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 ה"ב

 905457/10  יק ת

 אזורי תל אביב יפוהדין הרבני בית הב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב שמעון לביא, הרב יצחק מרוה, ד" אב–שראל שחור ירב ה

 )תיה כהנא דרור בד"ד מגי הלפרין ועו"ועכ "י ב"ע( תלוניפ :תתובעה

 גדנ
  לוניפ  :נתבעה

 יעדר התנאים ההלכתיים לכךבהו הפקעתם איטול קידושין בחיית בקשה ל ד:נדוןה

 החלטה

לתת  החלטה  בבקשה  שכותרתה ,  לפנינו  בקשה  שהוגשה  ביום  הדיון  שנקבע  בתיק  מזונות

 ."או לזיכוי גט/בקשה לביטול קידושי הצדדים ו"

שנים וש  ה  שבעלה  ברח  וכבר  למעלה  משלישכי  אכן  עומדת  בפנינו  א  אשית  נקדים  ונאמרר
', יים  חדשיםח'פתח  לו  ,  ה  ולא  את  הילד  המשותףישאינו  זן  ומפרנס  לא  את  הא,  אינו  בקשר  עמה

ומבקשת  להתיר  את  נישואיה ,  ימיםלה  צעירה  ישהא.  נותן  לאשתו  גט  נואיו'  ם  את  העבר  בצדש'
פגיעה  באפשרות  זו ה.  הרחיב  את  המשפחה  ולי  שתוכל  לפנות  לחיים  חדשיםדכ  בהקדם  האפשרי

 . עיכוב בהתרת הנישואין של' וחירמ 'עלולה להיות

ומחפש מענה ומזור  מבין  לרחשי ליבה,  מע  את  מצוקתהשו,  הישומד  לצד  האעב  בית  הדין  ל
ית  הדין  לעצמו  צורך  להתיר בואה  רדאי  וומקום  עיגון  כזה  בב.  בכל  דרך  אפשרית  על  פי  ההלכה

 .ובלבד שתהיה על פי ההלכה שה בכל דרך אפשריתיאת נישואי הא

 קע עובדתי ר

ולהם  בן  יליד ,  )1.8.2010(ע  "א  באב  תש"הצדדים  נישאו  כדת  משה  וישראל  בתאריך  כ

 ).7.1.2013(ג "ה בטבת תשע"כ

למען  חזרה ,  התביעה  הראשונה  נמחקה  לבקשתו.  בעל  פתח  פעמיים  בהליכי  גירושיןה
בתמוז '  ב  ובדיון  השני  בתאריך,  ה  לא  הגיע  לדיון  הראשון  שנקבעייבתביעתו  השנ.  בית  לשלום

  שיש  לו  משפחה אלא,  ולא  מחמת  תביעת  הכתובה,  טען  שהוא  מבולבל)  30.6.2014  (ד"תשע
 . והוא רוצה לשמור את המשפחה

 –  לאחר  הפגרה  ועדמובו  ביום  נקבע  ,  ה  להפוך  לתובעת  גירושיןישאהשה  ביקוכח  זאת  נ
 . ה לגירושיןישתביעת האבדיון  ל–) 15.9.2014 (ד"באלול תשע' כ לתאריך

וחו ובא  כ,  ל"חובבעל  הבר  היה  כ)  15.9.2014  (ד"באלול  תשע'  כדיון  שהתקיים  בתאריך  ב
שקיזז  ממשכורתו  סך ,  פ  שנפתח  נגדו"ל  לצורך  עבודה  עקב  תיק  הוצל"סע  לחונהבהיר  ש  )דאז(
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י כו,  הבעל  יחזור  לאחר  שיתבסס  כלכלית  א  כוח  הבעל  אמר  כיב.  למזונות  הילד  ח"ש  2,000של  
 .וא אף יורה לו שלא לעגן את אשתוה

כ "בוה  ישהופיעה  הא  ואליו)  3.11.2014  (ה"במרחשוון  תשע'  י  יון  נוסף  התקיים  בתאריךד
ה יתהבקשה  בדיון  הי.  הבעל  את  התפטרותו  מהתיק  א  כוחבגיש    הבינתיים,  למרבה  הצער.  בלבד

 . לחייבו בגטוח "ש 10,000לחייבו במזונות זמניים של , להכריז על הבעל כסרבן גט

 : ה מנתה את העילות כדלקמןישהא ת כוחאוב, ה לגירושיןישית הדין שמע את עילות האב

ואף  ביקש ,  לה  הראשונה  היא  כי  הבעל  עצמו  הגיש  תביעת  גירושיןהעי"
 . ה את הגירושיןישלכפות על הא

ה  אינם  חיים יששכן  הבעל  והא,  נוסף  קיימת  העילה  מחמת  החשש  לעיגוןב
כמו  כן  שלושה .  הוא  עזב  את  הבית  והגיש  תביעה  לגירושין.  יחד  שנה  וחודש

א  השאיר  מאחור  את ואף  הודיע  לכל  מכריו  שהו,  ל"חודשים  שהוא  בחו
 . העבר והוא פותח חיים חדשים

יש הבדל בין הצהרות התובע כפי . ילה נוספת היא שרצון הצדדים להתגרשע
לבין  כתב  התביעה  שלו  לגירושין  וההתנהגות ,  ןדיהת  שהצהיר  אותן  בבי

ך  מבקש  טרם  מתן  הגט  לנקום א,  אין  ספק  שהבעל  גם  חפץ  בגירושין.  בפועל
  ."באישה

ת  תביעתה אה  ישאה  העלתה,  )2015ברואר  פ(ה  "בט  תשעששהתקיים  ב  ,דיון  נוסףב
 :ופירטה כי לגירושין

 לכת  למני  מנעמ.  בית  בשרות  כשמור  ללאו,  צוות  מקיים  לי  לתן  נא  להבעל"
 הרת  טשמור  לולכת  האני  שנישואין  הפני  לראש  מיכום  סיהה.  מקווהל
 שמורא  ם  אגירושין  ביים  אחתונה  האחר  למידו.  חגים  וכשרות  ומשפחהה
 ל  ענלחמתי  והתייעצתי  ורבנים  ולנית  בל  שליווי  בייתיה.  יי  חת  אמירר  וידהנ
 יריב  ובית  הת  איעזוב  שיים  אהואו,  הוומק  למיד  תלכתי  החתונה  החריא.  הז
 יב  ריה  המידת.  מץ  חהכניס  לצה  רפסח  הג  חשהגיעכ.  גירושין  באייםו,  יתיא
 נע  מבכיפורו.  שרות  כא  למסעדות  ליתו  אאלך  ששביק.  לי  שדת  הנושאב
 רואה  ווכל  אהוא  שמרות  ליתו  אהישאר  ללי  עכפהו,  ורי  הבית  ללכת  למנימ
 ביא  הכלולות  הביוםו,  לד  יוצה  ראני  שיתו  ארתי  דיבחתונה  הפניל.  לוויזיהט
 ם עובדת עניא. נה שחצי כך כיה הזהו,  לד  ימנו  מאביא  שצה  רלאו,  ונדומיםק
 אחר  לותו  אאזרוק  ששהוא  ביק,  חתונה  הפני  ללב  כי  להיה  ויים  חעליב
 ת  אזב  עהואו.  ווטרינר  לכלב  הת  אקחתי  לתקדם  מיוןירה  בשהייתיכ.  חתונהה
 יסהנ,  ח"  ש50,000  ב־ך  דיןרו  עכרש,  ןידת  הבי  בירושין  גיק  תתחפ,  ביתה
 ודש  חמשך  ביי  חת  אמיררו,  בי  גאחורי  ממשותף  הנק  בשבון  חת  אהפרידל
 ." חציו

ה  נתבקשה  להגיש ישהא  ת  כוחאב.  הישת  אה  לחייב  את  הבעל  במזונויששה  האיקמו  כן  בכ
לחייב  את )  9.3.2015(ה  "ח  באדר  תשע"יית  הדין  בהחלטתו  מיום  בסק  פולאחר  מכן  ,  סיכומים

 .ה לפתוח תיק מתאים לשם נקיטת צעדים נגד הבעלישאהונחתה הכמו כן . הבעל בגירושין

לזה  הליך לחייב  את  הבעל  בגט  ולכרוך    –ובכללן    שנה  האחרונה  התקבלו  כמה  בקשותב
כי כבר ניתן פסק דין המחייב את  בית הדין אמר את דברו. למתן  גטו  גד  הבעל  בגין  סירובנפלילי  

תייעצות  עם  המחלקה  המשפטית  שעל  יד  בית  הדין  הובהר  כי  פתיחת האחר  לו,  הבעל  בגירושין
ת ובנסיבות  תיק  זה  אין  כל  היתכנו,  תוקףת  ברה  הליכים  פליליים  נגד  הבעל  שלא  בנוכחותו  אינ

 .מעשית בשלב זה לקבלת צו הסגרה
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ניתנה  החלטה  בתיק (ה  המעוכבת  להינשא  מחמתו  האישביום  שנקבע  לדיון  במזונות  ,  אמורכ

ידי  ביטול  הקידושין ל  להתרת  הנישואין  ע,  לאחר  שכלו  כל  הקצין,  הוגשה  הבקשה  דנן,  )מזונות
 .ו זיכוי גטא

 יון והכרעהד

 ביטול הקידושין. א

כל  המקדש  אדעתא  דרבנן  מקדש   "–ס  "ן  הוזכר  כמה  פעמים  בשהמושג  של  הפקעת  קידושי

, א"א  ועג  ע"גיטין  לג  ע,  א"ב  וקי  ע"יבמות  צ  ע,  א"כתובות  ג  ע("  ואפקעינהו  רבנן  לקידושי  מיניה

 .)ב"בבא בתרא מח ע

  :פירש )ה כל המקדש"כתובות שם ד(י "שר

 –  ל  דעת  שהנהיגו  חכמי  ישראל  בישראל  הוא  מקדשה  ע–כל  המקדש  אשה  "
על   ם  ויהיו  בטילים  לפי  דברי  חכמיםייהיו  קיימין  קידושין  לפי  דברי  חכמש

 ". ידי גיטין שהכשירו חכמים

 ."םכשיבא גט כזה אחריה: ")ה ואפקעוה רבנן לקידושין"ד(הוסיף לפרש ו

 .ולא הפקיעו בכדי ם הפקיעו את הקידושין על ידי גטיי שחכמ"ולה מדברי רשע

: אמר  רב  אשי  על  הא  דלא  הצריכוה  גיטא'  ובדא  דנרשע'ב  )א"קי  ע(במות    ביארלא  שבגמא
 )ב"ח  עמ(בא  בתרא    בבארוכן  בגמ"  .וא  עשה  שלא  כהוגן  ואפקעינהו  רבנן  לקידושי  מיניהה"
הוא  עשה  שלא  כהוגן ,  אשה  ודאי  קידושין  לא  הווב:  "דאמר  מר  בר  רב  אשי'  ליוה  וקדישת'ב

 " .הלפיכך עשו עמו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושי מיני

לכאורה  יש  ללמוד  מכאן ו.  א  גט  הפקיעו  חכמים  את  הקידושיןלכי  גם  ל  עולה  מסוגיות  אלוו
י  שצריך "ואכן  כבר  הקשו  הראשונים  מדוע  כתב  רש,  הפקיע  את  הקידושיןלפשר  אשגם  ללא  גט  

 .גט להפקעת הקידושין

לם כי  לעו  –  )תובות  שםכ  (והובאו  דבריהם  בשיטה  מקובצת  –  ולם  כתבו  הראשונים  לבארא
ל  שגם  ללא  גט  הפקיעו "ומה  שעולה  בשתי  הסוגיות  הנ,  קא  על  ידי  גטווהפקעת  הקידושין  היא  ד

שהפקעת  הקידושין  היא  משום  שהקידושין  נעשו  שלא   ארהרי  מבואר  להדיא  בגמ,  את  הקידושין
 .ולפי שעשה שלא כהוגן הפקיעו את הקידושין שלו, כהוגן

 : 'שיטה'בשם  השיטה מקובצת לשוןו זו

 שה  מדתכ  'דושין  קשעת  בדאמר  מ–קדש    מרבנן  דדעתא  אקדשמ  הכל"
 לא וכמים  חירצו  שנת  מל  עקדושין  בהתנה  שמי  כוא  ההריו:  לומרכ.  'ישראלו
 ין  דינו  אה  זמכח  שי  פלע  ףא  ,גט  הה  זה  לבשנתןו  ,קדושין  הלו  אמחוי

 פני מ,גט הה זדי יל עהתירוה ועיקרן מקדושין במיחו וכמים חאו ב,תתגרשש
 [...]  גט הה זגרושיב קנה תראוש

 שום מ,אמר קט גלאב תם הבנן רפקעינהו אלעולם דשיא קא ליבמות דההיאו
 כמים  חרצון  בלא  שהקדושין  שיוןכ  ו,קידושין  בהוגן  כלא  ששה  עהואד
 ,ולד נשום מהן ביה הם אמורין גדושין קל עבלא ,גמרי לעקרינהוו פקעינהוא
 חייב שדם אך לין אן כא לאםד, בגט ואילך וכאן מם אי כטלין בקדושין היןא
 ."יש אשת אשוםמ

 : )קובצת שם מיטהשמובא בה(ן "הרמב לשוןו זו
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 אשה  הרק  פיבמות  בדאמרינן  כ,ה  לשכחת  ממי  ניטא  גלא  בהא  ושיא  קואי"
 קידושי  לבנן  ראפקעינהו  דשום  מ,שני  מיטא  גבנן  רצרכוה  אלא  ו)ב"עצ  (  בהר
 או  לדושיו  קקדיש  ולוהו  תבי  ג)ב"  עחמ(  תרא  בבבא  במרינן  אמי  נכן  ו,יניהמ
 תקדשה ני כ,קדש  מרבנן  דדעתא  אמקדש  הכל  דכיוןד,  ינמי  הכן    אי–  דושיןק
 כמים  חרצון  בתקדשה  נרי  האן  כבלא  ,ט  גלא  בוצאה  יכמים  חרצון  בלאש
 ."שר כהוא שה זגט לצריכוה הפיכךל

 :)קובצת שם משיטה(ה "הרא בכתכן ו

', ו  כקדיש  ולוהו  תתם  האמרינן  דתרא  בבבא  ביה  לשכחן  אהא  ווכי  תימא"
 יתבא  וגדלה  וטנה  קשהיא  כאקדשה  דהדיא  בכי  המרינן  איבמות  במי  נהתםו
 כיון  ו,כמים  חרצון  בלא  שהקדושין  שוא  ההתם  דומר  לש  י–'  ו  כורסיה  כביא
 י  א,כמים  חרצון  במקדשה  דיכא  הבלא.  יטא  גצריכוה  הלא  ופקעינהו  אכןד
 ."ט גלא בהוציאה לפשרא

 : )קובצת שםשיטה מ(א "הרשב כן כתבו

 .יניה מקדושיה לבנן ראפקעינהו וקדש מרבנן דדעתא אמקדש הכל"

 בנן  רפקעינהו  אלא  דוף  סהם  לאין  שמים  בטבעמ  אי  שנאמ:  אמר  תאםו
 לא  א,קדושי  לבנן  רהו  לפקע  מא  לבכדי  דומר  לשי  ,גונות  עשום  מקדושיהל
 ההיא  דעלה  במת  שעיד  מחד  אעד  במי  ניא  ,דהכאכ  יטא  גידה  באיכא  דיכאה
 סמכא  דבה  ראשה  הרק  פריש  בדאיתא  כ,יא  הגונות  עקנת  תשום  ממינ
 כל  דעמא  טעיקר  ו,ומו  תפי  לסיח  מד  גילוליםבעו  באפילו  ועד  דהימנותיהא
 רק  פשבתי  ב"ש  רשרי  פכןו',  כו  ואפקעינהו  וקדש  מרבנן  דדעתא  אמקדשה
  .לבד בשה אעדות בלא אשר כד עפי מד עין אבי ג)ב" עמהק( ביתח

 ,מור  גמזר  מאחרון  הן  מהולד  ומזה  וזה  מצא  תעל  בתי  אכי  דב  גל  עאףו
 לא  דשום  מעמא  טיינוה,  )ב"  עטפבמות  י(  בה  ראשה  הפרק  בתם  הדאיתאכ
 איתתא  דדיוקא  אסמכינן  דשום  מלא  א,גמרי  לקידושין  לבנן  רפקעינהוא
 לא  דילתא  מיגלאי  אבעל  הבא  שכיון  ו,מינסבא  וייקא  דיתתא  אמרי  אמימרו
 . פיר שייקאד

 עד  דרך  סשום  מלא  אקידושין  לבנן  רפקעינהו  אא  לעיקראמ  מכל  מקוםו
  .קינו תא לוף סהם לאין שמים בטבעב כדי בבלא ,חדא

 רונא  בב  רמן  תהוו  ו,יניה  מחטפה  ובריה  חאתא  וורסיה  כבי  אאותבה  דההיאו
 בנן  ראפקעינהו  דקדיש  ותלוהו  במי  ני  א,יטא  גצרכוה  אלא  וננאל  חרבו
 עיקר  דשום  מתם  ה)ב"  עחמ(  בתים  הזקת  חפרק  בתם  הדאיתא  כקדושיןל
 חלו  שקוםמ  בל  א,הוגן  כלא  ששה  עהוא  דיו  הכמים  חרצון  בלא  שקדושיןה
 ,ין  א–  יטא  גרך  סיכא  אי  אהו  למפקעי  דוא  ההשתא  וכמים  חרצון  בדושיןק
 ."אל – א ליא

 –וקא  על  ידי  גט  ושלעולם  הפקעת  הקידושין  היא  ד  ל  הוא"והעולה  מדברי  הראשונים  הנ 
ורק  במקום  שהמקדש  עשה .  וממילא  נפקעו  הקידושין  על  ידי  גט  זה,  ם  את  הגטשהכשירו  חכמי

ל  את  הקידושין  שלו "הפקיעו  חז,  ן  שתלה  קידושיו  ברצון  חכמיםווכי,  את  הקידושין  שלא  כהוגן
 .אף ללא גט

הרי  לך  תשובת ,  אם  נפשך  לומר  שבכל  מקום  שיעשה  שלא  כהוגן  נפקיע  את  הקידושיןו
ולכך  עשו ,  גןוהדיא  שעשה  שלא  כהלא  רת  אלא  במקום  שנאמר  בגמא  שאין  לנו  לומר  זא"הרשב

 : )חלק א סימן אלף קפה(א בתשובה "הרשב וןלשוזו . עמו שלא כהוגן
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 ה  זיןא  –  יניה  מקידושי  לבנן  ראפקעינהו  וקדש  מרבנן  דדעתא  אמקדש  הכל"
 ין אלא א,שוי עינו אשה עאם ש,ןכ עשה ילא שכמים חאמרו שה מכל לכללה
 אמר  ננו  אף  אן  כאםש,  פירוש  בהן  בהתירו  שה  מלא  אלו  איםבר  דכלל  בךל
 כל  בלא  שאלא  [...]  קידושיו  ליחוש  נא  לקידושיו  בהוגן  כלא  שעשה  שכלש
 א  לנפשין  מ,מור  אלא  דיכא  ה,מור  אאמור  דיכא  הלא  א,ן  כומרין  אנו  אקוםמ
 ." מרינןא

ן  בכוחנו אי,  שגם  אם  יעשה  אדם  בקידושיו  שלא  כהוגן,  א"מבואר  יוצא  מדברי  הרשבו
 .איתמר –ורק היכא דאיתמר , ע את הקידושיןילהפק

מכאן  יש  לדחות  את  דברי  באות  כח  המבקשת  ללמוד  מסוגיות  אלו  להפקיע  את  הקידושין ו
ונתקדשו  כדת ,  והרי  כאן  הקידושין  נעשו  כהוגן,  )לבקשה  28–22כמפורט  בסעיפים  (בנדון  שלפנינו  

 . אלו להתיר בנדון דידן ללא גטואם כן אי אפשר ללמוד מסוגיות , משה וישראל

בור דין  סב  מיסחושן  משפט  ,  ניינאת(ת  נודע  ביהודה  "הובא  בשו,  מה  נמלצו  דברי  השיבת  ציוןו
  :כתרהנצ ונוו לשוז )כמצוין בסוף התשובה תשובה מבן המחבר בעל שיבת ציוןא והי "ואני תמה "המתחיל

 ה  זהויד  כוונה  ה,קידושין  הפקיעו  החכמים  שאמרינן  דקום  מכלב  הא  ודאי"
 שעת  בפירוש  בתנה  הכאילוו,  נאי  תל  עתחלה  בקידושין  היו  האילוכ
 ,קודשת  מהיה  תא  לך  כהיה  יאם  וקודשת  מהיה  תך  כהיה  תאם  שקידושיןה
 אין שמא לןיקי דדידן ל,קידושין ההפקיע  לכמים  חיד  ביה  הא  לה  זלתי  בבלא
 – )ב" עח מףד( בתראא ב במסכת בעיין ו,תורה הן מבר דעקור לתנין מית  דיןב
 . ין שםעי – ")ינחת"בור המתחיל די( ותפוסת

 מקדש  ההתנה  שמו  כה  זוי  ה,קדש  מרבנן  דדעתא  אמקדש  הכל  שיון  כבלא
 ן  כבשביל  ו,כמים  חעת  דפי  לקידושין  הכל  ביש  של  תנאי  עמקדש  שעצמוב
 ידושין  קשעת  ביאמר  שתקינו  הלכך  ד)א"  עגל(  יטין  גתכמס  בותפתוס  התבוכ
 . 'ישראל ושה מדתכ'

 ומר  לפשר  אי  אגונה  עבי  גידושין  קהפקעת  בידן  דנדוןב  שוט  פה  זם  גהנהו
 בד איהיה וגונה עשתו איעזוב ובעל הלך יאם שיה הידושין קפקעת התנאיש
 ,ומר  לפשר  אי  אה  ז,מפרע  לקידושין  הטלו  בז  אבר  דמנו  מודע  נלא  וכרוז
 ריך  צא  לפי  זה  לעודו,  כרו  זיאבד  ושהה  ימן  זכמה  ודבר  בש  יבול  גאיזהד
 טלו  ברי  ה,ו  ליה  הה  מודע  נלא  וכרו  זבד  אם  אהא  ד,לל  כד  אחד  עעדותל
ריך   צל  כרחך  עדאי  ולאא,  ה  זתנאי  במפרע  לקידושין  ההפקיעו  וקידושיןה

 לך יאם שהיינו ד,ידושין קהפקעתל ב" זכמים  חהתנו  שתנאי  הוא  הכך  דלומר
 יאמר  שהכדומ  ושה  או  אד  עפי  מד  עו  אד  אחד  עבא  יגם  וכרו  זיאבד  ואישה
 הפקעת  דריה.  קידושין  הפקעת  הוא  הז  את  מפלוני  שבית  דין  הפניב
 מת  שאמר  וחד  אשבא  כתיכף  ומת  שאמר  שעד  העדות  בליא  תקידושיןה
 קידושין  היטול  בשר  אתנאי  הנגמר  ונתקיים  שכיון  ו,ידושין  קפקעת  היכאא
 מפרע  לקעו  פהקידושין  ד,שוק  להתירה  לכמים  חיד  בח  כש  יפיר  שו  בלוית
 ." נויהפ היאו

 :וזו לשונו )ב כןמי ג סלקח( הועיל ללמדת מ"יותר מזה כתב בשוו

 איןש בוד מעלתם כתבו כשר אוא היציב ומת אקידושין הפקעת הענין להנה"
ת "ו  שןייע(  ס"ש  במנו  מברו  דא  לשר  אמקום  בידושין  קפקעת  החדש  לנול
 ידושיןק  ההפקיע  לידנו  בח  כיה  האםו)  פה  קלף  אןמסי  וסב  קלף  אןמיא  ס"רשבה
 ך אגונות עענינית ב"שו הכלו, גונות עקנות תכל לורך צין אלא הגון עמקוםב
 הכרעת ודין  השורת  שבנים  רמה  כו  ארב  העיני  בראה  ישר  אמקום  בי  כמותרל
 . קפוק פום שלי ביתירו וידושיה קפקיעו י– הנשא לאשה ההתיר לשכלה
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  .ישראל בזאת כאה רו אמע שמיו

 בותות על כעליהם מהשליכו ודת הוסרות  מל  כת  אבר  כתקו  נשר  אבנים  ררקו
 הם  לין  אשר  אאלה  כדויות  בסברות  ביש  אשת  אהתיר  לניהם  פעיזו  התורהה
 מהרסות  וזה  היום  הד  עמורים  הדולי  גוראות  הרכי  דכל  למתנגדות  וחרש
 . ם ביסוד הד עדת הקריע

 ףום  ס"מב  רןייע(  חד  אד  על  פי  עשהל  א"ז  חהתירו  שף  אי  כרואות  הינינו  עלאה
 דרכים  הכל  ומזה  וזה  מצאת  'מרו  אעלה  בא  בם  אכל  מקוםמ,  )ירושין  גלכותה
וה   המאי  בובדא  עמיעבד  לעי  בא  לדים  ערי  תל  פי  עשאת  נאפילוו'  ה  באלוה

 פקעינהו  אה  זענין  בומר  לעתם  דל  עלה  עלאו,  )ב"  עא  צבמותי(  מיעבד  ללה
 עינהופק  אסברתש  דאי  ולאא,  שר  כולד  הגם  והיתר  בנשאת  וקידושין  לבנןר
 לא  דהיכא  ו,יתמר  אאיתמר  דהיכאו,  יוחדים  ממקומות  בק  ראמרה  נאל
 כל  בומר  לק  חבלי  לדר  גפרוץ  ישר  אה  זוא  הי  ממעתהו.  יתמר  אא  ליתמרא
 ."חבילה ההפריד לשופטים הגזרו ים אפקעינהו אפעם ועםפ

 נידונו בפוסקים לביטול הקידושיןשפשרויות א .ב

  קידושין שנעשו בעדים פסולים )א(

כגון  שנעשו  בעדים  שאינם ,  צאנו  אפשרות  לבטל  הקידושין  על  ידי  פסול  בחלות  הקידושיןמ

  יש  ובית  הדין  מוצא  לנכון  במקרים  מסויימים  וחמורים  של  עיגון  וכדומה –ואז  ,  כשרים

 .שלא להצריך אפילו גט

 11068330/בפסק  דין  בתיק  כ  המבקשת  בפתיחת  הנימוקים  לבקשה  הביאה  מאמר  מסכם  "ב
הרב ,  ד"ראב  –  שנכתב  על  ידי  הדיינים  הרב  אברהם  מאיר  שלוש  הדין  הרבני  חיפהמאת  בית  

שהעלו  לבטל  קידושי  זוג  במקרה  שבו  הבעל ,  ד  והרב  שמואל  אברהם  חזן"אב  –דניאל  אדרי  
 . 'מחצ'ונמצא מאז הפציעה במצב של , נפצע בפציעת ראש חמורה

וזאת  על  ידי  פסלות ,  נה  זוה  עגוישבפסק  דין  זה  האריכו  הדיינים  למצוא  היתר  לא,  אכןו
 . סול עדות פהיהמהם חד אהקידושין שנעשו בפני עדים ש

 :במאמר המסכם כתבו הדייניםו

 לע בהר זהירותו חריותא תוךמ כתבנ דיןה סקפ יכ זאתב דין  מבהירה בית"
 .ישה מעגינותהא הצילל נתמ

דבר  ברור  כי  האחריות  המוטלת  על  כתפי  הדיינים  המתירים  אשת  איש ה
ולפיכך  יש  לבית  הדין ',  ל-לוקים  ניצב  בעדת  א-א'אמנם  ,    מנשואכבדה

. סייעתא  דשמיא  מיוחדת  בבואם  לפסוק  לכלל  ולפרט  בעניינים  חשובים  אלו
ואף  רבותינו  שקדו  רבות  על  כך  ונכנסו  גם  לפרצות  דחוקות  כדי  להתיר  אשת 

וכדי  להציל  את  האישה  מקלקולים ,  גיסא  איש  שמעוגנת  או  ממזרים  מחד
 . גיסא שונים מאידךחמורים 

שאם  נדון  לחומרא  יצא  חורבא   )סימן  סד(ת  עין  יצחק  "ראה  מה  שכתב  בשוו
וקלקול  רב  ולכך  אין  לנו  להחמיר  מצד  חומרא  בעלמא  רק  מה  שהדין  נותן 

יון  שמצד  הדין  אין  לחשוש  לקידושין  ממילא  אין  אנו  רשאים וכ,  מצד  הדין
 . ןלהחמיר בזה אלא פסקינן כדין שאין לחשוש לקידושי

עינינו  במאור   יצילנו  משגיאות  ויאיר'  הו.  דון  מינה  גם  לנדוננו  ויין  שםע
  ".אמן, תורתו הקדושה
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להנחות  את  בית  הדין  בבואו ,  )14בסעיף  (בפנינו  את  הפסקה  הזו  ה  המבקשת  ציטט  כוחבאת  
 .לדון בענין המבקשת

ירור  כשרות שבית  הדין  כבר  נתן  דעתו  על  האפשרות  לביטול  הקידושין  על  ידי  ב,  ן  אמתה
 : )35–30שורות (ובפרוטוקול הדיון הנוכחי , העדים

: והאשה  השיבה?'  אם  יש  לך  את  הכתובהה':  הישל  את  האאש  ןדיהת  יב"
י  היו מ':  מברר  ןדיהת  בי'  .ין  לי  אותה  פה  אבל  יש  לי  צילום  של  הכתובהא'

 :ן  שואלדיהת  בי  '].'י[וחבר  בשם  ,  רבה  ':שה  השיבהיוהא?'  דים  בכתובההע
 " '.ןכ ':והאישה משיבה?' אדם דתי] 'י[האם 

שנעשו  כדת  משה ,  לבטל  את  הקידושין  י  אפשראה  ישרי  שבמקרה  שלפנינו  לדברי  האה
נם  על  ביטול ומהמדבר  א,  לפיכך  אין  להביא  ראיה  מפסק  דין  זה.  וישראל  בפני  עדים  כשרים

ידושין  כדת נעשו  הק  –בשונה  ממנו    –  אמורכו  בלענייננו  ש,  ה  ללא  גטישהקידושין  והתרת  הא
 .משה וישראל בעדים כשרים כהצהרת המבקשת

ושין  והעד  אינם  קרובי דכי  הרב  המסדר  קי,  כ  המבקשת"התקבלה  הודעה  מאת  ב,  מו  כןכ
 .י מהצדדיםממשפחה זה לזה ולא ל

 ידושין שנעשו בניגוד לתקנות שתקנו חכמי הדורותק )ב(

מחמת  שנעשו  שלא  על  פי קיימת  ונידונה  בפוסקים  אפשרות  נוספת  של  ביטול  הקידושין  

וכתקנה  שתקנו  בחרמות  ונידויים שלא לעשות את הקידושין ,  התקנות  שתקנו  חכמי  הדורות

ובמקרים  מסויימים  אף ,  והעובר  על  התקנה  הקידושין  יהיו  נפקעים,  אלא  בסמוך  לנישואין

 .ביטלו את הקידושין אף ללא גט

 :)ח אות זי ימן סעזר הבן ז אלקח( ומר אביעת י"ב בשותהקשר לזה כב

 ה  מי  פל  עקידושין  הביטול  בהקל  לימוק  נוד  עצרף  לשל  י"נ  הל  כל  ענוסף"
 סכמה  היש  שכל  לנודע  ש)  בימן  סעזר  הבן  ג  אלקח(  ארץ  הרית  פ"שו  בכתבש
 לאש,  מה  הארץ  בשר  אקדושים  מוקף  תבכל  ובנידויים  וחרמות  בדומהק
 הם  הןקידושיה,  ה  זל  עעובר  הכלו,  נישואין  השעת  בלא  אשראל  ית  בקדשל
 קידושין  לבנן  רפקעינהו  אדים  עמאה  בעשו  נאפילוו,  עומדים  וופקעים  מהיוי

 נידוי  וחרם  בו  זהסכמה  ו]שמתא,  חרם,  ידוינ[=ש  "ח  נרשת  בלכד  נהואו,  יניהמ
 . כ"ע. דק צורה מבוא יד ענהוגת

 אן  כידועה  הההסכמה  ש)  גימן  סעזר  הבן  ג  אלקח(  ארץ  הדהת  ש"שו  בתב  ככןו
 בנן ראפקעינהוו, לל כידושין קידושיו קין  אחופה  השעת  בלא  שקידש  שכלש
 רבנות  השיאי  נדי  יל  עחרם  בו  זסכמה  התחדשה  נמקרובו.  יניה  מקידושיןל
 לדעתו,  חרם  בלכדים  נעדים  הגם  שתבאר  נבהו,  ל"צ  זקדמנו  שדור  בראשיתה
 עזר  הבן  אלקח(ם  "מהרשד  הכתב  שכמוו,  זה  בעדות  לפסלים  נם  הוסקים  פמהכ
 מכח  שכתב  ש)  חימן  סעזר  הבן  אלקח(  ב  לדיבת  נ"שו  בעייןו.  )ל  וא  כיםנימס
 רובא דובא רדעת לורה תידושי קחשש  מצאנוי,  קידושין  ההפקעת  להסכמהה
 פקות  סוד  עבהצטרףו,  רבנן  דומרא  חשום  מלא  אט  גריכה  צאינהו,  רבוותאד
 ."שםיין ע. כתחלה לפילו אהתירה לשי

זה ין נימע, )29בסעיף (באת  כוח  המבקשת ה  כמו  שהביא,  גם  מכאן  אין  להביא  ראיה  לנידוננוו
שהרי  בנידון  דידן  הקידושין  נעשו  בסמוך ,  שחכמי  הדורות  השתמשו  בסמכות  להפקיע  קידושין

 . ומה יש להביא ראיה מכאן לביטול הקידושין בנידון דידן, תקנההל כולא עברו על , לנישואין
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שהביא  מחלוקת  הפוסקים   )ת  דכה  או  ן  העזר  סימןבאי  ק  חל(ת  יביע  אומר  "בשו  עיין  עודו
 .אף כשנעשו הקידושין נגד התקנותט ראשונים ואחרונים אם יש להתיר את הקידושין ללא ג

ם  מדובר   ש–  )ה  אות  ד  ואות  ה  ןמיסאבן  העזר  (גם  לתשובת  יביע  אומר  בחלק  ד  ה  מה  שציינו
 ן  ערוךחלשלדעת  מרן  השו,  ונמצא  שהקידושין  היו  בעד  אחד,  דותלעשאחד  העדים  היה  פסול  

כתב  לצרף  שכאשר  נמצא  אחד  מהם  קרוב  או  פסול  עדות   )אות  ה(ושם  ,  אין  חוששין  לקידושין
וכל  זה  אינו  שייך .  וממילא  אין  צריכה  גט,  ונמצא  שאין  עדות  כלל  על  הקידושין,  שניהם  בטלה

 .)ות אא(וכמבואר לעיל , לנידון דידן

 ביטול קידושין מחמת מקח טעות )ג(

גם כאן יש . ם  אפשרות  נוספת  של  ביטול  הקידושין  מחמת מקח טעותקיימת  ונידונה  בפוסקי

אלא  שבמקומות  מסויימים  יש  מקילים  אף  ללא  גט  במקום  עיגון  או ,  מחמירים  להצריך  גט

  או  במקום  שהקידושין  הם –  מחמת  הצורך  בחליצה  –במקום  של  איסור  לאו    בלבד  

 .מדרבנן

, והוא  אינו  יודע  מהמום,  ם  בו  מוםיסוד  של  מקח  טעות  הוא  שאדם  קונה  מקח  שקייה,  רםב
בטענת   יד  מערער  על  המקחמאלא    ין  הוא  משתמש  במקחוא,  מוםהאשר  נודע  לו    כ,לאחר  זמןו

 .מקח טעות

ן בא  ות  משהרת  אג"וש(ל  "ם  הגאון  רבי  משה  פיינשטיין  זצשמבקשת  בהבאת  כוח  ה  הביאו

היו  בגדר  קידושי  טעות  נחוצים שכדי  שהקידושין  י  )קיג  חלק  ד  סימןו,  פ  סימן  והעזר  חלק  א  סימן  עט
 :ארבעה תנאים

 ;ת הטעות היה קיים לפני הקידושיןאדבר שרוצים לתלות בו ה. 1

 ;ודע לבן הזוג אלא לאחר הקידושיןנדבר לא ה. 2

 ;כן לגור בכפיפה אחתתדובר במום גדול שנוגע בעיקר האישות או במום שבגללו לא יימ. 3

 .ליודובר בדבר שרוב האנשים מקפידים עמ. 4

ת אב משום מה לא הביאתו( קידושי  טעות  ושלא  להצריך  אפילו  גט  דין  וד  תנאי  להחילעש  יכן  א

והוא  שלא  שהתה ,  ל"הנ  )קיג  אבן  העזר  חלק  ד  סוף  סימן(וכמו  שמובא  באגרות  משה  ,  )המבקשת  כוח
שאם  שהתה  עמו  לאחר  שנודע  לה  המום  קשה  לבטל  הקידושין ,  עם  בעלה  אחר  שנודע  לה  המום

 .)ום עיגוןגם במק(

שהרי  יסוד  הבקשה  שלפנינו  לביטול ,  מקרה  שלפנינו  ברור  שאין  כאן  טענה  של  מקח  טעותב
במקרה  זה  לא .  שהבעל  ברח  ונעדר  –מחמת  עילה  שנוצרה  לאחר  הנישואין    הקידושין  הוא

ת אוכמו  שהביאו  את  התנאי  הראשון  שהדבר  שרוצים  לתלות  בו  ,  שייכת  טענה  של  ביטול  מקח
ו מה  בטענתה  כי  הבעל  לא  התנהג  עמה  כישומה  שהעלתה  הא.  לפני  הקידושיןטעות  היה  קיים  ה

שהרי , די ביטול מקחכאין בטענה זו  –שהתחייב לדבריה לפני הנישואין בענייני דת ועיקרי הדת 
, ל"וכאמור  בתנאי  הנוסף  שהובא  באגרות  משה  הנ,  טענה  על  כך  רק  לאחר  חמש  שנות  נישואיה

, ר  אדם  משתמש  במקחו  אחר  שנודע  לו  טעותו  כפי  שהואשאין  בזה  משום  ביטול  מקח  כאש
 .ולאחר מכן טוען לביטול המקח

שגם  בתי  הדין  בימינו  ביטלו  קידושין  במקרים   )30בסעיף  (המבקשת    ת  כוחאבה  וד  הביאע
  שכתב  הרב  מימון   בפסק  דין4870175/  בתיק  מובהקת  לכך  אפשר  למצואה  ודוגמ,  מסויימים



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

9 

ה  ללא  גט יששבו  התירו  א,    הרב  יוסף  יגודה  והרב  יצחק  רפפורט,זאחיפה  כתוארו    ד"בא  –נהרי  
, והוסיפו  לצטט  את  חוות  דעתם  של  הרב  בנימין  בארי.  מדין  קידושי  טעות  במקום  עיגון  גדול

הרב  שלמה  פישר  והרב  חיים  גדליה  צימבליסט ,  הרב  אברהם  חיים  שרמן,  הרב  חגי  איזירר
 :שניתנה בתיק זה

גם  אז  במקום ,  של  אשת  איש  מדאורייתאהנה  גם  אם  היה  מדובר  בחשש  ו"
וכפי  שכתבו ,  יטת  יחידיםשהיה  מקום  להסתמך  על    כךל  עיגון  חמור  כ

אבל  גם  אם  היה  מקום  לחשוש .  )אות  יו  ל  ןמסיט  ק  ליביע  אומר  ח  ןיועי(  הפוסקים
פוסקים ה הרב, הרי  כפי שהבאנו לעיל,  כאשר  מדובר  באשת  איש  מדאורייתא

וכן  דעת  בית ,  דאורייתא  בודאי  היא  מותרתשמ  ובראשם  העין  יצחק  סוברים
להסתמך ל  כך  רשאים  אנו  במקום  עיגון  חמור  כ  כןם  וא.  הלוי  ועוד  פוסקים

פ "על  האגרות  משה  ועל  הגרצ,  ם"על  מהרש,  על  האור  זרוע  ות  דעתיילענ
והנני  מסכים  מהנימוקים שכתבתי עם .  ולהתיר  את  האשה  גם  ללא  גט,  פראנק

 ."א"ון נהרי שליטג מימ"ד הרה"פסק דינו של אב

ש  לחלק  בין ילא  שא.  המבקשת  להביא  ראיה  לנדון  שלפנינו  גם  כאן  כתבה  באת  כוחו
שהרי  שם  בתשובה  מדובר  בבעל  שהיה  חולה  במחלת  סכיזופרניה  עוד  בטרם ,  הנידונים
במצב   –  ובתוך  כך  הבעל,  וכשנודע  לאשה  אחרי  הנישואין  על  כך  מיד  מחתה  על  זה,  הנישואין

שהיה  חולה   –א  שהיו  את  כל  התנאים  לביטול  מקח  צמנ.  'מחצ'ונעשה  ,  וחבל  בעצמ  –  חוליו
. וכשנודע  לה  מיד  מחתה  על  זה,  ה  על  כך  אלא  אחרי  הנישואיןישבטרם  הנישואין  ולא  נודע  לא

ה  נולד  אחרי יששהרי  מצב  עגינות  הא,  נדון  שלפנינו  אין  כאן  שום  תנאי  מתנאי  ביטול  מקחבך  א
גם   –כפי  שדיבר  על  זה  קודם  הנישואין  א  ה  שלימתנהג  עומה  שטענה  על  בעלה  שה,  הנישואין

ונניח  שיש  בטענותיה  אחת  לאחת  או  במצטבר  משום  ביטול ,  אם  נקבל  טענותיה  כאמת  צרופה
שהרי  כאשר  הבעל  תבע  תחילה ,  כטענה  לביטול  מקח  אתזבנידון  דידן  אי  אפשר  לקבל  ,  מקח

לו  נאמרו  כמעט  חמש  שנים  אחר וכשתבעה  גירושין  טענות  א,  ה  שלום  ביתישאהשה  ביקגירושין  
ואין  אפשרות  לבוא  ולטעון  לאחר  זמן  כה  רב ,  הרי  שסברה  וקבלה  מצד  טענות  אלו,  נישואיה

 .כאמור, מחמת טענות אלו לביטול מקח

 ?נישאת היתשעל דעת כן לא הי' ומדנאא'סוד ייטול הקידושין על באם יש מקום לה) ד(

  שיש  מקום  לבטל )ב"קי  סוף  ע(א  קמא  באת  כוח  המבקשת  הביאה  להסתייע  מסוגיה  דבב

וכפי  שציינה  גם  באת ,  והנה  בסוגיה  זו  נחלקו  הראשונים  בביאורה.  'אומדנא'קידושין  על  פי  

ת  הר "שאמנם  כמו  שהביאו  כתב  בשו,  ומכל  מקום  אין  ללמוד  לנידון  דידן,  כוח  המבקשת

  מדבר  בזקוקה אולם  שם,  לדון  בביטול  הקידושין  על  פי  אומדנא)  אבן  העזר  סימן  קפו(צבי  

ובגוף  התשובה  מבואר ,  אם  מותרת  להינשא  בלא  חליצה,  ליבם  מומר  והוא  במדינה  אחרת

ודרה  עם  בעלה  כמה  שנים  עד  שמת  בלי  זרע  של ,    ניטל  רחמה  לפני  הנישואין–שהאישה  

שאי ,    שאין  אפשרות  שיתן  לה  חליצה–וזקוקה  ליבם  מומר  שהוא  במדינה  אחרת  ,  קיימא

ומקח ,  ובצירוף  המחלוקת  אם  מומר  זוקק  לייבום.  דינה  למדינהאפשר  לצאת  ולבוא  שם  ממ

וכל  זה  לא  שייך .    יעוין  שם–ועוד  טעמים  ,    שלא  נודע  לבעלה  על  נטילת  רחמה–טעות  

 .ק"ודו, בנידון דידן לבטל הקידושין שתצא בלא גט

ה  כבר "ב  ד"יח  עק  במותי(י  רללמוד  מדברי  המאי  )39בסעיף  (המבקשת    באת  כוחה  וד  כתבע

, ה  להיות  גרושה  ואין  אנו  אומרים  שמוטב  שתהא  נשואהישזכות  היא  לאש"יש  פעמים  ש  )תידע
 ."אלא שאדעתא דהכי לא נתקדשה
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 : )םש ביבמות(נה לך לשון המאירי ה

ואין  חבין ,  הוא  לה'  ובח  '–כבר  ידעת  שהמזכה  גט  לאשתו  על  יד  אחר  "
 . ומתוך כך יכול לחזור, לאדם שלא בפניו

 לה  ושיהא  גט  מידא  אם  זכות  הו,  אשתו  במקום  יבםאלו  כאן  במזכה  גט  לש
או  שמא  הואיל  ולפעמים  אוהבתו ,  הואיל  וסתם  הדברים  היא  שונאתו  מעולם

 . וחולצת ולא מתייבמת, ונשארה בספק. יכול לחזור

אין  זה ,  בל  זיכתהו  לאשתו  שלא  במקום  יבם  אלא  שיש  קטטה  בינו  לבינהא
וכל ,  ב  טן  דו  מלמיתב  ארמלודטב  למית,  והויא  לה  חובה  גמורה,  זכות  כלל

ומותרת  להתיבם  כל ,  תא  דגופא  עדיףוושיושבת  תחתיו  אף  במקום  קטטה  צ
ופירשוה  בתלמוד  המערב  שבמסכת .  שחזר  הבעל  עד  שלא  הגיע  הגט  לידה

וכן ,  גיטין  פרק  ראשון  ובפרק  התקבל  אפילו  היתה  אשת  מנוול  ומוכה  שחין
 . שמא חזרה בה, אפילו היתה צווחת להתגרש

הייתי  אומר  באשת  משומד  שזכות  הוא  לה  להיות ,    היו  חברי  נמנין  עמיאלוו
ואף  על  פי ,  ולא  יוכל  לחזור,  גט  תיכף  שזיכהו  לאחר  על  ידה  במקום  שהוא

מכל  מקום  לפי  מה  שנראה  בדורות   'פי  שחטא  ישראל  הואאף  על  'שאמרו  
 ."והדברים נראין, ות גמור הוא להכשז, הללו אין בו חשש

ויתנו   שאם  הבעל  רוצה  לזכות  גט  לאשתו  על  ידי  שיכתוב  לה  גט  ירימתבאר  מדברי  המאו
' ובח'שזה    יכול  לעשות  זאת  משום  שמבואר  בגמרא  אינו  –לאחר  שיזכה  בגט  עבור  אשתו  

 ואם  ,הבעל  כן  הרי  הוא  יכול  לחזור  בו  ולכן  גם  אם  עשה.  ואין  חבין  לאדם  שלא  מדעתו,  הישלא
שהגט  אינו  חל  עד  שיגיע  ליד ,  םיבותרת  להתיאשתו  מ  –חזר  בו  לפני  שהגיע  הגט  לידה  ומת  

שאם  היה  הבעל  משומד  וכתב  גט  לאשתו  ונתן ,  ם  יסכימו  חבריוא,  אלא  שכתב  לחדש.  הישהא
והעלה .  ולא  יוכל  לחזור  בו,  זכות  גמור  להו  הרי  ז,  את  הגט  לאדם  אחר  שיזכה  בגט  עבור  אשתו

 .שכך נראה לומר

ורק  אם  הבעל ,  פני  שהגט  חוב  לה  מ–ה  יששלא  ניתן  לזכות  גט  לא  בואר  להדיא  בדבריומ
, הישויתנו  ביד  אחר  שיזכה בגט עבור הא,  ולכן  אם  יכתוב  לה  המומר  גט,  זכות  להו  משומד  הרי  ז

לא  יוכל  הבעל ,  הישותיכף  שיקבל  האחר  את  הגט  עבור  הא,  ה  להינצל  ממנוישזכות  לאו  הרי  ז
 .לחזור בו

שאפילו  היה  בעלה   –היות  גרושה  שה  לילומר  שזכות  לא,  כל  זה  לא  יועיל  לנידון  דידןו
ללמוד  מדברי  המאירי  אלא  על  ידי  שיכתוב  הבעל  גט  ויזכה  אותו  עבורה  על  ידי   יןא,  משומד

ה  לפנינו  ותובעת  וצווחת ישהרי  הא,  ומה  יוסיף  בנידוננו  לומר  שיש  לה  זכות  להיות  גרושה,  אחר
 .אלא שאין לנו גט מהבעל, להיא אי זכות הודווב, להתגרש

 )פ  ימןס  תניינא  סוף(ת  נודע  ביהודה  "מהמובא  בשו  )40בסעיף  (המבקשת    ת  כוחאב  וד  הביאהע
  :לשונוו וז, והוא מדברי הרב השואל כדמוכח בסיום דבריו

', ידש  קא  להכי  דדעתאא  'מרינן  אא  להכי  לבאיש  דומר  לקום  מש  יהנהו"
 ידו  בש  יכן  ושירצה  כגרש  לידו  בהרי  שזה  בפסד  הך  כל  כו  לאין  דשוםמ
 ידה  באין  והתגרש  לידה  באין  ש–  שה  אן  כןיא  מה  ש.חרת  אוד  עישאל
 ." 'פשה נידשה קא להכי דדעתאא 'מרינן אפיר ש– אחר לוד עהנשאל

לפוסקים   יסא  ציינהגומאידך  ,  שהנודע  ביהודה  כתב  כן  להלכה  ולא  למעשה  אמנם  הביאהו
ב ומשום  שדרך  הפוסקים  לכתוב  כן  מרו,  אינה  למעשהשף  על  פי  אשלמדים  מן  ההלכה  ל

 . ענוותנותם



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

11 

תב  בהמשך  שם  וזו כשהרי  הנודע  ביהודה  בעצמו  ,  כל  מקום  כאן  אי  אפשר  לומר  זאתמ
 :לשונו

 צמו  עהחזיק  שכיון  שתבתי  ככבר  שפקותא  נזה  בין  אידן  דנדון  בוהגם"
 זר  חמא  שמרינן  אלי  עלמאולכ  ו,יה  השר  כעה  שותו  אסתמא  מיהודיב
ו "  ח:ני  אומר  אקוםל  מכמו.  חר  אמקום  בקא  מינה  נפל  מקום  מכ,תשובהב
 פלפול הריכות אי כעלתו מל שלפול פדברי בהאריך לצוני  ראין  וזה  בהקלל
 פסקא  דסיומא  ו.ם  שדע  ביהודה  נוחיבורי  בתבתי  ככאשרו  ב  ריזק  הוא  הזהב
 היהו ,גונה עשב תהמומר מט גשיג תלא שמן זכל ויא היש  אשת  או  זאשהש
 ." לום שהז

אר  עגונה  כל  שלא  תשיג ישה  תישוסיים  שהא,  ולוכל  וזו  מכה  רי  שהנודע  ביהודה  דחה  סברה
 . ק"ודו, ללמוד מדבריו אפילו להלכה וכל שכן למעשה יןאאי ודובו. גט מהמומר

 .וכעת עמד קנה במקומו, כ המבקשת"וד יש להאיר ולהעיר בדברי בע

 .ל"שר על כן בקשת ביטול הקידושין נדחית מהטעמים הנא

 יכוי גטז .ג

בעניין  הליך  זה  של  זיכוי  גט .    גט  שנעשה  על  ידי  בית  הדין  בצפתלא  מכבר  פורסם  זיכוי

ולפלא  על  באת  כוח  המבקשת ,  )ו"תשע,  וראה  בקובץ  משנת  יוסף(כבר  נשתברו  קולמוסים  

  של  הרב )כתשעים  עמודים(שבכתב  הבקשה  הביאה  כמה  פעמים  להסתייע  מפסק  דינו  הארוך  

  בעניין  התרת  נישואין 4701758/תיק  מספר    ב–ד  חיפה  "  בתוארו  דאז  אב–מימון  נהרי  

 .ושם כתב להדיא שלא להסתמך על זיכוי גט כלל אפילו לצירוף כסניף, ל"וביטול מקח כנ

צו  לזכות  עבורו  ולתת ר,  שהבעל  נעשה  צמח,  מעשה  של  הגט  מצפתאמר  כי  גם  אם  ב  נאנוו
ידוננו  הבעל נשבמאחר  ,  )אף  לדעת  דייני  בית  הדין  בצפת  (א  ייעשה  כן  לבמקרה  שלפנינו,  גט  לאשתו

ם  את  העבר ש'ה  כי  הבעל  ישהא  ת  כוחאוכמאמר  ב,  חי  וקיים  והוא  אינו  מעוניין  לתת  גט  לאשתו
כמוזכר  בפרוטוקולי ,  הישו  מעוניין  בסחיטת  כספים  מהאאואף  מעוניין  לנקום  באשתו  ',  מאחריו

 . טתםאי אין מקום לזיכוי גט גם לשיודובו, רי זה כעומד וצווח שאינו רוצה לתת גטוה, הדיון

כי  הגירושין  ותבע יהמבקשת  כי  הבעל  הוא  זה  שפתח  בהל  גם  מה  שהביאה  באת  כוחו
אין  בזה  שום  דבר   –ם  לגירושין  יש  לכפות  אותה  על  כך  יה  לא  תסכישושאם  הא  בתוקף  גירושין

שהרי  סוף  דבר  הבעל  חזר  בו  וטען  כי  הוא  מבולבל  ואינו  יודע  מה  הוא ,  כוי  גט  עבורוזיין  ילענ
 איודובו.  הוא  מבולבל  כי  יש  לו  כבר  משפחהין  אלא  לגופו  של  עני,    הכתובהולא  בגלל,  רוצה

, כל  זמן  שלא נתן את הגט בפועל הרי הוא יכול לחזור בו  –אדם  שדרש  ותבע  גירושין  בכל  תוקף  
גם  לדעת ,  אין  שום  מקום  לזכות  עבורו  גט,  אחר  שחזר  בו,  אשר  על  כן.  ואין  זה  צריך  לפנים

 .'מחצ' רפואי שנקרא המזכים גט לבעל שהוא במצב

נתינת  הגט  כזכות "כותרת  התחת    )62–60סעיפים  (המבקשת    ת  כוחאבה  ן  מה  שהביאייענוב
  :ו לשונוזש) ככה להב הלכות גירושין פרק (ם "ת דברי הרמב אוציטטה" רוחנית

 ל  שין  דית  ב–  גרש  לצה  רלא  ושתו  את  אגרש  לותו  אכופין  שותן  נהדין  שמי"
 גט  היכתובו'  ני  אוצהר  'יאמר  שד  עותו  אכין  ממן  זבכל  וקום  מכל  בשראלי
' ך  לומרין  אישראל  שה  משהע  'ו  לאמרו  ווים  גכוהו  הם  אכןו.  שר  כט  גהואו
 עצמן  מגוים  האםו,  שר  כה  זרי  ה–  יגרש  שד  עגוים  היד  בשראל  יותו  אלחצוו
 . סול פט גה זרי היכתוב שותן נהדין וואיל הכתב שד ענסוהוא



 דינת ישראלמ 
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 ?שראל ייד בין בוים גיד בין בנוס אוא ההרי ש– ה זט גטל בא ללמהו

 ן  מחוייב  מאינו  שבר  דעשות  לנדחק  ונלחץ  שמי  ללא  אנוס  אומרין  אאיןש
 רע  הצרו  יתקפו  שי  מבלא.  תן  נו  אמכר  שד  עהוכה  שי  מגוןכ,  עשותו  לתורהה
 ד  עו  אעשותו  לחייב  שבר  דעשה  שד  עהוכה  ובירה  עעשות  לו  אצוה  מבטלל
 צמו  ענס  אוא  הלא  אמנו  מנוס  אה  זןי  א–  עשותו  לאסור  שדבר  מנתרחקש
 . רעה הדעתוב

 וא הוצהר, ישראל מהיות לוצה רהוא שאחרמ – גרש לוצה ראינו  שה  זפיכךל
 הוכה  שכיוןו,  תקפו  שוא  היצרו  ועבירות  הן  מלהתרחק  ומצות  הל  כעשותל
 ."רצונו לרש גבר כ–' ני אוצהר 'אמר וצרו יתשש שדע

דבר  במי  שלא  מעוניין  לתת  גט  במקום  שהדין ם  מ"הרמב.  א  מובן  מה  רצו  להביא  מכאןל
ין  כאן   א–ם  שאף  על  פי  שאנו  כופין  אותו  לתת  גט  "וביאר  הרמב,  נותן  לכפות  אותו  לתת  גט

וצה ר'ד  שאמר  עואחר  שהוכה  ,  חמת  יצרו  שתוקף  אותו  הוא  לא  רוצה  לתת  גטשמהיות  ',  ונסא'
 .נתגלה רצונו האמיתי 'אני

ואף  כתב ,  ל  פי  שבית  הדין  כתב  לחייב  את  הבעל  לתת  גטשאף  ע  ,וגע  לענייננונכל  זה  אינו  ו
ומה  יועיל  שבסופו ,  מכל  מקום  הבעל  אינו  לפנינו  לכופו  על  כך,  "ובאמצעות  בית  הדין"לכופו  

 . כאשר אינו כאן לתת גט, של דבר זכות הוא לו לתת את הגט

 וף דברס

שה  כל  שלאל  ידו ויע,  רגיש  מאוד  למקרה  שמונח  לפנינו,  כאמור  בפתח  הדברים,  בית  הדין

 . להתיר האשה מעיגונא אליבא דהלכתא

אולם ,  ה  מעגינותהישמה  וכמה  פסקי  דין  שבהם  העלו  להתיר  אכח  המבקשת  הביאה  וכת  אב
 . לא נמצא בהם שום דמיון למקרה המצער שלפנינו

כל  עוד  הן  על  פי ,  ב  בית  הדין  פתוח  לשמוע  ולקבל  דוגמאות  להתיר  אשה  מעגינותהל
אולם  במקרה  הנוכחי  לב  בית ,  כך  יעשה  כאשר  ימצא  לנכון  במקרים  אחריםו,  ההלכה  הצרופה

 .אולם לא מצאנו לעת הזאת פתח להתירה מעגינותה, ה ובמצוקותיהישהדין משתתף בצער הא

ה  ולבאות  כחה  לשתף  פעולה  בתום  לב  עם  האגף ישבית  הדין  פונה  בזה  לא,  מרות  זאתל
ן יתומי  י.    כל  מאמץ  משותף  לאתר  את  הבעלולעשות,  להתרת  עגונות  שעל  יד  הנהלת  בית  הדין

אחר  שלדבריו  פתח  לו ,  בידכם  יצלח  להניאו  ממחשבתו  הפסולה  להתנער  מן  העבר'  שחפץ  ה
ה  מעגינותה  בהקדם  האפשרי  על  ידי  גט  כשר ישולשחרר  את  הא,  חיים  חדשים  במקום  מושבו

 .כדת משה וישראל
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 רב שמעון לביאה רב יצחק מרוהה ד" אב–חור רב ישראל שה


