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 ה"ב

 1072852/1  יק ת

 שדודאאזורי הבית הדין הרבני ב

 :יםנדייהפני כבוד ל

 הרב שמואל פריד, בינוביץרצחק ירב ה, ד"בא – הרב משה אמסלם 

  לוניפ :מבקשיםה
  לוניתפ  

 די שיגרשהכאמרה כן שמתלא אטוענת וטמאה אני לך  מרהא :נדוןה

 סק דיןפ

 :עובדותה

. כדת  משה  וישראל,  ז"ז  לאחר  שהתגרשו  זמ"בפנינו  תביעת  המבקשים  לחזור  ולהינשא  זל

 :ולהלן פירוט השתלשלות ההליכים והעובדות

 .לאחר הליך גירושין 10.4.2011 –ו "שע תניסןב'  ויום בתגרשו הצדדיםה

 .)27.10.2010( א"ט חשון תשע" יד בתאריך"תביעת גירושין בביהאשה פתחה ה

 :כתב התביעה כתבה האשהב

  שנות  נישואין  ללא  הצלחה  וריבים  בלתי  פוסקים  ברצוני  להתגרש 4לאחר  "
כמה (אינני  מוכנה  לשלום  בית  ומאחר  וכבר  ניסינו  וללא  הצלחה  .  מבעלי
 ).פעמים

תחלתי  בחיים  חדשים אני  ה.  אני  ובעלי  חיים  בנפרד  כבר  כמעט  שנה"
אבל  כבר ,  נתתי  הרבה  הזדמניות  לקשר  הזה  וניסיתי  שזה  כן  יעבור.  בלעדיו

הוא  כל  הזמן  היה  מתנהג  בי .  לא  יכולתי  יותר  לסבול  את  החיים  האלה  לצידו
הוא לא  .אותי ליד הילדה ולא מעריך כלוםל מקל, משפיל אותי. בחוסר כבוד

סקה  ומבזבז  את  הכסף ח  את  הבית  והיה  מעשן  חשיש  ללא  הפטפהיה  מ
 ". האחרון שלו בסמים

 . )21.12.2010( א"ד טבת תשע"י בעל פתח תביעת שלום בית בתאריךה, אידךמ

ה האשה עהתקיים דיון ראשון בתביעת האשה אליו הופי )16.12.10( א"טבת תשע' ט תאריךב
 .הבעל לא הופיע, .ק. ד ר"כ עו"בלווי ב

, יים  דיון  ראשון  בתביעת  הבעל  אליו  הופיע  הבעלהתק  )23.12.10(  א"ז  טבת  תשע"ט  תאריךב
 .האשה לא הופיעה

 .מקביל התנהלו הליכים בבית המשפט לענייני משפחה בתביעת האשה למזונות הקטינהב

הגיש  הבעל  כתב  הגנה  בהליך  אשר  התקיים  בבית   )8.11.10(  א"כסלו  תשע'  א  תאריךב
 . ד"המשפט והעתקו הוכנס לתיק ביה
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 :גנתו כותב הבעל כך לכתב ה8-9סעיפים ב

, וחוזרת  מאוד  מאוחר  מאחר  וכפי  הידוע  לו  האשה  יוצאת  הרבה  לבלויים"
ומשכך  גמלה  בלבו ,  יש  לו  חשש  כי  היא  יוצאת  לבלות  עם  מישהו  אחר

חרף  העובדה  כי  מלכתחילה  היה  מעוניין  בשלום  בית ,  ההחלטה  להיפרד
 .למען טובתה של הילדה

י  להיפרד  ויש  לבעל  חשש  סביר  כי החליטה  באופן  חד  צדד,  מכל  מקום....  
 ".ולא בגלל הויכוחים עזבה את הבית, מדובר בקשר זוגי אחר

תקיים  דיון  ראשון  בנוכחות  שני  הצדדים  ללא  באי ה)  12.1.2011(א  "שע  תשבטב'  זתאריך  ב
 :כוחם ובפרוטוקול הדיון נכתב כך

 שנהו. חרים אברים גם עולכת ההיא  שאשה  הל  עתבת  כה  מאור  קניא:  ד"יהב
 פשר  איא.  ית  בלום  שוצה  ראתה  שראה  נא  לךכ,  זונות  משלם  לא  ללמהש
 ביעה  תכתב  הת  אואים  רנו  אחד  אמצד  וית  בלום  שוצה  רני  אכאילו  שומרל
 . לךד ש"עו הלש

 .ית בלום שבקש מהוא שאת זכל בומרת את אהמ: ד"יהב

 צל  אניא,  נפרד  בושים  עיינו  הגים  חבתותש,  לח  צלא  ועבר  ביסיתינ:  אשהה
 יהה.  ותו  אוצה  רא  לני  אהוז,  צמי  עת  איציתימ.  שפחתו  מצל  אהוא  וישפחתמ
. חתונה  הערב  בגם  ונישואין  הנות  של  כאורך  לותי  אמקלל  וותי  אשפילמ
 . רודים פחצי ושנהו, יחד בנים שחצי ולוש שיחד ביינוח

 .משפט הבית בביעות תוד עשי. ית בשלום ליכוי סיש שראה נאל: ד"יהב

 . זונות מקר, אל: אשהה

 .רעננה לזבה עיאה: בעלה

 אן  כעשות  לה  מי  לאין  ושבילו  באן  כגור  לבאתי  ורעננה  ממקור  בניא:  אשהה
 .רעננה לזרתי חכןל

 .חר אישהו מם עשר קך לשי: ד"יהב

 .ןכ: אשהה

 .י מםע: ד"יהב

 . ווק רואה. נתניהמ. ל. א: אשהה

 .ישות איי חיתו אייה חתא: ד"יהב

 .ןכ: אשהה

 .שים נם עשר קך לשי: ד"יהב

 .אל: בעלה

  .ליך עהסור אאשהה: ד"יהב

 . ד "ו עוצה רניא. בר דום של עותם חא לניא: בעלה

ד  לצדדים  לאור  הודאת  האשה "המליץ  ביה,  לאחר  הדיון,  ד  מאותו  היום"החלטת  ביהב
 . לגבש הסכם גירושין הוגן וכולל

לץ וד  א"שביהאחר  ל(והתגרשו  ,  ד"הסכם  גירושין  לביהם  הגישו  הצדדי,  עקבות  החלטה  זוב

 .)10.4.11(א "בניסן תשע' תאריך וב )לזמן את הבעל באמצעות המשטרה
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 כעתו,  שותפת  מת  בהם  לנולדהק  ו"ו  חלא  ליחד  בחיות  לזרו  חצדדיםה,  אחר  מתן  הגטל
 .וסף נהריון ב)בזמן כתיבת פסק הדין(ה שאה

רוש  שלה ד  להתיר  לה  לשוב  לג"נתה  המבקשת  לביהפ)  21.3.16(  ו"תשע'  א  אדר  ב"י  תאריךב
 . י"ק כדמו"ולהינשא בחופ

 גרוש  הם  עפנינו  לאשה  הופיעה  ה)4.4.2016(ו  "שעת'    באדרה  ב"  כיום  בהתקיים  שדיוןב
 פני  לאמרה  שה  מי  כטענהו,  שנית  במנו  מהרתה  ות  בלדה  יאף  ומו  עחיות  לזרה  חיא  הי  כסיפרהו
תה  וזאת  בעצת לא  אמרה  זאת  רק  בשביל  שבעלה  יגרש  או,  היה  לה  קשר  עם  גבר  זר  שגירושיןה

 : דיון במרה אכך ו.עורכת דינה

 ציתי  רניא,  ית  בלום  שרש  דואה,  מריבה  ביינוה,  התגרש  לשרצינו  כזמנוב"
 ם עסיים לרציתיו, ייגע מאוד מיה ההז, חצי ונה שמשך נתהליך הלכ, ירושיןג
, אזרחי  בעיקרב,  .ק.    רותי  איצגה  יזמנוב,  ט  גסורבת  מהישאר  לחדתיפ,  הז
 ם  עהייתי  שהצהיר  לט  גוצה  רני  אאם  שותי  אדריכה  היאה,  אן  כחת  אעםפ
 ת אעשות  לשה  קי  ליה  ההז,  ראש  מתנצלת  מניא,  שקר  לאלצתינ,  חר  אישהומ
 וכנה  מייתי  הלי  שחופש  הת  ארציתיו,  ה  זת  אציתי  רך  ככל  שרובמ...  הז
 א  לטענתי  שבזמנו  שאמתה,  ט  גסורבת  מהיות  לא  לדי  כק  רכל  הת  אהגידל
 יה  הא  לזא.  בחינתי  מאופציה  ביה  הא  לם  גהז,  חזורנ  אנחנו  שחיים  בשבתיח
 ".ליו אחזור יא לאני שדעתי ייכ, בר דל כהגיד לי לכפתא

 : אשה הענה טמו עינתה זי כאשה המרה אליוע.  ל.א לנוגעב

 ותי  אאלתםש,  יתו  אשר  קום  שי  לין  אתיכון  ביתי  אלמד  שישהו  מהז.  ל.  א"
, ותו  אפגוש  יאני  שיכוי  סאיןש,  זה  השם  הת  ארקתי  זזא,  ם  שום  יאותוב
 יה  הואה,  רעננה  בתיכון  במדנול...  ה  זל  עהעיד  לכולים  ים  גלי  שההוריםו

 י  לעלה  ששם  ההז.  לום  ששלום  מוץ  חשר  קום  שנו  ליה  האל,  תחתי  מנהש
 ".ראש בום יאותוב

 :ונצטט חלקים חשובים מהפרוטוקול, מבקשים החקרו נו בוסף ניון דייםד ק"יהב

 : מר כךחקירת הגרוש הוא אב

 .חר אבר גם עהיא ששש חך ליש ובלה מהיאש, משפט הבית בענתט: ד"יהב

, ברים  חם  עתייעצתי  הניא,  שני  לחד  אהציק  ליותר  שמה  כז  אצינור:  בעלה
 .ד"ו עם עהיאו

 ?בגידה הל עך ליפרה סיא התימ: ד"יהב

 . דין הבית באן כק ראת זמעתיש: בעלה

 תבת  כגנה  הכתבב,  11  רינוא  באשונה  רעם  פכאן  לגעתם  התםא:  ד"יהב
 יה  ההז,  חר  אישהו  מה  ליש  ששש  חך  ליש  ובילויים  לוצאת  יהיא  שך  לידועש
 .11.10ב

 . ליה עהיה יאשמות הוב רגדה בהיא שוכיח יני אאם שי למרד א"עוה: בעלה

... 

 ?התגרש לסכמת הסוף במהל: ד"יהב

 וא  הזא,  קום  משום  לביא  יא  לזה  שמרד  א"העוו,  ית  בלום  שציתיר:  בעלה
 זה  שקטע  ביינוה,  משפט  בקראתי  לבוא  יה  זגדה  בהיא  שטען  יני  אאם  שמרא
 .סוףה
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 .גירושין לסכמת הקופה תאותוב: ד"יהב

 . רירה ביןא: בעלה

... 

 ?מן זאותו באשה לאמנתה: ד"יהב

 בנתי  הה  זחריא,  אמנתי  הך  כחרא,  וזר  מי  לראה  ניה  הה  זתחילהב:  בעלה
 .רגיל תזהש

 :בהמשך בחקירת האשהו

 .ותך אבזה מזה ששבת חאל: ד"יהב

 אתה  שמשהו  בך  כל  כתה  אזמנו  בזא,  ה  זת  אושה  עייתי  הא  ליוםה:  אשהה
 .טויות שומר אם גאתהו, ה זת אהשיג לשביל בכל הושה עאתהו, וצהר

 .ל.  אווקא דמהל: ד"יהב

 .י ללה עה זתםס, ראש לי לעלה שם שה זיכ: אשהה

 ?דיון לנכנסת שפני לשם הת אכנתה: ד"יהב

, ה  זת  אהצהיר  לכננתי  תא  לבאתי  שום  יאותוב.  לא  שיא  האמתה:  אשהה
 אזו,  ישהו  מם  עהייתי  שרקתי  זזא,  ית  בלום  שכיוון  לולכים  האתם  שאיתיר
 .הגיד לי לעלה ששם הה זאזו, הגיד לייבת חני אשאלתיו, שם הה מאלתםש

... 

 ?ך לאמין יוא הו בבגדת שגידי תאם שטוחה ביית התא: ד"יהב

 .תם סה זת אאמרתי שדע יוא הך כאחר שודעת יניא, תודע יאל: אשהה

 ?גט החרי או אגט הפניל: ד"יהב

 אמין  יהוא  שציתי  ראל.  לו  שהמשפחה  מדע  יואה.  וודאי  בגט  החריא:  אשהה
 .הר מיותר שמה כגט הת אי לאשרוד י"ביה שציתיר, יל

... 

 ?גט הת אידמה קלך שהאמירה שושבת חתא: ד"יהב

 .ן כעיניב: אשהה

 ?מת איה הא לזה שנו לומרל, גט החרי אידד מ"ביה לאת בא למהל: ד"יהב

 שנרצה  כמרתי  איכ,  ן  כפני  למרתי  אאל,  זה  בתביישתי  הום  יאותוב:  אשהה
 . ד"ביה בשיקרתי שלהגיד ובוא לקום מום שין אה זליב. צהיר יניא

 ?מישהו ליפרתס: ד"יהב

 . הם למרתיא, ודעים ילי שחיםא, לי שהוריםה: אשהה

 .ה זל עך למרו אם ההמ: ד"יהב

 . חיים בדי מותר יי לתערבים מא לםה: אשהה

 ?הם לכפת איה האל: ד"יהב

 . עשות לה מי לומרים אא לםה: אשהה

 ?ד"ביה בך כעידו ילך שהוריםה: ד"יהב
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 . ותם אזמנו תוצים רתם אםא. ןכ: אשהה

 . הלן לובאו יעיקריה שדות עמתן למבקשת הורי הת אימן זדין היתב

 

 הכרעה ויוןד

, כשאמרה  האשה  לא  אמרתי  נטמאתי  אלא  בכדי  שיגרשני  בעלי,  הנה  בדין  אמתלא  זו.  א

 :'ח הלכה ט"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"וכך כתב הרמב. נחלקו הראשונים

 מו  כבעלה  לותרת  מהיאפ  ש"  עף  אאנסתי  נבעלה  לאמרה  שהן  כשתא"
 ודית  ההריש,  עלה  בימות  שחר  אבעולם  שהן  ככל  לסורה  איא  הרי  הביארנוש
 ". אסורה החתיכה כנעשית וצמה עאסרה וונה זהיאש

  :כתב על דבריוד "הראבו

 אחר  למרה  אאםש,  תכוונת  ממועתו  שין  אכמה  חבר  דאמר  שי  פל  עףא"
 א  להלאו,  אמנת  נינה  אמה  לעלי  ביגרשני  שדי  כלא  אמרתי  אא  לעלה  ביתתמ
 אמרה  שהש  אהריו,  לל  כבריה  דתקבלו  נלא  ואסור  לודאה  הצמו  על  עודיתה
 ףא,  אמנת  נדבריה  למתלא  אנתנה  וני  אנויה  פמרה  אך  כאחר  וני  איש  אשתא
 .ל"כע" נאמנת וו זיא הדולה גמתלא איניהם בטטה קיתה הם אזוב

" עלי  ביגרשני  שדי  כלא  אמרתי  אאל"שו    זמתלאם  א"רמב  הדעת  לי  כראהד  נ"ראב  הדברימ
 .ועילה מינהא

א  שם  לא  ציין  לדברי "והרמ.  ם"ק  כדברי  הרמבפסג  "  יעיףס'  ו'  יז  ס"בהע  ארוך  עולחןשבו
 : ל"זע ו"שו הברי דל עתבב כ"ק י"ס'  וימן סחוקק מלקתחוב, ד"הראב

 חלוקת  מוא  הך  כמרה  אטטה  קחמת  מאמרה  שדבריה  למתלא  אותנת  נאםו"
 דבריה  למתלא  אותנת  נם  אנאמנתל  ד"ד  ס"הראבד(  שנה  מהמגידד  ו"ראב  היןב
 ". )ב"האח מ"פי ביין עדבריה למתלא אותנת נם אף אאמנת נאינהל ד" סשנה מהמגידו

 : ל"ז ותבו כ"ק כ" סם שמואל שהביתו

 ותה  איגרש  שדי  כן  כאמרה  שדבריה  למתלא  אותנת  נםד  א"ראב  התבכ"
 ינה  איבורהפ  ד"  עגרשה  לייב  חעלה  באין  דיון  כליו  עולק  חהמגידו.  אמנתנ
 מאה טרהאמ  ששראל  יאשת  בף  אה  זפיל.  ותה  אגרש  לדי  כן  כאמרה  שאמנתנ
 ודה  ממגיד  הף  אמתלא  אשאר  ביהומ,  אמנת  נינה  או  זמתלא  אנתנה  וניא
 נשים  הכל  בשייךד  ד"ראבש  ה"  ממתלא  אוקאל  ד"יו...  ו  "טק'  סיש  ב"כמו
 ". ילק חא למהק ל" למתלא אאר שבלא, ילק חא למה לקשהה

 ןי  ביא  הזה  בהמחלוקת  וזה  בעתו  דהוכיח  לאין  ובריו  דתםם  ס"רמב  הי  כראה  נדבריהםמ
ד "ראב  ההבינו  שפי  כורהם  מ"רמב  הסתימת  שתב  כם  שאיר  מבית  הולםא.  שנה  ממגידד  ל"ראבה
 עת  דת  אסתם  בם  שתבא  כ"ק  י"ז  ס"ט  הי  כצוייןי(.  ועילה  מינה  או  זמתלא  אלדעתו  ששנה  מהמגידו

' יז  ס"בהע  אופר  סתבת  כ"שו  בעיין  ו)ד"ראב  הברי  דת  אביא  הלא  ומתלא  אומר  לאמנת  נאינהמ  ש"מה
 .ט"נ

 ליתאה  תהדורא  ממשיב  ושואלג  ו"נק'  י  סיקם  ש"מהרו'  צ'  י  סקדמון  הדק  צמחת  צ"ושב
 . לבוש העת דשמע מכןם ו"הרמב ככריעוע ה"ב רימן א סלקח

 .ד"ראב הדעת כעיקר לקטז נ" כעיף סשלחן הערוךבמנם א
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 די כקה רטמא שנמרה אלאשו  זאמתלא באשה להאמין ליתן נם  אפק  סש  יז  בנידון  דידן"פיל
 .אמנת נאינה שהלכה לעיקר הפוסקים הן מרבה הלדעתו, העלה בניגרשש

ד  הסובר  כי  אמתלא  זו "האחרונים  האריכו  לבאר  את  סתירת  דברי  הראב,  זאת  ועוד.  ב

שאם אמרה לאחר מיתת : "שבתחילה כתב. מועילה" לא  אמרתי  אלא  כדי שיגרשני בעלי"ש

לא  לא  הודית  על  עצמו וה,  בעלה  לא  אמרתי  אלא  כדי  שיגרשני  בעלי  למה  אינה  נאמנת

, משמע  שסברתו  היא  היות  ודבריה  לא  התקבלו".  הודאה  לאסור  ולא  נתקבלו  דבריה  כלל

והרי  אשה  שאמרה  אשת  איש  אני  ואחר  כך :"ובהמשך  כתב.  אין  להתייחס  כלל  להודאתה

אף  בזו  אם  היתה  קטטה  ביניהם  אמתלא ,  אמרה  פנויה  אני  ונתנה  אמתלא  לדבריה  נאמנת

משמע  שאף  אם  אנו  מקבלים  את  דבריה  לגבי  הזמן  שלאחר  מיתת ,  "מנתגדולה  היא  זו  ונא

, עיין  בזה  במשנה  למלך  על  אתר.  י  אמתלא"מכל  מקום  האשה  נאמנת  לחזור  בה  ע,  בעלה

ז מהדורא תניינא חלק ד סימן כז "מ' ד וסי"מ' ג סי"ח' ת שואל ומשיב ומשיב מהדורא א"שו

ע "ארץ  צבי  על  שו',  ס'    סי)ווידנפלד(ב  כוכב  מיעק,  מהדורה  חמישאה  סימן  פג,  ו"ע'  וסי

כ  בזה  הגאון רבי דוד קרלינר "ועיין  מש.  ח"י'    סי)ל"י  כהן  זצ"הגר(דברי  יוסף  ,  ל"ז  סק"אבהע

 .ח"ב דף ריז אות ע"ל בספר יד דוד ח"זצ

 כולה  יהאשהד  ש"ראב  הברי  דת  אירשפ'    חימן  סעזר  הבןק  א"הדו  מיהודה  בודעת  נ"בשוו
 ברי  דל  שראשון  הלקו  חת  אפרש  לכתבו,  בריו  דל  ששני  ההחלק  מנראה  שפי  כאמתלא  בחזורל
 : ל"זהד ב"ראבה

 צמה  על  עודית  הא  להריל  ו"זה  בכתב  שהשגה  בםד  ש"ראב  הדברימ"
 לא  שהן  כאשת  בוקא  דשמעמ.  ש"ע'  כו  ולל  כבריה  דתקבלו  נלא  ואיסורב
 ףא,  רצון  בזינתה  שבעלה  לאמרה  ששראל  יאשת  בבלא,  לל  כבריה  דתקבלונ

 ענין  לבריה  דתקבלו  נברמ  כ"מ,  עלה  בל  עאוסרה  לבריה  דבלותק  נלאש
 דבריוד  ב"ראב  המז  רה  זדברו.  מתלא  אהני  מא  לובכ  ש"א,  תובתה  כפסדה
 תקבלופ  נ"כ  עהן  כאשת  בם  גא  הקשה  דלאא.  בריה  דתקבלו  נלא  שאמרש
ב "ע'    צף  דנדרים  בם  שרבאל  כ"יי  קנן  אהריד,  תרומה  בוכלת  אאינה  שבריהד
 נו  אריכיןה  צ"בלאד,  שיא  קא  לא  הםג.  עלה  בחייב'  יפ  אתרומה  באסורהש
 איה  רביא  מיכף  תשוב  ובריה  דתקבלו  נלא  שטעם  התבד  כ"הראב  שתרץל
 שנותנת  כנאמנת  שני  אנויה  פאמרה  וחזרה  וני  איש  אשת  אאמרה  שאשהמ
 שויתה  ובריה  דתקבלה  נני  איש  אשת  אאמרה  ששעה  בם  שהריו.  מתלאא
 וונהד  כ"ראב  המנםא.  אמתלאב  ותרתה  מ"אפ  ואיסורא  דתיכה  חנפשהל
 תובה  כלעניןב  ד"ק  כ"ו  ס"ט  קימן  סחוקק  מחלקתש  ה"פ  מ"  עמו  עחרתא
כ "או,  ש"ד  ע"ב  מיצאה  שאחר  למתלא  אועלת  מינה  אבממון  שבר  דהואש
 סורה  אינה  ארומה  תענין  לגם  ובריה  דתקבלו  נא  להן  כאשתד  ב"ראב  הוונתכ

ד "הראב  להני  ממתלא  אנותנת  ווזרת  חם  אבלא,  דבריה  בעומדתכי  אם  ב
 ידי  מפסיד  תלא  שדעתה  במכהז  ס"  עתחילהכ  מ"או,  כהונה  למו  כתרומהל
ד "ב  מצאתה  ביכף  תכתובה  הל  עשראל  יאשת  בבלא,  מתלא  איתן  לבידהש
, אמרה  קקושטא  דאו  לי  אענתה  טהחזיק  לסמכה  נה  מעלו,  אמתלא  הבדהא
 ניהןי עותנות נשראל ינות בהיו ילא שבעלה  לותה  אתירין  מנוכ  א"אעפ  שאףו
 מתלא  אה  לועלת  מינה  אובמ  ש"מ,  בעליהן  מצמן  עמפקיעות  ואחריםב
 וגע  נם  אק  רמתלא  אועלת  מאינהד  ש"ראב  הסוברו,  דבריה  מיא  התחזורש
 יוןד  כ"ב  מיצאה  שחר  אלאיסור  וממון  לנוגע  שיכא  הבלא,  חוד  לאיסורל
 אמתלא  ההני  תלא  שממון  לבריה  דנתקבלו  וממון  למתלא  אועלת  מאינהש
, לל  כממונא  דררא  דליכא  דני  את  איש  אשאמרהכ  ב"או,  איסורל  ם  גתקבלונ
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מ "מ,  תחילה  מבריה  דנתקבלו  שףא,  ני  אנויה  פומר  לאמתלאכ  ב"ח  אאמנתנ
 ".יתן לבידה שמתלא אל עעתה דמכה סיכףת

 ןיענ  לם  גמתלאאועיל  ה  תאלבר  כ,  מון  מןיענ  לאשה  הברי  דנתקבלו  שאופןי  ב"נוב  הדבריל
נידון ד  ב"ראב  הדעת  לם  גן  כעלו.  א"י'  סי  בם  שהלכה  לכריע  הכןו.  ד"ראב  הדעת  לף  איסורהא

 .מון מעניין לבריה דנתקבלו שיון כאשה להאמין לקום מיןאדידן 

 : ל"זו ו"ק כ"ס' ו' סי במואל שבית הקדימו הבר כבאמתו

 אשת  בלא  והן  כאשת  במתלא  אמהני  דה  זין  דכתבד  ש"ראב  מדייק  לאפשרו"
 בריה  דפי  לכתובה  הדהפסידה  מהני  מלאל  ד"סא  ד"ד  ה"כ  פשראלי

 "  ו"טק' סיש ב"מ כראשוניםה

 לל  כבדרך  שפני  מזה  במתלא  אועילה  מלא  שטעם  הדעתו  לי  כראהש  נ"ב  המדברי  שלאא
 . תובתה כמי דת אהפסיד לטטה קגלל בסכימה מינה אשהא

 : ל"זד ו"ראב הברי דת אבארט ל"נ' יז ס"בהע אופר סתבת כ"שו בתב כו זברא סעיןכ

 הך  בליו  עחולקם  ו"רמב  דוותיה  כיה  ליתד  ל"ראב  דגםה,  עתה  מאומרו"
, אומן  תולי  אספק  לפשה  נחתה  מאחר  בתנה  נעיניה  ששום  מאפשרד,  בראס
 עלה  בחת  תהיה  תאומן  תא  לאםו,  בורהפ  ד"  עפסדת  משאינה  כווקא  דהז
 שת  אמוכ,  ידי  משמפסדת  כבלא,  פשה  נביזה  שק  רפסידה  הלא  ומקדםכ
 וכלים  אהיו  שזמן  בהן  כאשת  בוא,  תובתהכ  מפסדה  שצון  רטענת  בשראלי

 א  לאםו,  ספק  לפשה  נחית  מא  לוודאי  בתרומה  בוכלת  אאיןד  ד"מ  לרומהת
 כן  ללל  כבריו  דתקבלו  נלא  שיוןד  כ"ראב  הכתב  שהוז,  פסידמ  ת"  מאומןת
 שם  דגם  הני  איש  אשת  אאמרה  ממתלא  אמהני  דאיה  רמייתיו,  מתלא  אהנימ
 ". מובן כהכא דהך ללל כמיא דא לבריה דתקבלו נפילוא

 אופןבו אפילו את זכותה באכילת תרומה  אתובתה כת אהפסיד לוכנה מינה אאשהש,  היינוד
 .בריה דתקבלו ים אספק ועצמה במזלזלתש

 אשר  כבפרטו,  כתובה  המי  דחוב  לשיבות  חייחסת  מינה  אאשה  שבזמנינו  שפשיטות  בנראהו
 ין  אזיא,  כתובה  הוספת  תמי  דה  לעהגי  מא  למקרים  הרוב  בלכהי  ה"עפו,  התגרש  לעוניינת  מיאה
 אמתלא  באמנת  נאשהד  ה"ראב  העת  דלפי  וופר  סהכתב  ומואל  שבית  הל  שו  זסברא  לקוםמ
היות  שלשיטתו  הטעם  שאין ,  יהודה  בנודע  הברת  ספי  לק  רדון  לקום  מישו.  אחר  בתנה  נעיניהד

הממון י  להאמינה  באמתלא  הוא  לא  מחמת  הפסד  הממון  אלא  בגלל  שלא  מועילה  האמתלא  לגב
 .האיסורן אינה מועילה גם לגבי עני

 : ל"זי ו"נוב הברי דל עתבב כ"ק י" סם ששובה תבפתחיו

 יצאה  שחר  אלממון  ואיסור  לנוגע  שהיכא  דםב  ש"נו  הברת  סגוף  בהנהו"
 כבר  דכתבו,  הני  מא  לאיסור  לם  גממון  למתלא  אועיל  מאינו  שיוןכ,  ד"במ
 תשובה  הנהה.  ש"  עה"רא  הדברי  מו  זסברא  לאיה  רחרת  אתשובה  ביארב
 ם שנראה הכפיו, )ג"קד ס"ז ס"מ' י  סקמן  ליובאו('  סימן סספרו ביא הלא החרתא
ז "ס  מ"א  ס"מ  רהגהת  בהובאש(,  ה"רא  הדברי  באחרון  הירוש  פעיקר  לותר  יופסת
 קפצו שגמרא באמרו שאמתלא הל עקאיד, )מתלאמ א" לפלוני  לתקדשתי  נאמרהב
 נגד  דשוםמ,  פלוני  לאמרה  בניא  מה  ללכןו,  הוגנים  מאינם  שנשים  אליהע
 כותו  זל  עם  גוא  ההאמתלא  שיכא  הבלא,  מתלא  אה  לית  להודית  שכותוז

  לא שראל  יבאשתד'  כ  שאןש  כ"ב  הברי  דגם  שראה  נקצתו.  ה"רא  הודהמ
 ובה  טאינה  שכיוןו,  ד"ראב  ההזכיר  שמתלא  אלכ  ע"  גאיק,  מתלא  אנימה

 אי  הכוליד,  תובתה  כהפסידה  דיכא  הנילא  מה,  לה  עקפקמ  פ"ה  ההריש,  כ"כ
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 כתובה  ההפסיד  לם  גה  ליה  הכדאי  שובה  טחרת  אאמתלא  בבלא,  בדה  עאל
ה מז  מ"א  זותריםש  ס"ב  הברי  דהיו  ילא  שירשפי    אתבזהו.  מהני  דפשרא

 ".  ק"דוש ו"א ע"ק ל"ו ס"טק' סיש ב"מ לאן כתבשכ

 ניםראשו  הדבריה  באשה  האשר  כועלת  מאינהש  ש"ב  הדברי  בבואר  מו  זמתלא  אגביפ  ל"כע
 .ג"קס' ו' י סעקב יישועות הל שעתו דן כם גיא הכךו. תובתה כת אפסידהה

 ל  עוסיף  הבתשובהש,  בריו  דסוףו  ב"טק'  י  סלמה  שכמת  חהגהת  ביש  לציין  למה  שכתב  ודע
 .ע"כ למתלא אהני מא לרצון בטמאתי נבאומרתש, ש"ב הבריד

 ועילהד  מ"ראב  העתלד  שסוברו,  יהודה  בהנודע  ומואל  שבית  הל  עולק  חאיר  מבית  הולםא
 פני  בתב  ככןו.  תובתה  כת  אמפסדת  שף  ארצון  בטמאתי  נאמרה  ששראל  יאשת  בםגו    זמתלאא
 נודע  הסברת  כזה  בברו  סלא  שפוסקים  האר  שדברי  מראה  נכןו.  1ש"יי  עאריכותט  ב"ק  י"  סשהמ
 .יהודהב

 דון  לישו.  ד"הראבם  ו"רמב  החלקו  נו  זמתלא  אדיןברוב  הפוסקים    לעולה  מן  הדברים  כיה
 .גט הת אקדם לדי כרק וך אטמאתי נאמרה שאשה להאמין ליתן נמעשה ללכה הםא

דן  באשה  שאמרה  טמאה  אני  לך  וגרשה '  סימן  ב'  ת  דברי  חיים  אבן  העזר  חלק  ב"בשו.  ג

אם ,  ואחר  כך  נתנה  אמתלא  לדבריה  ואמרה  טהורה  אני  באמת  והחזירה  בעלה,  בעלה

 : ל"וכתב וז, להפרישה מבעלה

 ה  פמעשה  ללכה  העליתי  הקל  לתהלהו.  בים  רשו  דבר  כה  זדברב.  שובהת"
 ה  זל  עכתבתיו.  ובה  טאמתלא  בהחזירה  לכתחילה  להתירה  לזה  כמעשהב
 ..." מני מתשובה האבדה נך ארורות בראיות בשובהת

 : ל"ז ותב כלבסוף ואיר מהבית ויהודה בנודעה' שו תדברי בהאריךו

 א  להרי  שכתב  שמהד  ב"ראב  הברי  דפירש]  תיא  [זה  לזכינו  שחרי  אהנהו"
 הני  מא  להכתוב  לגון  כמקצת  לתקבל  נילו  אפירוש  האיןד,  בריה  דתקבלהנ
 זה  כרקו,  וונתו  כיפך  האדרבאד,  ל"  זיהודה  בנודע  ברן  מירש  פאשר  כמתלאא
י "  עק  ראסרת  נשה  אאין  דברי  כהוי  ונאמנת  דאשונה  רלמשנהד,  בריו  דירושפ
 כקינוי  דתוח  פתח  פמו  כהוי  דומר  לצריךו,  )א"ע'    טתובותכ'  יע(  סתירה  וינויק
 כבר  שיון  כמתלא  איתן  לנתאמ  נאינהו,  דה  יל  עלקין  מובכ  ש"א,  מי  דסתירהו
 תקבלה  נא  לחרונה  אלמשנה  דיון  כבלא,  דותה  ענגמר  וין  דבית  בעידהה
 להפסיד  ותרומה  לצמה  עגד  ננאמנת  דהינ,  בעלה  למותרת  וגמרי  לבריהד
 ויכ  ה"א,  אמינה  הא  לדות  עטעם  מבלא,  עצמו  לחוב  לאמן  נאדםד,  תובתהכ
 נתנה  וני  איש  אתש  אאמרה  שאשה  בהריו,  איסורא  דתיכה  חפשה  נוויא  שקר
 שוויא לאמנת נק רהויו, בריה דתחזקה נלאד, ל"ז חאמינוה הדבריה למתלאא
 חרונה  אמשנה  לן  כמוכ,  מתלא  אם  שהני  מכי  השום  מאיסורא  דתיכהח
 תיכה  חוויא  שפשה  נגבי  לק  רלל  כדות  עטעם  מימנוה  הלאד,  ך  לני  אטמאהב
 שמיא  משר  אררו  בי  לראה  נהז,  מתלא  אהני  מלזהו,  עצמה  ללחוב  ואיסוראד
. קדושים  העיניהם  מנשמטו  שברים  דכמה  בהתגדר  לקום  מבותי  אי  לניחוה

                                                      
 ם  גמתלא  אועילהד  מ"ראב  הלדעת  שיון  כיהודה  בנודע  הל  עחלוק  לכתבו  ש"ו  ס"טק'  י  סאיר  מבית  בוד  עעיין  ו1

 הביאא  ש"קס'  פ'  ימ  ס"וח  ח"קצוה  בם  גיןועי.  ד"ראב  העתדי  "פז  ע"מ'  ימ  ס"וע  ח"שו  בנפסק  שכפי  וממוןב
 יהודה  בנודע  הדברי  לתירה  סהווים  מינם  אלו  אברים  דולםא.  ממון  במתלא  אהני  מם  אאחרונים  החלוקתמ
 לטעון וחזור לכולה יאינה שלא אממון בועילה ממתלא אי כראהב נ"ק כ" סם שחוקק מחלקת המדברי שיוןכ
 .ש"יי עממון מיסור אשאניד ד"ב לוץ חשיצאה כפטורל חיוב ממון מענין לאמתלאב
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 וי  ההגט  דומר  לאיןו.  שראל  יאשת  בפילו  אהני  מובה  טאמתלא  דרור  בלכןו
... גרשך  מני  אנות  זשום  ממרו  אא  להלאד,  מעשה  בבריה  דנתחזק  שמוכ
 ם  אתיע  דפי  ללכןו,  תגרשות  מנועות  צכמהד,  לל  כוכחה  הינו  אגט  המעשהו
 ".לום שהיה וותה אפרישין מאין שובה טאמתלא הראהנ

 : ל"זו'  גימן סם שיים חברית ד"שו בתב כודע

 אומדנא  וובה  טברא  סיש  שין  דהבית  ליטב  היכרת  נהאמתלא  שאם  בשבתיה"
' יע  ס"הק  א"הדומ(ל  "י  ז"הנוב  כדלא  וותרת  מאמתלא  החמת  מטמאת  נאמרהש
 אחר  בותנת  נעיניה  שמתלא  אדוקא  דכתבל  ש"  זמואל  שהבית  כקר,  )א"יו'  ח
ת "  כעלת  מאיתי  רהנהו.  הני  מחרינא  אמתלא  אבלא,  שראל  יאשת  בהני  מאל
י "הנובד,  ן  כא  לזהו,  יהודה  בנודע  הם  עמואל  שבית  הברי  דעיניו  בוהש
, הני  מחרינא  אאמתלא  דתבל  כ"ש  ז"הבו,  הני  מא  למתלא  אשום  שחליטמ
 שוםש  מ"ב  הדברי  כפסוק  להחלטתיו.  )א"ק  ל"ו  ס"טק'  יס(  הדיאש  ב"עוי

 ]א"ק  כ"  סםש[  חרון  אקונטרס  בן  כסק  פפלאה  הספר  בגםו.  כתבתי  שראיותה
 . "חרונים אכמהו

 : ל"ז ותבה כ" לימן סם שיים חברית ד"בשוו

 י  כאםו,  הימנא  מלמא  עכולי  לובה  טבאמתלאו,  ובה  טמתלא  אנתנה  שגםו"
 לקו  חאחרונים  הלכ  מעטכ,  חמירמ)  א"י'  סיו'  ח'  יק  ס"הדמ(ל  "  זיהודה  בנודעה
 ".ליוע

ין   אאחר  בתנה  נעיניה  דמתלאאבל  בא,  ובה  טמתלא  אריךצדעתו    לי  כדבריו  מראהנד  "ענול
 .ם"להאמינה מפני שיש לחוש לשיטת הרמב

 רבניד  ה"יה  בלד  ש"ס  פובאל  ה"צ  זדסי  ע"גרה'  כבל'  כ'  יז  ס"בהע  אעקב  ידותת  ח"שו  בםג
 יצאד  ש"ס  פל  עערעור  בדןש,  לטיו'ב  ז"גרה  ולישיבש  א"גרי  הדסי  ע"גר  הל  שהרכב  בגדולה
. ק.    אם  עהנשא  לה  להתיר  למערערת  הטעם  מהוגשה  שקשה  בודותא,  חיפה  ברבניד  ה"בימ
. ו  לאסורה  שלה  שגירושין  התעודת  בנרשם  ומו  עלהתחתן  מותה  אנע  מדין  הבית  שאחרל
 היאד  ש"יה  בפני  בהודית  ואמרה  שמה  מה  בחוזרת  וכחישה  מיא  הי  כמבקשת  הענה  טבקשתהב
 היו  ויותה.  ל.    מבעלה  מהתגרש  רצתה  לי  כך  כענה  וטלל  ככון  נהזאין    שןוימכ.  ק.    אם  עיהח
 לא  שיא  האמת  הבלא,  עלה  ביגרשנה  שדיכ'  נז  הם  עחיה  שך  כתגיד  שה  לאמרו  ויניהם  בטטותק
 . לל כמו עיתהה

 : ל"זה בחלטתו הת אתן נדין היתב

 דין  הבית  בהצהיר  המבקשת  העמים  פמספר  ואחר  מבקשה  הת  אוחיםד"
 מאחרו,  עמים  פמה  כן  כאמרהו.  ק.    אםע.  ל.    מבעלה  מרושיה  גפני  לחיהש
 א  להיוםו,  איסורא  דתיכא  חנפשיה  אויא  שדין  מליו  עאסרה  ניא  הך  כאמרהו
 ". סתברת ממתלא אל כשמיעהה

 :ל"זה בגדולד ה"יהי ב" ענפסק ורעור עאמור כוגש הו זחלטה הלע

 מערערת  הנתנה  שו  זמתלא  אהניא  מם  אה  זןעני  דוצאי'  נז  הל  כפי  להנהו"...  
 ל  עליגם  פ"הרמב  דראה  נברים  דל  ששטן  פפי  לעודו.  מחלוקת  בנוי  שדברה
כ "ג'    וימןז  ס"אהעע  ב"טוש  הם  גכןו,  מתלא  אהניא  מלאל  ד"סד  ו"ראבה
 מתלא  אהני  מלאם  ד"הרמבל  כ"כ  ס"  גלוק  חום  שלאם  ב"רמב  הברי  דתבוכ
מ "ההו:  "כתבו,  ד"ראב  השגת  הכתבשי  "ב  ברן  מדברי  מצת  קדייק  לישו.  וז
" חהד"מ  "הה  וכתב  שה  זלשון  מנהה.  'כוו"  עם  טנתןד  ו"ראב  הברי  דחהד
 כתוב  לו  ליהכ  ה"אלד,  ד"הראב  כלאי  ד"ב  הדעת  דוכיחמ,  ד"ראב  הבריד
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 ברי דלפיל ד"ס דשמע מחה  דמדכתבו,  ירץ  תוד  א"ראב  השגתה"  שבי"ה  "הו
 בלי  מצורתום  כ"רמב  השון  לביאע  ה"טוש  בלכןו,  ד"ראב  הברי  דדחומ  נ"הה
ם "רמב הדעת בירמאת יב הובר סכןו. ק"דו וולק חום שו אלוק חום שהזכירל
ת יב  הבלא,  ע"טוש  העת  דם  גיא  הכן  שממילאו,  ש"עויד  י"ראב  הל  עפליגד

י "והר  מעת  דכןו.  ש"עויי'  כו  וממון  במתלא  אהניע  מ"להשו  דובר  סירמא
ע "שו  העת  דה  מבלא,  ד"ראב  הל  עליגי  פהטורם  ו"הרמבג  ד"  לסימן  בלויה
ל "  סלבוש  הגם  דאייתי  דם  שפוסקים  האוצר  בעייןו,  לום  כזכיר  האל
 ברי  דכתבא  ש"קי  סםז  ש"  טעייןו.  ועילה  מינה  איגרשני  שדי  כאמתלאד
 מוכחו,  ש"י  עללד  כ"ראב  הדברי  מזכיר  הלאו',  נז  המתלא  אהני  מלאמ  ד"הה
 ין  אלכן  ומחלוקת  בינו  שדבר  הנה  היהיה  שיךפ  א"עכו...  מ  "ההל  כ"ס  דזהמ
 ".ו זמתלאי א" עכתחילה להתירל

   

ם  יש  לדון  שבנידון  דידן  האשה  נאמנת  ליתן  אמתלא  לדבריה "אולם  גם  לדברי  הרמב.  ד

עמוד (א  "ר  כרך  י"וזאת  כפי  הסברא  שהועלתה  בפד.  שאמרה  טמאה  כדי  שיגרשנה  בעלה

ה  אשה  נאמנת ד  הרבני  בצפת  אם  הלכה  למעש"  שם  הובאה  מחלוקת  של  דייני  ביה)325

אביטן  פירש  את  דברי .  הדיין  הרב  מ'  כב.  לומר  שאמרה  נטמאתי  בגלל  שרצתה  להתגרש

 :ד כדלהלן"הראב

 גם  שוברם  ס"הרמב  שרמוזל,  אמתלא  בהאמינה  ליש  שמר  אתחילהב"
 עלה  בחיי  בהחזקנוה  והן  ככל  לנאסרה  ששום  מהאמינה  לין  אאמתלאב
, וחזקה  הלא  וודאתה  התקבלה  נלאד  ש"ראב  הותבז  כ"עו.  הן  ככל  לאסורהש
 לא  שדי  כלל  כעלה  בחיי  בודתה  הא  לכאילו  וודאתה  ההרחיק  לש  יאדרבאו
 ק  ראילו  כודאתה  הל  עדון  לש  יעלה  בות  מאחר  לרקו,  ניה  בל  עעז  להוציאל
ם "רמב  הלשון  בדוקדק  מה  זכלו,  אמתלא  בה  בחזור  ליכולה  וודתה  היוםה
 .    ם שייןד ע"הראבו

 חת  תהודאתה  בעמדה  שזו  בק  רחלקונד  "הראבם  ו"הרמב  שזה  מעולהה
 מתלא  או  זין  אלכןו,  ה  לאמין  הלא  שראתה  שי  פל  עף  אה  בזרה  חלא  ועלהב
 חרונה  אשנה  מקנת  תוד  ז"ראב  הלדעתו,  ם"רמב  הדעת  לאחר  בתנה  נעיניהש
 למא  עלכוליל  ש"  יידן  דנידון  בה  זלפיו.  עלה  בחיי  בלל  כודאתה  הקבל  לאל
 גרשה  לצווה  מא  לבעלהפ  ש"אעד,  אחר  בתנה  נעיניה  שו  זמתלא  אהנימ
 ".)ד"ל' י סדוואהם פ"מהרב' עיו( יגרשה ואמינה יהוא שו בהכירה שומר לכולהי

 : )324' מע( םר ש"פד בקודם מכתב שמה למשך הינם הלו אבריםד

ב "ט  ע"  פנדרים  באשונה  רמשנה  להריו?  מירי  גינא  דשים  נכיו...  שה  קולםא"
 חרונה  אלא  ואשונה  רשנה  מתיודע  שי  מכיו,  נטמאה  שומר  לאמנת  ניאה
 בואר  מרימ  ה"מ,  האמינה  לייב  חעלה  באין  שוא  הכוןנ,  עודו?  ותה  אזניחיםמ
 ומר לכולה ין כם אגרש לייב חאמינה מאם ש)'ו' עיו ס"טק' יע ס"הע א"שוב(  םש
  ... יגרשנה  ויאמינה  שברהס,  עלה  ביעות  דמכירהה,  היא  וי  ליאמין  שברתיס
 ראתה  שי  פל  עאף  ועלה  בחיי  בה  בזרהח  לא  שיירים  מ"הרמב  שראה  נכןל
 עיניה  שמתלא  או  זין  אן  כל  עהודאתה  מוזרת  חותו  מאחר  לרק  ואמינה  הלאש
 ".עלה ביתת מאחר למרה אםל א"נד ה"ראב הלשון משמע מכןו. אחר בתנהנ

אשה   הה  בזרה  חלאשאופן    בוקא  דדבריו  נאמרו  שוכחה  היןם  א"רמב  הל  שלשונו  מהנהו
א   לזהש,  חר  אכהן  לאשה  הל  שישואיה  נןינ  עוא  הם  שנדון  שהקר,  עלב  הות  מחר  אד  עהודאתהמ
 כהן  להינשאלכבר  לא  תוכל  ,  חמת  הודאתהנה  מרש  יגם  אהריש,  על  הבות  מאחר  לק  רייךש
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 שראתה כוקאדבריו נאמרו ם שד"רמב  הברי  דת  אהעמיד  לכרח  הין  אל  כןע.  רושה  גיותה  הפאתמ
 . בעל היתת מחרא לד עהודאתה מה בזרה חאכ ל"אעפ ואמינה הלאש

 יגרשני  שדי  כלא  אמרתי  אאל  "עלה  ביתת  מאחר  לשאמרה  כפירוש  ביברד  ד"הראב  שאףו
 מרה  אלא  שאופן  בוקא  דואד  ה"הראבם  ו"רמב  הל  שהנדון  שהוכיח  ליתן  נכאורה  למזהו"  עליב
 ש ין כאםו,  ירושיה  גאחר  לו  אותו  מאחר  לם  איכ,  עלה  בם  עיה  חעודה  ביד  מאמתלא  הת  אאשהה
 י  פל  עף  אעלה  בחיי  בה  בזרה  חשלא  כרק  וובה  טמתלא  אוי  היד  מה  בזרה  חםם  א"מבלהר  דומרל
 וכחה  הו  זין  אולםא.  מתלא  או  זין  אהודאתה  מוזרת  חותו  מאחר  לם  אי  כאמינה  הלא  שראתהש
 עלה  בחת  תבעודה  שיון  כבעל  היתת  מחר  אק  רתחיל  מנדון  הל  כלדבריו  שיוןד  כ"הראב  מרורהב
 דעת  בסברא  מך  כומר  לש  יקום  ממכל  שלאא,  ם  שמלך  למשנהב  פירש  שכפי  ויסור  אליה  עיןא
 : ל"ז וכתב ש)עלמאח( משנה המרכבת בעייןו. ם"רמבה

ט "  פוף  סבנוש  ר"כמ  ותרומה  למתלא  אמהני  דוא  המת  אודאי  דנראה  הכפיו"
 אחר  לאסורה  דדאי  ותרומה  ליד  ממתלא  אתנה  נא  לם  איהומ,  ישותא'  הלמ
 ". מתלא אהני מא לשוב וחר אכהן לותומ

 חר  אד  עשהמתינה  כרק  ויד  מאת  זשאמרה  כועילה  ממתלאם  א"רמב  הלדעת  שוונתו  כנראהו
 .ועילה מינה אבעל היתתמ

 ירזוד  ז"יה  בכן  וה  לאמין  ההבעל  וטמאתי  נמרה  אהאשה  שנידונינו  בריה,  דברים  הנים  כםא
 . מתלא אדי יל עה בחזור לאמנת נלמא עכולי לבריה דגלל בגט התא

 : ל"ז וכתב וו זברא סעלהה'  חימן סעזר הבןק א"הדו מיהודה בודעת נ"שו בבר כבאמתו

 ראתה  ואנסתי  נאמרה  שהן  כאשת  ביינומ  ה"הה  לאפילו  שומר  לאפשרו"
 חזור  ליכף  תה  ליהכ  ה"א,  בעלה  לותרת  מנשארה  ובריה  דתקבלו  נלאש
 הד מ"הה דאפשרו, אמרה קושטא קדאיו, יכף תה בזרה חלא דכיוןו, דבורהמ
 ה  בזרה  חא  לם  איינוה,  תרומה  בוכלת  אאינה  דדריםנ'  ס  מישלה  בם  שאמרוד
 נתנה  ויד  מה  בזרה  חם  אבלא,  עלה  בגבי  לאמנת  נאינה  שה  לאמרו  שידמ
 ". תרומה לם גותרת מעלה בנאת ששביל בק רן כאמרה שמתלאא

 : ל"ז וכתב ומשיך הולםא

 דלא  מכתב  שמגיד  הרב  הברי  דל  ששטן  פגםו.  למוד  תצלי  אריך  צהדברו"
, הני  מא  למתלא  איכף  תתנה  נאפילו  ששמעמ'  כו  ורומה  תענין  להכיב  פלגימ
 ".רומה תענין להכי בפלוגי לוה הכתי אהני מאיד

 מעשה  ללכההסק    י  פימן  סעזר  הבן  אופר  סתבת  כ"שוב,  יהודה  בנודע  ליה  למספקא  דאימ
 :ל"זו

' פי  אהניע  מ"כ  לבריה  דכח  מעלה  בגרשהג  ש"כה  בפני  למחשבה  בעלהו"
ם "רמב  דטעמאש  ד"פמל,  ן  כמרה  אאחר  בתנה  נעיניה  שוםש  מזו  כמתלאא
 ודאי  ומפסדת  דיכא  המקצתו  בו  לודהד  מ"הראבו,  ספיקא  לפשה  נחית  מלאד
 וכל  תז  אאמינה  מעלה  בםל  א"יו,  אורךש  ב"מ  כאומן  תשלא  כםג'  בריפ  ד"ע
 לא  שבה  לבטוחו,  מיד  תלדבריה  וה  לאמין  מי  כעלה  בפש  נידעה  שומרל
 לה  שמתלא  אהנימ,  אמת  הל  עמודה  וה  בוזרת  חהעתו,  גן  מל  עפשה  נבזהת
 וכלמ  ת"מ',  דברי  בתובה  כמפסדת  שגם  השראל  יאשתה  ב"הו,  ם"רמב  לםג
 ותנת נאם ומאמינה שפנינו להרי ומאמינה שבעלה בדעה ייכ, ו זמתלא אתתל
 לא  דנדריםב'  וסש  ת"מ  באיר  מיתב'  סיכ  ב"כו,  ה  להאמין  שם  גהני  ממתלאא
 וא,  ראשונים  הדבריה  משחוזרת  כקא  דונסתיא  נאומרת  ווזרת  חם  אהנימ
 מרה אמה למתלא אבלא, הני מא לה זאונסב' י הדעתה שבריה דפרש לוציםר
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 רשה  גשכברה  ב"הו,  פורשכ  מ"כ  שיבמותש  ב"ש  ימביא  והני  מך  כתחלהב
 חושש  שלא  אה  למאמין  שפני  מרשה  גא  לם  אפילו  אהני  ממתלא  אנותנתו
' ראוי  דהובה  אבני  בביאו  הלמיבירושו.  טאין  חחיל  דדם  אהואו'  דבריל
 ן  מיתרחק  שעלה  בפש  נידעה  שומר  לוכל  תאמנת  נאינה  שגם  הגרשהל
' יי  ס"נוב  כדלאו,  עיקרא  מספק  הבית  ללל  ככנסה  נלאו,  ו  לדומה  וכיעורה
 ין  בהני  מנותנת  שאמתלא  בלפנינו  שנדוןז  ב"כ  מנו  ליצאו...  ד"נלפענא  כ"י
, אחר  בותנת  נעיניה  שפני  מאמתל  אותנתנ'  יה'  אפיו,  ד"ראב  ליןם  ב"רמבל
 גירושין  בעמים  פותה  אהתרהו'  דברי  לאמין  מבעל  ההוא  שאחר  מהנימ'  יה
 ".ד"ענ למסתברא דברתי ספי להני מזו כמתלאא' פיא

 וד  עשנםי.  ם"רמב  הדעת  בשנה  ממגיד  הל  שירושו  פפי  ללא  אינה  או  זיתר  הברת  סיכ,  צוייןי
 מתלאאשה  אינה  נאמנת  כלל  ליתן    אםפיהם  ול"רמב  הל  שדעתו  באחרונים  הל  שירושיםפ
ולפי  זה  ברור  שלא  שייך .  אחר  בתנה  נעיניה  שמתלא  אוקא  דלאוודבריה  שאמרה  שנטמאה  ל

 .ל"פ סברת הכתב סופר הנ"להתירה להינשא ע

 .ם פדוואה"ת מהר"ד מדברי שו"אולם באמת מצינו מקור להלכה כדברי הראב.  ה

 : פסקנ'  ועיףו ס"ט קימן סתובות כלכותע ה"בה ארוך עשולחןבהנה ד

 ה  זדבר  לוששין  חיןא,  זינתה  שומרת  אהיא  שלאא,  זינתה  שדים  עיןא"
 מה  ותוספת  ויקר  עתובתה  כיבדה  אבלא...  אחר  בתנה  ניניה  עשמאד,  אוסרהל
 ". ו להכניסה שמה מעין באינוש

 : א"רמ הכתבו

 גהותה(  אמנת  נן  כתחלה  במרה  אמה  לדבריה  למתלא  אנתנה  וה  בזרה  חאםו"
 ". )קדושין דרדכימ

 :ל"ז וסקט פ"ח ס"עק' י סם שרוך עבשולחןו

 עיניו  באמן  נוא  הםא,  ותקת  שהיאו,  ינתהז:  ו  לאמרו'    אד  עבא  וה  לינא  קאל"
: גהה.  ו  לותרתמ,  או  לאםו  ;תובה  כיתן  ווציא  ישנים  כליו  עומכת  סדעתוו
ו "טק'  י  סעיל  לנתבאר  שמוכ,  זנתה  שו  לומרת  אצמה  עיא  הם  אדין  ההואו
 ינוא,  רחה  כעל  בשה  אגרש  ללאג  ש"  ררם  חיש  שזה  הבזמןא  ד"יו.  '  ועיףס
ק "מהריד  ו"כ  פיימוני  מגהותה(  עד  הדברי  למאמין  שו  אמאמינה  שומר  לאמןנ

 ל  עף  אמאמינה  שאומרו,  אחרת  בתן  ניניו  עמא  שחיישינןד,  )א"שיי  ב"  קורשש
. ג"  ררם  חבטל  לגרם  ומאמינה  שאומר  של  עותו  אמנדיןו.  אמין  מאינו  שיפ
 ותו  אכופיןא  ד"יו.  אשה  העת  דלא  בגרש  לוכל  ילא  שקום  מכל  בדין  הואהו
, עד  הדברי  למאמין  שאומר  שי  פל  עף  א)אומר  הרק  פרדכימ(  מה  עמשמשו

 חזרה  וך  לני  אמאהט:  עצמה  במרה  אפילו  אוא,  ודה  מינה  אהאשה  שאחרמ
 ש  יבלא.  ו  זברא  סי  פל  עי  לראה  נןכ.  ראשונים  הדבריה  למתלא  אנתנהו

ם "הרמב  משמע  מכןו,  ק"מהרי  בםש(  אמן  נזה  הזמן  באף  דהו  ליראסב  וולקיםח
 ".)ד"כפ

, אמנת  נדבריה  למתלא  אנתנה  וה  בזרה  חאם  שללו  המקומות  השניא  ב"רמ  הכתב  שמהמ
יא   הה  מאיה  ריןא,  אמינה  מהבעלפ  ש"עא,  מתלאי  א"  עה  בחזור  לכולה  ויתובתה  כפסדת  מאינהו
לא  אמרתי  אלא  כדי  שיגרשני  בעלי  או  שלא ש  מתלאאד  בנותנת  "ם  והראב"נידון  הרמב  בעתוד

, ובה  טחרת  אאמתלא  לכויןתא  ה"רמ  שהיתכן  שיוןכ,  אחר  בתתי  ניניעאמרתי  אלא  מחמת  ש
 .'י' י סופר סתבכ' תשו בתב ככןו. אשה המרה אמתלא איזו אירש פא להריש

 : ל"ז ותב כםו ש"טק' סיא ב"ברמו
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, גירשה  ומד  עםא,  אמנת  נאינה  שי  פל  עףא,  זנתה  שבעלה  לאמרה  ששהא"
 ".)ד"ל' י סדוואהם פ"הרמ( חוש לש יחזירה הם אאפילוו ;החזירה לסורא

 : ל"זח ו"ק כ" סחוקק מחלקת הכתבו

 תנה  ניניה  עומר  לייך  שא  לאזש,  גירשה  שאחר  לדבריה  בעומדת  ביינוה"
 שויתה  ומרה  אושטא  קדאי  ולאא,  דם  אכל  למותרת  וירשה  גהאד,  אחרב
 הורה  טאומרת  וראשונים  הדבריה  מזרה  חם  אלבא,  ו  לאסורה  דתיכה  חפשהנ
 ותר  מזא,  ני  אמאה  טמרה  אמה  לראשונים  הדבריה  למתלא  אנתנה  וייתיה
 ".החזירהל

ולה  כי  מדובר  באופן ע,  ד"  לימן  סהואדום  פ"הרת  מ"שוב,  א"עיון  במקור  דינו  של  הרממ
 : ל"זושהאשה נותנת אמתלא לדבריה שעיניה נתנה באחר או שבעלה היה מאוס בעיניה 

 ה  מתבת  כלאש,  י  ללחת  ששר  אגרתך  אל  שספר  הן  מסר  חעיקר  המנםא"
 עשה  נרם  טהודאתה  במדה  עםא,  ניים  שלקוחין  לרושין  גין  ביא  המרהא
 אוי  ריה  הזהו,  ראשונים  הדבריה  למתלא  אנתנה  וה  בזרה  חו  אניים  שיקוחיןל
 באה  שרם  טנויה  פהיתה  ששעה  בהודאתה  במדה  עם  איכ,  ליו  עחקורל
 שנה  מל  שעמא  טתר  ביל  זיכ,  לל  כו  להתירה  לסכמת  מעתי  דין  אזהב,  ביתול
 דיין  עיא  הם  אקחתה  לחזר  שרם  טזוו,  אחר  בתנה  ניניה  עשמאד,  חרונהא
 טעמים  מליה  עמאוס  שו  אאחר  בתנה  ניניה  עם  איכ,  ה  זעם  טטל  בהודאתהב
, ז  ארשותה  ביתה  הלאה,  אשה  לו  להיות  לשוב  לתה  עכריחה  הי  מנזכריםה
 משנה  כאמנת  נתהיה  וחתיו  תזנתה  שראשון  הדבורה  ביימתק  יא  הה  זל  כעםו
 ". דעתי לאשונהר

 אחר  בתנה  ניניהעמרה  כן  מחמת  ששאחזרה  בה  באמתלא    ו,אשה  שאמרה  נטמאתי,  דבריול
שאז  לא  שייך ,  אמנת  באופן  שאמרה  נטמאתי  אחר  הגירושיןנה  ניא,  ליה  עאוס  מבעל  ההיה  שוא

 .שין רק לפני הגירושין נאמנת באמתלא זואבל אם לא אמרה כן אחר הגירו. אמתלא זו

, מ  שכתב  שנאמנת  באמתלא  ומותר  לבעלה  להחזירה  אף  לכתחילה"מצא  דדברי  החנ
 . ם פדוואה"כדברי המהר, לכאורה כוונתו אף באמתלא שעיניה נתנה באחר

 –  א"מ  בדברי  הרמ"וכן  נראה  לכאורה  שיטת  הח,  ם  פדוואה"הרמ  –  קור  מנו  לש  ין  כםא
 תנה  נעיניה  דאמתלאב"  טמאתינ  "אמירתה  מה  בחזור  לאמנת  נהאשהד  ש"אבהר  כן  לקיימאש
 . אחרב

 :ל"ם פדוואה וז" הביא את דברי המהר)א"ק ל"ס(בבית שמואל . ו

 ."מ"ש שם בתשובה ובד"אם עמד וגירשה היינו שעמדה בדבריה כמ"

 : ל"ז ותבכו 2ש"דברי הב בןא ד"י' י סמאז ק"בהע איהודה בודענבו

 וונתו  כיןא,  דבריה  בעמדה  שהיינו  וכתבא  ש"ק  ל"ו  ס"ט  קסימןש  ב"בבו"
 אחר  שוונתו  כלאא,  יא  הפשיטא  דלתא  מזהש,  דבריה  בומדת  עעדייןש
 יה  הגירושין  החר  אכף  תדבריה  מזרה  חאםש,  דבריה  מזרה  חא  לגירושיןה
 הני  מא  לוב  שה  בזרה  חא  לכף  תגירושין  האחר  שיון  כבלא,  מתלא  אהנימ
 ילק  חבזהו,  חזירה  הכבר  שיירי  מם  שדוואהמ  פ"מהרד  ד"לע  נעודו.  מתלאא
 דיין  עם  אבלא,  גרשהצ  ל"  אדבריה  במדה  עא  לם  אבל  אדבריה  בומדת  עיןב

                                                      
 פוסקים  הדברי  בהאריך  ומתלא  אהני  מירושין  געשה  מנעשה  וגירשה  שאחר  לם  אבתחילת  דבריו  דןשיין  שם    ע2

 .ו" עימןז ס"העא א" חופר סתם חתשובת בם געייןו, ד"ו ירישב
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 בין  שפלוגתא  בליאת,  מתלא  אנתנה  ודבריה  בומדת  עינהא'  פיא,  חזירה  האל
 ".ש"מ כמגיד ההרבד ל"ראבה

 :לכות התיי ש"נוב הדברי בבוארמ

 . אם לא חזרה בה האשה מיד לאחר גירושיה לא מועילה האמתלא .א

 : א"ק י"ס'  דימןז ס"הע אשה מבדרכיו[

 תו  בינה  אילדה  שבת  האומר  ושתו  אל  עעס  כאובן  רריזבורגמ  מ"הר  מתבכ"
 ליה  עדיבר  שה  מכל  שאומר  והחזירה  לוצה  רמן  זאחרו,  גירשה  ומזרת  מלאא
" אמן  נדבריו  למתלא  אנותן  ווזר  חםא,  שה  עעס  כמחמת  וקר  שתו  בעלו
 . ל"כע

 לאו  ומן  זאחר  לף  אועילה  מאמתלא  שלשונו  מנראהו.  )סעיף  כט('  ד'  סיא  ב"רמ  הסק  פכןו
 חמת  מטמאתי  נאשה  האמרה  שיא  האמתלא  הכאשרש,  יישב  לנראהו.  גירושין  למוך  סוקאד
 יוןכ,  גירושין  למוך  סם  אי  כהאמינה  לין  אזיא,  "כדי  שיגרשני  בעלי"ו  א"  אחר  בתנה  ניניהע"ש
ו   אאחר  ביניה  ענתנה  שמה  לחוש  לה  לין  אבר  כהריש,  ה  בחזור  לה  ליה  הזמן  האותו  במידש

 איש  האמר  שיא  האמתלא  הם  אבלא.  בעל  הל  שרשותו  בינה  אבר  כהיא  שיוןכ,  לרצונה  בגירושין
 חר  אגם  שתכןי,  ין  דבית  בתקבלת  מהאמתלא  שאופןב',  כדו  ועס  כחמת  מטמאה  נהאשהש
 ].  דבריו מיד מחזור לריך צאינוו, יניהם בעס כש ידיין עגירושיןה

מ  פדוואה  שמועילה  אמתלא  מיד  לאחר  הגירושין  אינם  אלא  כשכבר "דברי  המהר .ב

 . ד להרב המגיד"שבין הראבכ הדבר תלוי במחלוקת "החזירה שאל

אמת וב.  ד"ראב  הל  שעתו  דל  עסמוך  ליתן  נהחזירה  שלאחרל  ש"ס  שראהי  נ"נוב  הדברימ
 מואל  שבית  הברי  דתח  א"ק  י"ס'  ו'  י  סשבת  לבנתיבותו'  ו'  סי  באיר  מביתו  הירשפמצינו  שכך  

 עלהאחר אחר מיתת ב כהן להינשאל, שת כהן שאמרה נאנסתי אל שהאיסורה ש"ק כ" ס'סימן וב
 :ל"כתב וזש

כ "כ  ודבריה  לאמיןכ  מ"א  אצא  תא  לכהן  לשאת  נם  אבל  אכתחילה  ליינוה"
 ". ח"ב

 טמאתי  נשאמרה  כדין  ההואו,  ד"ראב  העת  דל  עסמוך  לש  ינשאת  שאחרלדיעבד    שבפנימ
תהא ,  עלה  בשאה  נשובו,  לא  אמרתי  אלא  כדי  שיגרשני  בעלי  שמתלא  אאמרה  ונתגרשה  ורצוןב

 הרבל(  שולחן  הרך  עבספר  וסופוו  ב"ק  ל"ו  ס"טק'  י  סשובה  תתחיפ'  יעו.  ד"נאמנת  כדברי  הראב

 .ח"ק י"ו ס"טק' סי ב)ייב טצחקי

 : תבכהובא לעיל  ש)ח"ק כ"ס(מ "ח במנםא

 מתלא  אנתנהואומרת  טהורה  הייתי    וראשונים  הדבריהה  מזר  חם  אבלא"
 " החזירה לותר מזא, ני אמאה טמרה אמהלראשונים  הדבריהל

 . י"נובכ ה"מש כלאד, הו אף לכתחילהוז

ם גה(  אשה  המרה  אמתלא  איזו  אזכיר  האמ  ל"ח  העיל  לאמורכהיות  ש,  לא  שאין  זה  מוכרחא

 בלא.  למא  עכולי  למועילה  שובה  טאמתלא  במדובר  שומר  ליש  ו)ם  פדוואה"שמקור  דבריו  הוא  המהר
ו  שמאוס  עליה   אאחר  בתנה  נעיניה  דמרה  אהאשהש,  לשה  חאמתלא  בדבר  מדוואהם  פ"מהרה

 ק  רו  זמתלא  אל  עסמוך  לאין  שיהודה  בנודע  התב  כבזהו,  ד"הראבם  ו"רמב  החלקו  נבהש,  להבע
 .ד" עימן סיון ציבתת ש"שו ביטב העייןו. אשה הת אבר כנשא ושחזרכ
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 ה  בחזרה  ואה  בא  להאשה  שיותהמקרה  שלפנינו    ביהודה  בנודע  הברידה  ל  זפי  ללכאורהו
 . בעלה להתירה לין אםראשוני הגירושיה לבסמוך ואחר ליד ממתלאי א"ע

 : ל"ז ותב כ318' מא ע" ירךר כ"פדבאה ור

 נתנה  ואשה  הה  בזרה  חם  אירושין  גאחר  לגם  שדוואהמ  פ"מהר  בבוארמ"
 דבריו  בבואר  מםג.  אמנת  ניא  הגירושין  הפני  לאמרה  שמה  למתלאא
 כיוןמ,  גירושין  האחר  לם  גהודאתה  במדה  עאשה  הם  אועיל  תא  לאמתלאש
 בלא,  אמנת  ניא  הלפיכך  ואחר  בתנה  ניניה  עשום  מברכ  ין  אגירושין  הלאחרש
 מנה  ממענו  שלא  ושתקה  וודאתה  הל  עזרה  חא  לגירושין  האחר  לםא
 פני  לאמרה  שמה  למתלא  אנתנהו,  ינתה  זלא  שאומרת  ובאהו,  נטמאהש
 ". אמנת ניאה, גירושיןה

 ם  אוקא  דועילה  מאמתלאש  ש"ב  הברי  דת  אפירש  שיהודה  בהנודע  כלא  שם  הלו  אבריםד
 דוקא  דותר  יוטה  נמואל  שבית  הל  ששונו  לבאמתו.  ה  בזרה  חגירושין  האחר  למיד  ויכף  תאשהה
 אכןו.  מן  זאחר  לפילו  אאמנת  נתקה  שבל  אהחזירה  לסור  אנטמאה  שגירושין  החר  אודתה  הםא
 .זה באכתוב שהמ'  טות אהלן לעייןו. י"נוב הברי דל עזה בעירו האחרוניםה

מ "י  לפרש  את  דברי  המהר"י  מה  שכתב  הנוב"  זו  עפאם  כן  יש  לדון  בהתירה  של  אשה.  ז

מפני שלאחר שהחזירה , שיש לסמוך על האמתלא לאחר הגירושין כשכבר החזירה, פדוואה

' ו'  ובנתיבות  לשבת  סי'  ו'  וכמו  שכתבו  הבית  מאיר  בסי,  ד"ניתן  לסמוך  על  דעתו  של  הראב

ם  בעלה  בלא  חופה מפני  שבמקרה  דנן  האשה  חזרה  לגור  ע,  ח  בדעת  הבית  שמואל"ק  י"ס

 .וקידושין

כהן  אחר   לישאת  נאםל  ש"סו'  סימן  ו  במואל  שהבית  כלא  דתבל  שכ"ק  סבי  צארץבראה  ו
אף  על  פי  שנתנה  אמתלא  לדבריה  שלא  אמרה  כן  אלא  כדי ,  שהודית  לבעלה  הכהן  שנטמאה

 עיין  ודינא  למואל  שבית  הברי  דת  אדחות  לאריךכ  ה"ק  סשה  מפני  בגםו.  צאת,  שיגרשנה  בעלה
 .שמו ביובא שה מןהלל

, ה  לאמין  הא  להבעל  וטמאתי  נבעלה  לאמרה  שאשה  בןד'  ח'  י  סוב  טום  ילבושית  מ"בשוו
 אור לא לו אצא תניסת ושעברה כמעשה ללכה האםה,  כהן  לעלה  ביתת  מאחר  לאסורה  דפסקינןד
 כתב  ודריםנ'  ס  מבסוף  שסוגיא  בראשונים  השיטות  בהאריךו.  ל"נ  המואל  שבית  הל  שבריוד
 :ל"זו

 הינשא  לותרת  מדין  המןד,  ש"ב  הדברי  כוכחמ'  גמ  המדברי  דנראהו"
, ישראל  להינשא  לאפשר  דיון  ככתחילה  לכהונה  לה  לאסרינן  דקר,  כהונהל
 ל  עלאא..  .חולין  באפשר  דיון  כעלה  בחיי  בף  אתרומה  בה  לאסרינן  דמוכ
 כהונה  לאוסרהל'  פי  איא  הלום  כאו  לעלה  בחיי  בהודית  שהודאתה  דרחךכ
 ודאתה  הלפי  דשוםמ,  הודאתה  בו  לוב  חש  ימי  נאכתי  דשוםמ,  יתתו  מאחרל
 ". ללין חבניו ואיסור בראשון העל בליה עאב

 : ל"ז ותבח כ"סק בשםו

 מותרת  דהטעם  דחרים  אשםן  ב"ר  היטת  שלפיד,  לה  אדברינו  מיוצאה"
 היא  דיוןא  כ"ד  חנפשא  אשויא  לצי  מלא  דשום  מך  לני  אמאה  טאומרתב
 כןו,  מתלא  אתנה  נלא  שף  אעלה  ביתת  מחרא  לזרה  חםא,  אחרים  לשועבדתמ
, ש"ב  הדעת  כצא  תא  לאחר  לניסת  ועלה  ביתת  מאחר  ללום  כמרה  אא  לםא
 ודיםע  מ"ו  ככהן  ליסתכ  נ"אח  ועלה  ביתת  מאחר  לדבריה  בומדת  עם  אךא
 ..." ש"הראו' תוס היטת שפיש ל"כו. תצאד
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 : תבט כ"בסקו

 כמים  חתירו  הכךלל  ד"סא  ד"הרשב  ונדריםב'  תוס  היטת  שפי  לבאר  נעתהו"
 כמים  חכולים  ידבריהם  לעם  טיש  דהיכא  דשוםמ,  מנה  מאיסור  העקרוד
 פי  למימר  ליכא  אכאורהל,  א"רשב  העת  דפי  לדר  גשום  מו  איסור  אעקורל
 בעלה להתירה להיינו דמנה מאיסור העקור לכמים חהוצרכו דמאיד, בריהםד

כ "א,  תירו  הלא  וקרו  עאל...  וצרכו  הלא  דאי  מבל  אהתירו  וכמים  חקרוע...  
 םז  א"לפו,  ד"ה  מאסורהא  ו"ד  חנפשהל'  שוי  דאי  מדינא  אה  לם  קמילאמ
 איסור  הכמים  חעקרו  דכיון  דמסתבראו,  ינו  אה  זאמת  בבלא.  צא  תכהן  ליסתנ

 כתחילהמ  ל"מ,  ו  זיטה  שפי  לאף  דנראהו  ...  זהל'  ראיו...  גמרי  לקרו  עמנהמ
 חכמים לראה נאלמ "  מקדושין  ההפקיעו  שףא,  כהונה  להינשא  לסורה  אדאיו
 היא  וכל  ללוי  גינו  אקידושין  ההפקעת  דטעם  הזה  דכיוןד,  ך  כל  כהקלל
 חיי  בף  אלתרומה  וכהונה  להתירה  לכמים  חצו  רא  לכךל,  טמאתי  נומרתא
 ".רבא לעלהב

 הזמן  מחלקפ  ב"כ  עמרה  נידתה  ששאופן  בפרטב.  הינשא  להתירם  לשים  כן  בנידון  דידן  א
 .ט"מק' יז ס"בהעע א"שו בנפסק שפי כט גהצריכם לש ייןדי ה"פ עדאי ואזש, גרושהתה עם חיש

 : פסקנ'  העיףס'  יימן סעזר הבן ארוך עשולחן בהנהו

 אל,  אחר  לנתקדשה  שודם  קהחזיר  ובר  עםא,  חזיר  יא  לאמרו  שלו  אלכ"
 לא  שדי  כהחזירה  לותרמ,  שהחזירה  מנים  בו  ליו  הםא,  וציא  האםו.  וציאי
 ".ליהם עעז להוציאל

, וציא  יא  לחזיר  האם  וחזיר  יא  ללכתחילה  שהלכה  לקבע  נהם  בריםק  מישש,  בוארמ
 .גירשה שאחר לאשה הת אהחזיר לם גותר מבנים הל עעז ליצא שאופן בלו אבמקריםו

 ו  ללדה  יגםו,  קביעות  באשה  הם  עגורלב  חזר    רמןזזה    מבר  כהבעל  שדובר  מרי  הבנדונינו ו
 ט  גקבלת  בחויבת  מהרי  מחמת  כן  היאש,  החזירה  ועבר  כהחשב  לדבר  הכול  ין  כםא,  לדים  יניש
ן די  כה  זגלל  בדבריב  ההחש  לן  כם  אישו,  פונדקי  במו  עלנה  וחזרה  ושתו  את  אמגרש  הדין  כמנומ
ק "  סםפ  ש"אוצה  בהובאו,  ה"כ'  יד  ס"  חב  לעלומותת  ת"שו  בצינוכן  מאמת  וב.  החזירה  וברע
 רוצה  וגירושין  החר  אםיו  וילה  למתייחדים  וחד  יושבים  ייו  האםד,  דינא  לכזאת  בהעלהש,  ח"י
 לשם  דבודאיו,  יאה  בדי  ען  הן  המתייחדים  שידוע  שיוןכ,  ליו  עאוסרה  לאין  שומר  לשי,  החזירהל
 ופין  כאין  וקידשל  כ"הול  ד"  יט  גלא  בהתירהד  ל"נדו  בבה  רצריכה  דכאןו',  כו  ועל  בדושיןק
 .)ז"קב ס" מימןז ס" טלק חליעזר איץ צייןע( מינה וינה מדוןו, ש" עהוציאל

 השולחןו.  א  לו  אוציא  ים  אחזיר  ילא  דו  בתרו  הם  אאריכות  בם  שנו  דם  שראשונים  הולםא
 :ל"ז וסקח פ"א ס" יימן סעזר הבן ארוךע

 ". יניה מה למפקינן ויעבד דקרי מאל, כנס ועבר וו בהתרו שיכא הלכ"

 .ז"ע זחיות לחזור לסורים אהינם שגירושין המועד בצדדים למר אדין הית בלא הכאןו

 נו  דםג,  התראה  החר  אכנס  שאחר  לוציא  ידיעבד  בםאהלכה    לזה  בנו  דהפוסקים  שלאא
'   עותא  א"י'  י  ספוסקים  האוצר  בייןע.  בנים  העז  לשום  מצא  תא  לקום  מכל  מנים  בה  לבישד
 . זה בריכותא

 : ל"זא ו"כ קימןק ס"הדו מיגר אקיבא עבית ר"שובתרה מזו כתב י

 מתיר  ההרב  לודיע  הלא  שבפרטו,  ל"כנ  והתראה  הל  עעברד  ד"נ  באףו"
 התראה  הל  עעבר  דתשובהש  ב"רא  הדעת  לףל  א"מ  י"מ,  ו  לסרת  א"מעכד
 חזיקו  הינשא  תלא  דאמרו  וזרול  ג"חז  דיון  כטעם  מהיינול  ד"י,  וציא  ינס  כםא
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 כלד,  תקנתן  בועילו  ההכ  מ"אלד,  תצא  דתראה  החר  אישאת  נאם  דבריהםד
 מקוםכ ב"שאמ,  כנוס  ילא  שמרול  א"חז  דיכא  הייך  שזהוו,  יכנוס  ועבור  יחדא
 פוסקים  הל  עסמוך  לדיעבד  בנין  דאנןו,  ד"נ  במו  כפוסקים  החלוקתמ
 אנן  דלאא,  כתחילה  לאסור  לזהל  ב"ז  חזרו  גא  לעולם  מלדידהוו,  מתיריםה
 דיעבד  בף  אלהאוסריםו,  פוסקים  הפלוגתת  דספיקא  מכתחילה  לוסריןא
 א  ללומר  והל  ב"ז  חנו  דא  למעולםו,  ותר  מכתחילה  לף  אלהמתיריםו,  סורא
 עת  דל  עסמכינן  ווציא  ילא  דהדין  דהתראה  הל  עעבר  דףל  א"  יזהב,  כנוסי

 ם  גמדמהו,  כיל  ה"  סלא  דראה  נ)ב"י'  יס(  שני  הוט  חבתשובת  דאףו.  מתיריןה
 זה לכרח היןד א"ענמ ל"מ, ל"נ התשובהש ב"הרא  דדינא  לפוסקים  הלוגתתפ
 מקום  בף  אהתיר  לין  אודאי  בלכתחילה  דאופןב,  ל"נ  כיניהם  בדול  גחילוקו
 ל  עלאו,  הקל  לדול  גד  צש  יו  בהתרו  בף  אדיעבד  בבלא,  דול  גהכרח  וחקד
 ". מנינו זדולי גזה לסכימו ים אולתז, חודל' עני העתיד

 שחזרד  כ"ראב  העת  דל  עסמוך  לניתן  שכריע  המואל  שהבית  שיון  כומר  לש  יו  זברא  סי  פלע
 .ליו עסמוך ליתן נו בשהתרו כפילו אזיא, אשה הת אנשאו

 תעלומות  השםל  ב"כנ  וחזירה  הכבר  שיוןז  כ"ע  זחיות  להם  להתיר  לדון  לש  יאמור  האורל
 גירושין  האחר  להם  לנולדו  שלדים  יני  של  עעז  לוצאת  הל  ששש  חם  גקיים  שנידוננו  בפרטב.  בל
 .י"דמו כלחזור ולהינשאם ה למותר שומר לשיודאי  בכןל, חד יחיות לחזרו שזה מתוצאהכ

 ת  אדחות  לקום  מכאורה  לש  יבנים  הל  עעז  לוצאת  הל  שחשש  הדצ  מהיתר  לבנוגע  שלאא
 לא  אינו  אאשה  הת  אהחזיר  לאיסור  השם  שפנימ',    יימן  סעזר  הבןע  א"בשו  שדין  לדמיוןה
 יש  שאןכ  כ"שאמ,  בנים  הל  עעז  ליש  שמקום  בו  אחזירה  השכבר  כקלול  ה"ז  חלכן  ודרבנןמ
סורה  מן   אאמנת  נא  להיאש  לצדונותנת  לדבריה    שמתלא  באאשה  הל  שאמנותה  נל  עאלהש

 עת  דל  עסמוך  לניתן  שמואל  שבית  הידש  חמנם  אן  הי  כומר  לשי,  התורה  לשוב  ולהינשא  לבעלה
 בנים  הל  עעז  ליש  שם  במקום  גהחזירה  לאסורל  ש"  ישגירשה  כולםא,  החזירה  ועברד  ב"ראבה
 זה  שפני  מנים  בה  לשיש  כתראה  החר  אהתיר  לדנול  ש"נ  ההפוסקים  מולםא.  )ז"ק  סםז  ש"  טעייןו(
 דין  ההוא  שהוכיח  לראהנ,  החזירה  ועבר  מ]ג"י'  י  סבר  דשיב  מייןע[  דול  גותרי"  דיעבדב"  כחשבנ
 יתןנ,  נים  בבר  כה  לשיש  ככן  של  כהחזירה  ועברד  ב"ראב  העת  דל  עסמוך  לניתן  שיוןכ,  נידונינוב
 . בנים העז לפניז מ"ל זהינשא להתירםד ל"ראב העת דל עסמוךל

 באופן  שיתכןו,  ק"חופ  בחד  יחיות  לזרו  חאשר  כאמרנ"  בנים  העזל"  דה  זין  דהריש,  צת  קדון  לש  יודע(
 שמע מא לם שליעזר אבציץו.  עז  לחשש  לקום  מיןת  א"ד  כגמרי  לולדו  נא  לה  כביןק  ש"ופ  חלא  לילדים  הנולדוש
 ).ו זסבראכ

 עלה  בם  עחיותלחזור  ו  לו  זאשה  להתיר  לו  זברא  סצרף  ליתן  ני  להלכה  למעשה  כנראהו
 .ק"חופב

 יים  חוסףר  י"ג  הל  ששובה  תובאה  ה)חי  –  גי'  מא  ע"שנת'  ח(  עקב  יעמי  פבקובץ  שמצאתיו
 דעת  בקטל  נ"נ  ההרבו,  בפנינו  שמקרה  לומה  דאלה  שובאה  הםש,  )רעסטיצקעד  ב"בא(  ליבנרק
 ודתה  שהאשה  הל  שמתלא  אועילה  ממעשה  להלכהח  ש"ק  כ"ו  ס"טק'  י  סחוקק  מחלקתה
 ו  זמתלאש  א"ב  הלדעתו,  ותה  אלישא  וחזור  ללהכתחי  לף  אהתגרש  לדיכזינתה  אך  ורק  ש
 דרבנן מוא רק המתלא אועילה מלאם ש"הרמב לגם דמבארו, נשאה  ושחזר  כדיעבד  בק  רועילהמ
 קט  נחוקק  מהחלקתו,  )א"נ  ס"ק'  יז  ס"בהעע  א"שו  בייןע(  רבנן  דיסורי  אכל  כצא  תא  לשאת  נם  אלכןו
 ותרתד  מ"ראב  הדעת  להריש,  ןרבנ  דפק  סזה  שיון  כותה  אישא  לבעל  הכול  יכתחילה  לאףד
 מה לעז לשכ י"אלש, החזירה לבעל למותר שומר ליש  שם  שתבם  כ"רמב  הדעת  לאףו,  כתחילהל
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 תרומה  באכול  למותרתד'  גמ  באמרו  שה  מכעיןו,  גירשה  שודם  קעלה  בם  עדור  לכמים  חהתירוש
 :ם שמסיקו. עז לשוםמ

 בפרטו,  רההחזי  לרשאי  דחוקק  מחלקת  הל  עסמוךד  ל"לענ  נלין  הכל  מכךל"
 ם גשר אנשים אמה כהעידו שמוכ, מת אלה שאמתלא דדברה ללי תש  יהכאד
 א  להוא  ועלה  ביגרשנה  שמען  לעמים  פכמה  ומה  כצטדקות  השתה  עכברמ
 גםו,  זינתה  שתאמר  שו  זצה  עעשות  לוכרחת  מיתה  הי  כמרה  אלזאתו,  צהר
 די  כך  כמרה  אכלה,  דרךם  ב"כו  עמה  ענתלוה  שברים  דקישור  באמרה  שהמ
, דין הית בפני למרה אכךו, גרשה ליתרצה שעלה בפני  באמת  לבריה  דיפותיל
 ".זה בהקל לוטה נדבר הכןל

 ל  ששובתות.  אסור  לו  להשיבו"  משיב  וואלש"  הבעל  לו  זשובתו  תלחל  ש"נ  הרב  הי  כצוייןי
 י  כצוייןי(ח  -ו'  מא  ע"שנת'  י"  עקב  יעמיפ  "קובץבו  )מובא  להלן(ת  "שו  בובאה  המשיב  ושואלה

 י כראה נם שהמעשה מיכ',  חבאות שהיתר לסניף הת אין  אגםו,  חד  יחיות  לזרו  חא  להאשה  ובעלל  ה"נה  מקרהב

 .)קופה תאותה ביניהם בטטה קהיה שלא אסתם בודתה האשהה

 הובאו  דבריו  בפתחי  )ז"סימן  י(בתשובות  חוט  השני  ,  ד"וד  מקור  מצינו  לפסוק  כדברי  הראבע
 : ל"זט ו"ק כ"ס'  ועיףו ס"ט קימן סשובהת

 לא  אהני  מא  לאמתלא  דם  שביאר  שאחרז  ל"ס  י"  סשני  הוטח'  תשו  בייןע"
ש "כמו(  ועלת  תשום  לשהיא  כא  לבל  אהיזק  הת  אסלק  ליא  ההאמתלא  שיכאה
 קדושיןר  ד"הגמש  ב"מ  מדקדק  לש  ייברא  אבכת,  )א"קס'  ו'  י  סעיל  לשמוב
ל "צו',  ו  כמתלא  אנתנה  וזרה  חם  אמיהוו'  ו  כזינתה  שאמרה  ששאית  שאב
 פני  מן  כעשתה  שאמרה  שגוןכ,  כתבתי  שווני  גהני  במי  נוא  המתלא  איהאד
 מר  אוא  הכןו,  צערה  מהוא  שפני  מעלה  בתחת  מצמה  עהפקיע  לבקשהש
 פני  מן  כעשתה  שמרה  איא  הם  אבלא,  ט  גה  ליתן  לרצה  וצערתו  מהיאש
 ן  מםג,  כתיבנא  דטעמא  מה  להימנינן  מלא  דסתברמ,  אחר  ביניה  ענתנהש
 יניה  עתתן  שרשיעי  בהל'  חזקי  מלאד)  םכ  ש"  גובאה  (עיל  לכתבתי  שטעםה
 לא שחרת אישא  לדי  כן  כעשה  שוא  המר  אם  אכןו,  עלה  בחת  תשהיא  כאחרב
 ".ש"ד ע"כ עהני מאג ל" רקנת תשביל בו לותנין ניוה

 פני  מעלה  בתחת  מצמה  עהפקיע  את  לבקשה  שאשה  נאמנת  באמתלא  שדבריו  בבוארמ
  .אחר בתנה נעיניה שגלל במרה כןאמתלא שא באמנת נק אינהר, צערה מהואש

דהנה הפני . י"ונראה להוסיף עוד סניף בהיתרה של אשה זו לשוב ולהינשא לבעלה כדמו. ח

פ  שגם  בזה  יש "אע,  ל  כתב  בסוף  דבריו  דבאשת  ישראל  שטענה  שנבעלה  ברצון"משה  הנ

כיון  שאין  אדם  משים ,  מכל  מקום  בדיעבד  אם  נישאת  לא  תצא,  לאוסרה  לכתחילה  לכהן

ועיין  פתחי  תשובה  אבן  העזר  סימן .  וכתב  דנראה  דאפילו  אמתלא  אינה  צריכה.  צמו  רשעע

 :ל"ט שכתב וז"ק כ"ו ס"קט

 שלהיד'  תני  מל  עקשהו  ה"כ'  י  סתראי  באוני  ג'ושבתט  ו"ל'  י  סלויי  ה"הרמ"
 דם  אאין  ויא  הלא  אליה  עעיד  מין  אא  התצא  שמרו  אראשונה  במאי  אדריםנ

 אה,  אחר  בתנה  נעיניה  דטעמא  לוצרכה  האימ  אסוף  בכןו,  שע  רצמו  עשיםמ
 לב  ע"ע'  מ  ג"ב'  תוס  הבריפ  ד"  עתירץו.  שע  רצמו  עשים  מדם  איןה  א"לאב
 מתכוין  ושובה  תעשות  לרוצה  דכתבוש,  ייתי  הזיד  מומר  לרצה  ים  אמה  דאה
 תכוונת  מדרים  נשלהי  דהא  בםכ  ג"או.  עזרה  בולין  חהביא  ללא  שטובהל
ש "עו  ינאסרה  שחר  אבעלה  לצמהע  התיר  לטא  חוד  עעשות  ללא  שטובהל
 ".)זהד מ"ע' י סברהם אריתב' בתשוו ו" טיןא ד"הט מ" פךלמר העש' סב' עו(
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 פרים  אהמחנה  שהביאוו,  ה  זןיענ  באריך  ה82  –  83  מודיםע'    טלק  חבניים  רין  דפסקיב
 ני  אמאה  טאומרת  הנדרים  באשונה  רלמשנה  דקשה  הישותא'  הד  מ"כם  פ"רמב  הל  עהגהותיוב
' יש  ס"שבת  ר"שו  בקשה  הכןו,  ע"צ  בהשאירו,  שע  רצמו  עשים  מדם  איןל  א"י  קהאו,  אמנת  נךל
 .ב"קלת

 וא השע רצמו עשים מדם  אאין  דהאד  ד"תקמב  ו"קלא  ת"קלת'  סיש  ב"רשבת  ה"שו  בתירץ ו
 שהודתהכ  כ"ע,  יו  פהודאת  בותו  אונשין  עבירה  עעבר  שהודה  שי  מבלא,  לחוד  בדות  עעניןל
. ה  לאמין  מעלה  באסרת  אם  נחרונה  אלמשנה  ובעלה  לסורה  אנהאשו  רמשנהל,  רצון  בזינתהש
 תיב נוף סרוחם  ירבינול  מ"נש  ה"רשב  הברי  דדחות  לאריךג  ה"ק  ל"ד  ס"ל'  ימ  ס"ו  חוסף  יהברכיו
 ונשין  עין  איו  פבהודאתז  ד"הרדבם  ו"הראץ  ו"התשבש  ו"מהרא  וגאונים  השובות  תשםח  ב"י

 ליהו  אולק'  ס  בחה  דכןו.  ש"רשב  ההביא  שראיות  הדחהו,  שע  רצמו  עשים  מדם  אאין  ששוםמ
 לגזיי  א"הר  מהגאוןו.  תוקפה  בומדת  עפרים  אמחנהש  ו"רשב  הושיתכ  ק"א.  ד"ל'  ימ  ס"וא  ח"ח
 וה  א"א  ד"ב  ע"  יף  דכריתות  בתוספותש  ה"י  מ"פ  עירץז  ת"י'  יס'    אות  אעקב  יהלת  קספרוב
 צמו  עשים  מדם  אאיןל  ש"קיי  שףא,  אמן  נמזיד  בלב  חאכל  שמר  אאםש,  ב"ע'    גףמ  ד"בב  ולמאד
ז "יק'  סיח  ב"הרלב  ממד  למזהו.  עזרה  לולין  חהביא  לוצה  ראינו  שטובה  לתכוין  מימורא,  שער
, יסור  אושה  עוא  הרי  הו  לאמין  נא  לאםש,  דוכן  לולה  עאין  ואמן  ננפש  הת  אהרג  שאמר  שכהןד
 דם  אאין  שף  אאמנת  נן  כעלו,  יסור  אעשה  תלא  שדי  כיא  הך  לני  אמאה  טאומרת  שודאתהכ  ה"א
 .שע רצמו עשיםמ

 : כתבו

 ומר  ליכול  שינה  מנפקאו,  ודאה  הודאתה  החשבת  נמתי  דומר  לש  יה  זפיל"
 יסור  אעשתה  שהודות  לשבאה  כוקא  דיינוה,  בריה  דל  עומך  סהוא  שבעלה
 בלא.  ן  כומרת  איושבת  מבדעת  ואיסור  בבעלה  ויא  היכשל  תלא  שכדיב
 בעלה  שחמתמ  משטרה  במריבה  ועס  כשעת  ביתה  ההודאתה  שידן  דנידוןב
 איסור  לגרום  ללא  שכדי  בודאתה  האין  שריה,  חיו  אפני  מבודה  כל  עגן  מינוא
 אין  שיוןכ,  הודאתה  בהאמינה  לאין  שינה  דחזרו,  גרשנה  יבעלה  שדי  כלאא
... ם  שייןו  ע"כ'  י  סשם  הבודתע'  ס  בתב  כו  זכסברהו.  שע  רצמו  עשים  מדםא
 נאמנת  שהטעםשל  "  ימכותב'  תוס  הסברת  לם  גך  לני  אמאה  טאומרתכ  ב"א
 הודות  לבאה  ששראינוה  כוקאכ  ד"א,  תעשה  שאיסור  לחוששת  שחמת  מיאה
 ומר  לכול  יהבעלו,  ודאה  הזה  לקרוא  לייך  שאיסור  השש  חחמת  מרצינותב
 שים  מדם  אאיןש,  ודאה  הודאתה  הין  אכי  הלאו  בבלא,  דבריה  למאמיןש
 מלך  השערב'  עיו.  ה  למאמין  שבעל  הומר  לכול  יא  לממילאו,  שע  רצמוע
 א  היישב  ליש  שתבכ  כ"  גלבסוףו,  האריך  שהו  מ"ט'  ט  ה"  פישות  אלכותה
 ".מ"ב' תוסש ה"כמ ואיסור מחוששת ששום מנאמנת שך לני אטמאהד

 מרינן  אזינתה  שעצמה  במודהד  ו"יה  בפני  לאה  בהאשה  שאופן  בוקא  די  כראה  נהי  ז"פע
 בעלה,  עלה  בם  עקבו  ניכוח  ודיון  ביהלה  נהאשה  שלפנינו  שאופן  בבלא,  שובה  תעשות  לרוצהש
 ה  לש  ים  אדין  הבית  בשנשאלה  כרקו,  גירושין  לדעתה  בחרצת  ניתה  ההאשה  וית  בלום  שיקשב
 .אמנת נינה אאשהה, שובה תשם לודאה היה הא לה זי כניכר וודתה היא החר אישהו מם עשרק

יתר  זה  אינו  אלא  סניף  לטעמים  הקודמים  להיתר  כיון  שלדעת  הרבה  מן  הפוסקים  יש ה
עיין .  ל  מקרה  שהודתה  שזינתה  ולא  שייך  כאן  הדין  שאין  אדם  משים  עצמו  רשעלאסור  בכ

 .'ט' א סי"ז ח"ת רב פעלים אבהע"בשו
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י  אמתלא  מצד  עדות "ד  כתב  להתיר  את  האשה  ע"כי  הנודע  ביהודה  שם  בסו,  יצויין.  ט

השכנה  שאמרה  כי  ייעצה  לה  לפני  הגירושין  לאור  הקטטה  שהיה  לה  עם  בעלה  ונאמנת  על 

 : כך

 הנשכ  הריכ  ה"או,  אשה  ליש  אין  בילוק  חין  אאיסוריןא  ב"  ענאמן  דהיכאו"
 עצמה  בהנהשכו,  ל"נ  המתלא  אשביל  בהודאה  העשית  נבעצתה  שעידהמ
 תיכה  חפשה  נויתה  שאכ  ל"א,  בעלה  לינה  בהיו  שהקטטות  וההכאות  מודעתי
 ". לל כאיסוראד

 הם  שקרובים  השפחתה  מינ  בגםו,  ין  דעורכת  מזה  כעוץ  ייבלה  קי  כאשה  הענה  טבנידונינוו
 אמנתצ  נ"ומ  תומרת  ששרה  כשה  אדוקא  ששוט  פה  זהנהו.  ך  כל  עדעו  ימצוות  וורה  תומריש
 קבלת  לאשה  הורי  הת  אימןד  ז"יהב.  דין  הורכת  על  שדותה  עת  אקבל  לקום  מאיןו,  ה  זל  עהעידל
 י  כובר  דבר  כאשרכ,  גירושין  האחר  לקופה  תק  רך  כל  עדעה  ייא  האם  הדברי  לולםא,  דותע
 קופה  תק  רידע  שמר  אבתחילהש.  עדותו  בצמו  עת  אתר  סהאבו.  ז"א  זישא  לחזרו  ימבקשיםה
 אחרשל,  ך  כל  עגט  היום  בבר  כדע  יי  כמר  אדיון  ההמשך  ברקו,  ודאתה  הל  עגירושין  האחרל
 דין  הית  בפני  בהודתה  שו  ליפרה  סיאה,  הר  מך  כל  כהתגרש  לצליחה  היאך  הותה  אאל  שהואש
 חזור  לאיסור  הליה  על  חבר  כודאתה  הל  עידע  שזמן  בהריו.  גט  הת  אזרז  לדי  כרק  וך  אטמאתינ
 קום  מין  אלכןו,  אמתלא  השם  לרק  וך  אתכוונה  ניא  הודאתה  הבזמן  שדות  עה  זאיןו,  בעלהל
 .  ללו העדויותי ה"פ עהתירל

 פני  להודית  שע  רם  ששום  מירשה  גהבעל  שיון  כאשה  הת  אאסורי  ל"נוב  הם  שן  דודע
 דבריםפ ה"עו, אמין מוא הי כהשיבו, דבריה לאמין מם אבעל הת אאל שהרבו, זינתה שגירושיןה
, וציאך  מני  שם  רע  אשום  מעצמו  מאמר  מפי  טדיף  עזהו,  גרשה  למחויב  שרב  הו  לורה  האלהה
 א  לבעל  הבנידונינוו.  גירשה  ומד  עגרשה  למחויב  שו  להורה  שרב  הוראתפ  ה"ע  דזינן  חהריש
 ין  אי  כהבנתו  וביניהם  שריחוק  השום  מם  איכ  ה  זשום  מגירשה  ום  קאול,  ע  רם  ששום  מירשג
 .ית בשלום ליכוי סותרי

 : י"נוב התב כבריו דבסוףו

 חתיכה  כנפשיה  אויה  שדבריה  למאמין  ששאמר  כבעל  הםה  ג"לא  בגםו"
 דרכי בעייןו, גירשה ועשה שעשה מחר אמתלא אהני מא ללדידיהו, איסוראד
 שםח  ב"י  הישותא'  הלד  מ"פכ  באמת  בוא  הכןו,  מ"ה  השםו  ב"טק'  י  סשהמ
 ". 'תוס השםא ב"רשבה

 יה  האי  ל"נוב  הדבריל,  דבריה  לאמין  מהוא  שפירוש  בומר  איה  הבעל  הילו  אבנידונינוו
 קר,  אשה  הדברי  לאמין  מהינו  שפירוש  במר  אא  לבעל  האמור  כולםא,  לה  שאמתלא  הועילמ
 .אשתו בשד חוא הי כלה עהם מענותיו טת אעלהה

וניכר  היה ,  במשך  זמן  ממושך,  ר  היטב  את  האשה  פעמייםד  חק"יובהר  בזאת  כי  ביה.  י

 . והאמתלא שהיא נותנת כנה, ד שיש אמת בדבריה"לכלל חברי ביה

, ככלל  בכדי  לקבל  אמתלא  הדבר  תלוי  בראות  עיני  בית  הדין  אם  יש  אמת  בדברים,  הריש
 : ל"ז ותב כם שאיר מיתבוב, "נטמאתי"ובפרט אמתלא על דברי האשה 

 ומיא  דלא  אמתלא  אפשוט  בדון  לאיןד  ש"ע  לסתברמל  "נ  הל  כמלבדו"
 אמתלא  ההיה  ש)א"ב  ע"  כתובותכ(  הוגנים  מאינם  שאנשים  דמעשה  במצינוד
 אוליו,  יניהם  בטטה  קיה  הם  אסיים  מריד  ה"ראב  הענת  טזה  לומהד,  יושרב
כ "שאמ,  דה  יתחת  מהפקיעה  לה  לראוי  וודקת  צהיתה  שטט  קומר  לצונור



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

21 

 צינו  מהיכן  ויתי  תהיכימ,  מון  מלגזול  וקי  נל  עע  רם  שהוציא  לחמס  במתלאא
 ". זו כרוע גמתלאא

 כלמ,  קבלן  לאין  שרועות  גמתלאות  איש  שבריו  דסוף  ליא  הוונתו  כעיקר  שראה  נמנם  אןה
 ל  שודקת  צטענה  ודולה  גטטה  קשיש  כוקא  די  כנראהש,  בריו  דתחילת  מהתעלם  לין  אקוםמ
 .טטה קסתם בלא וזינתה שומר לצמה עת אתבזה שאמתלא הל עהאמינה לש יאשהה

 ו  בחזרי  ש"ע  שבגוונא  דכתבד  ש"ק'  י  סדק  צמח  צתשובת  לאיר  מבית  היין  צם  שבתוספתו
 ליו  עליג  פקצדח    צמבתשובתה  ו"י  ד"ק'  יא  ס"עקר'  בתשוו,  מתלא  אהני  מא  למון  מרוויח  מואה
 רעג  מה  זין  אראשונים  ההדברים  מחזרה  לתועלת  ועם  טאמתלא  בש  ים  אםג,  דינא  לולםא.  ש"ייע
 :םל ש"זח ו" לשובה תניינאב ת"ות נ"שו בכתב שפיכ, האמתלאמ

 הוגנים  מנשים  אליה  עפצו  קלבסוףב  ש"  כף  דתובות  כמסכתכ  ב"א"
 דבריה  מוזרת  חלכך  והם  בתנה  נעיניה  שיחושכ  נ"ג,  אחד  לנתקדשהו
, ראשון  הדיבור  הבטל  לוא  האמתלא  העולת  פעיקר  שדאי  ולאא,  ראשוניםה
 אחרונים  הבריו  דל  עדקדקים  מנו  אין  אמילא  משוןרא  היבור  דנתבטל  שכיוןו
 מילא  מראשון  הדיבור  הנסתלק  שכיוןש,  א  לו  אתועלת  ועם  טאיזה  לם  הםא
 ."אחרון הדיבור הייםק

 : ל"ז ותבא כ"ב ע" כף דתובות כבהפלאהו

 מקובל  העם  טדבריה  לנתנה  שיינו  המתלא  אלשון  דפוסקיםש  ה"פמל  ל"יו"
 בינים מם אומר לצהר, מתלא אתנה נם אמרקא דהיינוו, מת אהואד ש" בפניל
 רוב  קטעם  האיןד  ש"ב  הבינים  מם  אבלא,  אמנת  נם  הנים  כדבריהד  ש"בה
 אםו'    דעיףז  ס"מ'  יע  ס"אה  בפוסקים  הכתבו  שהיינוו,  אמנת  נינה  אאמתל
 האד'  כו  ומש  מו  באין  ונתנה  שוא'  כו  ומש  מדבריה  בראינו  ומתלא  אתנהנ
 ". 'כו ותנה נם אשון לירוש פיקרע

 .ד"ק י"ו ס"טק' י סשולחן הרך עעייןו

 : ל"ז ותבד כ" עימן סיון ציבתת ש"בשוו

ע "שש  ב"כמו,  ן  כהואד  ש"ב  לנראים  הברים  דהיות  לריך  צמתלא  אכלו"
 ריך  צאמתלאה  ד"כ'  סיב  ו"י'  ית  ס"הב  מ"נו  בעייןו',    דעיףז  ס"מ'  יע  ס"הא
 ".ד"ב לנראה הובה טמתלא אהיותל

 כתבו  שכפיו,  נים  כאשה  הל  שבריה  דראים  נחקירתה  ואשה  הריב  דמיעת  שאחר  לי  כנראהו
ז "קום  להתירם  להינשא  זל  מש  ין  כעלו,  דין  הית  בהבנת  בלוי  תה  זדבר  שיון  צהשיבת  והפלאהה

 .י"כדמו

 :ל"ז ותבג כ" פימן סמישאה חהדורה ממשיב וואלת ש"בשוו

 רעסטישקיק  ב"בד  איים  חוסףי'  וה  מהרב  מנשאלתי  שמה  בבאר  אגב  אדרךו"
 שה  אאה  בו  לסמוכה  החת  אבעיר  שהיה  שמעשה  בבתח  ט"רא  ע"רכ  תשנתב
 מה  ענתלוה  ומוך  סכפר  לעירה  מהלכה  שספרהו,  חיה  לל  עדמעתה  וחתא
, כ"ח  ארב  הפני  לא  בעלה  בגםו,  ו  לנבעלה  וותה  אפיתה  וחדם  א"כוע
, דין  החר  אאל  שלאו,  גרשה  לתרצהנ'  פי  מלה  אדברים  העלה  בכששמעו
 אמרה  ואשה  האהכ  ב"אחו.  כתובה  וט  גה  לנתן  ובתהתו  כבור  עמה  ענתפשרו

 בקשהו,  מו  עטטה  קמרגלת  וליה  עאיסמ'  י  העלה  בי  כפני  מק  רינתה  זלאש
 די  כן  כמרה  אזאתל,  צה  רלא  ותובה  כלא  בף  אט  גמנו  ממיםפעה  כמ
 ביתה  לנסעה  וו  ברדה  מעמים  פכמה  שנשים  ארבה  העידו  הכןו.  יגרשהש
 וצה  רבעל  הם  גהנהו.  גרשה  לצה  רא  להוא  וט  גמנו  משאלהו,  חרת  אעירל
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' יא  ס"רמ  הברי  דביא  העלתו  מהנהו.  מנו  מנים  ברבה  הה  לש  יהיא  והחזירהל
 ף  אאמנת  נדבריה  למתלא  אתנה  נאם  דםש  ש"הבמ  ו"החו  ו"ו  ס"טק
, את  זכר  זאא  ל"י'  יז  ס"הע  אלקק  ח"הדוי  מ"נוב  הבאמתו.  בר  כנתגרשהש
 אין  שו  לתב  כהואו,  ןכ  בוארא  מ"ברמ  שזוכר  שאת  זו  לביא  השואל  ההרבו

.  ... א"ק  ל"ש  ס"הבח  ו"ק  כ"מ  ס"חא  ו"רמ  בוזכר  מאמת  בבלא.  מו  לכר  זםש
 שתו  את  אוציא  משוםש  מ"לל  ד"י  דףא,  ד"ב  בנתגרשה  של  כדין  הגוף  בהנהו

, ל"נד  ה"הראבם  ו"רמב  הפלוגתת  בלוימ  ת"מ,  ן  כמר  אלא  שם  רע  ששוםמ
 ירושין  געשה  מתהעש  שאחר  לגםו,  מקובלת  המתלא  אעינןד  ב"הראב  לגםו
, החזירה  לאסורד  ד"פענכ  ל"עו,  זה  בארכתי  הכבר  ומתלאמ  א"ל  דצדד  לשי
 ".צרתי קיק כ"דוו', ו' ימ ס"ב בעייןו

 בית  בבריה  דיאמנו  ואמתלא  התתקבל  שד  עיטב  האשה  הת  אחקור  ליש  שוונתו  כנראהו
 . דיןה

 : ל"זע ו"ב רימן א סלק חליתאה תמהדורא במשיב ושואלש ה"כמו

 אמתלא  בדוקא  ודבריה  למתלא  אותנת  נאם  ביינו  החולקד  ה"ראבה  לאףו"
 ". בוררתמ

 .ז- וותא' ו' יז ס"בהעג א" חומר אביעית "ובשו' ט' א סי"ז ח"ת רב פעלים אבהע"שו בעייןו

שנקט  שלא  מועלת '  ו  סעיף  ו"חכמת  שלמה  על  אבן  העזר  סימן  קט'  והגם  שמצינו  בהגה.  יא

 :ל"שכתב וז, אמתלא על דבר שאמרה לפני בית דין

 מתלא  אהני  מא  ליסור  אענין  לף  אז  א)ין  דית  בפני  ליינוה(  פניהם  למרה  אאםד"
 " ן כומר למדוהו למאש

 . הפלאה הקט נכןו

 ם  שם  געייןו.  ליו  עחלק  והפלאה  הברי  דל  עכתב  שהי  מ"ק'  י  סיגר  אקיבאע'  ת  ר"ו  שראהו
 : דלהלן כמפורש בכתב שרעיטו העל בברי דת אביאט ה" לימןל ס"הריבת מ"בשוו. א"י קימןס

 חזקת  ביא  הרי  הפניהם  במרתי  אא  לאמר  וחזר  ודשתיה  קין  דבית  במר  אאםו"
 מתלא  אתן  נםא,  דשתיה  קא  למר  אלאא,  אמירתו  בפר  כא  לבלא.  קודשתמ
 " אמן נא לאו לאם ואמן נדבריול

ג "ח ומר אביעת י"שו ביעוייןו. ' גימן סמשולש הוט חספרל ב"צ  זןי'וולאזח  מ"גר  העת  דכןו
 :מסקנא לכתב והן זעני בדעות הת אמביאש'  גאותו'  בותא' ג' יס

 שפיר  דמושלם  בפסו  תלמים  שכן  ורבים  שכיון  שדאי  וא  האמור  הלפיו"
 קטינן  נכיה,  עיטור  העל  בבנו  רכדבריו,  ד"י  בפני  בנאמר  הל  עמתלא  אהניאמ
 ."מעשהל

ע "וכפי  המובא  בשו,  כ  אין  לומר  שמאחר  ועבר  זמן  כה  רב  אין  לקבל  את  האמתלא"כמו.  יב

ועיין  גם  בפתחי  תשובה ,    שלא  אמרינן  אמתלא  לאחר  שלושים  יום)סעיף  ב(ט  "ע  סימן  י"אה

וכן  נוקט ,  יום'  ג  שכתב  שלא  מועילה  אמתלה  לאחר  ל"א  סק"י'  מ  סי"ועיין  ח.  'ק  ג"שם  ס

 .שלא מועילה אמתלה לאחר שלושים יום, י"ו פ"השב שמעתתא ש

 : ד"ראב הדעת בכתבז ש"מ' סיג ב"ח'  אראהדו ממשיב וואלת ש"שו בעייןו

 עשה  מבדה  עגם  וך  כל  כשהתה  של  כועיל  מא  ללבד  במתלא  אמשוםד"
 ".  מתלא אועיל מוב שבריה דתקבלו נלא דיון כמר אכךל, שראל יאשתב
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 :כתבש'  בימןא ס"רמת ה"שו בעוין יולםא

.. .ייתי הרושהכ ג"ח אומר לכולהה י"פ אבים רמים ישאית שא בוחזקה  הקר"
 ם  אאמנתה  נ"פ  אבים  רמים  יצמהפ  ע"  עמקודשת  להוחזקהג  ד"ע  אשמעמ
 ם  אבל  אמתלא  אלא  ביינוה...  חזקה  הה  לזיק  מלא  ודבריה  למתלא  אותנתנ
 ".מים ימה כאחר לפילו אאמנת נדבריה למתלא אותנתנ

 :תבח כ" מימןס'  ולק חפרם סותת ח"בשוו

 ושהע' יפ אוםי'   לרחא'  אפי  ומעשהב'  פי  אמתלא  אהני  מבר  דל  כל  עהכללו"
 מעשה  היתורץ  שופן  אל  כל  עהיות  לריך  צמתלא  אכל  שלאא,  שע  רצמוע
 ".שע רצמו עעשיית ווםי'  ליחור אזמןו

 הביאש,  הנהה  ו"ד  לעד  ושה  פ"ד  מחלה'    אימןע  ס"הא'    גלק  חעלים  פבת  ר"שו  בןייעו  יןכ
 '  אותא'    גלק  חרומ  אביעת  י"שו  בעויןיוכן  .  וםי'    לאחר  לף  אמתלא  אמהני  שוסקים  פרבהה
 .מתלא אהנימ'  לאחר לאף שוסקים פרבה ההביאש

 ועילה  מתי  מדבר  ליעור  שכמים  חתנו  נלא  שתבא  שכ"קס'  ו'  י  סי  תשובהחתפראה  בו
 :הוסיףו, אמתלא

 פי  ליאא  האמתל  הןיענו,  מתלא  אתועיל  שברה  סין  אזהכ  כ"  כרוך  אבזמןד"
 ".שראל יכמי חאותר

 : ל"ז ותבה כ-ד"קס' נ' י ס)ל"צ זפשטיין אכירד משהמ' רל( רדכי מבושת ל"בשוו

 וםי'    לדה  נוחזקה  האםז  ד"טש  ו"במ  ו"ח  הכתבו  שמה  דומר  אני  אמעתהו"
 נדהד,  דה  נתורת  בוםי'    לצמה  עהחזיקה  דנדה  בוקא  דוא  המתלא  אועיל  מיןא
 בריםד'  ג  הושה  עאינה  ווכלת  אינה  אהריד,  בעלה  ממולה  גיום  הל  כבעלהל
 וםי'    לצמה  עמחזקת  שהכ  מ"א,  ידו  מוטלת  נהאינ  ובעלה  לושה  עהאשהש
 אחותו ואח בכןו(, אשתו ואיש דומיא דדה  נהיא  שדאי  ותורת  בנו  למחזיק  שהוז
' ל  הל  כנו  לחזיק  מפרוצים  להו  לשבינן  חלא  דיון  כיחד  בדרין  ואחותו    ואח  כנוהגין  שהמ
ת   אשאמרה  שאשה  בבלא,  מתלא  אועיל  מין  אכי  השוםמ,  )אחות  וח  אהם  שוםי

, עברו  שוםי'  ל-  הנו  לוסיף  יה  מ,שאית  שא  לוחזקה  היבורה  דמפני  וניא  שאי
... יבורה  דשעתב'  הי  שכפי  מדיבורה  לוםי'    לאחר  לותר  יוחזקה  הבר  דאיזהב
'   להוחזק  ועד  ההעיד  דהיכא  דעתתאב  שמש  הברת  ספי  לאף  די  לראה  נעודו
 הי  הלא  דקר,  אמנות  ניה  הגדה  הבשעת  דיינוה,  מתלאכ  א"ח  אועיל  יא  לוםי

 ין  דהיה  יאזש,  וםי'    למועיל  דמרינן  אזה  ב,דד  אחע  כק  רדים  עשני  כנאמנותה
 יון  כ,עתתאב  שמש  הסברת  לאב  בכןו,  נאמנות  ההוחזק  דרי  תבי  כאמנותנ
 בי  כנאמנות  הצלינו  אנעשה  ונאמנות  הצלינו  אוחזקכ  ה"  אחמנא  רהימנוד
 לגביד,  ני  איש  אשת  אאמרה  דכא  הבלא,  מתלא  אועיל  מיןה  א"שומ,  רית
, שנים  מחות  פבערוה  שבר  דאיןש,  חד  אעד  כפילו  אלל  כאמנות  נה  לין  אידןד
 עתתאב  שמש  הם  גוונא  גאי  הכיכ  ב"א,  איסורא  דתיכה  חויא  שצמה  על  ערקו
 תורת  בלל  כוחזקה  הא  לצלינו  אהריד,  מתלא  אועיל  מוםי'    לאחר  לאף  דודהי
 שב  הם  גזהב,  יחד  ברו  דלא  וני  איש  אשת  אבאמרה  דמצאנ...  אמנותנ

 צלינו  אוחזק  הלא  דיוןכ',    לאחר  לף  אמתלא  אמועיל  דודה  ימעתתאש
 ". לל כאמנותנ

 צב  מיןא,  נתגרשה  ובעלה  לנטמאת  שמרה  אהאשה  שן  כם  גבנידונינו  שפשיטות  בנראהו
 יחוק  רל  שנהגה  האן  כין  אהריש,  וםי'    לרושה  גהיא  שזה  ביסור  אל  שזקה  חובע  קגירושיןה
 .138 'עמו "ר ח"ד פעייןו. גירושיןה חמת מם איכ" טמאתינ "מירתה אחמתמ
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 ל  עספקות  משובות  תנתה  עאשה  הדין  הבית  לנראה  הכפי  שיות  היכ,  ראה  נאמור  האורל
 היא  שבפרטו,  אמתלא  הל  עהאמינה  לשי,  דין  הבית  לואה  בד  עתקופה  הל  כמשך  בתנהגותהה
 .מתלא אאמירת כחשב נצמו עזהש, גירושין האחר לודשים חמה כמבקש הם עגור לזרהח

 : מורם מכל האמורה

בנידון  שלפנינו  שהאשה  אמרה  בפני  בית  הדין  לפני  הגירושין  שנטמאה  וכעת  אומרת  לא 

 ".לא אמרתי שנטמאתי אלא כדי שיגרשני בעלי"ונותנת אמתלא לדבריה , נטמאתי

 . )'ז סימן ו"ע אבהע"תם כדבריו בשווס(ם נראה שאינה נאמנת "שיטת הרמבל

בכהאי  גוונא  שהאשה  טוענת  שאמרה  כן  כי   )תפק  בסברא  זוי  מס"והנוב(דברי  הכתב  סופר  ל
 .היא נאמנת, ד יפעל לזירוז הגט כפי שאכן היה"סברה שבכך ביה

יש  מקום ,  גם  בנידון  דידן,  ולדבריו  .בדיעבד  כשחזרה  וניסת  לא  תצא,  אלוהבית  שמ  שיטתל
דים  אחר בפרט  שנולדו  להם  יל,  להתירם  לחזור  להינשא  שחשוב  כחזרו  ונישאו  לגבי  דין  זה
 . שחזרה לחיות עמו ויש להתירה כדי שלא להוציא לעז על בניה

ד  לדעת  הנודע  ביהודה  לא  מהני  אמתלא  זו  שנותנת  לדבריה  כיון  שאינה "שיטת  הראבל
, ש"ב(אמנם  שאר  האחרונים  .  נאמנת  באמתלא  לגבי  הפסד  כתובתה  אינה  נאמנת  גם  לגבי  האיסור

 . זהי ב"חלקו על הנוב )דברי חיים ועוד, ס"כת

נראה  שהיא  נאמנת  לשוב  ולהינשא  אף ,  ו"קט'  א  בסי"מ  בדעת  הרמ"מפשטות  הכרעת  החו
וכן ,  ד  היא  נתנה  אמתלא  טובה  ואמרה  כן  רק  כדי  להתגרש"לכתחילה  באם  לפי  ראות  עיני  ביה

 . ז"י' ת חוט השני סי"פסק בשו

ין  אדם וד  הוספנו  סניף  להיתר  שיש  דעות  שאינה  נאמנת  לומר  שזינתה  מרצונה  משום  שאע
 . משים עצמו רשע

 .י"דמוז כ"ל זהינשא למבקשים להתיר לשיד כי "וסק ביה פאמור האורל

 .יתן לפרסם את פסק הדין לאחר השמטת שמות המבקשיםנ

 )27.9.17(ח "תשרי התשע' יתן ביום זנ

 הרב שמואל פריד רב יצחק רבינוביץה     ד "אב –רב משה אמסלם ה

   


