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 )ד שרון בר צבי"ועכ "י ב"ע( תלוניפ :תתובעה

 גדנ
 )יר כחלוןנד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :נתבעה

 כששניהם רוצים להתגרש זה מזה תובהכובת הבעל בתשלום ה ח:נדוןה

 סק דיןפ

 .בפני בית הדין נידונה תביעת האישה לגירושין ולתשלום הכתובה

 הטענותו מקרהה

לפני  כשנתיים  הגיש  הבעל .  ולהם  שבעה  ילדים,  ב"ט  באייר  תשנ"יום  יהצדדים  נשואים  מ

 .מרידת האישה והתנכרות הילדים אליו, תביעת גירושין שבה ֵפירט את הרקע לתביעה

 .הביעה את הסכמתה ישהאוה, הבעל להתגרש בעתראשון בין הצדדים הדיון ב

 :ע מפרוטוקול הדיוןהלן קטל

  ילדים 7יש  לנו  .  שנים  24אנחנו  נשואים  .  אני  מבקש  להתגרש:  בעלה"
כעת  אנחנו  חיים .  יש  בן  נוסף  מנשואיה  הראשונים  ישהאול,  משותפים

הילדים  היו  במצב  של .  הרבנים  הורו  לי  לעזוב  את  הבית.  ה"מאז  ר,  בנפרד
מהסתה  של הם  מבזים  אותי  כתוצאה  .  בבית  ישהאהם  נשארו  עם  ה.  סכנה

עזבה  את  החדר  המשותף   ישהאה.  ישהאיש  מרידה  של  ה.  האם  והאחיות
גם . אני לומד בכולל. רק אני מפרנס. היא לא יוצאת לעבודה.  חודשים9לפני 

. הפסקתי  ללמד,  אמרה  לי  שהיא  תהרוס  לי  ישהאכתוצאה  מזה  שה.  לימדתי
. ת הביתלקחתי הלוואות מהתלמידים כדי לשלם את הוצאו. הייתי ראש כולל

הולכת  לטבול  מתי   ייתהה.  היא  מורדת.  בגירושין  ישהאיש  לחייב  את  ה
. ת  ששמה  תמרעצהיינו  אצל  יו.  ולא  הלכה  לטבול  כשלא  רצתה,  שרצתה

. היא  כבר  עזבה  אותה,  לא  הסכימה  עם  היועצת  בנקודה  אחת  ישהאכשה
ה  היה  בבחינת ז  –"  רשע  מרושע"אם  אמרה  לי  .  יונות  והשפלותיזעברתי  ב
מוצאים  נגדי  עילות  להזמין .  ד  ישלח  אותנו  ליעוץ"  לא  שייך  שביה.מחמאה

 .נגדי את המשטרה

לא  היו  לנו .  אני  הייתי  צריכה  ליזום  זאת.  אני  מסכימה  להתגרש:  ישההא
לבעל  יש  עמותה .  כל  הזמן  הייתי  עם  הילדים  בבית.  חיים  טובים  ושלמים

ל  יש  יכולת לבע.  לא  עבדתי  למרות  שיש  לי  תואר.  וכספים  ששייכים  לעמותה
הוא  רשום כבעלים .  ₪יון  יל  מ2דירה  ששווה  ,  יש  לו  נכס  בירושלים.  כלכלית

. וכשהיא  תלך  לעולמה  הוא  יהיה  הבעלים  היחיד  עליה,  עליה  יחד  עם  אמו
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הם  גדלו .  9  והקטנה  בת  22הבת  הגדולה  בת  ,  יונותיזבענין  טענתו  על  ב
יללתי  את לא  ק.  כי  הם  לא  הרגישו  בנוכחותו  של  הבעל  בבית,  כיתומים

אני  לא  מקללת  שום .  בקשה  ממנו  לשפר  את  התנהגותו  אינה  קללה.  הבעל
הוא  היה  עושה  שבת  בבית  בצורה  שלא  עשה  קידוש  ולא  דיבר  עם  אף .  אדם
. הוא  אמר  שאכלתי  חזיר.  הוא  אמר  לאמי  שחבל  שהיטלר  לא  גמר  אתנו.  אחד

יביא ד "אני  מסכימה שביה.  ישהאהוא  לא  נתן  לי  יחס  שמתאים  להתייחסות  ל
 ."אותנו להסכם גירושין

 :נכתב, )01/12/2015(ו "שע תסלוט בכ" יוםבי, דיון האחר לניתנה שהחלטהב

והתקיים , פני בית הדין תביעת הבעל לגירושין ותביעה לפסיקת דמי מזונותב
 .דיון ראשון לבירור התביעות

ית  הדין  נוכח  כי  הצדדים  בנפרד  כחודשיים  וחצי  לאחר  שהבעל  עזב  את ב
 ישהאגם  ה.    המשותפת  והוא  נחרץ  בדעתו  שאין  מנוס  מגירושיןהדירה

וכי  לא  ניתן  להחזיר  את  השלום ,  הביעה  את  דעתה  שאין  מנוס  מגירושין
 .לביתם

מ  במגמה  להסדיר  הסכם "נסיבות  אלו  בית  הדין  הורה  לצדדים  לנהל  מוב
 .גירושין שיהיה מקובל על שניהם

 :ד"אור האמור מחליט ביהל

ובהיעדר  הסכם ,  נוסף  שבו  יוצג  הסכם  גירושין  חתוםובעים  מועד  לדיון  ק
הדיון  יתקיים .  יושלם  הדיון  לבירור  התביעות  לגירושין  ולפסיקת  דמי  מזונות

 ...ביום

אחר  מכן  הבעל  הגיש  בקשה  לסגירת  התיק  וטען  שהוטעה  כשהוצע  לו  להגיש  תביעת ל
הבעל ,  )15/02/2016(ו  "שעת'    אדרא'  ובדיון  שהתקיים  ביום  .  גירושין  במקום  תביעה  לשלום  בית

 :ולהלן מפרוטוקול הדיון, הבהיר את בקשתו

ביקשתי  אז  וגם  כעת  אני .  אני  מבקש  לסגור  את  תביעת  הגירושין:  הבעל"
 .ב"מבקש להגיע לש

, הוא  ראש  ישיבה.  הבעל  הוטעה  ולכן  הגיש  את  התביעה:  כ  הבעל"ב
 .שגרם למצב בבית, שהישיבה שלו נמצאת במצב כלכלי קשה

או  שאני  אצא  או  שהילדים ,  כתי  לפוסק  שפסק  לי  שאצא  מהביתהל:  בעלה
והוא  אמר  לי  שאו  שאני  או ,  ת  המצב  בבית  אהסברתי  לאותו  פוסק.  יצאו

. שוב  לבית  לאני  ארצה.  זה  בגלל  הניכור  איתם.  שהילדים  יצאו  מהבית
אם  יהיה  יעוץ .  הביזיונות  וההשפלות  שספג  מהם  היו  מעל  ומעבר  לסביר

 ...הכל ענין כלכלי. סדר את הדבר לניתן יהיה, מתאים

אין .  לא  ראתה  אפשרות  לחזור  ולאחות  את  הקרעים  ישהאה:  ישהאכ  ה"ב
אין  ספק  שההחלטה  שמחייבת .  פי  שהוא  כיום  כשום  יכולת  לתקן  את  המצב

מוטב  לו .  את  הבעל  לשלם  מזונות  הביאה  את  הבעל  לבקשה  לסגור  את  התיק
ת  תיק  הגירושין  לא  באה הבקשה  של  הבעל  לסגור  א.  לגור  כך  בתוך  הבית

ולא  עשה  שום ,  לא  שלח  אליה  פרחים,  ישהאהוא  לא  פנה  אל  ה.  מתום  לב
הוא  הגיש  את .  בעל  טוען  שהוטעה  ה...דבר  שמראה  על  רצון  כן  מצדו

כ "ואח,  הוא  עזב  את  הבית.  כ  ייצג  אותו  משפטן"וגם  אח,  ד"י  עו"התביעה  ע
פורמאלית  אנחנו .  ווזה  מראה  על  חוסר  בתום  לב  מצד,  הגיש  תביעת  גירושין

. תשלום  המזונות  של  הבעל  לא  מסתיים  בזה.  לא  מתנגדים  לסגירת  התיק
 .אנחנו נגיש תביעה מצדנו
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 .ישהאהיו פניות של הבעל ל. כ"לא עדכנה את ב ישהאה: כ הבעל"ב

 .מי שייצג אותי הטעה אותי. לא רציתי להתגרש: בעלה

  שותה  אלכוהול הוא.  לא  אחזור  לחיות  חיים  משותפים  עם  הבעל:  ישההא
 ."לא אקבל אלכוהוליסט. בצורה מופרזת

ל   ע)17/02/2016(ו  "שעת'    אדרא'  ום  חיאחר  שהבעל  התובע  חזר  בו  מתביעתו  הוחלט  במ
שטר ב.  הגישה  תביעה  לחיוב  הבעל  בגירושין  ובכתובה  ישהאתוצאה  מכך  הכ.  סגירת  התיק

 .שקל 52,000 של הכתובה נקוב סך

וכן  התקבלה ,  לגירושין  ולכתובה  ישהא  לבירור  תביעת  התקיימו  שלושה  דיונים  נוספיםה
 .עדות של עד מטעם הבעל

טענה   ישהאה.  דיונים  אלו  התברר  ששני  בני  הזוג  בפירוד  ממושך  ואינם  רוצים  זה  בזהב
וכן  ֵתארה  אותו  כאדם  השותה ,  קשה  וכללה  אלימות  מילולית  ייתההשהתנהגות  הבעל  בביתם  

אמנם  הבעל  מצא  לנכון  להודיע  על  חזרתו  מהתביעה .  ךלשוכרה  עם  כל  ההשלכות  הנובעות  מכ
אך  התנהלותו  מוכיחה  שגם  לאחר  שביקש  לסגור  את  תביעתו ,  ומבקש  שלום  בית,  שהגיש

ודבריו  אודות  רצונו  בשלום  בית  נאמרו  רק  מחשש ,  לגירושין  לא  פעל  לחזרה  לשלום  בית
 .שתביעת גירושין עלולה להביאו למצב שיחויב בתשלום הכתובה

 יוןד

במקרה  שבפנינו  הבעל  עזב  את  הבית  לפני  שנתיים  ותבע  להתגרש  עקב  מצב  קשה  של 

הוא  יצא  מהבית ,  לטענת  הבעל.  סכסוך  בתוך  הבית  בין  בני  הזוג  ובין  חלק  מהילדים  והאב

 .לאחר שהתייעץ עם רב שהורה לו שבנסיבות אלו מן הראוי שיצא מהבית

הודיעה שהיא מסכימה  ישהאגם ה ,דיון הראשון לאחר שהבעל הביע את תביעתו להתגרשב
וכפי שאכן פעלה עם סגירת התיק , יוזמת את הגירושין ייתההלהתגרש  וטענה  שגם  לולי תביעתו 

 .של תביעת הבעל לגירושין

תנגדותו  של  הבעל  להתגרש  נובעת  מכך  שאינו  מסכים  לתת  גט  אם  כתוצאה  מכך  יחויב ה
ורש  מביתו  ולא  יתכן  שבנסיבות  אלו הוא  ג,  לטענתו.  לשלם  לאשתו  את  הסכום  הנקוב  בכתובה

שכת וטוענת  שסבלה  מהתעללות  ממ  ישהאה,  גיסא  מאידך.  יחויב  בגירושין  עם  תשלום  הכתובה
 .להמשיך יחד שהביאה אותה להחליט שאי אפשר

אין  להתחשב  בהם  אלא ,  אחר  ודבריו  של  הבעל  אודות  שלום  בית  אינם  כנים  לחלוטיןמ
 .ביעתו להתגרשתשבו נידונה , בדבריו בדיון הראשון

לא  היה  מעשי  לבחון  חזרה  לשלום ,  בר  מתחילת  הדיונים  הפירוד  בין  הצדדים  היה  ברורכ
במועד  הדיונים  בבית  הדין  בעת  שהצדדים ו,  ה  על  זהזלצדדים  טענות  הדדיות  קשות    ויש,  בית

היה  קשה  לברר  למפרע  מי  מהצדדים  אשם  יותר  בכך  שהצדדים ,  כבר  היו  בפירוד  ובנתק  מוחלט
 .למשבר שאין ממנו מוצא אחר מלבד גירושיןהגיעו 

ועלינו ,  כל  אחד  מהסיבות  המפורטות  בטענותיו,  ל  כן  בפנינו  שני  בני  זוג  שמאסו  זה  בזהע
 .לברר כיצד לפסוק בתביעת הגירושין והכתובה
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אך  אין  טעם  בהכרזות  ובסדר  הקבוע  במורדת ,  הבעל  טוען  שאשתו  מורדת  מקרה  זהב
ר  שגם  הוא  אינו  רוצה  בה  ואין  טעם  ללחוץ  עליה  לשוב  לבעלה וזאת  מאח,  ב"עז  ס'  ע  סי"באה

 .שכבר אינו מעוניין בשלום בית עמה

ואילו ,  ן  גטיתהיא  מוותרת  על  הכתובה  ובלבד  שישאישה  ההודיעה    ומנם  בדיון  האחרוןא
את  הסכמתו  לתת   ביע  הבעלהאך  בסיכומי  הצדדים    ,גט  ישהאהבעל  הודיע  שאינו  מסכים  לתת  ל

 .לתבוע את הכתובה חזרה ישהאוה, אינה זכאית לכתובה ישהאן שהעאך ט ,גט

 עלבמאחר  שה,  נידון  זה  אין  צורך  לפסוק  לחייב  את  הבעל  בגירושיןב,  יכומו  של  דברס
 .ודם שהצדדים יוזמנו לסידור הגטקעלינו לפסוק בתביעת הכתובה ך א, מסכים לתת גט

אחר מ,  שין  אינה  כנהאחר  שקבענו  שחזרתו  מתביעת  הגירול,  ום  לטעוןקכאורה  היה  מל
בנוסף  הבעל  הוא  זה  שעזב  את  הדירה  ועבר ו,  שההליך  לתביעת  הגירושין  החל  ביוזמת  הבעל

בנסיבות  אלו  ובהיעדר ,  יניהם  הוא  עובדה  מוגמרתשבלגור  במקום  אחר  ובכך  קבע  שהפירוד  
. לכאורה  היה  מקום  לקבוע  שהבעל  חייב  בכתובה  ותוספת  כתובה  במלואה,  הליך  הכרזת  מורדת

 ייתההמאסה בו ולא , כבר לא רצתה את בעלה ישהאה  שמאחר שהתברר שה"ך  להלן  נברר  בעזא
, ים  שלו  יצרו  את  הפירוד  והמאיסותיא  התברר  שמעשים  שלילול,  מעוניינת  בחיים  משותפים  עמו

 .כתובה ותוספת כתובה באין לחייבו, למרות הנסיבות המתוארות, על כן

 ירור התנאים לחיוב תוספת כתובהב

לה  מה  הן  הנסיבות  לחיוב  הבעל  בכתובה  ובתוספת  כתובה  עולה  תדיר  על  שלחן  בתי השא

. ההגדרה  היא  מורכבת  ורבתה  המבוכה  בנסיבות  בהן  שני  הצדדים  מסכימים  להתגרש,  הדין

וידידי  הדיין  המצוין ,  לו'  א  סי"ד  לברר  הלכה  זו  בספר  עטרת  דבורה  ח"בזמנו  זכינו  בס

הוסיף  לבאר '  י'  א  סי"א  בספרו  שחר  אורך  ח"ליטג  אריאל  אדרי  ש"ד  באר  שבע  הרה"אב

 .ה הלכה זו מפני תוספת ביאור שמצאנו לנכון לבאר בה"אך נחזור ונשנה בעז, הלכה זו

למנה אוף  פרק  סהגדרה  היסודית  בדין  תוספת  כתובה  מבוארת  בראשונים  במסכת  כתובות  ה
 .ניזונת

 :נאמר'  במודע'  קף דמשנה במסכת כתובותב

 ."ירות פלא ותובה כהן לין אהאילוניתו שניה ההממאנת"

 ' אמוד עא קדף בגמראו

 שיםה  נ"נת.  הן  לש  יוספת  תבלא,  אתים  מנה  מלאש  א"  למואל  שאמר"
 נה  מהן  לין  אחברותיה  וממאנת  הגוןכ,  תובה  כהן  לין  אכמים  חאמרוש
 ."הן לש יוספת תבלא, אתיםמ

 :תב כ)םש( ס כתובות"ן עמ"בחידושי הרמבו

 בינו  רפרישוו.  הן  לש  יוספת  תבל  אתובה  כהן  לין  אגמרא  בכא  הופרישו"
 קאמר  דכי  השמע  ממרא  גבודאיו,  אילונית  אפילול  א"  זהגאונים  וגדולה
 הא  ייאך  הסקינן  עה  בכיר  הבלא  דיון  כימא  תהדבר  שלאא,  חברותיה  וניהש
 הם  ש,קבל  נקבלתם  ודעתינו  מחבה  רדעתםו,  בד  עעות  טקח  מוספת  תהל
 צה  רעקרה  וילונית  אמצא  תשמא  לשש  חלאו  וסיף  מצמו  עמדעת  של  כמרוא
 ו  בוצה  ראינה  שזמן  בבל  א.ה  לש  ימו  עישב  לתרצה  שמן  זכל  ונכסיו  ביזוקל
 חמת  מבאה  ולדה  ילא  ונים  ששר  עשהתה  שגון  כ,דין  ביוצאה  שי  פל  עףא
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 וספת  תה  לין  א,מנה  מיבנות  לכה  זא  למא  שתובה  כנוטלת  שי  פל  עף  א,ענהט
 לא  שין  בדין  כין  בתשמשנו  שמן  זלכ  צמו  עדעת  מה  לתב  כשמשומ  ל"עש
 דין  הכן  ו,ה  לין  אצאת  לוצה  רתהא  שמן  זכל  ו.תנאה  במדה  ערי  הדיןכ
 ."הן בכיר הא לבין והן בכיר הין בתובה כהם לאין שדינן שכלו, אלמנהב

 :תב כ)ף"רי הדפיב: ט נףד, יזונת נלמנה ארק פוףס(, תובות כמסכתן ב"רהכן ו

 וצה  ריא  הם  אבלא,  וא  השמוציאה  כוקאד,  תוספ  תהן  ליש  דמרינן  אי  כיהומ"
 שהתה  בדין  הכןו.  מיה  קמיקם  לדעתא  אה  לקני  אכיד,  וספת  תה  ליןא,  צאתל
 בעיא  דאמרה  שענה  טחמת  מבאהו,  צאת  לרוצה  ולדה  ילא  ונים  ששר  עמוע
. מנו  מצאת  לוצה  רהיא  שיוןכ,  וספת  תה  לאיןד,  :)ה  סבמותי(  ידה  לוטראח
, וציאה  מבדין  שי  פל  עףא,  וציאה  מהוא  ווחתי  תעמוד  לוצה  רהיא  של  כבלא
 ."וספת תה לשי

 :תב כ)םש( ס כתובות"רבינו קרשקש עמ חידושיבכן ו

מ "הו.  וספת  תה  ליש  ויהיב  ומר  גדק  במדלא  ובדוק  לו  ליה  האילוניתב"
 ה לתב כלא שוספת תה לין אצאת לוצה רהיא שמן זל כבלא, וא השמוציאהכ
 גוןכ, ענה טחמת מבאה בולאפיו, נשים הכל בדין הכןו. שמשו לנת מל עלאא
דא י  לוטרא  חבעיא  דשום  מצאת  לרוצה  ולדה  ילאם  וני  ששר  עמו  עהתהש
 ל כבלא. וספת תה לין אצאת לוצה רהיא שיוןכ, מנה מיבנות לכה זא  לשמאד
 ש יוציאה מבדין שף על פיא, מוציאה שוא האיהו וחתיובת תש  לוצה  רהיאש
 ף על פי אכולןש, ישראל לנתינה ומזרתמ כהן לאלמנה בדין הכןו. וספת תהל
 ."יקר עכןל ו" זגאונים הבותינו רדעתכ, וספת תהן לש יהן בכיר הלאש

 :תב כ)םש( בנימוקי יוסףו

 ה  לין  אכמים  חאמרו  שירושפ'  ו  כאנו  שא  למואל  שמרא,  תובה  כהן  ליןא"
 אמר  קכי  הלאא,  ילתא  מליא  תצא  תלשון  בו  אהם  לין  אלשון  באול,  תובהכ
 איסור  בו  אטעות  בנשאו  שתחילתן  מתובה  כהן  לאין  שכמים  חמרוא  ששיםנ
 שש  חלא  ווסיף  הצמו  עמדעת  שכיון  דהם  לש  יוספת  תבל  אאתים  מנה  מיינוה
 בלא,  ה  לש  ימו  עישב  לתרצה  שמן  זכלו,  נכסיו  ביזוק  לצה  רלאיסור  וטעותל
 לא  וניםש'    ישהתה  שגון  כדין  כיוצאה  שף  על  פי  או  בוצה  ראינה  שזמןב
 הבנות  לכה  זא  למאה  שתובתת  כנוטל  שף  על  פי  אענה  טחמת  מהבא  ולדהי

 תשמשנושמן    זל  כצמו  עדעת  מה  לתב  כשמשומ  ל"ע  שוספת  תה  לין  אמנהמ
 ין  אצאת  לוצה  רתהא  שמן  זכל  ו,תנאה  במדה  ערי  הדין  כלא  שין  בדין  כיןב
 כיר  הא  לין  בכיר  הין  בתובה  כהן  לאין  שדינן  שבכל  ואלמנה  בדין  הכןו.  הל
 צריכין  וחטאו  שו  אזנו  שהיינוד'  כו  ווצאות  יכמים  חאמרו  שנשיםו.  הןב
 דעתא  אלאו  ועשיהן  מקלקלו  דוספת  תהן  לין  אעליהן  בדי  יתחת  מהוציאןל
ל " זלפסי אבינו ריטת שהוז. תובה כתנאי  מנאי  תום  שהן  לאין  וה  לתב  כהכיד
 ירושלמי  הן  מראה  נכןל  ו"  זאחרונים  הרובל  ו"ן  ז"הרמב  וגאונים  הכלו

 ."יירי מהן בהכיר שאותן מאפילוש

 :שכתב, ה"ק סיז קימן סמואל שן הובאו בבית"ברי הרד

 שניה  וממאנתה'  תני  מל  עכתב  שוף  פרק  אלמנה  ניזונתן  ס"ר  בועיין"
 צאת  לוצה  ריא  הם  אבל  אוא  השהוציא  כוקא  ד,תפוס  תה  לשי'  כו  ואיילנותו
 דיןב  ב  גל  עף  אוציאה  מהוא  ומו  עהיות  לוצה  רשהיא  כבל  א,תפוס  תה  ליןא
 ."תוספ תה לש יוציאהמ

ן  במלחמות "מן  הראוי  להוסיף  את  דברי  הרמב,  ן  וסיעתו"לתוספת  ביאור  בשיטת  הרמבו
 .במסכת כתובות בסוף פרק רביעי
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במסכת  כתובות   לא  הקנה  לה  אדעתא  למישקל  ולמיפק  נמצא  בסוגיהשלסברא  '  מקור  בגמה
 :א הטעםומבואר בגמר, "אלמנה שמין מה שעליה"בדין ' דף נד עמוד א

 ."ה לקני אא ללמיפק ומשקל לדעתאא, מיה קמיקם לדעתא אה לקני איכ"

 :ף"כתב הריו

 ה  מו  למין  שין  אנפשיה  דדעתא  מאתתיה  לגריש  דמאן  דינה  משמעינןו"
 ."אפוקה לעי ביהו אלא אמיפק לעיא ביהי אלאו דעליהש

 :ף"ן במלחמות את דברי הרי"באר הרמבו

 וצאת ייא העכשיו ופניו לעמוד לדי כאהנוא קה שיון כשתו את אגרש  מבלא"
 לטבועים  ויימא  קמיפק  לאו  להאד,  פניו  לאעמוד  ועלי  בי  לנו  תימאכ  ת"עב
 מתנתו  שישמשנומ  ש"  עחבירו  לתנה  מנותן  לומה  דה  זמהל,  ה  לותם  אקנהה
 ."יא המורה גתנה ממי נהאו, לו שינה אהעכבה שיון כתנהמ

 ה  לקני  איכ"אין  יסוד  לסברת  ,  "עמוד  לפניותנו  לי  בעלי  וא"אומרת    ישהשהארי  שכל  עוד  ה
והדברים  מתאימים  לאמור  לעיל ".  ה  לקני  אא  ללמיפק  ומשקל  לדעתאא,  מיה  קמיקם  לדעתאא

 .מבקשת להישאר עמו או מבקשת להתגרש ישהאשהכל תלוי בשאלה האם ה

וכתב  החלקת  מחוקק ,  א"צט  ס'  ע  סי"ע  אה"לכה  זו  שבגרושה  אין  שמין  נפסקה  בשוה
 :ב"סק

 כופין  שלו  אגוןכ  כ"ע  בוצאה  ייא  האם  שכתבא  ש"הו  מ"פימ  ב"מ  הדברימ"
 ענה  טו  ליש  שף  אותו  אופין  כין  אם  אא  השמע  ממין  שדאי  והוציא  לותוא
 שון  לשט  פשמע  מכןו,  בגדים  הה  למין  שין  אה  לפיק  מא  לעי  בימ  א"מ
, ט"יק'  י  סקמן  למבואר  כענה  טלא  בינה  אירושין  גסתםש  ד"הראף  ו"ריה
 ."ה"ב כלאע א"רכ לכה האיןד

 :ב כתב"בבית שמואל סקו

כ "עב'  גרשי  מאיןג  ד"רא  חאיכז  ד"זהב'  פי  אה  זדין  בילוק  חאיןה  דנראו"
 צונה  ריןה  אגרש  לוצה  ריה  הא  לוא  הםמ  א"  מרוצהמ'  הי  דב  גל  עףמ  א"מ

ז "  פהמגידו.  ה  לקני  אא  ללמיפק  ומשקל  לטעם  הייך  שא  לו  ת,תגרשלה
 מין  שדאי  וצאת  לותם  אכופין  שלו  אןגוכ  כ"עה  בוצא  ייא  הם  אתבא  כ"המ
 גרש  מוא  הם  אף  איירי  אעיטור  האפשר  ועיטור  הל  עפליגמ  ד"ח  בכתבו
 גון  כגורם  השהוא  כפילו  איירי  אהמגיד  ומין  שרמה  גהיא  דיוןמ  כ"  מותהא
 ."מין שגטה' בקש מהיא וגרש לותו אכופיןש' א מהואש

לכן  אין  את  הטעם ,  ה  להתגרשאינה  רוצ  ישהאשה  האי  גוונאכש  מבאר  דאיירי  ב"רי  שהבה
 ינם  אירושין  גסתםד"אף  ,  ולכן  די  בכך  שהבעל  מבקש  לגרשה,  ל  דעת  שתצא  ממנו  לא  הקנהשע

 .מ"ש הח"כמ, "ענה טלאב

 ,וספת  תה  לין  אצאת  לוצה  רהיא  שמן  זלכ:  "עולה  מדברינו  שדברי  הראשונים  ברור  מללוה
וכן ,  שונו  של  רבינו  קרשקשכל,  "נשים  הכל  בדין  הכןו.  שמשו  לנת  מל  עלא  אה  לתב  כלאש

סברו  שמאחר  שזהו  הכלל  הנכון  בכל ,  ן  ונימוקי  יוסף"ן  הר"הרמב  ,פשיטא  ששאר  הראשונים
 .באילונית וחייבי לאוין וא הדיןההנשים 

 :תבג שכ" הד כרק פישות אלכות הם"הדברים מפורשים ברמבו

 לא  שדי  ככמים  חקנת  תהוא  שעיקרה,  וספת  תהן  ליש  ויקר  עהן  לין  אולמה"
 תוספת  הבל  איקר  עה  לין  אה  בכיר  הלא  וואיל  ההוציאה  לעיניו  בלה  קהיהת
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 לה  שתנאי  במדה  ערי  הפניו  לתעמוד  ותרצה  שמן  זל  כה  בצמו  עייב  חהואש
 מה  וליו  עותה  אסרה  אתורה  הבל  אומדת  עיא  ההרי  ונאתה  הו  לקנתה  ההריו
 רהאס לה לגורמין הן העשיה מאין שוספת תה לש יפיכך לעשות לכולה ייאה
 ."קודם מייתה הסורה אלא אנישואין החרא

 :הוסיף הכסף משנהו

 ה  לין  אצאת  לוצה  ריא  הם  אבלא,  וספת  תה  לש  יוציאה  מוא  הם  אוקאד"
 ."יה לקני אא למיפק לאדעתאד, וספתת

 :שנה מכסף הברי דל עוסיף הלזק' יע ס"אה חדק צמח צספרבן וכ

 ."שתוא תהיה ומו עתהיה שעת דל עלאא, תוספת הה לקנה הלאש"

 :כתב'  חלכה הו טרק פישות אלכותם בה"מברהנה הו

 חולי  הזקת  חחץ  כרע  זכבת  שורה  יוא  ההרי  ולדה  ילא  ונים  ששר  עשהתה"
 אילונית  מחותה  פו  זהיה  תאל,  וספת  תה  ליש  וכתובה  בלא  שתצא  ומנהמ
 זקת  חחץ  כורה  יינו  אאםו,  יתבאר  שמו  כוספת  תה  ליש  שה  בכיר  הלאש
 ."תוספת ויקר עולה ככתובה התן יצאכשיו ולבד במנו מחוליה

 :כתב' הלכה יביד לאחר מכן מעומת זאת ל

 היא  ולדה  ילא  שפני  מנים  ששר  עחר  אגרשה  לעלה  בתבוע  לבאה  שישההא"
 רביה וריה פל עצווה מאינה שי פל עףא, ה  לומעין  שחץ  כורה  יאינו  שומרתא
, לבד  בהתוב  כיקר  עיתן  והוציא  לותו  אכופיןו,  זקנותה  לבנים  ליא  הריכהצ
 ."תטול ורצונה לתצא שנת מל עתוספת הה לתב כלאש

ה ממאחר  שכופין  אותו  להוציא  אין  תוספת  כתובה  '  כאורה  היה  מקום  לבאר  שבהלכה  יל
אך  בספר  זרע .  לכן  מקבלת  תוספת  כתובה,  שאין  כפיית  הבעל  בגירושין'  בהלכה  ח  שאין  כן
כתב  לבאר ,  יב'  ע  סי"לק  אה  ח)ל  הפרי  חדשברו  שוחראש  רבני  ירושלים  ,  ר  אברהם  יצחקי"הגל(  אברהם

אינה  מבקשת   ישהאשאין  הפסד  תוספת  כתובה  רק  מפני  שה'  ם  בהלכה  ח"את  דברי  הרמב
 :ל"וז, להתגרש

מיירי  ודאי  בענין  שהיא  רוצה  לעמוד  לפניו ,  מה  שכתב  שיש  לה  תוספת"
שהיא  אומרת  שאינו  יורה  כחץ  או   ף  על  פיאו.  שאינה  רוצה  להתגרש  ממנו

עם  כל  זאת ,  השניה  שנתאמת  הדבר  אצלינו  שהחולי  הוא  ממנובחלוקה  
תדע  דבהכי .  סברה  וקבלה  על  עצמה  לסבול  צערה  ולא  תבעה  ממנו  להתגרש

שהחולי  ממנה  יש  לה  תוספת  כדין   ף  על  פיאם  שהרי  כתב  ד"מיירי  הרמב
ותיקשי  לך  שהרי  כתב  לקמן  דאף  על  פי  שהיא ,  אילונית  שלא  הכיר  בה

תוספת  אין  לה  משום  דאדעתא ,  שאינו  יורה  כחץנאמנת  במה  שהיא  טוענת  
ש  הכא  דאתחזק  הדבר  שהחולי  הוא  ממנה "וכ,  למישקל  ולמיפק  לא  כתב  לה

נימא  דאדעתא  למישקל ,  למה  יש  לה  תוספת  אם  היא  רוצה  להתגרש  ממנו
 הכא  דעצמו  מוכרח  מהדבר  שדאי  ולאא,  קמן  לכדכתב  וולמיפק  לא  כתב  לה

 וצהר, מנה מהחולי שין במנו מהחולי שןי  במנו  מהתגרש  לצונה  ריירי  שאיןמ
 תוספת  ותובה  כיקר  עתן  יכשיוציא  ותב  כחלוקות  התי  שעלו,  פניו  לעמודל
אבל  בבבא ...  עצמו  מגרשה  מוא  הלא  אהתגרש  לבעה  תא  ליא  ההריש

וכמו  שמפורש  להדיא ,  שלאחריה  מיירי  שהיא  תבעה  מבעלה  להתגרש  ממנו
טעמא  שלא  כתב  לה  התוספת כתב  שאין  לה  תוספת  מזה  ול,  ל"בדברי  הרב  ז

ודקדק  הרב  בלשונו  לומר  שתצא  לרצונה .  על  מנת  שתצא  לרצונה  ותטול
ש  שם "אלא  ודאי  שכוונתו  רצויה  לרמוז  מ,  דמאי  לרצונה  שכתב,  ותטול

שחיוב  התוספת  הוא  מפני  שהוא  חייב  עצמו  בתוספת  כל  זמן  שתרצה  לעמוד 
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, רצונה  ותטולוזו  היא  שכתב  לא  שתצא  ל.  לפניו  שהרי  הקנתה  לו  הנאתה
 ."משמע להדיא דלעיל מיירי שאינה תובעת להתגרש

לאחר  שקבעו  שגם   ,ן  רבינו  קרשקש  והנימוקי  יוסף"הר  ן"ם  הרמב"הרמב,  עולה  מהאמורה
מצאו  לנכון  לבאר  את  הגדר  היסודי  בדין ,  לאילונית  יש  תוספת  כתובה  למרות  שלא  הכיר  בה

 עמוד  לוצה  רהיא  שלכו,  צה  לשבת  עמומותנית  בכך  שהיא  רו  ישהאשזכאות  ה  ,בהותוספת  הכת
 צאת  לוצה  ריא  הם  אה  שאין  כןמ.  וספת  תה  לשי,  וציאה  מבדין  שי  פל  עףא,  וציאה  מהוא  וחתיות
וסברא  זו .  יה  לקני  אא  למיפק  לאדעתאד,  מיה  קמיקם  לדעתא  אה  לקני  אכיד,  וספת  תה  ליןא

לל  לא כבר  זה  דש,  על  הבעל  לגרש  לרבות  כשאין  חיוב,  עומדת  ביסוד  חיוב  תוספת  הכתובה
ונית ילובארו  רבותינו  הראשונים  שגם  באי.  הוזכר  בדבריהם  כתנאי  לשלילת  תוספת  הכתובה

חייב   שאר  עמו  והוא  מגרשהישאם  היא  מסכימה  לה.  נאמרה  אותה  הלכה  הנכונה  בכל  הנשים
חזקת "שגם  אם  ,  וכן  הוא  במי  שאינו  יורה  כחץ.  אך  לא  כשהיא  תובעת  להתגרש,  בתוספת  כתובה

וכשתובעת .  אר  עמושלא  תפסיד  תוספת  כתובה  כל  עוד  היא  מבקשת  להי"  י  ממנההחול
 .ילה להפסד תוספת כתובהעזו מצד עצמה , סכימה להישאר עמומינה אמאחר ש, להתגרש

 ינו של רבינו ירוחםד

 ינם  אזוג  הני  בשני  שמתייחס  למקרה  ה)ח"  חג  כתיב  נישרים  מספרב(  רוחם  יבינו  רים  דבריו  שלעידו

 . בזה זהוציםר

 :תב כרוחם יבינור

 א  לאמרה  שישהאכתב  מורי  הרב  רבי  אברהם  בן  אסמעאל  כי  נראה  לו  שו"
 יני  אבל  אך  לעינא  בא  למי  ננא  אמר  אהואו,  כתובה  וט  גי  לתןי,  יה  לעינאב
 עיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  בותה  אנים  דאין  דסתבראמ,  ט  גיתן  לוצהר
 דרי  הילמא  דגיטא  אתא  שירח  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניא  ותובהכ
 ה  ליהיב  דאי  מכל  ווספת  תהפסידהו,  גרש  לותו  אופין  כנה  שאחרל,  הוב
 ."ה להיב יא ללמיפק וקלישמ לאדעתאד, דיליהמ

 .לכתובתה בנידון דנן ישהאירור שיטת רבינו ירוחם תסייע בבירור שאלת זכאות הב

ש  אלישיב "ת  הגאון  ריבראשול    בפסק  דין  מבית  הדין  הגדו323-325'  עמ'  ר  כרך  ח"פדב
בתחילה  שהפסד  תוספת  הכתובה  בדינו  של   רשו  פ)פז'  ב  סי"לספרו  קובץ  תשובות  חק  כן  הועתו(  ל"זצ

וזאת ,  וכי  רק  מפני  כך  הפסידה  תוספת  כתובה,  רבינו  ירוחם  נובע  מכך  שכופין  את  הבעל  לגרש
המשך  דבריו אך  ב.  ף  והתוספות  במסכת  יבמות  סוף  פרק  ששי"ח  שהביאו  הרי"על  יסוד  שיטת  ר

, תכן  שלא  יחויב  בתוספת  הכתובה  ייגרשלבעל  הל  עחזר  בו  וקבע  שגם  בנסיבות  שאין  חיוב  
 :ברי רבינו ירוחם וכתבדת אובאר 

 ל  כריה,  אשתו  בוצה  רהבעל  ובעלה  במורדת  היא  הישהאה  שבמקום"
 לחוץ  ללא  אאו  בא  לללו  התקנות  הכלו,  מורדת  בנאמרו  שהתראות  והכרזותה
 גרשה  מבעל  הם  אלכןו,  עלה  בם  עלום  שחיי  לתשוב  ודעתה  בתמלך  שליהע
ה מ,  תובהכ'  תוס  ותובה  כה  לשלם  לייב  חללו  הפעולות  הל  כגמרו  נטרםב

 ם  קממילא  וו  זתקנה  לקום  מין  ארי  הה  בוצה  רא  לבעל  הגם  ומקרה  בשאין  כן
 ה  להיב  יא  ללמיפק  ומשקל  לדעתא  אריה,  ותו  אוצה  רא  להיא  שמכיון  שינאד
 ."תובה כוספתת



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

9 

שכפי ,  קצח  מצויה  תשובה  באותו  נידון  אך  בנוסח  מעט  שונה'  ג  סי"ץ  תשובות  חקובב
ש "ובה כתב הגרי, )חשון' לעומת הנוסח הקודם שנכתב ביום ב,  יום  יב  חשוןב(  הנראה  נכתבה  לאחר  מכן

 :ל ביחס לפירוש הראשון שהכל תלוי בכפיית הבעל בגירושין"אלישיב זצ

אילו  היה  הבסיס ...  א  ולא  מסבראברם  דבר  זה  לא  ניתן  לאומרו  לא  מגמר"
להלכה  זו  הואיל  וכופין  את  הבעל  לגרש  מוכרח  לגרשה  הוי  ליה  להזכירו 

דהנה  זה  נראה  פשוט  אף .  גם  מצד  הסברא  לא  נראה  כן.  ועיקר  חסר  מן  הספר
זה ,  ח  בכל  אלו  שכופין  להוציא  פטור  מלשלם  תוספת  כתובתה"לדעת  הר

או ,    והיא  באה  מחמת  טענהדוקא  בבאה  מחמת  טענה  שאינו  מסוגל  להוליד
אבל  במקרה '  מוכה  שחין  ובעל  פוליפוס  בזה  יכול  לטעון  אדעתא  דהרי  כו

, דורשת  גט  באופן  שכופין  אותו  ישהאוהבעל  נעשה  רועה  זונות  ובגלל  זה  ה
הרי  בידו  להיטיב ,  על  זה  האיך  שייך  לומה  בזה  אדעתא  דהכי  לא  יהיב  לה

וצה  לבחור  בדרך  זו  והוא ואם  בידו  להתייצב  על  דרך  טוב  ולא  ר,  דרכיו
כמוהו  כמגרש  מרצונו  ובודאי  חייב  לתת  לה  כל  המתנות ,  ממשיך  באיולתו

ולפי  זה  אי  אפשר  לפרש  דמשום  האי .  שנתן  לה  וכמו  כן  התוספת  כתובה
שהרי  ברצונו ,  טעמא  מפסידה  תוספת  כתובתה  במורד  הואיל  וכופין  לגרשה

 ."לשוב ממרדו

ש "שהעלה  כדרך  הראשונה  שכתב  הגאון  רי,  יניםאחרונה  התפרסמה  חוות  דעת  מאחד  הדיל
 :ובמסקנת דבריו כתב, ל"אלישיב זצ

 תובה  כוספת  תתפסיד  שהפוסקים  וראשונים  הדברי  בצאנו  מאל,  בר  דסוף"
 כופים  שמקום  בלא  אה  לתב  כא  ללמיפק  ומשקל  לדעתא  אל  שסברא  הכחמ
 שגר  מברצותו  ועלה  ברצון  בלויה  תהאישה  ופיה  כאין  שמקום  בבל  אהוציאל
 הפסידה  שדין  היה  האילוו.  כלל  ולל  כברא  סאי  היתמר  אא  ל,קיים  מברצותוו
 הלכות  הסכמימ,  פוסקיםה,  ס"ש  הותקים  שיו  הא  לוונא  גכהאי  בוספתת
 דבריהם  במפורש  שה  מלבדמ,  כזה  שבהיל  מידוש  חלחדשע  מ"השוו
 ."היפךל

 פיית  גירושיןין  פסיקת  חיוב  או  כאבכל  מקרה  שאין  עילה  אחרת  להפסד  כתובה  ו,  פי  דרכול
 .יש לחייב תשלום כתובה ותוספת

 אדעתאד"שהסברא    בסוף  פרק  אלמנה  ניזונת  וסייעתון  "ם  וברמב"ך  כבר  ראינו  ברמבא
ומלכתחילה  הבעל  לא ,  עומדת  בשורש  חיוב  תוספת  הכתובה,  "ה  להיב  יא  ללמיפק  ומישקלל

שאז  אינו ,    בעטיוולא  כשהנישואין  לא  התפרקו,  התחייב  אלא  אם  הוא  יגרום  לפירוק  הנישואין
 .חייב בתוספת הכתובה לרבות בנסיבות שאין חיוב הבעל בגירושין

 ענת  טחמת  מבאה  הישה  א  באו  סף  דבמות  ימסכת  על  הר  הןרהם  מב  אבי  רחידושיבכן  ו
 :תבכ, תובה כתן וייוציאי – הדיןש, קבורה למרא וידא לוטראחעינא ב

 תב כלאש, ה לית לוספת תבל אה לית  אתובה  כדוקאו  ד"  טרקם  פ"ר  הכתבו"
 משקל לאדעתאף ד"רי התב ככןו. תטול ורצונה לתצא שנת  מל  עתוספת  ההל
 וצה  ראינה  שה  לאשדין  ההוא  דמסתבראו.  אן  כדע,  ה  לקני  אא  ללמיפקו
 ."וספת תה לאין שגרשנה יד עותו אעלה ומצערת בחת תעמודל

 .ן וסייעתו"רי שדבריו תואמים למפורש ברמבה

 כלב,  ל  במורדת"ר  שמצד  עיקר  הדין  ולולי  תקנות  שתקנו  חזבהכרח  לבא,  התאם  לכךב
 יה  לעינאב  "אומרת  בביןו"  לי  עאיסמ  "אומרת  ביןב,  ישה  האמרידת  מתוצאה  כיוצאים  הירושיןג
, "מנה  מצאו  יגירושיןה"  שאחר  מתובה  כוספת  תהפסיד  לריכה  צהאישה  ייתהה,  "יה  למצערנאו
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 ינה  אכתובה  התוספת  בהתחייבות  הלכתחילה  מי  כ.עלבל    עירושין  גיוב  או  כפיית  חמרות  שאיןל
א "ש בחזו"כמו. נישואין הפירוק לו מואסת בבעלה ובמרידתה מביאה אמורדת ישהאשה מקרהב

 :ד"סט סק' ע סי"אה

 איהי  דתובה  כתבוע  לכות  זה  לאין  דודעת  ייא  הדאי  וו  בואסת  מהיא  דיוןכ"
ט "  מיטין  גכדאמר  ותובה  כון  לתת  שאוי  רהאי  גוונאוכ'  דידיל'  י  לגרשתמ
 ."'ב

, גירושין  הת  אלחוץ  עליה  לחזור  בה  ממרידתה  ולעכב  לכמים  חקנת  תיימת  קבמורדת  שלאא
 תקנהוח  המכ  שריה,  עוכבים  מגירושין  התקנה  החמת  שמוד  עלכ.  לכותיה  הפי  לורדת  מכלב
 .תקנה בנקבעו שתנאים היושלמו שד עתוספת ותובתה כפסידה מאינה ישה האלבדב

 .דל' י ססוף בף על פי ארק פתובות כתמסכש ב"רא בפורש מךכ

 בה על מסכת כתובות דף סג "הרא חידושיבן וכ

בשתיהן   ייתההודאי  בין  במורדת  בין  באומרת  מאיס  עלאי  שורת  הדין  "
וכל  דכן  הוא  מהא  דמנינן  לקמן  דיוצאות  בלא ,  להפסיד  כתובתן  לאלתר

ם  עליה חסו  חכמי...  אלא  דבמורדת  דאמרה  בעינא  ליה  ומצערנא  ליה.  כתובה
ולהטיל  שלום .  שלא  להפסידה  כל  כתובתה  לאלתר  ולפוטרה  בלא  כלום

 ."ביניהן קנסוה לפחות מכתובתה שבעה דינרין לכל שבת שמא תחזור בה

 :תב ב כג סתובות כתכס על מרשקש קבינו רחידושי בכןו

 תובתה  כזו  לה  להפסיד  לייתה  הדין  הורת  שודאיד,  יא  המורדת  דיוןכ"
 אמרה  דשום  מלאא,  תובה  כלא  ביוצאות  דקמן  ליאמר  דכמה  מפי  טאלתרל
 אלתר  לתובתה  כהפסידה  ללא  שליה  עכמים  חסו  חיה  למצערנא  ויהל'  עיב
 יה  ההוא  שידיה  דפיה  כהיינוו,  ה  בחזור  תם  אראות  לדי  כעט  מעט  מקנסוהו
 ".גרשה ליוכל שדי כ,אלתר לתובתה כל כיפסידוה שפי טוצהר

 :תב כ)ף"רי הדפי ב בז כףד( תורד מסוגיתף ב"רי הל עתובותן כ"ר בכןו

 לא  דשום  מאלתר  לפסידה  הרדה  מתוך  מגרש  מיכ,  מתנה  כוספת  תוי  האיד"
 דמיד'  אמרי  דשתא  הבלא,  מיה  קמיקם  לדעתא  אלא  אעיקרא  מה  לקנוא
 ."בעה שבעה שפחיתת בלאא' מתני דתנא ליניה מפסדה מאל, כתובהל

 ה  לאפסיד  ועכשיו  מט  גה  לתן  אומר  לכול  יבעל  האיןש":  רדמ'    מות  אעיטורהכתב  ו
 נועדה  שכמים  חקנתתקיימת    הבעל  מסכים  לתת  גט  שלו  אמקרים  בגם  שןווכימ  ,"תובתהכ
ך  דברי  העיטור  נאמרו  רק  כשהבעל  מבקש  לתת  גט  אך  אם א,  בעלה  לשוב  לישה  האל  עלחוץל

אבל  לא  בנסיבות  שבדינו  של  רבינו  ירוחם  שהבעל  כבר  אינו  רוצה  בה  גם  אם ,  תחזור  בה  יקבלה
 .בעל העיטור עדיין קיימת התקנה שנאמרה במורדת של ולכן בנידון, זור ממרידתהתח

גם   שאחר  מתובה  כוספת  תפסידה  מינה  אודשב  ח"  יוך  תרוחם  יבינו  רל  שדינובגם  ,  ל  כןע
 כןל,  ודשב  ח"  יהשהות  לקנה  תיימתקכשהבעל  כבר  אינו  רוצה  בה    ישהאשל  מרידת  ה  במקרה

פי לאת  מאחר  שוז,  התקנהוח  מכ  רצונה  בלא  שמתגרשת  כינה  דה  זמן  זרק  פתוך  בגרשנה  יםא
 וצאים  יגירושין  האין  שדוןלב  חודש  ובכך  למעשה  תיקנו  "מתנת  י  הקנותדרכו  גם  במקרה  זה  

 כך  מובע  נכתובה  הוספת  תפסדה,  קנה  תל  כין  אברוכ,  ודשב  ח"  יחלפו  שאחר  ליד  מבלא.  מנהמ
אך  לא  מפני  חיוב  הבעל ,  ה  ליקנ  אא  למיפק  ולמישקל  דאדעתא  ומנה  מוצאים  יהגירושיןש

 .בגירושין

 :יה לבעינא דמורדת בכתבש'  בעיף סזע' יא ס"רמ הדברי מדברינו לראיהו
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 א  לבלא,  כתובתה  ולהב  ש"  צה  לותן  נודשב  ח"  יתוך  בגרשה  לוצה  ראםו"
 ".ה לכתב שהמ

 :ח"ק סשה מדרכי בוא הכןו, אשון רפוסא ד"רמ בגירסא היא הכךו

 ".ט גמנו מובעת תהיא שחרא מ,ה לכתב שה מא לבלא"

ב "שהרי הנידון הוא בתוך י, ורדת מנסוח קא שהפסד תוספת כתובה נובע מכ"רמ התב כלאו
גירושין  הפסידה  את   הביעת  תפני  מק  רלא  א,חודש  וטרם  הושלם  ההליך  להפסד  מלוא  הכתובה

 .מנה מצאו יהגירושין שפנימ, התוספת

 :)ק מט אות ב"עז ס' יפ ס"אוצה באוביה( זי' י ס)לעיב ק"רל( רוך בקור מספר בכןו

ואם  תאמר  שמדין  התלמוד  שאם  היה  מגרשה  היה  נותן  מתנות  ותוספת  אם "
. דאדעתא  למיפק  לא  יהיב  לה,  זה  ודאי  אינו.  גירש  בתוך  שנים  עשר  חדש

, והטור  לא  כתב  אלא  ואם  מגרשה  בתוך  שנים  עשר  חדש  יש  לה  כתובה
  שנים  עשר  חדש  כתב איברא  דלמטה  כשגירשה  אחר.  משמע  כתובה  דוקא

משמע  הא  תוך  שנים ,  וכשיוצאת  לאחר  השנה  אין  לה  כתובה  ולא  תוספת
 ."מ הדעת נותן דלאו דוקא"מ, עשר חדש יש לה

 :ב"עז ס' וכתב בסי, אמורא כ"רמ הדברי מביא הלבוש בכןו

 נה  מכתובתה  ולה  שרזל  באן  צה  לותן  נדשב  ח"  יוך  תגרשה  לוצה  רואם"
 ."מנו מתצא שעת דל עה לתב כלאש, ה לכתב שה מא לבל אמאתיםו

שלפי  דרכו  יש ,  "מאיס  עלי"דינה  של  אומרת    ב)ג"ם  במרד  פא(  בספר  בת  נעות  המרדותו
 :כתב, ב חדש"להשהות י

 שלם  לליו  עודשב  ח"  יגט  ההיית  שלתי  ביד  מלגרשה  ונוח  לוצה  רבעל  האם"
 ההכניס  שכשיטין  תכלו...  נדוניתה  בו  להכניסה  שה  מל  כהיינו  דתובתה  כהל
 טלם  תלו  אל  כ,אתים  מנה  מהם  שתובתה  כיקר  עכן  ו...נדוניה  הכלל  במהע
 בעל  הה  לנתן  שה  מבלא.  ישה  האל  שכח  מאו  בלה  אכל  ש,הם  בתזכהו

 ה  לכתב  שמתנה  ווספת  תכן  ו,כיסו  מה  לקנה  שכשיטין  תו  אגדים  בדיליהמ
 א  ללמיפק  ומישקל  לדעתא  אי  כ,החזיר  לריכה  צלו  אל  כ...כתובתה  בבעלה
 ."בעל לא תטול מהם כלום הל שהוא שבר דכל שאופן ב.ה להיבי

ב "  יתוך  בגרשה  מם  אתובה  כוספת  תפסידה  ההמורדת  לא  שסוברים  וזה  בולקים  חש  ימנםא
 הביאפ  ש"אוצה  בן  שםיעיו,  א"רשב  השיטתח  ב"  האישותד  מ"י  פשנה  ממגיד  בוא  הןכ,  ודשח
מסכת   בבואר  שמאחר  מוא  הטעמם  ששיטא  פךא.  ט  יחא  ס"חזו  בכן  ון  כסוברים  האשונים  רמהכ

 וספת  תדין  שריה,  מורדת  לנהמיקא  פנו,  כתובה  כתובה  כתנאי  שף  על  פי  ארק  פכתובות  ריש
ב "  יוך  תתוספת  ותובה  כפסיד  תלא  שיא  התקנה  הממילאו,  ורדת  מדיני  לתובה  כדין  כתובהכ
 םג,  ודשב  ח"  יאחר  ליד  מךא".  ה  להיב  יא  למיפק  לאדעתאד  "סברא  הת  אין  אה  זמטעםו.  ודשח
 .גירושין הל עופין כאין שמרותל, ו זברא סיימת קי עלמאלכול, תובה כל עחילה משאיןכ

 :כתב שורדתת מסוגייא ב"רשב החידושי בפורש מכןו

 ין  אתובתה  כליטול  וה  זמן  זוך  תגרש  לבעל  הצה  ראםל  ש"ח  ז"  רתב  ככןו"
 בעל  הה  לנתן  שה  מכל  ותוספת  ותובה  כיקר  עפסידה  הכשיוצאה  וו  לומעיןש
 למשקל  דדעתא  אמיה  קמיקם  לדעתא  אלא  אה  לתן  נלא  ותב  כלאש,  שלומ
 ".ה לתב כא ללמיפקו
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דש ב ח" יהפסידה לאחר, שהעילה  לחיובו הוא מפני שכתב לה,  ביחס  לתוספת  כתובה  שריה
 אין  שמרותל,  תוספת  בתחייב  הן  כעת  דל  עלא  שסברא  הפני  מלא  אורדת  מקנסו  שנסוח  קכ  מלא
 .א"רשב התשיט ללי עמאיס בירושין גיובח

 שהבעל  כהכרזות  בעם  טאין  שכיווןמ,  תובה  כעיקר  ליחסב,  רוחם  יבינו  רל  שדינו  בן  כלע
 תוך  בהיותה  בפסידה  מינה  אודשב  ח"  יתוךב,  תוספת  ליחס  באילוו,  פסידה  האל,  ה  בוצה  רינוא
 ובר ססמעאל אןא  ב"  רמסתמאו,  ן  כסוברים  האשונים  ררבה  הכשיטת  וכמים  חקנת  תל  שמן  זרקפ
 הסברא  מוספת  תפסידהה,  קנה  תל  כין  אכברש,  ודשב  ח"  יאחר  לךא,  ו  זהלכהא  ב"שבר  הרבוכ
 .ה בורד מינו אשהבעל כגוןכ, פייה כשאין כם גקיימתה, ה לקני אא ללמיפק דאדעתאד

 .אין דברי רבו של רבינו ירוחם מוסכמים לכאורה גם ביחס לעיקר כתובה שמנם יש להעירא

ומבאר  הבית  יעקב .  אינה  זכאית  לכתובה"  מאיס  עלי"ב  פסק  שבאומרת  "ז  ס"ע'  ע  בסי"שוה
שלא  מחלה  על  כתובתה  לא  יחויב כם  ג,  וסה  בכך  שמאסה  בו  ואין  לקונסהנא  ישהאשלמרות  שה

 :ל"וז, עיקר כתובהב

כיון ...  דמאי  טעמא  תיקנו  רבנן  כתובה  שלא  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה"
 ."הא קלהכ שלא שייך הטעם שלא ת"ודאי ג, שהיא מורדת ומבקשת גט

 וכמו  שכתב,  כידוע  טעם  זה  שלא  תהא  קלה  בעיניו  להוציאה  מתייחס  רק  לעיקר  כתובהו
 :ב פף דתובות כמסכת בגאשי מ"רה

 הא  תלה  קכא  ההוציאה  לעיניו  בלה  קהא  תלא  שדי  כבנן  רה  לקינוט  ת"מ"
 וא  ההוא  שתובה  כיקר  על  עלו  אבריהם  דאין  שפק  סאיןו.  הוציאה  לעיניוב
 ."תוספת הל עלאו, בנן רה לתיקנוש

 :שכתב 'ד מאישות הלכה ג"ם בפרק כ"מבברכן ו. קלט' י מגאש סי"ת הר"כן בשוו

אבל ...  שהוא  תקנת  חכמים  כדי  שלא  תהיה  קלה  בעיניו  להוציאה,  עיקרה"
 ."...התוספת

שוב  להלכה  זו  של  הפסד  תוספת  כתובה  על  יסוד  האומדנא  שאדעתא  למשקל  ולמיפק  לא נ
 .התחייב

ב "  ימתנת  היש  שסייעתוא  ו"רשב  הא  עומד  בשיטת"למידו  של  הרשבא  בן  אסמעאל  ת"ר
 ירושין  לגהבעל  כופין  את  שסק  פלא  שגםה',    בעיףע  ס"שוי  ב"ב  הרן  מךא,  לי  עמאיס  בם  גודשח
 גםה',    געיףא  בס"רמ  הפסק  שמתיבתא  דדינא  לוא  הכןו.  אלתר  לתובה  כפסד  הסק  פלי  עמאיסב
 .' חות אגי' יע ס"הא'  הלק חומר אביע יספר בעייןו, א"רמ הסק פפי לירושין גפיית כאיןש

 לי  עאיס  מיניח  בד"הב,  ד"ק  סחוקק  מלקתו  החתבכ"  לי  עאיסמ"ומרת    אל  שו  זלכההניין  בע
היא "  מאיס  עלי"אומרת  שה',  באות    וטק  "פ  ס"וצה  אהביא  שחרונים  אעודו'    הות  אקצרהב
ילה אינה זכאית לכתובה רי שבסתמא ובלא מחה. הכתובה מבר דזכירה  מאינה  וסתם  בט  גובעתת

 .ותוספת כתובה

מ "סכים  לדעת  הח  ה)'ק  יז  אות  א"  סזע'  יפ  ס"וצה  אהביאש(  טמ'  י  סבואה  תריפת  "ו  שספרב
 :וכתב, ודחה את דברי ההפלאה שתמה עליו

' ק  ג"א  ס"כ'  מ  סי"ך  בח"שהרי  כתב  הש.  מ"לי  נראה  עיקר  כדעת  החו"
' ם  בתנאי  מפורש  שיהיבראובן  ושמעון  שנתקשרו  בקנס  על  שידוכין  שביניה

ובהגיע  הזמן  אירע  לשמעון  אונס  שאינו  יכול  לעשות .  החתונה  בזמן  ידוע
, ג  דשמעון  פטור  מהקנס  דאונס  רחמנא  פטריה"אע,  החתונה  באותו  הזמן
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מ "דמ,  י  כך"אפילו  הכי  אין  לחייב  את  ראובן  בקנס  כשחוזר  בו  מהשידוך  ע
אבל  כשאין  החזרה ,  נולא  נתחייב  ראובן  בקנס  אלא  באם  יחזור  בו  הוא  מרצו

, ששמעון  אנוס  הוא  ף  על  פיא,  אלא  מחמת  שמעון  שאינו  יכול  לקיים  תנאו
 אה,  ואף  אנן  נימא  כן  בנידון  דידן.  מ  פטור  ראובן  ממה  שנתחייב  לשמעון"מ
 א  לכתובהד,  ירושין  גלא  בחיים  מאשתו  לתובה  כתןיל  בעל  התחייב  נאל
 ה  ליתן  לתחייב  נרצונומ  גרשה  לוא  הרצה  יאם  בלאא,  חיים  מהיגבות  ליתנהנ
 ישהאה  שחמת  מק  רבחירתו  ורצונו  מגרשה  מבעל  הין  דאמאחרו.  תובהכ
 מה  מבעל  הטורפ,  נוסה  אהיא  שף  על  פיא,  אישות  הנאי  תקיים  לכולה  יינהא
בנידון  דמיירי ד,  בעל  הטור  פלל  כישה  האחלה  מא  לאפילוו,  נגדה  כנתחייבש
ן "ולפי  זה  קשה  על  הר.  ך  פטור  ראובן  אפילו  אין  שמעון  מוחל  לו"הש'  בי

ל  דפטור "הא  י,  ם  דמחילת  אונס  הוא"מה  ראה  על  ככה  להקשות  על  הרמב
ן "ר  הקושיית  דלאא...  ל"ך  הנ"י  סברת  ש"הבעל  גם  בלא  מחילת  אשתו  עפ

 וא  הבעל  המוסיף  שתוספת  הגםל  ד"ם  ס"הרמבל  ד"יד,  ה  זולת  זם  גתורץמ
 אןמת  ויא  הנהקט  דדע  יכדימ'  גמ  בדאמרינן  כמאנת  משאניו,  ישותת  א"ע
 ."יאה ביבת חשום מה לתן נה לנתן שתוספתכ ה"עו, תצאו

, ןגירושי בבעל הפיית מכובע נינו אתובה כוספת תפסדם ה"רמב השיטת לףא,  פי  דרכולרי  ה
' ח  סי"ך  עיין  מהרלבא(  תחייב  הא  לן  כעת  דעל  שהסברא  מלאא,  בדין  מאיס  עלי  שיטתו  להוא  שפיכ

 .)ם"רמב השיטת בתב במה שכ'פ

 :חוקק מחלקת הברת סביאורד ב"סק בתב כזע' יע ס"ה אל עשפט מבני אפרבסו

 תנו  יאל'  בי  גאגידא  דמן  זכל  ד)ישההא(  וברתס,  גרש  לותו  אופין  כאין  דאףו"
 ה  לין  אלכןו,  ו  זבראס'  תוס  במוזכרת  שמוכ,  גרשנה  ירחו  כבעל  וחרת  אול
 ".תובהכ

 פסדה  ה"פא,  "לי  עאיסמ  "אומרת  בתובה  כחילת  מלל  כאין  שסוברים  הל  שרכם  דפי  לריה
מורדת  בעינא   בק  רקייםה,  ורדת  מקנסו  שקנס  הני  מפינו  אגם  וחילה  המפני  מינו  אתובה  כוספתת

 מאיס  באין  ש,גירושין  הפיית  כפני  מינו  אם  גךא,  מורדת  בקבוע  הסדר  הליה  ומצערנא  ליה  לאחר
 גרשה  יהבעלש,  גירושין  לורמת  גיא  הבמעשיהש,  מנה  מצאו  יהגירושין  שפני  מק  רלא  א.ליע
תנאי  זה   שביינוה,  כתובה  הל  עהדיא  לוחלת  מיא  הלי  עבמאיס  שסוברים  השיטת  לגםו.  דעתומ

 ינה  דתובה  כובעת  תהריש,  מורדת  בקבוע  הסדר  הת  אה  באיןש"  לי  עאיסמ  "דין  כיה  יהדינה
 א  בלם  גלי  עאיס  מאומרת  כינה  שדייקבע  שאחרל,  רכם  דפי  לם  גךא',  וכו"  יה  לעינאב  "ומרתכא
 .מנה מצאו יהגירושין שמה מובע נכתובה הפסדה חילהמ

ההלכה  של   מאינו  מותנה  בחיוב  הבעל  בגירושין  היא  איה  נוספת  שהפסד  תוספת  כתובהר
חייבה  לעבור  עם   מהדין  כשחר  אגור  במקום  לעבור  לו  אשראל  יארץ  לעלות  למסרבת  הישהא

אדעתא "ו  של    זסברא  מובע  נתובה  כוספת  תפסד  הל  כל  פניםע,  מורדת  כדינה  שףא,  הבעל
 :תובות כסוףף ב"רי הלן ע"רש ה"כמו, 'וכו" דלמיקם קמיה

 כתובה  בלא  שצא  תצאת  לוצה  רינה  אם  אהוציאה  לכול  יהוא  שקום  מבכלו"
 כל  במיה  קמיקם  לדעתא  אלא  אה  לתב  כלא  דה  לין  אוספתת'  אפי  דמשמעו

 ".חריו אתלך שותן נהדין שקוםמ

 .)םש( רשקש קבינו רחידושי בכןו

 :תב כופ' יג ס" חץ"תשב בכןו

 מקום  באפילו  ש,וספת  תה  ליתן  שין  דינו  אעלות  ללא  שאומרת  בבלא"
' מרי  אידא  לוטרא  חגון  כירושין  גובעת  תיא  הםא.  תובה  כיתן  ווציא  יאמרוש
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 דעתאא.  ה  לתב  כמיה  קמיקם  לאדעתא  דוספת  תבל  אוטלת  נתובה  כדוקאד
ש "כ,  תובמ  יל  עבא  הפרקל  ב"ף  ז"ריש  ה"מכ.  ה  לתב  כא  למיפק  ומשקלל
 ."וספת תמפסדת שרבנותה ספני מתובה כה לאין שזוב

, תחייב הא להכי דאדעתא שסברא הפני מלאא, וספת תמורדת פסידה הנס קחמת  מלא  שריה
, וספת  תפסידה  מרבנותה  סמפניץ  ש"תשב  האת  זהגדיר  שכמו  ו,מנה  מוצאים  ישהגירושיןכ
 .מסרבת וחריו אלכת לחייבתש

 פיית  כל  שקרה  מאותומ"  כן  שלכ"  בוא  המקרה  זה  בובהת  כהפסד  שבעץ  ק"תשבה,  אמורכ
 .גירושין בבעלה

 :הוסיף בביאור תשובת אביו וכתב' ב' ש סי"בתשובת הרשבו

. ה  לרמו  גמעשיה  שפי  לוספת  תה  לאיןל  ש"ץ  ז"רשבא  ה"  אגליוני  בראיתי"
 ה  ליש  דטעמאל  ד"ן  ז"רמב  התב  כזכות  הספר  בהריש,  מת  אראין  נדבריוו
 יא  הם  אלחפש  ובקש  לו  להיה  שנפשיה  אפסיד  הואה  שפי  לוא  הוספתת
 לא  ובדוק  לו  ליה  הה  מזו  בבלא,  כסיו  ניזוק  לצה  רדק  בלא  דכיון  וילוניתא
 ן כלע, ייבת חיא הך כעלות לייב חהוא שכשם דליה  עהתנות  לעת  דל  עלתהע
 יון  כן  כלע,  עלה  בי  פת  אתמרה  שעת  דל  עלתה  עלא  והתנות  לו  ליה  האל
 לא  אה  לאין  ו,תוספת  הף  אמאבדת  וה  לרמו  גיהעש  מהתגרש  לוצה  רהיאש
 ."קיימים הלאותיהב

 מה' א סי"ך ח"שובת מהרשת

ה  כתב  בדין  רואה  מחמת "קיז  סק'  שהובא  בבאר  היטב  סי]  א[ך  חלק  א  סימן  מה  "המהרש

וחלק  על  חכם  אחד ,  שאינה  מפסידה  תוספת  כתובה,  שלא  מתחילת  הנישואין,  תשמיש

 : דבריו כתבובתוך, שכתב שאינה מקבלת תוספת

 ה  לתת  לחייב  שומר  למצי  תם  אאפילו  שומר  לאפשרד,  צדד  לרצה  שה  מםג"
 פטורו,  נדוניא  בו  להכניסה  שה  מבד  ליא  התובה  כותה  אוקא  דםא,  תובהכ
 כפי  שפיל,  תוספת  מפטור  ותובה  כעיקר  בייב  חוא,  תוספת  ותובה  כעיקרמ
 ה  לחזוד  אתים  ממנה  ההואש,  כתובה  העיקר  בייב  חיהא  שוטה  נדין  הנראהה
 לא  שגרשנה  ין  פקנס  לושם  ההתוספת  שפיל,  תוספת  הלאו,  דאורייתאמ
. 'כו  ותן  ימה  ווסיף  יהמ,  מו  עהשהותה  לו  לסורה  אהתורה  שעכשיוו,  רצונהמ
כ "אש,  גרשנה  ין  פקנס  לושם  ההתוספתש,  דברים  הלו  אאה  ראין  מדעתי  יאל
 היו  יאל  אתים  מנה  מפילוכ  א"  אברתו  סלפיו,  ותו  מחר  אתוספת  בתחייב  יאל
כ "א,  הוציאה  לעיניו  בלה  קהא  תלא  שדיכ,  וא  האתים  מנה  מתקנת  שפיל,  הל
 מה  בלוי  תהכלש...  ת"  דל  עעבור  ללאש,  הוציא  לוכרח  מהוא  שה  זעשה  יהמ
 נהיו,  דהו  שסתחפהנ,  נשאת  שחר  אלקול  קה  לאירע  שכיוןש,  כתבתיש
 הנרא  ההוז.  תובתה  ככי  סל  כה  לפרוע  לייב  חקום  מכלמ,  השהותה  לאסורש
 ."ראשונה הטענה הי פל עפסוקל

 ן  פקנס  לושם  ההתוספתש,  דברים  הלו  אאה  ראין  מדעתי  יאל:  "ך  כתב"מנם  מהרשא
ך  רק  דחה  את  הטענה "מאחר  ומהרש,  זו  פירכא  לכל  האמור  לעיל  ין  בתשובהאאך  ,  "גרשנהי

וכי  עקב  כך  בכל  מקרה  לגופו  עלינו  לשקול  אם ,  שחיוב  הבעל  בתוספת  הכתובה  הוא  מכח  קנס
ך  באר  שחיוב  זה  הינו  מדינא  מכח  התחייבות  הבעל  בעת "אלא  מהרש.  ש  מקום  לקונסוי

לא   ב  במקרה  שמלכתחילהואולם  אין  חי,  והתשלום  מיוסד  על  חובה  לפרוע  את  השטר,  הנישואין
ומלכתחילה  אין   לילת  התוספת  אינה  מפני  שאין  מקום  לקנס  אלא  מאחרששאז  ,  עליהן  התחייב

 ישהאוגם  אין  להפסיד  ל,  ך  אין  עילה  לקנוס"אליבא  דמהרש  שוברואה  דם  מחמת  תשמי.  חיוב
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שקיימת   ך  מודה  שבאותם  מקרים"בל  גם  מהרשא.  כשהכל  מוגדר  כנסתחפה  שדהו  של  הבעל
, על  אומדן  דעת  ביסוד  החיובת  יוסדמזו    בראס,  "עתא  דלמשקל  ולמיפק  לא  אקנידא"סברא  של  

 .תובעת גירושין מחמת מרדה ישהאש ליישם זאת כשהיו

אלא  אם  היא  תובעת  גירושין ,  ך"ה  שלא  כתב  כמהרש"קיז  סק'  לקת  מחוקק  סי  בחין  עודעיו
קיז  סעיף '  ועיין  בבית  יעקב  סי,  שאין  הכרח  שהאשמה  בה  ף  על  פיאאינה  זכאית  לתוספת  כתובה  

כגון  כשהוא  חולה  ששה  חודשים  שדינו ,  גם  כששניהם  אנוסים  בפירוד  ש)ה  שם  כתובה  כולה"ד(  'א
פ  ביחס  לתוספת  הכתובה  עדיין  קיימת  הסברא  דאדעתא  דלמיפק  לא "עכ,  בהלהוציא  וליתן  כתו

 .אף שאין עליה אשמה ברצון זה, רוצה לצאת ממנו ישהאכי העיקר תלוי במה שה, אקני לה

 קיח' ע סי"יאור דברי הטור אהב

 :שכתב בלשון זו. קיח' מצויה בדברי הטור אבן העזר סי, הגדרה נוספת בהלכה זו

 דין  הן  מה  ליןא,  מנה  מגירושין  היצאו  וגרשה  לבעלה  לובעת  תהיא  שימ"
 מה  לחוש  נלאו.  דוניתה  נסכום  מיתברר  ווענת  טהיא  שה  מולתו  זגבותל
... צמו  על  עלהוסיף  וכתוב  לבעל  החוש  ילאו...  כתובה  במנה  מתוב  כימצאש
ל "  זכמינו  חמרו  אזה  כעניןב,  ירושין  גבקש  תלא  ומו  עשואה  נתשאר  שעניןל
 תב  כא  ללמיסב  ומיפק  לדעתא  אמיה  קמיקם  לדעתא  אה  לתבכ  י  כ)ד  נתובותכ(
 אחר  לו  ארצונה  ללא  אגרשה  לכול  יינוא,  גירושין  הוא  הבע  תאםו...  הל
 ."תוספת ונדוניא ויקר עתובתה ככום סל כה ליפרעש

 כול  יינוא"  –  גירושין  הת  אבע  תהוא  שאחר  למנו  מצאו  יגירושין  האםש,  דבריו  בבוארמ
שאין מה  ".  תוספת  ונדוניא  ויקר  עתובתה  ככום  סל  כה  ליפרע  שאחר  לוא,  רצונה  ללאא,  גרשהל

 תחייב  ההבעל  שסכום  הת  אקבל  לוכל  תאל,  מנה  מגירושין  היצאו  וירושין  גבעה  תישה  האם  אכן
 .תנות מו אתובה כוספת תלאו, נדוניא הנגד כהל

 היינוד,  "מנה  מגירושין  היצאו  וגרשה  לבעלה  לובעת  תהיא  שימ  "כתב  ולשונו  בייק  דטורה
 ."מנה מגירושין הצאוי" – כך לנוסף בלאא, ירושין גתביעת בי דיןא

 תובע  הבעל  החיוב  ליחס  בסיפא  בדבריו  במפורש  שכמוו,  כתובה  הרכיבי  מכל  בן  דטורה
 אף  על  פי  כןו,  "תובתה  כמתנת  ותוספת  ונדוניא  ויקר  עתובתה  ככום  סלכ"  במחויב  ההתגרשל
 ן  מה  ליןא  "–  תבכ"  מנה  מגירושין  היצאו  וגרשה  לבעלה  לובעת  תהיאש  "ישה  לאיחס  ברישאב
 תובה  כימצא  שמה  לחוש  נלאו,  דונייתה  נסכום  מתברר  ווענת  טהיא  שה  מולתי  זגבות  לדיןה
 ."ה לתב כא ללמיסב ומיפק לאדעתאד "סברא הת אטור התב כבזהו, "כתובה במנהמ

 תוספת  ששיטאפ.  נדוניא  כהתברר  שה  מולתי  זלום  כובה  גאינה  שללו  מרור  בטור  הברי  דריה
 ידון  נאן  כאין  שכיווןז  מ"ע'  סי  בהלכה  הם  עתיישבת  מו  זהלכה  ששיטא  פכןו,  את  זכלל  בתובהכ

 .תקנה הכלל באינה שישה באלאא, יותה מורדתהלל  בגירושיה גת איכבול ע"חז שישהבא

 טור  הדברי  שאפשרות  הת  אשללוו(  סוקה  פהלכה  כטור  הברי  דת  אהלכה  לביאו  החרונים  אמהכ

 ק  חספרב,  .ו  לףג  ד"ח  )ל"  זיוחס  מפאלר  ר"הגל(  אדמה  הרי  פספרב  –  )הדין  מאינה  שתקנה  כקבעונ
ספר  פני  יצחק  ובספר ב.  :)ב  נףד(  ב"  חצחק  יני  פבספר  ופהק'  יס  )ל"  זולידאנו  טייםר  ח"הגל(  משפטו

חק  משפט  מבואר  שדין  תוספת  כתובה  תלוי  בשאלה  זו  של  ההכרעה  האם  הגירושין  יצאו  ממנו 
 .או ממנה

ו נסיבות מצדיקות לאו, שכתב "הגירושין יצאו ממנה"גדרת ההי מרי הטור טעונים ביאור בד
 לכותם בה"מברוכן ב, לונית  שלא הכיר בהייהרי  לעיל  ראינו  חיוב  תוספת  כתובה  באש  .קביעה  זו
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ששהתה עשר שנים ולא ילדה ואין לבעל בעיה שאינו יורה כחץ   ישהבא'    חלכה  הו  טרק  פישותא
ר יאובהכרח  הטעם  כמו  שב,  כן  זכאית  לתוספת  הכתובה  ף  על  פיאו,  חולי  ממנהונקבע  שחזקת  ה

, אר  עמוישומבקשת  לה,  בספר  זרע  אברהם  הנזכר  לעיל  הטעם  מאחר  שאינה  תובעת  גירושין
יתן  להמשיך  בחיים  משותפים  אין שנמאחר  ,  למרות  שהיא  אשמה  בבעיה  המביאה  לגירושין

 .האשמה הופכת לעילה להפסד תוספת הכתובה

עתה  היא  המביאה יהתובעת  להתגרש  ותב  ישהאוד  יש  לבאר  בדברי  הטור  שהנידון  הוא  בע
כשתביעתה  לגירושין  הוגשה  כאילוץ  מפני   ה  שאין  כןמ.  בר  אינה  רוצה  בוכמאחר  ש,  לגירושין

 .שאינם מאפשרים להמשיך בחיים משותפים, מעשיו השליליים של הבעל

' ז'  יס'    חללכתשובה  ב  ש"  אביו  הראשהביא  מתשובת,  קנד'  דברים  מפורשים  בטור  סיה
 :על אשתו ישהאאודות מי שנשא 

 יכתוב  ותיהן  שפרנס  לו  לאין  שיון  כגרשה  לריך  צט  גובעת  תראשונה  האםו"
 שיג  תכאשר  ותוספת  ונדוניא  ותובהכ,  תובתה  כשטר  בכתוב  הכל  כליו  עטרש
 ."פרע ידוי

ובתשובת  פני .  ת  כתובהלא  תפסיד  תוספ,  היא  זו  התובעת  את  הגירושין  ישהארי  אף  שהה
 :יצחק הנזכרת כתב

כ  ודאי "כ  תקיים  המצוה  א"שיכולה  לטעון  עליו  הא  פטור  אותי  בגט  ואח"
כיון  דמן  הדין  מחייבינן  ליה  לגרשה ,  צריך  לפרוע  כל  הכתובה  וגם  התוספת

 ."אחרת עליה ישהאקודם שישא 

 :וכתב, יב' ש כלל מב סי"פסק להלכה תשובת הרא'  זעיף סנד ק'י סרוך עולחןשבו

, כחישה  מהואו,  ט  גשואלתו,  ליה  עבא  לנשים  אבורת  גו  לין  אוענת  טםא"
 לאו, יד מהוציא לותו אכופיןו, )ורט( )ניםש'    יהתה  שאל'  אפיו( אמנת נהיאא ש"י
 ."תובה כה לתןי, פייה כלא בעצמו מגרשה מאםו. תובה כה לתןי

 :ק יט"ש ס"כתב הבו

 ה  ליתן  לריך  צודה  מוא  האםו.  הכחיש  מהוא  דיוןכ.  תובה  כה  לתן  ילאו"
 ."ספת כתובהות וכתובהה

 :כתב' כ' "בסו

 שמע  מוספת  כתובה  תלענין  ו,תובה  כה  לתןי.  'כו  ועצמו  מגרשה  מואם"
 ."עצמו ממגרש דיון כה ליתן לצריך דטור ההביאש ש"רא התשובתמ

. חייב  בתוספת  כתובה,  א"אם  הבעל  מודה  שאין  לו  ג,  תובעת  להתגרש  ישהארי  שגם  כשהה
 :ובאר בתשובת זרע אברהם הנזכרת

ש  דיש  לה  תוספת  משום  דמימר  אמרה  הרי  מסרתי  עצמי  לך  מה "מודה  הרא"
ודמיא  למאי  דאמרינן  בפרק  האומנים  גבי  היכא  דשכר ,  בידי  לעשות  עוד

פועלים  להשקות  את  השדה ,  חמרים  להביא  תבואה  והלכו  ולא  מצאו  תבואה
היכא ...    להם  שכרם  משלםל  דנותן"דקי,  והלכו  ומצאו  שדה  כשהיא  לחה

דלית  לה  עונה  ודאי  דיש  לה  תוספת  דאדעתא  דהכי  נשאת  לו  מתחילה  ואין 
 ."לך מקח טעות גדול מזה והרי היא מסרה עצמה ומה בידה לעשות עוד

הביא  תשובת  רב  האי ,  ל"א  גולדשמידט  זצ"ד  מהגאון  ר"  בפס219-221'  מ  א  עלק  חר"בפדו
 :גאון שהתבטא בלשון
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... נדוניא  ותוספת  ותובה  כה  לנותןו,  שתו  את  אבקש  מואינ  שמי  כנעשה"
 ".מגרשהו

 :וכתב, ש"בהתאם לכך ביאר את תשובת הראו

 עצמו  בוא  ההבעל  שמכיון...  תובעת  את  הגירושין  ישהאהרי  שאף  שה"
 גרשה  מאילו  כה  זריה,  שניה  הת  אלקח  שדי  ילע,  פרנס  לו  לאין  שזה  להביאש
, בעל  הל  שרצונו  מלא  שולדה  נשיןגירו  העילת  שמקרה  בהו  זאולם...  רצוןב
 רצונו מם הגירושין האילו כעשה נומרים אאל, עשה נכלל  הלש  ע"רא  הולקח
 נדון  בגוןכ,  רצונו  בולדה  נעילה  הם  אבלא,  אשתו  בוצה  ראינו  שמיכ  –
 ידן  דנדון  בגון  כוא,  ניה  שישה  אלקח  שפני  מפרנס  לבעל  לאיןש,  ש"ראה
 ינו  אברצותוו,  יימים  קשואיןהני  ואשתו  לדור  מותן  ניה  הבעל  הברצותש
 חייו,  ישה  האלכלתכ  –  ישואין  נחיי  ביסודיים  התנאים  החד  את  אבטלמ,  ותןנ
 וצה  ראינו  שמי  כעשהנ:  לכה  החדש  לין  אזה  כאופן  בריה.  ופרים  מנישואיןה
 קיום  בוצה  רינו  אמציאותב,  רצונו  מהנהגתוב,  בעל  הלאא,  שתו  אתא
 גירושין  הרי  הן  כאםו.  שתו  את  אוצה  רינו  אמש  מלא  אעשה  נאל,  נישואיןה
 עלל  ש"נ  התשובה  בפוסקש  ו"רא  הם  גודה  מלכןו,  חמתה  מלא  וחמתו  מםה
 ."התוספת ועיקר השלם לבעלה

 ורב  חהיהו,  אגפיה  ומצריםד  ב"ב  אהיהש,  זיר  נלוי  השה  מיים  חן  בוסףר  י"הגל(  וסף  יטה  מספר  בעייןו

 הבעל  והתגרש  לובעת  תישהאה  שכך  בי  דלא  שכתבש',  ה'  יע  ס"ה  אלקב  ח"  ח)דש  חפרי  העל  בלש
 וטל  מלאא,  כתובתה  לישה  האכאות  זנשללה  שקבוע  לדיכ,  ית  בשלום  בצונו  רל  עצהיר  מוידצמ
ל   עבעל  הל  שצהרתו  הכן  אאםה,  צדדים  העת  דאת  לאמוד  וסכסוך  השיורש  לרדת  לדין  הית  בלע

  .נות כה ביש שצהרה הינה הית ברצונו בשלום
 :ו זתשובה בשואל הדברי מלהלןו

 מו  עאדון  היבר  דגרשה  לכשבאו,  אשתו  ליש  אין  בנפלה  שמריבה  הנין  עלע"
 תף  כתן  נהואו,  יניהם  בלום  ששים  לובים  טדברים  בו  בהפציר  ויוסין  פבריד
 רוב  בך  כאחרו.  גרשה  לדעתו  בגמרו,  ופן  אשום  בהתפייס  לבה  אלא  ווררתס
 יא  האמרהו,  ביתה  לישה  האתלך  שו  לאמר  ולוני  פפני  לבא  וו  בזר  חימיםה
 י  לוב  טכן  שאחרמ,  ותי  אלענות  וי  ללהצר  וי  להרע  ללא  אוונתו  כיןא
 צויה  רעתו  דםל  א"א.  ביתו  לתחזור  שוצה  רלא  אגרש  לירב  סהואו,  אתגרשש
 ביתה  לבוא  תלא  אפייסה  אאו  ל"  חוא  המרא,  ה  מדבר  בפייסה  ימהע
 תה  אין  אאםו,  ותה  אייס  פלום  שעשות  לוונתך  כם  אאדון  המר  אזא.  כלבתאכ
 איני  ונאתיה  שבר  כי  כותה  אוצה  ריני  אניו  א"  חמרא...  ותה  ארש  גה  בוצהר
 ."הם להלכוו, מנה מהתנקם לדי כלא אהחזירה לוצהר

 :וסף יטה מרב התב כשובתו תתוךב

 דים  ייכא  אהאד,  גרש  לוצה  רהוא  שזלינן  אעיקרא  מבתר  דשוטד  פ"ענל"
 מה  על  בבו  לי  כומר  לעתו  דילה  גהרי  שרשעתו  בחזיק  מדיין  עי  כוכיחותמ
 ה  מכל  שמוכחא  דומדנאכ  א"א.  מנה  מהנקם  ללא  אהחזירה  לוצה  ראינוו

 אףו...  תוספת  ההפסידה  לדי  כרשע  בוא  הגרש  לוצה  ראינו  שתה  עאומרש
 אין  שובא  טמוכחא  דאומדנאמ  ב"מ,  אומדנא  השיעור  בקיאין  בא  להאידנאד
' יא  ס"  חתשובהם  ב"ראש  ה"כמ  וובדא  עבדינן  עשמאל  ומין  ינטות  להב
 אינו  שליו  עטוענת  שענתה  טדי  יל  עהוא  שףא,  רצונו  ממגרש  שיוןכ..  .ז"ט
, גרשה למתרצה ושאלתה לדרש נהוא שיוןכ, מנו מהתגרש לרוצה  וחץ  כורהי

 א  ללמיפק  ומשקל  לאדעתא  דמימר  לייך  שא  להאד,  תוספת  הה  ליתן  לייבח
 וא  הלא  אפיה  כום  שו  לשתה  עא  להרי  שוצאה  יינה  איא  ההריש,  ה  לוסיףא
ש "רא  הכתב  שמה  משמע  מכןו.  תוספת  הם  גה  לתן  יכןל,  גרש  לוצהר
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 יון  כתובה  כתן  יגרשה  לאות  נפיה  כלא  בםא...  ב"י'  יג  ס"  מלל  כתשובהב
ש "רא  הדברימ...  ד"נק'  י  סמואל  שית  ברב  התב  ככןו...  גרשה  ממדעתוד
... וספת  תה  לש  יהתגרש  לוצהכ  ר"  גהיא  שף  אגרש  לרוצה  שכל  דשמעמ
 קטטה  החמת  מיניו  שין  בצבע  אתן  נהואו,  שיןגירו  בגורם  הוא  ההריש
 די  כגרש  ליכפוהוד  ש"י  בפני  לו  זטענה  בליו  עבוא  להוכרחה  שד  עמריבהו
 יהא  שראוי  הן  מינוא,  חת  אכפיפה  בחש  נם  ער  דדם  אין  איכ,  מנו  מהינצלל
 נידון בבפרטו. וספת תה ליתן לחייב  שבודאיו,  חדי  ולה  היאכלו,  שכר  נוטאח
, פיה  במס  חא  לל  עגרשה  לצדק  הינו  דית  בפני  לבאו,  עשות  לגדיל  הי  כזהכ
 רעה  הדרכו  מישוב  שיוסין  פברי  דבו  לל  עברד...  שע  פטאתו  חל  עהוסיףו
, נחמדים  הדבריו  למוע  שבה  אלא  ווררת  סתף  כתן  נהואו,  מה  עלום  שיעשהו
 חשבתו  מצא  יא  לי  ככראותו.  גרשה  לדעתו  בגמר  ואיולתו  בנה  שכסילו
 בפיו  וטיעא  קשלום  בלחמה  ממי  דשים  לחשבותמ  חשב  וינא  טעלהה,  פועלל
 ל  עקמה  נה  בלעשות  ודו  יחת  תענותה  ללא  אגרשה  לוצה  ראינו  שאמר  ללאמ
 גלות  לוכרחה  הבבו  לוע  רת  אוערה  סניה  עישה  האכראותו.  ע  רבר  דאל
 ל  עמדבר  ופייסה  מיה  העלה  באםו...  ערה  צת  אהודיע  לבלבבה  שסתוריןמ
 א  להיא  שהדי  סנןא,  ריתו  בשת  אם  עעשות  לה  מדת  כאמת  ולום  שברי  דבהל
 וברין  גהלכת  כחתיו  תעמוד  לתרצה  מייתהוה,  התגרש  לובעת  תייתהה
, ענה  טחמת  מאה  בין  דה  לין  או  זישה  דאדאי  ושיטא  פכן  שכיוןו.  הודאיןי

 באמתל  ש"ת  אףכ  א"או.  מגרש  הוא  הלא  אהתגרש  לוצה  רינה  איא  ההריש
 השקט  בחדיו  ישלום  בשתו  אם  עשבת  ללא  אגרש  לוצה  ראינו  וו  בזרח
 מה  עבבו  לוע  רחמת  מלא  אהתגרש  לבעה  תא  להיא  שיוןה  כ"פא,  בבטחהו
 ת  אהכניע  לוצה  ראינו  שברשעתו  וטומאתו  בחזיק  מוא  הדיין  עי  כואה  רהיאו
 וצה  רהואש,  מגרש  הקרא  נוא  הי  כדאיו,  שמחנה  יוב  טבדבר  ולפייסה  ובבול
 רורד ב"לענ דתבנוכ כברש ש"כ. תוספת ההפסידה לין אלכןו, יא הלא וגרשל
 ראותו  בלאא,  גרש  לוצה  רוא  העדין  ותה  עחו  כז  אככחו  וו  בזר  חלא  שפשוטו
, תוספת  ההפסידה  לדי  כגרש  לוצה  ראינו  שומר  לתחכם  נטענה  באה  ביא  היכ
 דיינים  הולכים  הלו  אדברים  ביוצא  כעלו...  הפסידה  למיניה  כל  כאוכ  ל"או
 כיוןד...קלקלות  עעקל  לםא  דין  העל  בוונת  כראו  ישר  אפי  כדעת  הומד  אחרא
 איןו,  גרשה  ליניו  עותן  נדין  כותו  אנדון  שדאיו,  ן  כוכיחים  ממעשיוש
כ "או,  רעים  העשיו  מתוך  מחשבתו  מיכר  נהרי  שו  בזר  חמא  שהסתפקל
 תוספת  ויקר  עולה  ככתובה  הה  ליתן  לחייב  שכוחתא  בביעתא  כן  לשיטאפ
 "בר דום שגרעת מליב

 בעלהיקש    בריבה  מבמהלך  וישה  לאבעל  הין  בסוךכ  סדי  כוך  תאםש,  ו  זתשובה  מעולהה
 בעל  הכתובה  וירושין  גתובעת  והבית  מצאת  לאלצה  נישהאה  שאחר  לםא,  הבית  מצאת  לאשתומ
 ינו  אליבו  שוכח  נדין  הבית  וואילה,  ית  בשלום  לחזור  תישהאה  שצונו  רל  עדין  הבית  בודיעמ
 עלה  באםו",  פייסה  לנכון  לאה  רא  להריש,  צונו  רת  אמיתי  אאופן  בשקפת  מינה  אבקשתוו,  מוע
 היא  שהדי  סנןא,  ריתו  בשת  אם  עעשות  לה  מדת  כאמת  ולום  שברי  דבה  לל  עמדבר  ופייסה  מיהה
 דון  ליןא,  "הודאין  יוברין  גהלכת  כחתיו  תעמוד  לתרצה  מייתהוה,  התגרש  לובעת  תייתה  האל
 .מלואה בכתובה הת אפסידה מאינהו, מנה מצאו יהגירושיןש

אינה  זכאית ,  לרבות  כשיש  לה  אמתלא  מבוררת,  "מאיס  עלי"מנם  באומרת    שאובהרי
אלא  יצאו  מתוך ,  אך  היינו  מפני  שהגירושין  אינם  מחויבי  המציאות,  לכתובה  ותוספת  כתובה
בלתי   במעשיו  קובע  מציאות  שהגירושין  הבעל  כשה  שאין  כןמ.  ישהאהחלטה  לגיטימית  של  ה

 .תשובת מטה יוסףש נזכרות וב"וכגון הנידון בשתי תשובות הרא, נמנעים
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 רצב' ב סי"ץ ח"יאור תשובת התשבב

 :רצב' סי' ץ חלק ב"כתב התשב

 שטר  בכתוב  הל  כה  ליפרע  שרצונה  בשלא  ורצונו  בבעל  הגרש  יאם  שתקננו"
 נמצא  שמהו.  אלמנה  למנה  ובתולה  לאתים  מהוא  שתובה  כיקרע'  תובכ
 פי ככל השלו מה לוסיף השר אהתוספת ודוניא נו להכניסה שתובתה  כשטרב
 וספת  תה  לין  ארצונה  בשלא  ורצונו  בגירושיןה'  הי  יא  לם  אךא.  תלמוד  היןד
 ."ללכ

 :בביאור תקנה זו כתבו

 יןה  ארצונ  בשלא  ורצונו  בגרושין  ההיו  יא  לאם  שנזכר  התקנה  בתוב  כודע"
 היא  שרצונו  במוה  כרצונ  בגרושין  היו  האם  שה  זפירושו.  ללת  כוספ  תהל
 לאת  שאורעו  מפני  מדין  הןה  מגרש  לייבח  שגון  כרצונו  בלא  שוא.  ט  גובעתת
 לא  שדי  כלא  אוה  זתקנ  בתפתוס  הקנו  תלא  שפיל.  לל  כתפוס  תה  לין  ארצונוב
כ "חה  איגרשנה  ותולה  בישאנ  שדין  הן  מאינוש.  ההוציא  לעיניו  בלה  קהאת
ל "ף  ז"רי  הבתכ  שמוה  כרצונ  בשלא  ורצונוה  בגרש  משהוא  כלא  אינו  אזהו
 תוך  מט  גהתובעתה  שתשוב  בבל  כת"א  ז"רשב  הכןו.  במתו  יל  עבא  הפרקב
 י  פל  עאףו.  ה  לתב  כא  ללמיפק  ולמישקל  דאדעתא  ד,תפוס  תה  לין  ארדמ
 ובה  גניהן  שוןצר  בגירושין  ההיו  ועצמות  מוספ  תב  כתם  אתקנה  הלוליש
 ."ןמ כ" עלא אתבו כלאו. קיים ובממון שתנאי כוי הן כתקנו שיוןכ. כלה

היינו  שהיא  תובעת ,  רושין  ברצונה  כמו  ברצונושהרי  אם  הגי,  ע"ץ  צ"כאורה  דברי  התשבל
. אם  כן  מדוע  כתב  שלולי  התקנה  אם  הגירושין  מרצון  שניהם  גובה  הכל,  כמפורש  בדבריו  גט

ץ  מדברי "וכמו  שהביא  התשב,  תובעת  גירושין  מדינא  אינה  זכאית  לתוספת  ישהאשהרי  כשה
 .א בתשובה"הרשב

 רד  מתוך  מט  גהתובעתש"כתב    ץ"הביא  התשב  שא  בתשובה"בהכרח  צריך  לומר  שהרשבו
דהיינו  שזו  תביעה  שברקע  לתביעה ,  "ה  לתב  כא  ללמיפק  ולמישקל  דאדעתא  ד,תפוס  תה  ליןא

ובכך  הגירושין  יוצאים ,  וגם  אם  לא  תקבל  גט  תישאר  במרידתה  זו,  בבעל  ישהאעומדת  מרידת  ה
, "ה  הכלשלולי  התקנה  אם  הגירושין  מרצון  שניהם  גוב:  "ץ"כ  התשב"במש  ה  שאין  כןמ.  ממנה

אלא  גם  בעת  בקשתה  להתגרש  אין ,  שאין  מרידה  המביאה  לתביעת  הגירושין  האי  גוונאכהיינו  ב
מבקשת  להתגרש  מחשש  שהבעל   ישהאשאם  ה'  פ'  ח  בתשובה  סי"כ  מהרלב"וכעין  מש.  מרידה

 :וכתב. אין הפסד כתובה ותוספת כתובה, והבעל מגרשה, ימות ותזקק ליבום או חליצה ותתעגן

 פניו  למתחננת  ובעלה  למדברת  הייתה  העצמה  בישהאה  שונח  הו  לכי"
 דרך  ביה  הלא  שיון  כלל  כשם  אליה  עין  אקוקה  זשאר  תלא  שדי  כיגרשנהש
 י  מי  כדרבא  אתשמיש  מרדה  מא  למעולם  שאת  זסתרש  א"  כ...בעל  ברדמ
 ותר  ידברים  בשדלתו  מייתה  הם  אאשתו  ויש  אריאים  בני  ששהיו  כם  אודעי

 בר  דפסידה  הלא  דפשיטא  ושיטא  פן  כאםו  ,תפוח  החת  תכשרות  ההנשיםמ
 בעלה  להתחננה  ששביל  בכתובתה  מבר  דפסידה  הא  לםג.  כתובתהמ
 ."גט ביגרשנהש

 ב  רמרא,  בינה  לינו  בטטה  קמי  דיכיה:  "  אמוד  עטז  קף  דבמות  יסכתמב'  יצוין  לדברי  הגמו
ין  באמירה על  כן  פשיטא  שא.  "כולהו  נמי  אמרי  הכי.  ינְרֵש  ַגבעלה  לאומרת  במואל  שמר  אהודהי

 ט  גהתובעתש:  "ץ  בלשונו"ולכן  דייק  התשב,  המבקשת  גירושין  הפסד  מכתובתה  ישהאשל  ה
ובזה  גם  לולי  התקנה ".  ה  לתב  כא  ללמיפק  ולמישקל  דאדעתא  ד,תפוס  תה  לין  ארד  מתוךמ

, שאין  מרידה  ברקע  לתביעה,  ח"אלא  שהתקנה  מתייחסת  לנידון  כמו  בתשובת  מהרלב.  הפסידה
 .ורק מכח התקנה אינה זכאית לתוספת כתובה,  הפסידה דברלכן לולי התקנה לא
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 :כתב, נזכר לעילה,  או סף דבמות יל מסכת עהר הןרהם מב אבי רחידושיבכן ו

 ותו  אעלה  ומצערת  בחת  תעמוד  לוצה  ראינה  שה  לאשדין  ההוא  דמסתבראו"
 ."וספת תה לאין שגרשנה ידע

לכן  במקרה ,  "לעמוד  תחת  בעלהשאינה  רוצה  "דויק  מלשונו  שאין  לה  תוספת  בנסיבות  מ
כבר  אינה   ישהאאינה  זכאית  לתוספת  כתובה  מאחר  שה,  כזה  כשהזוג  מגיע  לגירושין  בהסכמה

 .ודי בכך כדי לקבוע שאדעתא דהכי לא התחייב לה, רוצה להמשיך בנישואין עם בעלה

 עולה מדברינוה

, תמשיך  עמו  הישאהשהתחייב  בתוספת  כתובה  על  דעת  ל  הבע,  ש  התחייבות  הכתובהורבש.  א
לונית ייכגון  א,  הגם  שהיא  זו  שאשמה  בליקוי  שהתגלה,  היא  מבקשת  להמשיך  להיות  אשתו  ואם

מבקשת  להמשיך  עם   ישהאכן  כל  עוד  ה  ף  על  פיא,  או  שהתה  עשר  שנים  וחזקת  החולי  ממנה
 .לא תפסיד תוספת כתובה, בעלה ואין הכרח שמעשיה מביאים לפירוק הנישואין

אדעתא  דלמשקל  ולמיפק  לא :  "וזאת  מאחר  שסברת,  נה  רוצה  את  בעלהאי  ישהאלא  כן  כשה.  ב
 ישהאבאותם  מקרים  שה,  היא  סברא  העומדת  ביסוד  שלילת  הזכאות  לתוספת  כתובה,  "אקני

, לכן  אם  תובעת  גט  מחמת  מרדה.  תובעת  להתגרש  ואינה  רוצה  בבעלה  וגם  הגירושין  יצאו  ממנה
אם  הבעל  גם  הוא  תובע  להתגרש ,    לשלום  ביתאינה  חוזרת  ישהאובנסיבות  שגם  אם  לא  יתן  גט  ה

א  רבו  של  רבינו  ירוחם  לא  הפסידה  עיקר "אין  טעם  בהכרזות  ולדעת  ר,  ואינו  רוצה  שלום  בית
, וההפסד  אינו  נובע  מחיוב  הגירושין  אלא  מהטעם  שעל  דעת  כן  לא  התחייב,  כתובה  אלא  תוספת

וא ה,  לא  לעיקר  ולא  לתוספתב  שבמאיס  עלי  אינה  זכאית  "עז  ס'  ע  סי"והערנו  שלפי  פסק  השו
 .בנידון רבו של רבינו ירוחם הדין

, עשיה היא מביאה בהכרח לפירוק הנישואיןמאך ב, אינה תובעת גירושין ישהאשה גם במקרה. ג
אדעתא  דלמשקל "הפסידה  מפני  ,  כגון  כשאינה  מסכימה  לעבור  עמו  למקום  שהדין  מחייב

 ."ולמיפק לא התחייב

תן  גט  היא  תמשיך יישאך  ידוע  שגם  לולי  ,    והבעל  נעתר  לבקשהמבקשת  להתגרש  ישהאאם  ה.  ד
ובה  כשניתן תאינה  מפסידה  תוספת  כ,  הנזכרת  ח"וכגון  בנידון  תשובת  מהרלב,  לדור  עמו  בשלום

ו ץ  שאם  הגירושין  ברצונה  כמו  ברצונו  דהיינ"נאמרו  דברי  התשב  ובמקרה  זה,  הגט  בהסכמה
 .)שאינה קיימת כיום,  שהזכיר בתשובתוולי התקנהל( הגירושין מרצון שניהם גובה הכל

ם  הביאו יאך  מעשיו  השלילי,  רוצה  להמשיך  בנישואין  עם  בעלה  ייתההמצידה    ישהאכשה.  ה
. אינה  מפסידה  תוספת  כתובה,  ור  לבית  הדין  שהוא  הגורם  לתביעהבראם  ,  אותה  לתבוע  גירושין

ן "כלשון  הרמב,  "פניותנו  לי  בעלי  ואעמוד  ל"טענה  עקרונית    ישהאא  כשבפי  הוקאך  היינו  דו
ואילו  מצד ,  נשארת  עמו  ישהאעל  כן  מאחר  שלולי  מעשיו  השליליים  של  הבעל  ה,  במלחמות

 דעתא  אה  לקני  איכ"כן  כבר  אין  יסוד  לסברת  ל,  "שתו  את  אבקש  מאינו  שמי  כעשהנ"הבעל  
 וכן  ,חהורודינו  כמגרשה  מרצונו  ובעל  כ,  "ה  לקני  אא  ללמיפק  ומשקל  לדעתאא,  מיה  קמיקםל

 .278' עמ' ר חלק ח"בפד בכתו

כבר  אינה   ישהאין  בני  הזוג  בכל  מקרה  השבאם  מתברר  לבית  הדין  שבעקבות  הסכסוך  הקשה  .  ו
ללים וניהם  רוצים  להתגרש  וששמאחר  ש,  בתיקון  ליקוי  כזה  או  אחר  ואין  הדבר  תלוי,  רוצה  בו

א "לדעת  ר,  יחס  לעיקר  כתובהבו.  הבאינה  זכאית  לתוספת  כתו  כל  אפשרות  לחזרה  לשלום  בית
' ע  סי"י  פסיקת  השו"אך  נראה  שדינה  כאומרת  מאיס  עלי  ועפ,  רבו  של  רבינו  ירוחם  לא  הפסידה

 .ב אינה זכאית גם לעיקר כתובה"עז ס
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בנידון  שבפנינו  שני  הצדדים  תובעים  להתגרש  ושוללים  על  הסף  כל  אפשרות  לשלום ,  כןל
אין .  ר  ולאחות  את  הקרעיםלא  ראתה  אפשרות  לחזו  ישהאה:  "כ"טענה  באמצעות  ב  ישהאה,  בית

ראשון  תביעת   ין  נפקא  מינה  מי  הגיש  אבמצב  כזה".  פי  שהוא  כיום  כשום  יכולת  לתקן  את  המצב
בכל   ישהאוגם  מצד  ה,  ניהם  מעוניינים  בגירושין  ושוללים  שלום  ביתשאלא  מאחר  ש,  גירושין

 דואמחרצת  ניא    האלא,  ואין  הדבר  תלוי  במעשה  כזה  או  אחר  מצד  הבעל,  מקרה  אינה  רוצה  בו
. צריכה  לנקוט  יוזמה  לתבוע  את  הגירושין  ייתההואומרת  שלמעשה  היא  זו  ש,  שעליהם  להתגרש

על  כן  בנידון  זה  קיימת  הסברא  שהבעל  לא  התחייב  בתוספת  כתובה  על  דעת  שאשתו  לא  תרצה 
 .תשובת מטה יוסףשבואינו דומה לנידון , להמשיך עמו

ו  שהבעל  במעשיו  הביא  למצב  שהפירוד  היה שבנידון  שבפנינו  לא  התברר  בפנינ,  ש  לצייןי
ולא  עזיבת  הבעל  את ,  הואיל  וגם  בטרם  עזב  את  הבית  הסכסוך  כבר  היה  בעיצומו,  בלתי  נמנע

 .אלא רצונה בגירושין קדם לעזיבת הבעל את הבית, בגירושין ישהאהבית הביאה לרצונה של ה

 .לא עיקר ולא תוספת, אור האמור אין לחייב הבעל בדמי כתובהל

  

 ד"אב – רב אוריאל לביאה

לא  עיקר ,  שאין  לחייב  הבעל  בדמי  כתובה,  אנו  מצטרפים  למסקנת  הדברים  בנידון  שבפנינו

 .ולא תוספת

 הרב דוד מלכא רב שלמה תםה

 :בהתאם לאמור בנידון זה מחליט בית הדין

 .בעל פטור מתשלום הסכום הנקוב בשטר הכתובהה .א

...   מזמין  אותם  לסידור  גט  שיתקיים  ביוםד"ביה,  אחר  ושני  הצדדים  מסכימים  להתגרשמ .ב
יתלווה  אדם  נוסף  המכיר   לכל  אחד  מהצדדים.  יש  להביא  לדיון  כתובה  ותעודת  נישואין

 .היטב אותו ואת אביו

כ "ועד  זה  נועד  לסידור  הגט  בלבד  ולא  לבירור  עניינים  נוספים  ואין  צורך  בנוכחות  במ .ג
 .הצדדים בעת סידור הגט

 .אמצעות הנהלת בתי הדין לאחר השמטת פרטים מזהיםיתן לפרסם את פסק הדין בנ .ד

 ).11/12/2017 (ח"ג בכסלו התשע"כיתן ביום נ

 ד" אב–רב אוריאל לביא ה רב שלמה תםה רב דוד מלכאה

 


