳
 188 ,122 קמ״ב סי׳
 145 קנ״א סי׳
 68 קע״ז סי׳
 83 קע״ח סי׳
277 קפ״ז סי׳

דעת יחודו שו״ת
186 ל״ח סי׳ אבה״ע

ובועז יבין שו״ת
224 ק״ל סי׳ ח״א

אחרן בפי שו״ת
166 י״ב סי׳ א׳ כרך

אנגיל מחר״ב שו״ת
122 י״ט סי׳

מבי״ט שו״ת
 254 רכ״ב סי׳ ח״ב
254 נ״א סי׳ ח״ג

ארחא בן מחר״א שו״ת
152 כ״ב סי׳

אשבנזי מחר״י שו״ת
152 - ו׳ סי׳

לב בן מחר״י שו״ת
 254 - כ״ב סי׳ ח״ב
210 - ק״ט סי׳ ח״ג

מיגאש בן מחר״י שו״ת
158 - ק״ו סי׳

מחריב״ל שו״ת
302 - צ״ז סי׳ ח״ג

מחרי״ל שו״ת
145 - ע״ו סי׳

דיפקין מחרי״ל שו״ת
290 - רכ״ג אות פסחים

ענזיל מחר״י שו״ת
217 - צ׳ סי׳

מחרי״ט שו״ת
46 - קי״ג סי׳ ח״א

מחרי״ק שו״ת
 198 - ז׳ שרש
312 - כ״א שרש

מחר״ב שו״ת
3 - ס״ד סי׳

אלשיך מחר״ב שו״ת
150 - ז׳ סי׳

גלנטי מחר״ב שו״ת
175 ,153 - י״ג סי׳

מינץ מחר״ב שו״ת
160 - נ״ב סי׳

טנבורג מחר״ב שו״ת מרו
 158 - ח״א

202 - י״ח סי׳ חו״מ

מחרשד״ב שו״ת
200 - קל״ג סי׳ אבה״ע

מחרש״ב שו״ת
 121 - קכ״ב סי׳ חו״מ
 139 - ר״א סיק ח״א
 277 - ק׳ סי׳ ח״ב
 160 - ט״ו-ט״ז רכ״ב סי׳ ח״ב
186 - ל״ה סי׳ ח״ה

מוחרא״ב שו״ת
187 - א׳ חלק

ברוך בר מוחר״ב שו״ת
144 - תתקצ״ח סי׳

מאש מוצל שו״ת
121 - ט׳ סי׳

חייב מחנח שו״ת
265 - כ״ו סי׳ ח״ב אבה״ע
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לדוד מפתם שו״ת
143 - כ״ח דף י״ג סי׳ חו״מ

אלעזר מנחת שו״ת
312 - ב׳ סי׳ ח״ב

יצחק מנחת שו״ת
167 - קס״ה סי׳ ח״ו

שאת שו״ת מין מ בני
24 - כ״ח סו״ס

שאת שו״ת משח מ
 155 - י״ט סי׳ ח״א יור״ד
144 - כ״ב סי׳ ח״ב חו״מ

 נוב״י שו״ת
חו״מ

 180 - כ״ה סי׳
 283 - כ״ז-כ״ח סי׳
 284 - כ״ח סי׳
 147 - ז׳ אות ל׳ סי׳
 77 - ל״ד סי׳
154 - נ׳ סי׳

 78 - ל״ד סי׳ חו״מ תנינא
283 - מ״ב סי׳

בבםן? נחפח שו״ת
126 - כ״ו סי׳ ח״א

ת שו״ת בו תי חמשפט נ
35 - ר״ב דף

יו״ט עונג שו״ת
 266 - ק״ב סי׳
139 - קנ״ג סי׳

ישראל עטרת שו״ת
126 - ט״ז סי׳

שלמח עטרת שו״ת
 39 - סק״א מ״ו סי׳

121 - ל׳ סי׳ ח״ב

יצחק פני שו״ת
87 - ח׳ סי׳ ח״ה חו״מ

צדק צמח שו״ת
140 - קנ״ג סי׳

תורח קנין שו״ת
84 - ל״ו סי׳ ח״ג

חרמב״ם בן אברחם ר׳ שו״ת
232 - ק״ד סי׳

רד״ק שו״ת
231 - ב׳ כ״ח

איגרא משולם ר׳ שו״ת
277 - ט״ז סי׳ חו״מ

רע״א שו״ת
 279 - ב׳ סי׳
 159 - ל״ז סי׳
 160 - ס״ח סי׳
 174 - פ״ח סי׳
 261 - צ״ט סי׳
 171 - קמ״ב סי׳
 171 - קמ״ג סי׳
 173 - ק״נ סי׳
 285 - רכ״א סי׳
285 - י״ד-ט״ו רכ״ב סי׳

יוםףז שארית שו״ת
41 - ע״ה סי׳

יעקב שבות שו״ת
210 - קע״ו סי׳ ח״ב

ומשיב שואל שו״ת
170 - כ״ג סי׳

אפרים שער שו״ת
126 - ק״נ סי׳

אשר שער שו״ת
155 - קנ״ג דף כ״ו סי׳

יחושע שער שו״ת
87 - ס״א סי׳

ראם תועפות שו״ת
123 - י״ג סי׳ חו״מ

אמת תורת שו״ת
231 - מ״ד סי׳
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דושדדו שיח
151 - ע״א כ״ו דף י״ב סי׳

מקובצת שיטח
כתובות
 151 - נ״ט דף
 62 - ע״ג דף
 28 - ע״ב ע״ט דף
 48 - ע״ב צ״ז דף
 49 - ע״ב ק״ז דף

 185 - ק״ב דף ב״ק
 249 - ע״ב ק״ב דף
 218 - קי״ג דף
209 - ע״ב רי״ג דף

ב״מ
 259 - ו׳ דף
 54 - ע״ב י״ב דף
37 - ל״ט דף

ב״ב
123 - ע״א נ״ה דף

ש״ך
יור״ד

 175 - ר״מ סי׳
חו״מ

 282 - סק״כ מ׳ סי׳
 213 - י״ז ס״ק מ״ב סי׳
 252 - ל״ה ס״ק ס׳ סי׳
 251 - ל״ז ס״ק ס׳ סי׳
 206 - ל״ט ס״ק ע״ג סי׳
 131 - י״ט ס״ק ע״ה סי׳
 85 - סק״א ע״ז סי׳
 8 - פ״א סי׳
 22 - ו׳ ס״ק פ״א סי׳
 274 - סק״ג ק״א סי׳
 277 - סק״ז רנ״ב סי׳
 167 - רנ״ג סי׳
 7 - י״ד ס״ק רס״ד סי׳
 78 ,77 - ו׳ ס״ק ר״צ סי׳
 80 - ט״ו ס״ק רצ״ב סי׳
232 - ט״ו ס״ק שי״ב סי׳

גבוריב שלטי
250 - ק״ג דף ב״ק

שלמח שמע
ה ב״ח ב ׳ס ע״א ״ י 6 _ טי 1

אשר שער
158 - כ״ו סי׳ ח״ב

רחמים שער
122 - ו׳ סי׳ ח״ב

יושר שערי
273 - פ״ב ה׳ שער

עוזיאל שערי
77 - סי״ד פ״א ט״ז שער

ש״ה
ברכות
 16 - ע״ב י׳ דף
 20 - ט״ז דף

שבת
 15 - קי״ד דף
ערובין
 20 - ס״ה דף
 16 - ע״ג דף
פסחים
 15 - נ״ג דף

יומא
 15 - ע״ב י״ז דף
 14 - ע״ב י״ח דף
 15 - ע״ב ע״ב דף
 14 - ע״ג דף

סוכה
 23 - כ״ו דף
תענית
 17 - כ״ד דף
יבמות
 46 - ע״ב מ״א דף
 109 ,92 - ע״ב ס״ה דף
 57 - צ׳ דף
 46 - ע״ב צ׳ דף
 13 ,3 - ק״ו דף
 223 - קי״ב דף
 185 ,98 - ע״א קט״ז דף
93 - ע״א קי״ז דף
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כתובות
 96 - י׳ דף
 91 - י״א דף
 110 - ע״ב י״א דף
 16 - ע״ב כ״ה דף
 96 - ל״ט דף
 95 - ע״ב ל״ט דף
 141 - ע״ב נ״ב דף
142 - נ״ג דף
 105 ,104 ,103 ,102 - ע״א נ״ד דף
 103 ,100 - ע״ב נ״ד דף
 57 - ע״א נ״ז דף
 46 - ע״ב נ״ח דף
 57 - נ״ט דף
 101 ,92 - ס״ג דף
 99 - ע״ב ס״ג דף
 57 - ס״ו דף
 28 - ע״ב ע״ט דף
 63 - ע״ב פ׳ דף
 273 ,271 - ע״א פ״ו דף
 160 - ע״ב פ״ו דף
 98 - ע״ב פ״ח דף
 47 - ע״ב צ״ז דף
 282 ,11 - ע״ב ק״א דף
 283 - ק״ב דף
 16 - ק״ו דף
 47 - ע״ב ק״ז דף
 15 - ע״ב קי״א דף
נדרים
4 - ל״ז דף

 298 - השותפין פרק ריש
 232 - ס״ג דף
 94 - צ״א דף
סוטה

 15 - כ״א דף
גיטין

284 - ע״א י״ד דף
 109 ,108 ,98 ,94 ,91 - ע״ב מ״ט דף
 15 - ע״ב ס׳ דף
 51 - ע״א ע״ב דף
 52 - ע״א ע״ג דף
55 ,52 - ע״ב ע״ג דף

 52 - ע״א ע״ד דף
קדושין
 265 - ע״א ה׳ דף
 294 ,186 - ע״א ז׳ דף
 284 ,283 - ט׳ דף
 123 - כ״ו דף
 124 - כ״ז דף
 11 - מ״ג דף
 4 - ע״ב נ״ח דף
 21 - ע״א ס״ז דף
 111 ,95 - ע״א ס״ה דף
15 - פ״ב דף

ב״ק
274 - ע״א י״ב דף
 309 ,302 ,301 ,68 ,66 ,65 - ע״ב מ״ו דף
 18 - ע״ב פ״ה דף
18 - ק׳ דף
 249 ,185 - ע״ב ק״ב דף
 12 - ע״ב קט״ו דף
5 ,3 - קט״ז דף

ב״מ
285 - י׳ דף
 55 ,53 ,45 - ע״א י״ב דף
 58 ,57 ,53 ,45 - ע״א י״ב דף
 284 - ע״א ט״ז דף
 4 - ע״ב ל׳ דף
 4 - ע״ב ל״א דף
 86 ,37 - ל״ט דף
 80 - ע״ג דף
 23 ,17 - ע״ב ע״ו דף
 18 - פ׳ דף
 21 - פ״ו דף
 284 - ע״א צ״ד דף
 22 - ע״ב צ״ד דף
 23 ,21 - צ״ז דף
 298 ,196 - ע״א ק׳ דף
 82 - ע״א ק״ד דף
197 - ק״י דף

ב״ב
 11 - ג דף
 17 - ט׳ דף
86 - ע״ב כ״ב דף
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 185 ,40 ,35 - נ״א דף
 33 - ע״ב נ״א דף
 184 ,29 - ע״ב נ״ב דף
 151 - ע״ט דף
 5 - קי״ח דף
 141 - ע״ב קל״ג דף
 171 - קל״ו דף
 7 - ק״מ דף
 15 - קמ״ג דף
 161 - ע״א קנ״ב דף
 87 - קנ״ה דף
 231 - ע״ב קס״ה דף
 284 - קע״ו דף

סנהדרין
 303 - ע״א כ״ג דף
 7 - כ״ט דף
 10 - ע״ב כ״ט דף
 305 - ע״ב ל״א דף

שבועות
 310 - ע״א ל׳ דף

בכורות
4 - כ״ט דף

ע״ז
 15 - ע״ב י׳ דף
הוריות
 14 - י׳ דף
 14 - י״ג דף
חולין

 258 - ע״ב י״א דף
 16 - מ״ד דף
14 - ע״ב קל״ד דף

— ת —
תד!ליפ
231 - ז׳ י״ט

תומים
 304 - ד׳ סי׳
 288 - י״א ס״ק מ״ב סי׳
 287 - סק״ה ס׳ סי׳
 251 - סק״ה ס״ב סי׳
22 ,12 - ו׳ ס״ק פ״א סי׳

 13 - סק״כ פ״א סי׳
12 - קכ״ט סי׳

ישרים תומת
122 - ר״ב סי׳

תום׳
יבמות
 228 - יוצא ד״ה ע״א ס״ד דף

כתובות
 57 - ע״א מ״ז דף
 167 - נ״ה דף
94 - ס״ג דף
 293 ,108 ,99 ,92 - ע״ב ס״ג דף
 103 ,102 ,98 - ס״ה דף
 82 ,58 ,57 ,55 - ע״א ס״ו דף
 169 - ע׳ דף
 61 - פ״ג דף
 271 - ע״ב פ״ה דף
 282 - ק״ב דף
 50 - ע״ב ק״ז דף
קדושין
55 - ע״ב ט״ז דף

ב״מ
 23 - ע״ו דף
18 - ע״ב ע״ו דף

ב״ב
 61 - מ״ט דף
 271 - ע״ב ע״ו דף
 272 - ע״א ע״ז דף
 249 - ע״ב ק״ב דף

סנהדרין
 65 - ע״א ל״ה דף

בכורות
 167 - אקנויי ד״ה ע״ב י״ח דף
תמורה
231 - לא ד״ה ע״ב י״ז דף

דורא״ש תום׳
47 - ע״ב צ״ז דף כתובות

רי״ד תום׳
291 - נ״ג דף כתובות
99 ,92 - ס״ג דף
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 32 - ע״ט דף
28 - ע״ב ע״ט דף

שנץ תום׳
271 - ע״ב פ״ה דף כתובות

תוהפתא
293 - ז׳ פ״ד כתובות

286 - ג׳ פ״י

תורד!
4 - ד׳ דברים

חיים תורת
ח״ב

 299 - י״ג סי׳
150 - כ״א סי׳

תחומין
276 - 295 ע׳ י״ב

לב תעלומת
241 - א סי׳ גיטין ה׳ ח״ב אבה״ע

חדין תקנות
 66 - ד׳ סעיף ע״ח אות פ״ו

67 - ו׳ סעיף ע״ח

תשב״ץ
 14 - קמ״ב-קמ״ה סי׳ ח״א

 15 - צ״ב סי׳

224 - ל״ה סי׳ ח״ד

וחנחגות תשובות
תתצ״ט סי׳ ח״א

מימוניות תשובות
22 - ס״ד סי׳ משפטים





פרהומם הדר לפי הדין פסקי רשימת

1פב בוררות — 28547628 — תקוה פתח האזורי הרבני הדין בית

26 פב מילוג בנכסי הבעל השקעות — 829נח/ — ירושלים - הגדול הרבני הדין בית

43 פב

 מעוכבת מזונות — 5876955511 —

מלהנשא

רחובות האזורי הרבני הדין בית

64 פב מזונות תביעת — 22881510-22-1 — חיפה האזורי הרבני הדין בית

70 פב הנ״ל על ערעור — ירושלים - הגדול הרבני הדין בית

72 פב בוררות — 622318 — יפו - אביב תל האזורי הרבני הדין בית

89 הכתובהפב וסכום גירושין—68538172-25-1 — חיפה האזורי הרבני הדין בית

114 פב כתובה תשלום — 63445456-21-1 — ירושלים הגדול הרבני הדין בית

117 פב תיווך דמי - בוררות — 2481830 — יפו - אביב תל האזורי הרבני הדין בית

132 פב צוואה — 12413258-42-1 — יפו - אביב תל האזורי הרבני הדין בית

הרישום רכוש, חלוקת — 1-42-300051240 — ירושלים הגדול הרבני הדין בבית

182 פב לבעלות כהוכחה

190 פב בוררות — 1-35-009063413 — יפו - אביב תל האזורי הרבני הדין בית

221 פב ערעור — ירושלים הגדול הרבני דין בית

223 פב גרושין חיוב — \מז472 — אביב תל האזורי הרבני הדין בית

227 פב ערעור — בירושלים הגדול הרבני הדין בבית

דמי תשלום בוררות, — 065106247-35-1 — יפו אביב - תל האזורי הרבני הדין בית

231פב שכירות

שלום בתביעת כנות וחוסר כנות — 6075 — נתניה האזורי הרבני הדין בית

236 פב בית

הרכוש חלוקת קיזוז — 026943613-64-1 — ירושלים הגדול הרבני הדין בבית

245 פב הכתובה בדמי

250 פב הרכוש חלוקת — 7820 — ירושלים האזורי הרבני הדין בבית

255 פב לנשוי נישואין היתר — /מג1502 — תל-אביב האזורי הרבני הדין בבית

258 פב יכיר דין — 697נא/ — ירושלים הגדול הרבני הדין בית

265 פב וביטולם צקים קנית — 28053 — ירושלים האזורי הרבני הדין בית

282 פב מאומצים מזונות — 172נג/ — ירושלים הגדול הרבני הדין בבית

298 פב גירושין הסכם פרוש — 5589 — ירושלים האזורי הרבני הדין בבית

אחר הולך והתובע הדיון מקום — /נ״ט7641 — ירושלים האזורי הרבני הדין בית

302 פב הנתבע


