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 ישה הראשונה חלק ממוחהנכרת לאשיתר אישה שנייה כ ה:נדוןה

 סק דיןפ

  .ד הופיעו המבקשים"בפני ביה

 המשיכוו,  גיור  הטרם  בוד  עישאונם  ה.  נשה  מני  בקהילת  מנים  ששר  כעדק  צריגם    הזוג  הניב
 .גיור הפני לולד נהם מאחדש, בת וןב, טינים קלדים יני שהםליש . כן מאחר לנישואים החייב

 לו  אניתוחיםב,  רטניים  סידולים  גקב  עשים  קאש  ריתוחי  נברה  עישה  האנים  שארבע  כפניל
 . רפואי הצבה מלעמעידים  הפואיים רסמכים מוצגוד ה"ביהב. מוחה משמעותי מלק חוסרה

 צורה  בתפקדתומ,  רונה  זיכת  איבדהא,  אדם  האחד  כתקשרת  מא  ליא  הללו  הניתוחים  האזמ
  .פיכים הלתי בם הנזקים הן כעל וכריתה בדוברמ. יותר בינימאליתמ

  .קשה הצבה מקב עבוהה גכות נקצבת לזכאיתו, אומי לביטוח בוכרת מישהאה

 ינה  איאה,  יחה  שיתה  אנהל  ליתן  נלא  שדעת  לוכחד  נ"יה  בגםו,  ד"ביה  בופיעה  הישההא
 לבד  מנשאלה  ששאלות  לשובות  תונה  עינה  אכמעטו,  בר  דומר  לסוגלת  מינהא,  מות  שוכרתז
 .דברים הת אינהב מיא האם הוודאות בדעת לשהוק, "אל"ו" ןכ"

 ישהאגם  שם  נוכחו  לדעת  כי  ה.  הועמד  במבחן  גם  בבית  המשפט  ישהאצבה  הרפואי  של  המ
  .ומשום כך מינו את בעלה כאפוטרופוס לגופה ולממונה, מוגבלת מאוד

 .ד"ו עה לונה מאכןו, משפטי הסיוע הטעם מדין לפוטרופוס אישה לאמנות לורהד ה"יהב

 יי  חקיים  לפשרות  או  ליןא,  בדידות  בי  חוא  הבריודל,  נייה  שישה  אישא  לבקש  מבעלה
 ל  כדרך  כשפחה  מחיי  לקוק  זהואו,  קטנים  הלדיהם  ית  אלגדל  וזה  המצב  בישה  האם  עשפחהמ
 .דםא

 כותה  נקב  עאומי  לביטוח  מצבה  קכאית  זישההא,  וב  טישההאכלכלי  של  ה  הצב  מדבריול
 ני  בהילת  קל  שנהגם  מפיכ,  עיקר  בה  במטפלת  שו  זיא  הבעל  הל  שאמוו,  וצאותיה  הת  אמכסהש
  .ליה עחראים אהם ובעל המשפחת לצטרפת מישה האנישואין העם שנשהמ

, מואל    שטיפול  בישארת,  משפחתו  לשייך  שבית  בגור  למשיך  תישהאה  שבקש  מבעלה
  .וספת נישה אא יישהוא ולדיהם ים עקשר בהיהת
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 יתן  נלא  שך  כעל  וישה  האל  שקשה  הצבה  מל  עוא  הם  גמד  עישה  האת  אמייצגד  ש"והע
 .ישה האובת טת איבטיח שהסדר למקביל ביתר המתן להסכיםו, מש מל ששר קיתה איצורל

  הכרעה ויוןד

, )ג"חדר:  להלן(חרם  דרבנו  גרשום  :  המניעה  לישא  אישה  שנייה  נובעת  מכמה  מקורות

במקרה  דנן  בכתובת  בני  הזוג  לא .  ר"מנהג  ותקנות  הרה,  שבועה  לאלו  שנשבעו  על  כך

 .לא נעסוק בה אפוא, נכתבה שבועה

 ישש)  יסעיף  א  ימן  ע  ס"הא  (כריע  הבר  כצמוא  ע"הרמו,  שכנז  אקהילות  בקורומ,  ג"דרח
 הקל  לשי...  נשתטית  שגוןכ,  ירושין  גת  בראשונה  האין  שמקוםב  "םהב  וכלל  הן  מוצאים  יקריםמ
 ".חרת אישא לו להתירל

 וזכרהה(א  "רמ  הברי  דקור  מהיא  שהאמלא  ה"רשב  התשובת  מצטט  לוא  העם  טנותןב
 ראשונה למלואה בדפסה נולםא, טימן א סעיף ע ס"ה אשה מבדרכי וא קורשק ש"מהרי בקיצורב
ת "שו  במשם  וו  טורייתא  אקובץ  בשוב  ו230'  מע,    בעברי  המשפט  השנתון  בבליןז  ה"ש  רדי  ילע
 הרע  לעה  דה  באין  וסכל  נדעתה  וכלה  שוללה  "אשתו  שתאר  משואלה).  נז  קחדשותא  ה"רשבה
  :שיבא מ"הרשבו, ג"חדר לחשוש לאם השואלו, "היטיב לוא

. בגלילותינו  ורצותינו  אכל  בשטה  פלא  ואיתיה  ראל  ל"  זרשום  גבינו  רקנתת
. מגרשים  הבכל  ונשים  הכל  בחלוטין  לקנתו  תשה  עא  להרב  שותנת  נהדעתו

 גרש  לנשים  במתעללים  הההוללים  ופריצים  הפני  בגדור  ללא  אשה  עלאש
 אמרו  שאותן  בפילו  אקנתו  תתתפשט  שעתו  דל  עלה  עא  לבלא,  ראוי  כלאש
 שנויות  החברותיה  ות  דל  עוברת  עגוןכ,  כתובה  בלא  שיוצאות  שכמיםח
... יתו  בתוך  מרעה  הישה  האוציא  ישלאו,  פניו  בנתה  זאפילוו,  מדיר  הפרקב
 מרה  אאפילוו,  שוטי  באפילו  והוציא  לכופין  שמדיר  הפרק  באמרו  שה  מכןו
 שהתה  שמי  בכןו.  תם  הדאמרינן  כהל  בקינן  שא  לסהדיה  ביהליה  ניירנאד
. בטל  ילא  שדי  כחרת  אישה  אישא  לותו  אכופיןש,  לדה  ילא  ונים  ששרע
 ישא  לו  אגרש  לאילו  כישה  אשום  מיש  אום  שקיים  ילא  שדיק  צותו  איאמרה
 זירה  גהיא  שעודו.  ן  כרב  היגזור  שעת  דל  עולה  עינו  אהז?  מה  עחרת  אישהא
 נקבה  וכר  זמנה  מו  ליו  הפילו  אעודו.  ה  בעמוד  לכולין  יצבור  הוב  ראיןש
 הרהור  מעבירה  מצל  נאפילוש,  ישה  אלא  בעמוד  לוא  הסורא,  לל  הית  בדעתכ
 דיק  צותו  אשה  עלא  שי  לראהנ,  לן  כלו  אברים  דמכללו...  נצל  יא  לבירהע
, טלים  בדברים  בעשיהם  מתולים  שהוללים  הפריצים  הפני  מלא  או  זקנהת
 א  לזהב,  חרת  אישא  לו  אגרש  לחיוב  המן  ודין  הן  מהוא  שאמרנו  שאלו  בבלא
 לא  אזר  גלא  ששמענו  שכן  שלכ,  ולמית  עקנה  תותה  איתה  האפילוו.  רב  הזרג
 דון  ליני  עיראוני  שה  מפי  ללפיכךו.  חמשית  האלף  הסוף  להואו,  דוע  יזמןל
 שלאו,  אמרנו  שה  מכל  בגזירה  השטה  פא  לרב  הגזירת  בדעת  האמד  ודברב
  .תה אמותרו, כך לדיק צותו אוונת כייתהה

ואין  זה  מתקבל  על  הדעת ,  הרי  שדבריו  ברור  מיללו  שיש  להתיר  באישה  במצב  שכזה

  .שייאסר הדבר אפילו אם כבר קיימו מצוות פריה ורביה

לדבריו  כדאי  שאיש  אחד  ייפגע  ובלבד ו,  ה  זעניין  בחמירה  )הס  (תשובהל  ב"מהרש  הנםאומ
) כך  במקור(ד  נפש  אחד  מוטב  להפסי:  "וזו  לשונו,  שתוקף  התקנה  תישאר  בעוצמתה  המרובה

  ". לדורות הבאים לקולקמלעשות 

  .א"רמ כוראה השטה פבר כולםא
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 ינה  אישה  האה  שבמציאות  להכוונה  שקבעוו,  פוסקים  האריכו  הנשתטית  שישה  אהגדרתב
ע "הא"  (ולם  עניןב"  השםב)  זטק  "סא  ימן  ע  ס"הא  (י  תשובהחפת  הכתב  שפיכ.  תפקד  לסוגלתמ
 :מחבר הד יכתב מצטט מוא האותוש) ג

 איתי  ריקטיןק  ט"קד  ד"בל  א"  זייזיקי  א"הר  מגאון  הרב  הכבודי  מ"כ'  בתשוו
 ודאי  בה  זבענין  דהעלה  ואן  כהתיר  לברו  דטות  שדר  גאיזו  בזה  בחקרש
 אותםד  ב"לא  ד"כק'  סיי  ב"ב  ההביאם  ש"רמב  העת  דל  עסמוך  לכוליםי

 דבר  וטות  שרך  דעושה  שה  מברים  דארה  ש"  הלאס  א"ש  בהוזכר  שסימניםה
  .ד" ביני עאות רפי ללוי תהז

צוין  באוצר  הפוסקים  סימן  א  סעיף  י  וסימן ,  חלק  ב  סימן  מא(ת  דברי  חיים  "וכן  כתב  בשו

 ).וראה עוד מקורות המצוינים שם, עב סעיף א

 לחיות  והמשיך  לפשרות  אבעל  לש  יאם  הישה  האצב  מפי  לקבוע  לכול  ידין  הבית  שריה
. חרים  אלכה  התחומי  במופיעה  שפיכ"  וטהש  "גדרתה  בווקא  דעמוד  לדרש  נהיתר  האיןו,  יתהא
ב ימן  ע  ס"הז  אלק  ח"  (ומר  אביעי  "חיבורול  ב"צ  זוסףע  י"גר  הציון  לראשון  הרן  מדגישמ,  נוסףב

 דרש  נדין  הית  בם  איכ,  החלמה  היכויי  סת  אתקבע  שפואית  ראבחנה  בורך  צם  גאיןש)  דאות  
 :עיניו לנראים הנתונים הפי למצב הת אהעריךל

 פילו  אשואין  ניתר  הותנים  נאינם  שישראל  בדין  הבתי  בבנים  רכמה  לראיתיו
 רופה  תאין  שרופאים  מעת  דוות  חיקבלו  שדע  [...]  שתטית  נאשתו  שמיל
 לה  כ"גמ  ררם  חקבלו  שאשכנזים  לאפילוש,  ן  כדין  האין  שבאמתו,  מכתהל
 טועןו,  ולים  חבית  באישפוז  ורפואות  בטיפול  בותר  יו  אנה  שמה  עשההש
, חרת  אישה  אישא  לו  להתיר  לכוליםי,  ותר  יישה  אלי  בסבול  לו  לקשהש
 יש  שמהש',    אימןז  ס"עהא  חדק  צמחת  צ"שו  בליובאוויטש  מגאוןש  ה"כמו
 תירו  יאל,  בנים  רמאה  מיתר  הבעל  השיג  יאפילוש,  נשתטית  בהחמיר  לוציםר
, עלה תפואות רה לועילו ילאד ש"י בפני ליתברר שדע, חרת אישה אישא לול
 ם  אדעתה  באינה  שמחצה  ושנה  כזה  שמאחרש.  לל  כי  להרא  נינו  אה  זברד
 ישה  אישא  לבנים  ראהי  מ"  עו  להתיר  לשי,  ותר  יהמתין  לו  לפשר  אאי  שועןט
 זו  מגדולהו.  כן  מאחר  לתרפא  תראשונה  האשתו  שאפשרפ  ש"עא,  חרתא
'   בימן  סם  שנית  שדו  יהניףו,  ש"ע.  'כוז  ו"כ  קימןש  ס"ריבת  ה"שו  בתבכ
 פני  ליתברר  שד  עחרת  אישה  אישא  לבעל  לאין  שרבנים  הכתבו  שמהו,  ל"זו
 בן  לפשר  אשאיו,  עלה  תפואות  רה  לועילו  ילא  שכשרים  וומחים  מין  דיתב
 תם  סתבו  כהפוסקים  שכלל  ולל  כעיקר  וורש  שדבריהם  ליןא,  מה  עדור  לעתד
 ימן  סוף  סמואל  שבית  ההריש,  עודו,  ם  ההטילו  שנאים  תטילו  הלא  ושתטיתנ
 איכא  דזה  הזמן  בפילו  ארוך  אשתו  אל  שהחולי  שבעל  האה  ראםש,  תבט  כ"ע
. תתרפא  שפשר  אבודאיפ  ש"אעו.  גרשה  ליכול  שומר  לשה  י"גמ  ררםח
 חרת אישה אישא לוכל ירוך אחולי האם שפק סום שאין שוודאי בבנשתטיתו
, וד  עהמתין  לותו  אחייבים  מיןמ  א"מ,  ך  כחר  אתתרפא  שפשר  אם  אאפילוו
  .ש"ע', כו ועם טלי בומרא חהיזוש, ותר יהמתין להכריחו לפשר איא

רבים  מהפוסקים  הדגישו .  יש  לציין  לתקופה  הארוכה  שחלפה  מאז  פרוץ  המחלה,  בנוסף

ראה  אוצר (שיש  צורך  בתקופה  של  שנה  או  שנתיים  לצורך  אימות  מצבה  של  האישה  

 .בנידון דידן כבר חלפו כארבע שנים). הפוסקים חלק א סימן י סעיף יא

ת   ביאהר  (פוסקים  ההאריכו  שפיכ,  היתר  לוספים  ננאים  תשיג  "דר  חיתר  הל  שמקרהב
  .כתובה וט גשלשת והבנים ראה מהיתר בורך צישש) עוד וגכק "סא ימן  סשמואל
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 פוסקים  במקובל  הפי  ללכןו,  פרד  סהדות  ימנהג  כהולכים  הדק  צגרי  בדובר  מידן  דנידוןב
 בנים  ראה  מהיתר  בורך  ציןא)  ל"נ  הומר  אביעת  י"בשו  ז  וות  ב  אימן  סישות  אערכת  ממד  חדיש(
  .ין דית בהיתר בי דלאא

  תקנה ונהגמ

ונימוקי )  א"יבמות  מד  ע(א  "כבר  קובע  על  פי  דברי  הריטב)  סימן  א  סעיף  ט(השולחן  ערוך  

והלכה  זו  אינה  תלויה ,  שאם  יש  מנהג  שלא  לישא  אישה  שנייה  הוא  מחייב)  שם(יוסף  

 .בקהילות אשכנז דווקא

 צוטטמ  (תקנה  הוסח  נהלןל).  י"שת  (ראשית  הרבנות  התקנות  בם  גתקבל  נה  זנהגמ,  נוסףב
  ):זנ' מע, ב יה פבעל שורהת, יסטר קצחקר י" דשופט הל שמאמרומ

 שתו  אל  ענייה  שישה  אם  עהתארס  לו  אארס  לישראל  מישה  ואאיש  לסורא)  ב
 ראשיים  הרבנים  החתימת  באושר  מישואין  נהיתר  בא  לםא,  ראשונהה
  .ישראלל

הג  הנהוג  בקהילות  ספרד  הראתה  שלא  נהגו  במקום  שיש  עילה  של  ממש בדיקת  המנ,  והנה

   .לישא אישה שנייה לאסור זאת

ט "ביהמ,  דולה  גכמים  חיעת  סעמוו)  די'  ית  ס"ו  שתשובותיוב  (וסף  יבית  הזה  באריך  הברכ
 והג  נינו  אכברג  "דר  חענתם  טפיל.  צורך  המקום  בהקל  לש  ילדבריהםו,  ועוד  לשיךם  א"מהרו
  .נהג המק רוא האיסור הסוד יך כםאו, זו העתב

 ת  אחזקל,  )ח  מחדשותה  (הלוןט  צ"מהריה,  הם  מצעיר  הורם  דן  בכתב  שה  מנוסף  בראהו
 לא  שזה  כמקרה  בשבועה  הלה  חא  שליה  לשיטא  פבריו  דבתוךו,  נשתטיתג  ב"דר  חמתיריםה
  .נהג מזה בין שאבוודאיו, חרת אישה אישאל

 תקופה  בצרים  מחכמימ,  )ה  סןמי  סתשובותיוב  (אויזון  גאיר  מבי  רל  שתייחסותו  האה  רכןו
  .מתירות היוחדות מסיבות ניש שיון צוך תה זמקרהל, וז

 ל  עמעידו,  שים  נתי  שישא  ללא  שמנהג  לתייחס  משרא)  צחע  ק"הא(ם  "מהרשד  בראהו
  ).כ קםש(יה ני שישה לאישואין נצורך המקום בתיר מאת זעםו, אלוניקיש, עירו ביומוק

 ל  עאוסרות  הה  זעניין  בקנותתיסא    גחד  משו  עשרא,  רוקו  מכמי  חל  שפסקיהם  לגם  ייןנצ
. ישה  האל  שהאונס  וחולי  הבמקום  וצורך  המקום  בקלוהיסא    גמאידךו,  נייה  שישה  אשיאתנ
 שוב וול' מ עק בחל (מר חרם כספר בובאותמ, )1592(ב "נ ששנת מדומות קהן וייתכןש, תקנותה
א "גרי  הל  שישראל  לחוקה  תספר  לנספחות  באהר  כןא  ו"ע  ג  פף  דמת  אורות  תספר  ביצורןק
 גדולי  מד  חל  שדבריו  לצייןנ,  מערב  הכמי  חל  שרבים  החיבוריהם  בפורט  מעניינןו)    בלק  חרצוגה
 מחברה,  בע-ד  סניםמיע  ס"הא"  (יעקב  דופריהש  "עלל  ב"צ  זירדוגו  בעקב  יבי  רגאון  הפוסקיםה
 תשובותב  (קנסד  מ"אבל  ר"צ  זוגוירד  בהושע  יבי  רגאון  הינו  נצל  אשובו,  )ג"ר  תשנת  בפטרנ
 בה  רצל  אם  גראהו,  השתרע  ממצע  הקצרו)  הושע  יל  שינו  דיתת  ב"ו  שחיבורו  במפוזרות  הבותר
 ).אע כ"הא אלק ח (מגן ומשת ש"שול ב"צ זשאשש מ"גר הרושלים ילש

ד "יהב:  ונדור  ברבניים  הדין  התי  בל  שהמנומקים  ומפורטים  ההיתריהם  ממה  כוד  עאהר
 נאי  יריאל  אהרב  ורדס  פניאור  שרבה,  מוס  עיכאל  מרבג  ה"רה  ההרכבב)  1027061/1  יקת  (תניהנ

 שה  קמחלה  בולה  חישה  האו  במקרה  בכתובה  וט  גשלשת  הא  בלמזרח  הדות  עני  בזוג  להתירוש
 הרכבב)  1020835  יקת  (טבריהד  ב"ביה  בפורסמו  שוספים  ניתרים  האה  רכןו.  רפא  מחשוכתו
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) 586335/2  (חיפהד  ב"בביהו,  גודה  יוסף  יהרב  וזק  ביים  חרבה,  ביא  לוריאל  ארבג  ה"רהה
יה ני  שישה  אהתירוש,  ושינסקי  אצחק  ירב  והדרי  אניאל  דרבה,  חור  ששראל  ירבג  ה"רה  ההרכבב
  .כתובה וט גשלשת האחר לק רולםא, מזרח הדות עני בזוגב

 וסף  ניסור  אחדש  לאה  באינה  שראהנ,  ישראל  לראשית  הרבנות  התיקנה  שתקנה  הענייןב
 אףו.  ראשיים  הרבנים  התימת  חפי  להיתר  לתח  פיתן  נהריש,  כן  לודם  קהיה  שמה  מותר  יורחמו

  .נא דקדמת מפסיקה במקובל הפי לקבעות נאלו שסתברמ, היתר לסיבות התפרטו נלאש

י לק    חכןו,  ה-ע  ב  ו"הז  אלק  ח  (ומר  אביעת  י"שו  בבכיוצא  בזה  וזה  בהאריך  שה  מראהו
  ).ע א"הא

 סקנהמ

אולם  נראה  שאם  ישנה  מחלוקת ,  מצינו  דעות  חלוקות,  כאמור,  ט  וכתובהבעניין  השלשת  ג

כיון  שהכול  מודים  שמעיקר  הדין  אין  צורך  להתנות  היתר  לאישה ,  היא  מצומצמת  מאוד

כאשר  הדבר  אפשרי  בקל  ואינו  מכביד ,  אולם  כיוון  שיש  פוסקים  הסבורים  כך.  שניה  בכך

 .על הבעל יתר על המידה כך יש לנקוט

מה  עוד  שבית  הדין  יאפשר  השארת ,  בלבד₪    18,000  ן  מדובר  בכתובה  בסך  שלנידון  דידב
על  הבעל ה  הדבר  מעמסוה  כך  שלא  יהו)  בלא  תאריך  להמחאה(המחאה  החתומה  על  ידי  הבעל  

ן  שאין  ספק  כי  הבעל  לא  ימשיך  להתגורר ווי  מכ,כל  פקפוק  גם  בעניין  השלשת  הגט  אין.  כלל
 . ישהאבבית אחד עם ה

 בנים  ראה  מיתר  הלא  לנייה  שישה  אישואינת    אהתיר  ליש  שעליל  בראה  נאת  זנוכחל
 ד"ביה  סדיר  ישיטות  הל  כובת  חדי  יצאת  לבכדי  וצורך  הן  ממעלה  לולםא,  כתובה  וט  גשלשתוה
 תובת  כשלום  תצורך  ליקולד  ע"יה  בעת  דיקול  שפי  למתאימים  האמצעים  בבטיחוי,  ט  גשלשתה

  .שופי באיןנישו הותרו יבכךו, עתיד בידרש תו זם אישההא

 גאון  הציון  לראשוןהשיא  בית  הדין  הגדול    נדוב  כל  שאישורו  להחלטה  הת  אהעביר  לשי
 .א"ליט שוסף יצחק ירבה

אחר  קבלת  האישור  יידרש  הבעל  להסדיר  בבית  המשפט  את  החלפתו  כאפוטרופוס  של ל
  .כולל אמו, אפשר שהוא יהא אחד מבני משפחתו .באדם אחר ישהאה

  .הכתובה וגט ההסדרת לועד מקבעי יאישור הבלת קאחרל

 .זהים מרטים פשמטת האחר לפרסם לותרמ

 ).17/01/2018 (ח"בשבט התשע' איתן ביום נ

      

 רב ישי בוכריסה רב שמעון לביאה ץ"רב דניאל כה

  

  


