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 ה"ב

 891643/4תיק  

 ל אביב יפותבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אליהו אריאל אדרי, ב אבירן יצחק הלויהר, ד"אב ר–יצחק אלמליח  רבה

 )אבי גפן ד"ועכ "בי "ע( תלוניפ :תתובעה
 גדנ
 )אברהם רמי שלמון ד"ועכ "בי "ע( לוניפ  :ענתבה

 'פשרה הקרובה לדין'מהות , בועהשיובי חשרה להיפטר מפכפיית , תובה כ:נדוןה

 סק דיןפ

 פשר בתמורה לחיוב השבועההבעל חייב בשבועה כדי להיפטר מכתובה ויש ל – עת הרובד

 .לפנינו תביעת האישה לגירושין וחיוב הבעל בכתובה ופיצוי

 מחלוקת בנויות שאינן שעובדותה

  ילדיהם )6.7.1978(ח  "בתמוז  תשל'  בני  הזוג  שלפנינו  נישאו  כדת  משה  וישראל  בתאריך  א

ר לפני  כחמש  שנים  עזבה  האישה  את  ביתם  המשותף  ועברה  להתגור.  המשותפים  בגירים

מועד  הקרע  נקבע  בהסכמה  לחודש .  בבית  קרובי  משפחה  ואילו  הבעל  נותר  להתגורר  בבית

 .2011נובמבר 

. ודם  עזיבת  האישה  את  הבית  הורחק  הבעל  מהבית  בצו  בית  המשפט  למשך  כארבעים  יוםק
 .כחלוף תקופה זו מששב הבעל להתגורר בבית עזבה האישה את הבית

הדירה  נמכרה .  שיתוף  בבית  המשפטהפירוק  אחר  עזיבתה  את  הבית  תבעה  האישה  את  ל
 .כינוס בצו בית המשפט בהליך

חלק  הבעל  בדמי  מכירת  הדירה  עוקל  על  ידינו  סך  של  חמש  מאות  אלף  שקלים  להבטחת מ
 .תביעת האישה

 יננו דבית בהליכיםה

ב  בתביעת  שלום  בית  של  הבעל  לאחר  עזיבת  אשתו  את "תחילת  ההליכים  בשנת  תשע

 .הבית

 .זו הגישה האישה תביעה לכתובהבהמשך לתביעה 

 :פסק בבית דיננו כדלקמןנ) 5.6.13(ג "ן תשעוויבסז "תאריך כב

ית ב,  בתיק  שחומר  הלאור  והתקיים  שדיוןכ  ב"ב  וצדדים  המיעת  שלאחר"
 : חליט מהדין
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 תרשם  הבית  הדין  שאחר  מזאתו,  שלום  בית  לבעל  הביעת  תת  אדחותל.  א
 .ציאותית מאינה ונה כינה אהתביעהש

 ית  הדין  בפני  באין  ואחרמ,  פיצויים  וכתובה  לאישה  הביעת  תת  אדחותל.  ב
 ."גירושין לביעהת

 .לושה ימים לאחר שניתן פסק דין זה תבעה האישה את תביעותיה הנוכחיותש

 ענות האישהט

 . האישה טוענת כי לא לחינם עזבה את הבית והגיעה לכדי תביעת הגירושין

אורך   לה  הוכתה  על  ידי  בעלהשבת  יחסים  קשה  דבריה  עזיבת  הבית  באה  על  רקע  מערכל
בהקשר  זה  הופנה  הבעל  על  ידי  רשויות  הרווחה  לקבוצת  תמיכה .  שנות  נישואיהם  הארוכות

ה  פירטה  את ישהא.  נוסף  על  כך  ניהל  הבעל  מערכות  יחסים  עם  נשים  אחרות.  לגברים  אלימים
 .יחסיםות ניהל הבעל מערכ, לדבריה, יתןשאשמן של שתי נשים 

תה  מוכנה  לספוג  את  המכות  והקללות  שהיו  מנת  חלקה ייה  במשך  שנים  ארוכות  הדבריל
שאין  ספק  שהתנהגות  הבעל  היא  זו  שהובילה ון  כיו.  אולם  כעת  גמלה  בליבה  ההחלטה  להתגרש

 .לגירושין עומדת היא על גביית מלא סך כתובתה עוד קודם הגירושין בפועל

 ענות הבעלט

פנייתו  לקבוצת  התמיכה .  לם  לא  נקט  כנגדה  באלימותמעו:  כל  דברי  האישה  בדויים  מליבה

יוזמה  זו  הייתה  לאחר  עזיבת  האישה  את  הבית  וכחלק  מניסיון  שלו  לגרום .  הייתה  ביוזמתו

טענות  האישה  באשר  לאלימותו  באו  כדי  להרחיקו .  לשיבתה  הביתה  ובעצת  הבנים  הבגירים

 .מהבית ואין בהן אמת

ה  עזבה  את  הבית  ולא  ניתן ישו  לאחר  שהאהללו  החל:  אשר  לקשריו  עם  נשים  אחרותב
 .ו ודורשת להתגרשתנאמנות כאשר אשתו מסרבת לחיות א לדרוש ממנו חובת

קום  בו  התגורר  עם  הילדים   מ–יחסיו  עם  נשים  אחרות  הקפיד  לא  להביאן  לבית  הצדדים  ב
 .הבגירים עד מכירת הדירה

 .ם זאת הודה הבעל כי מעד פעם אחת בתקופת נישואיהםע

 :)3.6.13 (ג"ן תשעוויבסה "דבריו בדיון שהתקיים בתאריך כה היו כ

היא  קיימה  איתי ,  ה  הזאתישהיא  עשתה  בגלל  הפגישה  שלי  עם  האול  הכ"
יש  לנו ,  היא  יכולה  לחזור  הביתה.  יחסים  מיד  לאחר  שהיא  גילתה  את  זה

היה  לה  טוב  מאד  אבל  הכאב .  ואני  מחכה  לה  בבית,  ילדים  מוצלחים  מאד
היא .  ל  והיא  הלכה  למשפחה  שלהוהיא  נעלבה  מהכ,  אתה  הזישהקטן  עם  הא

ה  נוסעת יתהיא  הי,  ולתה  מקבלת  ממני  הכייהיא  ה,  ודחיים  טובים  מאה  חי
אני  כבר  ביקשתי ,  ה  הזאתישאני  מתנצל  על  המקרה  של  הא.  איתי  למלונות
היא  הלכה  למשפחה  שלה  ושם ,  אני  מבקש  סליחה  שוב.  סליחה  ממנה
  בתשובה  מה  שהיא  לא  מוכנה  כי  היא  נגד אני  מוכן  לחזור.  מסיתים  אותה

 ."הדת

לדבריו  היא  מבלה  במקומות  בילוי  בצורה  שאינה  מכבדת  אותה .  בעל  טענות  כלפי  אשתול
 .ונצפתה כשהיא מתנשקת עם גברים זרים
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ל  אף  כל  זאת  לאורך  כל  שנות  ההתדיינות  בין  הצדדים  חזר  הבעל  שוב  ושוב  על  רצונו ע
 .בשלום בית

 .זולתווח ל ידי בא כצדדים נחקרו איש עה

שלדבריה  הוכתה  נמרצות  לאורך  שלושים  ושלוש  שנות   ה  עומתה  עם  העובדה  שאףישאה
 2012תלונתה  היחידה  הוגשה  בשנת  .  חייהם  המשותפות  לא  פנתה  מעולם  למשטרה  בשנים  אלו

 ה  לה  יכולת  נפשית  לנקוטיתה  פצועה  נפשית  ולא  הייתה  השיבה  כי  היישא  ה.אחר  הפירוד  ל–
 .ו נגד בעלהליך כלשהה

תשובתו .  שים  אחרות  נם  או  רוקד  עםייהן  הוא  נראה  שלוב  ידשבבעל  עומת  עם  תמונות  ה
תה  כי  המוקדמת  בתמונות  אלו  היא  מתקופה  של  שנה  וחצי  לאחר  הפירוד  ואין  לחייבו ייה

 .בכתובה משום שנאלץ בעקבות עזיבת אשתו ליצור קשר עם אחרת

ה לו מערכת יחסים יתה יישאל אם הישבליגרף בעל נשאל אם יהיה מוכן לפנות לבדיקת פוה
 .ו חזר בווחאחר שנועץ עם בא כ ל.עם אחרת בעוד אשתו בבית וענה בחיוב

 וראיות דויותע

 . שכנתם של בני הזוג במשך עשר שנים–] 'ר[נשמעו דברי הגברת 

ה  מפוחדת  שבעלה  שולט  בה  וכן  העידה  כי  פעם  אחת ישרה  מציאות  של  איאת]  'ר  [תרגבה
 .עיניה מקרה של אלימותראתה ב

ביחס .  שכנה  זו  עברה  דירה  לפני  עשרים  שנה  וכל  תיאורה  נכון  לזמן  ההוא,  א  עקאד
 .למציאות בעשרים השנים האחרונות אין בידיה כל ידיעה מכלי ראשון

 :היששמעו דברי אחות האנ

כלפי חוץ הציג . אחות  אמרה  כי  במשך  שלושים  שנה  לא  היה יום שלא ספגה אחותה מכותה
 .בעל את הבעל הטוב אך בתוך הבית פנימה נהג באלימות ורודנותה

בפועל  נקבה .  אחות  טענה  כי  הבעל  ניהל  יחסים  אסורים  במהלך  הנישואין  עם  נשים  רבות  ה
 .בשמן של אותן שתי נשים שידוע שהיה איתן בקשר לאחר הפירוד

 :היששמעו דברי אחי האנ

שה  שהודה י  שש  שנים  חי  הבעל  עם  האבריו  היו  דומים  לדברי  אחותו  אולם  הוסיף  שמזהד
 .ה כיוםיתי אחוא הש

 :שמעו דברי חוקר פרטי מטעם התובעתנ

ו  נראה  הבעל  צועד  שלוב שב)  14.11.11(ב  "שוון  תשעחמרבז  "י  חוקר  הציג  סרט  מתאריךה
 .ה זרהישעם אים ידי

הוא .  ת  שהקים  יחד  עם  אשתווה  זו  היא  שותפתו  לעבודה  במועדון  לקוחישבעל  אמר  כי  אה
 .ם לאחר סיום העבודה בשעת לילה מאוחרתייה שלוב ידמצעד ע

. שתו  עצמה  נראתה  במצבים  דומים  עם  גברים  רבים  והוא  אף  הציג  תמונות  אלו  לבית  הדיןא
 .ה בבקשה לשמור על כבודהישמשצפה בית הדין בתמונות פנה אל הא

 .ד כאן מסכת הטענות החקירות והעדויותע
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 .בכתבהצדדים הגישו סיכומים וח אי כב

ה  בקשה  לצו ישם  הגישה  הא  ש–וצג  פרוטוקול  מבית  המשפט  השלום  בראשון  לציון  ה
 .הגנה

חיה  עם  בעלה  באותו   עדיין  2011ודש  נובמבר  חה  כי  עד  תחילת  ישפרוטוקול  זה  מודה  האב
נטענו טענות הצדדים בבהירות  םשפרוטוקול  זה  חשוב  ביותר  כי    .ו  יחסי  אישותיתחדר  וניהלה  א

 .שאבדה בבית דיננו בערפלי הכתובהבהירות  –יתר 

 .ה לעזוב את הביתישוע נקודתי הוא זה שגרם לאירתברר כי אכן אמ

 .ה ואת זאת לא יכלה לסבולישעם אותה אבעלה ניהל באותה עת מערכת יחסים , הבנתהל

 .תה מסכימה להמשיך בשגרת חייהיילמלא מערכת זו הא

ל  ואת  בן "ה  הנישי  שהבהיר  שפיטר  את  האה  תוך  כדישבעל  שב  והתנצל  וביקש  סליחת  האה
 .זוגה

 .ד כאן מסכת העובדות והראיותע

 הכרעה ויוןד

 .הצדדים חלוקים ביניהם באופן קוטבי בכל העובדות מלבד לאחת

ה  מוצדקת  אולם  יש  בהחלט  ספק  אם  חוסר  רצונה יתה  את  הבית  היישין  ספק  שעזיבת  האא
לאורך  שלושים  ושלוש  שנות  החיים הדבר  תלוי  במערכת  היחסים  .  להתפייס  הוא  מוצדק

 .בר שלא הוברר דיו ד–המשותפות 

 .כך גם באשר לממצאי החקירה. ה אין בהם כדי להוות עדותישברי קרובי האד

 .ברי השכנה אינם עדכניים ונכונים לתקופה שלפני עשרים שנהד

 ה  הכאתה  נעשתה  בעיקר  בתוך  ביתה  פנימה  וקשה  להביא  עדיםישמת  נכון  כי  לטענת  האא
דוע  לא  ביקשה  שתזומן  לבית  הדין אותה מ:  שהיובכל  זאת  יש  להתפלא  על  הא,  שיתמכו  בדבריה

 .תעומת עם הבעל וה שבשמה נקבה שוב ושובישא

 .בר זה מעלה שאלות לא פשוטותד

ה  עומדת  על  רצונה  להתגרש  ואינה  מוכנה  לשקול  כל ישובדה  ברורה  נוספת  היא  שהאע
 .הליך של שלום בית

 .ה כדי להפסידה תוספת כתובתה וחובת הראיה מוטלת עליהדי בעמדת כאורהל

 .)חלק א סימן י(אורך ר ן במה שכתבנו בעניין זה בספר שחיעוי

. הישהנתמכות  בדברי  שני  קרובי  האוד  גד  הבעל  טענות  קשות  וחמורות  מאנ,  אידך  גיסאמ
. תה  אחרישה  את  הבית  הבעל  מנהל  מערכת  יחסים  עם  אישבנוסף  אין  ספק  שמאז  עזיבת  הא

 .דבר מעוררים תמיהההעשה נהמהירות והקלילות שבה 

 .ה שבועת היסתישתביעת האוח כן יש לחייבו מכל

י  הזוג נית  הדין  מבהיר  עוד  כי  בבאך  ,  עקרונית  את  הבעל  בשבועת  היסת  ית  הדין  מחייבב
התקיימו   שבר  מבואר  מקריאת  פרוטוקולי  הדיוניםדעם  לטה  –אינם  נאמנים  עליו  בשבועה  

 .ני כבודם לא נאריך בהםבפנינו ומפ



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

5 

 .ו בפועל אין הבעל נשבע מפני חוסר נאמנותושבחובת בית הדין לפשר בנדון זה , יון שכךכ

 .פנינו תתבאר דעתנו בעניין יכולתו של בית הדין לכוף על פשרה במצב זהל

 דין לקרובה השרהפ

 ):חלק ב סימן קמה(ת שבות יעקב "כתב בשו

ו היותט  ל"  ראות  מלש  שך  סל  עדיםד  צני  שקיבלו  שחד  אדייןמ:  אלהש"
 מו  כפשר  בצמו  עת  אנהוג  ייצד  כדין  לקרוב  שפשר  בלפשר  ויניהם  בשרןפ
 מים  שדי  יצאת  לעשה  ייצדל  כ"נ  הסך  הל  כשלם  למחויב  שותן  נהדיןש
 . הרפש לדחא ודין לחד ארדוף תדק צדק צדכתיבכ

 ק  רמירי  גינא  דא  לזהב'  דין  לרוב  קפשרה'ות  וד  אשאלת  על  שהמ:  שובהת
 ד  אחרדוף  תדק  צדקצ  ')ב"ע  ב  לף  דסנהדריןב(י  "שרש  רפי  ווא  העלמא  בשרהפ
 ותר יאחד הת ארדוף תלא וינך עאות רפי ללך ששרה פדק צפשר לאחד ודיןל
 מש  מדייני  דודא  שעין  מוא  הפשרה  דנהמיעת  שמ,  ונולשן  עד  כא'  חבירומ
   גם  כןבך  כתכו)  ב  יןמיס(  יוסףת  בי  בובאש  ה"רא  השובת  תשמעות  מכןו
 וםמקל מכ. ודא שין דמש מוא הפשרהד) וסףת יי בהגהות בםש (ולהגדסת הנכב
 ם  חלא  ור  קא  לושרין  פלשון  מוא  השר  פתם  סי  כפשר  אי  אלק  חהוציאךל
בבא ,  ם"שבר:  ל"ר[י  "שררש    פי]ב,  בבא  בתרא  קלג['  צצתא  חייניד  'כדאמרינןו

  על  פי וא  הן  כ–  חצה  מלשון  מהוא  ודבר  החולקין  ששרה  פייניד:  ]בתרא  שם
 פשר  לדברים  ההות  מפי  לעשות  לפשרן  היד  בשות  רש  יוםמקל    מכרובה
 ותר  יהן  מחד  אחר  אדבר  הצדד  ילא  שקר,  דיין  היני  עאות  רפי  כיניהםב
 קמארק  פ  בהדיא  לאתכדאיו.  צדדים  הין  בלום  שיעשהין  שעניב,  חבירומ
 ה  זבנדוןו.  דינים  העלי  בין  בלוםת  שעשו  לק  רינו  אפשרה  העיקר  שסנהדריןד
 ים  על  כל  פנכוונה  הדין  לרוב  קשר  פעשותם  ליניי  דבעל  הליהם  עקיבלוש
 כתי  אך  אדין  בותר  ידין  לרוב  קפשר  בק  רו  במחולקין  שדבר  החצות  ללאש
  גם  כן דין  במתחייב  שמה  מותר  יעושין  שחד  אהב  זולפי  אדבר  ליעור  שיןא
 ה  לרוב  קבי  גזורק  הרק  פגיטיןס  ד"ש  בצינו  מונאגוי  אכה  ודין  לרוב  קיקרימ
 גלה  עצל  אונאגוי  אכה  וודם  קרוב  קרוב  קותר  יןל  שככ  ומה  אאה  מולפיא
 .דבר לוחלט מיעור שדענו יא לכתים כן אא וימנו הרובהה קאינ של כרופהע

 שלש  הכל  בדין  במתחייב  שה  זפטור  יא  לנים  פל  כעל  די  לומר  אבי  לרק  וךא
 םי  על  כל  פניתחייבט  ו"  ראה  מהוא  ששליש  מותר  יותו  אפטור  יא  לאותמ
 ןנאמרי  דהא  מזה  לסמך  ואיה  רקצת  ודין  לרוב  קקרי  מזה  שלישים  ששניב
. הוומצ  בליש  שד  עצוה  מהידור  באמרינן  דהא  מכן  ופל  כיינו  המינכר  דובאר
 ונאגוי  אכה  וליש  שחות  פהיינו  דזול  בעורים  שמי  דשלם  מאמרינן  דא  הכןו

וש דהקש)  שנה  האש  רותכל  הים  חירחאו(ר  וט  בובא  המדרש  באתאי  דא  הצינומ
שם ין  וע  ידם  ובשר  למשל  הם  שמדמה  ווותר  מנההשראש  ב  ערבא  הווך  בר

 ריב  ההשקיט  לדי  כשלו  מליש  שוותר  לונו  קדעת  מדם  אלמודם  יעול  לגםו
 פחות  לדבר  לוחלט  מיעור  שה  זהיה  יא  לים  על  כל  פנבל  אשלום  הלתווךו

ה רא ים אדיף עפחות בפשר לאפשר של כגמרי לטור  פדיןל  פי  הע  שיון  כזהמ
ם לו  שיהיה  שןייענ  בינו  דעל  בפשר  לוכל  יועטר  מבדב  שפקח  העינו  באהרי
 .יניהםב

 ק  רדבר  המהות  בעתו  דומד  אפי  לפשרן  היני  עראות  בלויול  תכ  הדבר  הללכ
 שלום  הלתווך  ודבר  האפשר  לד  צטית  נשום  לא  למים  ששם  לוונתו  כיהיהש
 שני  מחות  פדין  על  פי  הטור  פו  אחייב  ששליש  מותר  יא  ליםל  כל  פנעו
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 יין  עורבה  קשוב  חשלישי  הור  דד  עדבר  לכר  זקצת  וחוק  ריקרי  מלישיםש
 ."עקב יקטןלי האה כן נר, )עג קןמי סאשון רלקח( תשובתיב

 .ו לומר אליבו שה מלא אפורש מקור מעקב יבות שעל בצא מא לנהה

 יש  שדין  הובא  הם  ש)ב"ח  עף    דאקמא  בב(  הגמרא  מואוה  הצו  מהידור  מהביא  שסמך  ההנהו
" דין  לרובק"ין  די  עליש  שתוספתו"  דיןה  "וא  הדבר  הוויש.  והצו  מידור  השם  לליש  שהוסיףל
 .וכרח מאינו ששוט פך אובן מה זמךס

 כתובותו,  ב"  כ  עף  דא  קמאבב,  ב"  עמו  קף  דתראא  בבב  (ארגמ  מקורומ"  זול  בעורים  שמיד  "שלוםת

 יא  הו  זאיה  רםג.  שוק  במחירו  מחות  פשליש  בוא  הפץ  חל  שזול  המחירו  שבואר  מם  ש)ב"  עד  לףד
 .לבדב" סמך ואיה רצתק"

 ימן  סים  חירחאו(  ור  טןייע"  סמך  ואיה  רצתק  "וא  הם  גוונות  עליש  שפחיתת  מראיה  הן  כמוכ 

 .פוריםיכם היו בוסף נשליש וובהתשי ימת רעש במחל נוסף נשלישש) קפאת

 ליש שיוב חו אניכוי ביא הפשרה שעקב ישבות הדברי ל)י"שרל פי ע(סוגיה מפורשת  ממךס

 .לעניות דעתי נראה להביא ראיה לדברי השבות יעקב מסוגיה מפורשת

 ):ב" עב מף דציעא מבאב( גמראב

 יה  לוו  האל.  בקרא  למסריה  ויתמי  לורא  תהו  לזבן  דיתמי  דפוטרופא  אהואה"
 ימאנ.  ינא  דהאי  לייני  דדיינו  ניכי  המא  חר  במי  רמרא.  מית  ומיכל  לשיני  וכיכ
 יל  זבקרא  ליה  לימאנ.  סרתיה  מבקרא  לנא  אמר  אלים  שיל  זאפוטרופא  ליהל
 לא  דדעינן  יוי  הא  ליה  לדאי  שוכלא  אוקימתיה  אורי  תהדי  בנא  אמר  אליםש
 סידא  פיכא  איא.  עיוני  ליה  ליבעי  אוא  היתמי  דכר  שומר  שקרא  בכדימ.  כלא
 מריה  לאשכחוהו  דיתמי  דסידא  פליכא  דסקינן  עמאי  בהכא  ומי  נכי  היתמיד
 יבעי  אטעין  קתורא  דריה  מטעין  קאן  מלאא.  יניה  מוזי  זתמי  ישקול  ותוראד
 זבן  דספסיראב.  וי  העות  טמקח  דדע  יידע  מיה  לודעינן  מאימ.  אודוען  ליהל
 מי  דקרא  במשלם  ודע  יוה  הלא  דיהו  אישתבע  מלכךה.  הכא  למזבין  והבאמ
 ."זול בשרב

 ומד  עוא  היתומים  הבמקום  ששום  מוא  הפסירא  סלפי  כקרא  בל  שחיובו  שיארי  ב"שר
 . משנה מאת זוכיחהו

 ווי  של  כת  אלא  וזול  בשר  במי  דק  רבקרא  השלם  מפסירא  סלפי  כקראב  במחוי  שף  אלע
 . שורה

 יה  האםו.  שרה  פוא  הזול  בשר  במי  דתשלום  שיארב")  מי  דקרא  במשלםו  "תחיל  המבורדי(י  "שר
 . ממונם בשרה פמא חר במי רושה עיה הא ליתומים הלפי כדיןה

 הדי  באמר  דך  כל  כשיעה  פין  אכאן  ויםבעל  לגבה  מהוא  שכשיו  עבלא"
 מו  כשור  המי  דל  כשלם  ילא  ויניהם  בשרה  פטילה'  כו  ווקימתיה  אוראית
 היכאד. לישים שני שישלם ומין שהבשר  ובעלים  לחזיר  יעור  הלא  אי  חהואש
 ארבעה  בשבינן  חסף  כעה  מש  שהוא  שוזא  זל  כזול  בשלם  מגמרא  באמרינןד
 .")ב" עמו קף דתראא בבב( מת שי מפרק בנקיד

ב חוי  מקראבי    האיה  הדין  העיקרמ.  שרה  פתוכו  בולל  כקראבי    האל  עהוטל  שחיובי  ה"רשל
 נכו  יבשר  המדמי  ובעליו  לעור  הת  אשיבי"  ך  כל  כשיעה  פיןא  "כאן  שיון  כולם  אי  חור  שתשלוםב
 נשרו  שה  זשור  שואי  ה"ש  רברי  דביאור  שולה  ע)ד  כימן  ג  סק  פריעא  מצאבב(ש  "רא  הדברימ.  לישש
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 הוא  שמות  כשיבו  מעורה.  הבשר  ועור  הווי  שוא  הספסירא  לוויו  שממילא  וומד  עשחיטה  לויניש
 . ליש שנכה מבשר המשוויו

 . דין העיקר מליש שניכוי ביא הדין לקרובה הפשרה שכך לשורפ מקור מן כם אצינומ

 הבזא  צכיו  וה  זור  של  שדית  מיימכירה  שהיאי  ו"ש  רברי  דתוך  מבוארת  מדבר  הברת  סםג
 כלל  בןייד  עוא  הליש  שפוחת  של  כלכן  ודמיו  מליש  שפחיתת  ביא  השוק  היום  למתיןה  ללאב
 . וויוש

. ליש  שפחיתת  בוא  הזמין  היותר  בנמוך  ההשווי  שגמרא  הלשון  ממדי  ל"רש  שראה  נן  כאםו
 .")זול בעורין שמיד "תחיל המבורא די" כ עף דא קמאבב(י "רש בך כתכו

 עקב ישבות לנזכרתהוגיה אין ראיה מס לדבריהםששאר ראשונים  יטתש

 :י וכתב"חלק על דברי רש") ודאמרינן"ב דיבור המתחיל "בבא מציעא דף מב ע(ן "אמנם הרמב

ל "  זמאי  קדפרישו  כנקיד'    דוזא  זכל  ליה  לןנשבי  חא  לזול  בהאי  דמסתבראו"
 שוםל  מ"י  ז"רש  לדחקיה  דהאיו,  וקא  שלא  ביתזיל  מאי  הולי  כלאוד,  עלמאב
, וא  המרא  געיקרמ)  ב"  עמו  קףד(  מת  שי  מפרק  בכחאש  דילתא  מההיא  דסברד
 מעון  שב  רר  מהלכות  מנוסחאות  בהגיהו  שיא  החרונים  אהגהת  דיא  הלאו
 חמת  מוזל  המה  כותו  אואין  רהכאו,  למודא  תכוליה  באוקו  דלאוו,  ל"  זייראק
 בכל  דוא  המקום  הרך  דאיו,  ותר  יו  איעור  שאותו  מחות  פו  אשוק  במכר  ילאש
 ."גמרי לשוה דמה כיה להיב ישוקא דאומ ימו כזדבן מומאי

 ")משלםו "תחיל המבורדים ש(א "ריטבה, ")זול בשר בדמיו "תחיל המבור דיםש(א "רשבו הבך כתכו
 ").משלםוהא דאמרינן ו "תחיל המבורדים שחידושיו ב(ן "הרו

 :ונוו לשוז )ב" עמו קף דתרא בבאב(א "ריטב הבך כתכו

 לא אשלמו יא לאכלו שה מי כירושופ ראה ניהה. זול בשר במי דהם לשמיןו"
 וסחאות נש יבלא, וכלין אהיו שזול בשר במי  דהו  לאשתרשי  דנהנו  שה  מפיכ
 ב  רלשוןו,  ליש  שחות  פלומר  כינקי  דרבעה  אשבינן  חוזא  זכל  דגורסיןש
א בב  ואא  קמב  בדכתיבנאכ,  חר  אמקום  למנו  ממדין  לאין  ווא  האון  גהודהי

 )."א" עב מףד( יעאמצ

 שום  מלא  אליו  עחלקו  נלאי  ו"ש  רדעת  לסיעתון  ו"רמב  הודו  מינא  דןיילענש  ומר  לש  ימאש
 שער  ליש  שתבו  ככן  לדין  העיקר  מלא  אוא  השרה  פדין  מינו  אמא  חר  במי  רל  שינו  דלשיטתםש
 ךא,  ליש  שחיתת  פל  עבוע  קאופן  בהעמידו  ללא  וול  בזשר  במי  דל  ששיעור  ההו  מדויק  מאופןב
 ב  רשון  לה  זןיילענ  וליש  שד  עפשר  ליתן  נלכן  ווא  הרהש  פאי  בר  חממ  רל  שדינו  שמדי  ל"שר
 . יא הדויקת מיירא קעוןב שמר ואוןי גהודאי

ו וז  ")שמיןו  "תחיל  המבור  ב  דימוד  עמו  קףד(  תרא  בבא  בסכתם  מ"שב  רתבי  כ"ש  רדברי  כהנהו
 :ונולש

 שבינן  חוזא  זל  כליש  שסר  חדמים  הל  כהיינו  דזול  בכל  לשטינן  פמהכאו"
 ש  שהרי  שינר  דלקי  חני  שהיינו  דעות  מרבע  אנקי  דארבעהב  לשלומי  ןנאמריו

 ."עה מיא הדנקא וינר דסף כעהמ

 אם  שגאונים  הסכימו  הכברו":  )ג  ככה  ו  הלק  פרמתנה  וכיה  זלכותה(ם  "רמב  התב  כלכה  הלעניןו
 ." ה בזרה חם ארבעה אשתלמים משה שוה שמשתה ואכל ממי דיוה

  ). גיףע נ סימן סרזע הןאב( וךערחן לשו בסק פכןו
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") ונא  הב  רמרא  "תחיל  המבורב  די"  עמו  קרא  בתאבב(  כמון  חן  בשמעאל  יבנו  רפירוש  בדעוין  יעו

 .י"ש רכתב שמו כזהו" לתא תד עמה כעדו "הן בתוב כנוסחאות הרוב שכתבש

 פשרה  שעקב  ישבות  הכתב  שמה  לרוכה  עסוגיה  מקור  משי  י"ש  רלדעת  שמדים  לואנמצנ
 איתי  רעתכ.  דין  העיקר  מזכאי  לליש  שיוב  חד  עו  אחייב  לשלי  שיכוי  נד  עיא  הדין  לקרובהה
 ). הימן ספט משןשוח( ומר אללת ה"שו בקצרה בך כל עהעירש

 ).ב" עב מףד( יעאמצא  בבסוגיה בראשונים הנוי במחלוקתי ש"ש רל שהנה עיקר דינוו

 לתחי  המבור  דיבחידושים  ומלחמותב(ן  "רמבה,  ")זול  בשר  במיד  "תחיל  המבורדי(  וספות ת

 מא  חר  במי  רל  שדינו  שכתבוי  ו"ש  רברי  דל  עלקו  חאשונים  רעוד  ו)ד  כימןס(ש  "ראה  ,")דאמרינןו"
 .דין היקר עלא אשרה פינוא

 ):ב" עב מף דציעא מבאב(א "שב רןיי ע

 כיון  דפשרה  הדרך  מזהל  ש"י  ז"שרפירש  .  זול  בשר  במי  דקרא  במשלםו"
 בל  אזול  בשר  במי  דשלם  ים  או  לי  דוכלא  או  לשדא  וותביה  אורי  תבהדיד
 חילה  מני  באו  ליתומים  דשום  מולו  כמי  דשלם  מוה  היתמי  לשלם  מיה  הלוא
 שרה  פטיל  נאיך  הו  כולמי  דשלם  לדין  הן  מיה  האלו  שחוור  מאינוו,  ינהונ
 ." בעלים הרצון בלא שיניהםב

 .שרה פכפות לאין שאשונים רוד עבוך כתכו

 לכהההכרעה לה

 שבה דן בכמה )כלל  קז  סימן  ו(ש  בתשובתו  הידועה  "י  שכן  פסקו  הרא"לדינא  יש  לפסוק  כרש

אופנים  שניתן  כוח  לבית  הדין  להוציא  ממון  בלא  ראיה  ובכללם  הביא  את  האפשרות  לכוף 

 :ש"זו לשון הרא. על פשרה

 מפקיד  הקרפ  בשרה  פעין  כין  דעשות  לדיין  לח  כניתן  שגמרא  בצינומוכן  "
 א לבקראה למסרי ויתמי לורא תהו  לזבן  דיתמי  דפטרופא  אהואה)  ב"ע  במדף  (

 האי  לייני  דידייני  ליכי  המא  חר  במי  רמר  אמית  ומיכל  לשיני  וכי  כיה  לווה
 יה  לימא  נסרתיה  מבקרא  לנא  אמר  אלים  שיל  זאפטרופא  ליה  לימא  נינאד
 וה  הא  ליה  לדאי  שוכלא  אוקימתיה  אורי  תהדי  בנא  אמר  אלים  שבקראל
 יה  ליבעי  אוא  הייתמ  דכר  שומר  שקרא  בכדי  מפריךו.  כיל  אלא  דדענאי
 סידא  פליכא  דסקינן  עמאי  בכא  המי  נכי  היןא,  יתמי  דסידא  פיכא  אי  אעיוניל
 בע  תא  קאן  מלאא.  יניה  מוזי  זתמי  ישקול  ותורא  דמריה  לאשכחוה  דיתמיד
 ידע  מאודוען  ליה  ליבעי  אאמר  דתורא  דאריה  מעין  טאי  מתורא  דרי  מבקראל
 שתבע  מילכך  ההכאל  מזבין  והכא  מזבן  דספסירא  ביה  העות  טמקח  דדעי

 פיק  מה  זיןי  ד"רש  שירפו,  זול  בשר  במי  דקרא  במשלם  ודע  יוה  הלא  דיהוא
 וו  הי  אמיהוו.  'ו  כאחר  להשאילה  וחברו  מפרה  הת  אהשוכר  דיןתמתנימ
 או  ליתמי  דזול  בשלם  לתומים  יל  שממון  בשרה  פושה  עיה  הא  לתמי  יפסדימ
 שיעה  פאן  כיןא  בעלים  לשלם  מתורא  דמריה  דשתא  הבל  אינהו  נחילה  מניב
 ל  כשלם  מלא  ויניהם  בשרה  פטילה'  כו  ווקימתיה  אוראי  תהדי  באמר  דך  כלכ
. לישים  שני  שו  לשלם  יהבשר  וחזיר  יבעלים  לעור  הלא  אמת  ששור  המיד
' ד בשבינן חסף כאה  מש  שהוא  שוזא  זל  כזול  בשלם  מגמרא  בקאמר  דהיכאד
 ." י"ש רשון לה ז,)ב"ע מו קףד( מת שי מפרק בנקאד

 ). העיף סב יימן ספט משןשוח( רוך עחןולק השכן פסו
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 וא  הדין  העיקר  מקרא  בחיוב  שכתב  שפסקיוש  ב"רא  הברי  דין  בתירה  סין  אתידעות  יענל
 ראה  י)םש(  פסקיוש  ב"רא  הדברי  במעייןה.  וא  השרה  פמדין  שכתב  שתשובה  בבריו  דביןל
 מכרו  לש  יםייינ  שו  לאין  שה  זשור  שוא  האחד  הושירפה.  ושים  פירני  שדבריו  בללש  כ"הראש
. זול  בשר  במי  דשווי  כוא  השוויו  וזול  ביד  ממוכרו  ושוק  הום  יד  עחיים  ביוותר  ילאששום    מידמ
 וא  השני  הושירפה.  דין  העיקר  מוא  ההחיוב  שבריהם  דת  אתםיעס  וותפוס  תמרו  אה  זושירפל
 . או השרה פזול בשר במי דחיובי ש"ש ריטת שזו ושוק הום יד עחיים בארישה לוכל יה זשורש

 ך כפרש לוצרכו הלא שלא אדין העיקרי ב"ש רלש ע"הרא  ווספות  תחלקו  נלא  שפוא  אמצאנ
 .י"ש רדעת כפסק שתשובהש ב"רא הברי דיאור בהוז. גמראב

 תוספותי  ו"רש  שדבריו  מנראהש)  דק  כ"  סו  טימן  ספט  משןשוח(א  "ור  הגריאב  בין  עימנםא
 בריו  דתא)  ד  כימן  סג  פיעא  מצאבב(  פסקיוש  ב"רא  הברי  דותרים  סלשיטתו  וה  זדין  בלוקיםח
 . אורבייך רוצ ) וימן סזק( לל כתשובהב

 יישומה בצמצוםוהאם תצריך דקדוק  – שרהפ

 ):א"סנהדרין דף ו ע(בגמרא 

. יחיד  בשרה  פומרים  אחכמים  ויר  מאי  רבברי  דשלשה  ביצוע  בתנאי  כימאל"
 ברס  מר  דמיפלגי  קהאי  באו  לאי  מדין  לשרה  פקשינן  ממא  עלליוכ  לברוהס
 הא  בהכא  ושלשה  בין  דמא  עלליוכ  דאל.  שנים  בין  דבר  סמר  ושלשה  ביןד
 ."דין לשרה פקשינן מא לבר סמר ודין לשרה פקשינן מבר סמר דמיפלגיק

 כמים  חביןל"  שלשה  ביצועב  "סובר  האיר  מי  רבבין  שלשון  הינוי  של  עמדו  עראשוניםה
 ".יחיד בשרהפ "אומריםה

 :תבכ") צועב "לתחי המבורדים ש( תוספותיוש ב"ראה

 רך  דן  כבוצע  ולימה  שתוך  ברוסה  פניח  ממו  כשרה  פשון  לוא  היצועב "
 מחמיר  דמאןו.  זה  לה  זשל  מצת  קנותן  ולחלקו  וןייענ  השבר  לריך  צמפשרה
 זה  מראוי  הפי  כלצמצם  ודקדק  לצריך  שין  דעיןכ'    גצריך  שיצוע  ביה  לריק
 ך  כל  כדקדק  לריך  צאין  דשרה  פיה  לרי  קמיקל  דמאן  וןייענ  הפי  לזה  לליתןו
 ."מפשרן ומין חתוך לונן צמטיל האדם כלאא

 היות  לריכה  צפשרהה,  דין  לשרה  פמקישה,  ירמאי  בלר  שואש  ה"רא  הדברי  במבוארה
 . פושרים להפיכתם וקרים במים חרבוב עלשון מיא השרה פכמים חלדעת ומצומצמת ודוקדקתמ

 שבות  הולםא,  ליש  שיעור  שה  בבואר  מא  לי  כם  אעקב  ישבות  הדברי  לתאימה  מו  זגדרהה
 . רים קמחצה ומים חחצה מיינו הושרין פמים שיאר בעקבי

 זר  חדין  לקרובה  השרה  פתבקשת  מאשר  כךא,  דין  לשרה  פוקשה  הלאלן  שמא  יי  קהלכהל
 . ראוי הפי כצמצם לריך צושב" יצועב "היות לפשרה היןד

 :תב כ)ז רימןד ס"ראבל( עים דמיםת ת"שוב

 ממון  הבצוע  לדעת  הומד  אצריך  של  עצוע  בהי  לרי  קלשה  שבעי  דמאןד"
 מאן  וו  לראוי  הכדי  מותר  יפסד  נהם  מחד  אהא  ילאוה  שו  שהידמ  בלחלקוו
 לא  אדבר  בדקדק  לריך  צאין  של  קשון  לשרה  פיה  לרי  קיחיד  בשרה  פאמרד
 ." פשר ייניהם בפשר ליכול שנייןע

 ימא  לאמרינןו"המתחיל    רבוא  די"ע  ו  ף  דנהדריןס(  מה  ריד  התבד  כ"ראב  הל  שזו  לרובה  קבלשוןו

 ").תנאיב
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 לא  אדין  היקר  עודעין  יאין  שחצצתא  דייניד  "):ב"  עלב  קף  דתראא  בבב(  רשום  גבנו  רושידחיוב
 אי  שעקב  ישבות  הדברי  כולה  עדבריו  מםג."  צי  חלזה  וצי  חזה  ליניהם  במחצצין  ושרה  פושיןע
 פשרה  שעקב  ישבותה  דברי  לאיות  רן  כם  אצינומ.  ה  שווחלוקה  בפשרה  לורמת  גדין  הדיעתי

 . ליש שני שד עיא הדין לקרובהה

 שבועה מנעימה לדי כשרה פצעתה

כשמתחייבין שבועה זה או זה  ""):נגמר הדין"ב דיבור המתחיל "דף  ו  ע(כתבו תוספות בסנהדרין 

סימן (וכך  כתבו  הגהות  אשרי  ."  שרי  למימר  להו  לעשות  הביצוע  כדי  להפטר  מעונש  שבועה

 ועוד )שם(אור זרוע , )ב"סנהדרין דף ו ע(אגודה ,  ")נגמר  הדין"בור  המתחיל  די(ש  "  תוספות  רא,)ד

 . ראשונים

 ).  בב סעיף יימן ספט משןשוח( רוך עחןולהש וטור הגם סקו פוספות תדבריכ

 הוז.  דין  הבעלי  לשרה  פהצעת  בלא  אשבועה  מנעימה  לדי  כשרהית  פכפי  באן  כדובר  מין א
 דין  הגמרנ":  גמרא  הדין  בנושד)  ב"  ו  עדף(  נהדרין  סוגיהס  בשוניםראר  אש  ווספות  תברי  דקשרה
 הטור  מולהך  עכו.  ותר  מדבר  הבועה  שעונש  מהפטר  לכדי  שכתבו  ו."בצוע  לשאי  רתה  איא
 ).םש( רוך עחןולהשו

  ): הכה ו הלק פרנהדריןס(ם "רמב הדברימם  גולה עךכ

 ינוד  על  בם  עשרה  פה  זעשה  וה  בייב  חאינו  שמי  לבועה  שחייב  וטעה  שייןד"
 ל  עידו  מקנו  שי  פל  עףא,  בועה  שן  באינו  שדע  יך  כאחר  ושבע  ילא  שדיכ
 יפטר  שדי  כלא  או  למחול  לו  או  ליתן  לליו  עבל  קלא  שלום  כינה  אפשרהה
 ."זה ביוצא כל ככן ווזר חטעות בניין קכל וטועה הה בחייבו ששבועהמ

 דין  העלי  בןרצו  מנעשתה  שבפשרהש"  ינו  דעל  בם  עשרה  פה  זעשהו"ם  "רמב  השון  ליוקד
 יפטר  שדי  כלא  או  למחול  לו  או  ליתן  לליו  עיבל  קלאש  "בריו  דמשך  הכןו,  מורים  אדבריםה
ם "רמב  הבריד.  דין  הית  בדי  יל  עה  בויב  חלא  ודין  העל  בליו  עיבל  קו  זפשרה  שוריםמ"  שבועהמ
 . ל"נ כביאורםו)  העיף סה כימןס( רוך עחן ובשולטור בפסקו נללוה

 נעימה  לדיכ,  בצוע  לשאי  רתה  אי  אדין  המשנגמר  שאף  שן  כם  אוא  הוספות  תברי  דידושח
 . לל כפשרהית פי כניין עאן כזכר נלאו" בצוע לשאי רתהא "בועה שחיובמ

 שאי  רתה  אי  אדין  הגמרנ")  ב"  ו  עף  דנהדריןס(  גמרא  הברי  דביאור  באשונים  רחלקו  נהנהו
 ":בצועל

 תה  אלוני  פיש  אכאי  זתה  אלוניפ  יש  אאמרוש  ":ירשפ")  דין  הגמרנ  "תחיל  המבורדי(י  "ש ר
 .)םז ש"דב רןייעו,  דכה הלב כקפר נהדרין סלכותה(ם "רמב הבך כתכו." ייבח

 כאי  זתה  אלוני  פיש  אאמר  ודין  הגמר  שחרא"):    בעיף  סב  יסימןב(  השולחן  ערוך  רן  מסק  פכן ו
 ." יניהם בשרה פעשות לשאי רינו אייב חתה אלוני פישא

 אחד  לבועה  שןדית    ביייבו  חאםו"  –  בריו  דהמשך  בוךערן  חלשו  הכתב  שמה  שפוא  אמצאנ
 מר  גאחר  לם  גמור  א–"  בועה  שעונש  מהפטר  לדי  כיניהם  בשרה  פעשות  לןדית  יב  השאי  רהםמ
 . יןד

ך כו,  ם  שטור  הלח  ע"ב  הברי  דאת  דחה  ווךערחן  לשו  הברידת  א)  ק  ז"ס(ך  "ש  היאר  בךכ
 . עודו) א יותא( וסף ירכי ב,) בףיעס( לבושו הבכת
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 דין  הנפסק  שאחרל'  יצועב  'ייך  שיצדכ:  י"ש  רברי  דל  עשו  הק)ב"עו  דף  (  נהדרין  בסוספותת
 ברי  בדוספות  תתקשו  הלא  שראה  נעיל  להובאו  שחרונים  אשארך  ו"ש  הכתבו  שלמהו,  גמריל
 אחר  לשרה  פצעת  הכת  שיייצד  כתקשו  הלא  אשבועה  מנעימה  לדי  כשרה  פצעתין  העניי  ל"שר
 ". ייב חתה אלוני פישא, איכ זתה אלוני פישא "אמרוש

 ם  אף  א–  ין  דמר  גלאחרי  ש"ש  רברת  סיאר  ב)ק  ו"  סב  יימןס(  ליהו  אאר  בספרל  ב"צ  זרבה
 מר  אכבר  שאחר  לו  זשרה  פןייד  היעשה  שסור  א–  טוב  הרצונםין  מד  הבטל  לתרצים  מדין  העליב
 שלא ון דייואינ שחר אדם אאוקו דעשותה ליכולו, "כאי זתה  אלוני  פישא,  ייב  חתה  אלוני  פישא"
 דין  לזילותא  כראית  נןר  דימ  גאחר  לן  דיידי  יל  עפשרה  ששום  מדבר  העםט.  יןת  די  במושבב
 .ורהת

 ראה נין אין דמר גאחר לם גבועה שעונש מטריפה לדי ככשמפשרים שיחאל נ"צ זרב הדרךל
 .ורה תדין לזילותא כדברה

 טר משבועהיפדי להכאו  – יןדלאחר גמר  שרה פביצוע וופןא

 . באר להדיא בפוסקים מהו אופן ביצועה של פשרה זולא הת

 היות  לריכה  צהפשרה  שראהל  נ"נ  הסקיםפור  אש  והשולחן  ערוך  רןמ,  י"שר,  ם"רמב  הדעתל
 לוני פיש אכאי זתה אלוני פישא  "דין  הית  במרו  אכבר  וגמר  נבר  כדין  הכןש.  דין  לקרובה  השרהפ
 כבר  שדין  הת  אבטל  לכולה  יינה  אבועה  שעונש  מנעימה  לעניינה  שפשרה  הצעתה,  "ייב  חתהא
 קרובה  השרה  פפשר  ליש  ועקב  ישבות  הברי  דייכים  שבו  שוסף  נופן  אמצאנו  שראה  נלכןו,  פסקנ
 .ליש שד על ששיעור בדיןל

 ביארו  ש")יןד  הגמרנ  "תחיל  המבורדי,  ב"ו  עדף  (  נהדרין  סוספות  תיטת  שיא  הוספת  ניטהש
 לא  דדין  הת  אמרו  גכמו  ויטב  הדין  בקושדקד  כיינו  הבצוע  לשאי  רתה  אי  אדין  המשנגמרש
 סור  אה  זאופן  בוספות  תשיטתל".  ייב  חתה  אלוני  פישא,  כאי  זתה  אלוני  פיש  אלאא  "יחסרמ
 .בועה שעונש מנעימה לדי כשרה פהציע לותר מך אבצועל

 בעלי לדין המירת  אלא  איחסר  מלא  ודין  הבית  לדוע  יהדין  שיון  כוספות  תשיטת  לגם  שראהנ
 דרינן  הה  זאופןב,  בועה  שחומר  מנעימה  ללא  אדין  הןת  משנו  לאה  בא  לרהפש  ההצעת  ודיןה
 . דין לקרובה השרה פפשר ליש ועקב ישבות הדבריל

 כתבו  שמוכ"  בועה  שעונש  מטריפה  לדיכ  "יא  הפשרה  הצעת  המטרת  שוד  עהטעים  לשי
 יבעל  להצעה  כאה  בלא  אדין  הל  שירורו  בשם  לאה  בפשרה  היןא.  ל"נ  הוךערחן  להשו  ווספותת
 יוב  חין  אאילו  כדין  הת  אליהם  עיקבלו  שיא  ההצעה  השמעותמ.  בועה  שעונש  מפטרו  שיידיןה
 דין היקר עכך שיוןכ, שבועה החויב משבע נלא שכך בהתחשב ביניהם בפשר ידין הבית  ובועהש
 .שבועה החיוב בהתחשב ללאוק בפס לאוי רהיהש

 ו  אמונו  מחזקת  בוחזקמ  העומד  שוא  הדין  ה–  יסת  הבועת  שינחת:  הקשות  לש  יכאורהל
 יש  שיחא  נה  זאופןב,  )וק  ט"  סח  עימן  ספט  משןשוח(ך  "ש  הכתב  שמו  כשבע  נך  כאחר  ונוטלש
 שבע  נאינו  שוד  על  כנוטלין  השבועת  בולםא.  בועה  שיוב  חאן  כין  אאילו  כדין  העיקר  להתייחסל
, לםמשע  ישבלהול  יכנו  יאשוך    מתוא  הדין  התורה  הבשבועת  ו)םש(ך  "שהתב  ו  שכמ  כוטל  נינוא
 תורה  הבשבועת  ומוחזק  הטובת  לנוטלין  השבועת  בפסק  נדין  היקר  עיהיה  שאוי  רלכאורהו
 . נוטל הטובתל
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 בועה  שעונש  מטריפה  לדי  כאה  בפשרה  ההצעת  שכיוןש,  חלק  לאין  שראה  נעיל  למבוארל
 הבזא  צכיו  ומקצת  במודה  בם  גכך  שיוןכ.  שבועה  הניכוי  בדין  הת  אליהם  עקבלים  מדין  העליב
 ראה  נם  גךכ.  התאם  בפשרו  ידין  הבית  וליתא  דמאן  כהשבועה  שו  בכפר  שמה  מפטור  שדיןה  האי
 טריפה  לדי  כפשרין  מדין  השביתכ"  נוטל  ושבענ  "וא  ההדין  שרבנן  דנוטלין  השבועת  בבארל
 . נוטל הל שזכותו מליש שד עניכוי בפשר ידין הביתו" וטלנ "דין ההא יבועה שחיובמ

 :ונוו לשז וחר אאופן בה זין דימק נ)קנח תימןס(ש "רשבת ה"שוב

. בועה  שנתחייב  ודין  בזכה  שמי  לשרה  פעשות  לותר  מםא:  אלת  שודע"
 הדייןו,  צדקה  ומשפטו,  לום  ששפט  מוא  הפשרה  ההיא  שבצועה.  שובהת
 אפילו  וענותיהם  טשמע  שחר  אפילו  אשובח  מוא  הפשרה  בצמו  עמנהיגה
 אמר  נעליו  וגונה  מוא  הין  דמר  גאחר  לבלא,  וטה  נהיכן  לדין  היודע  שחרא
 הלכות  וסנהדרין  דקמארק  פ  בה  זל  כנתברר  שכמוו',    האץ  נרך  בבוצעו
  ).נהדרין סהלכות מב כפרקב(ל "ם ז"רמב הבדברי וםל ש"ף ז"ריאה

ל "  זמחברים  התבו  כבועה  שסק  עם  שש  יםא,  ין  דמר  גחר  אפילו  אמיהוו
וה הו  ואל  ו  אבע  להשוכל  ים  אודעין  ינו  אין  אעדיין  שפיל,  בצועוה  למצוש
 מי  ופטור  הי  מדע  נאז  וישבע  שד  עגמר  נדין  האיןש,  ין  דמר  גקודם  כיהל
 ."חייבה

 פועל  בןידת  הי  באמרו  שאחר  לפשר  לפשר  איצדל  כ"נח  ה"בית  הושי  כקתקשהש  ה"רשבה
וי ו  הןייד  עפועל  בדין  הת  אפסקו  שאף  שביארו"  כאי  זתה  אלוני  פישא,  ייב  חתה  אלוני  פישא"
 .בעישה לוכל ים אודעים ינו אין אןייעד שפי לין דמר גקודםכ

 תבוו  שככמו"  בועה  שעונש  מטר  להפדיכ  "יא  ההפשרה  שכתב  שרן  מדעת  כינו  אה  זיאורב
 .ל"נ הראשוניםאר שוות פוסת

 כאי זתה אלוני פיש אאמרנו ודין הת  אודעים  יאנו  שאף  שואש  ה"רשב  הברי  דדקדוק  שראהנ
 א  לפשרה  הצעתה".  ישבע  שד  עגמר  נדין  האיןש  "שרה  פהציע  לןייד  עיתן  נייב  חתה  אלוני  פישא
 . התאם בלפשר ופועל בישבעו שלא בה זין דדון לוא העניינה ודין הן מחוקה רהיות לוכלת

 .שוניםרארי  שאכתבו שה מם עחד אקנה בולים עהדברים שראה נדינאל

 מעון  שבע  יישם  אשלם  להסכים  שלוי  בן  ד)ב  לימן  א  סק  חלפט  משןשוח(  שה  מגרותת  א"שוב
 . מעון של ששבועה העד בליש שינכו שך כפשר ליש שכתבו

 דין  הית  בלע,  היינוד,  שרה  פעשות  לצריך  שתב  כלא  אשרה  פתייכפ  בן  דא  לשם  שראהנ
 חר  אק  רנוטל  שמי  ביו  הבריוד.  בועה  שאיסור  מנצלו  שייך  כהכרעה  לנכונה  הדרך  כשרה  פהציעל
 פשרה  הצעת  הל  שעניינהש,  ברינוד  כזה  ולבד  בליש  שיכה  נפשרהוח  הכ  מן  כי  פל  עאף  ונשבעש
 . התאם בליש שלנכות ושבע נאילו כדין הת אפסוק לוא הבועה שעונש מנעימה לדיכ

 ליש ששלם לליו עשבע ילא שדי כשמפשריםכ, דין הן מפטר ננשבע האם  גם  שם  שתב  כודע
 . שבועתו מהפטר לדיכ

 :שה מאגרות בתב כבריו דסוףב

 בל  אוטל  נין  בפטר  נין  בבועה  שעדב  ליש  שניכוי  בפשר  לנוהגן  שמדומניכ"
 וחלט  מנין  עה  זין  אראשונים  הפוסקים  וארגמ  מדול  גקור  מזה  לאין  שיוןכ
 ."יןדי היני עפי להכלו

 .ל"כנו) ב" עבמדף ( יעאמצא  בבבוגיההסמ ועקב ישבות הדברי מקור מדבר לש ידידיל
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 :יאר ב)םש( המשות ראג במנםא

 פשר  לריך  צבזה  וקר  שהוא  ששום  מבעישה  לוצה  ראינו  שיכר  נפעמים  ליכ"
 ניכוי  בנוהגין  שמדומני  כלום  כיכר  נא  לם  אבלא,  היפך  ללפעמים  וותר  ייתןל
 ."וטל נין בפטר נן ביבועה שעד בלישש

 ה  זגם  ושליש  בקא  דוולאוו"  ליש  שדע  "פשר  ליש  שראה  נקבת  יעשבו  הדברי  במבוארל
 . דיין היני עראות בלוית

 פסוק  ליש  שומר  לכון  נא  לכאן  שאפשר  שהמשות  ראגה  דברי  כסתבר  מקר  שיש  שיכר  נאםו
 . יותר בפשר לש ילכן ושבעו נאילו כדין התא

 עשות  להתרצו  שין  דבעלי  בן  ד)א  עימן  ספט  משןשוח,  ב"רס  תיעטריקובפ(  הם  שרשישת  ת"שוב
, שבועה  העד  בשליש  במפשרים  הין  דבתי  משמע  שכתב  ובועה  שחיוב  מנעימה  לדי  כשרהפ
 ראה  נלכאורה  שכתבו,  בעישה  לצטרך  ילא  שדי  כליש  שפסיד  יבועה  שולי  עהמוטלש,  היינוד
 ייב  חשבע  נלא  של  כאורייתא  דבשבועה  שרבנן  דשבועה  לאורייתא  דבועה  שין  בזה  בחלקל
 . התאם בפשרה העשות ליש וטור פדן העיקר מרבנן דבשבועהו

 ן  כמת  אומר  אי  מדינא  דודא  שי  על  פדיין  היני  עאות  רפי  לזהול  בכה:  "כתב  וו  בזר  חשובו
 ."פשר העשהי

 בועה  שחיוב  מנעימה  לנת  מל  עדין  העלי  ברצון  מנעשתה  שפשרה  בדובר  מעיל  לאמורכ
 . ראוי כפשרה היצוע בשם לאמרו נרכיםוש דשלו

 : אחתה

 בועה  שין  בילוק  חש  יו  זדרךל.  התאם  בלפשר  ובועה  שהתחייבו  שחר  אדין  הת  אהגדירל
 )םש(  הם  שתרשיש  בובאה  הו  זרךד  –  נוטליןה  שבועת  ונפטרין  הבועתש,  דרבנן  ואורייתאד
 .קבת יעשבוהתב ו שכמ כליש שד עהיה תהפשרהו

 :יהשני הדרךה

 זוו, שבועות הוגי סין בילוק חין או זדרך לליש שד עלפשר ובועה שין אאילו כדין הת אדוןל
 . שה מאגרות הרךד

 :שלישית הדרךה

 על  בל  שרכו  דוז,  דיינים  היניע  אות  רפי  לפשר  ליש  וראויה  הפשרה  הת  אהעריך  ליתן  נאל
 . ל"נ העקב ישבות הדברי מבריו דל עהקשות לש ילכאורהו, הם שרשישת

 דמות  לאין  שיה  לפשיטא  ודברנו  כלא  שתבכ)  לג  קימן  ב  סקחל(  לכיאל  מברית  ד"שו  בולםא
 :ונוו לשז ובועה שיוב חש יו בוןידנ לדין לקרובה הפשרה בעקב ישבות הבריד

ן ל  פי  דיעו.  דין  לרוב  קפשר  לדיין  הל  עמכו  סםארתו  תווד    כבנסתפק  שמהו"
 תבה  שכמו.  דין  לרוב  קזה  בקרא  נהמ.  ליפטר  וישבע  לנתבע  הריך  צרהתו
 לא  ביירי  אשםד.  אן  כייך  שאל.  חות  פליש  שיינו  הדין  לקרוב  דעקב  ישבותה
 כפי  מליש  שרך  עבועה  שעד  בתת  לזקנים  הדיינים  הנהג  מהנהו.  בועהש
 מי  דא  לאמת  בבלא.  ל"נ  היעקבת  השבו  מוא  הזהל  המקור  שנראהו.  טענהה
 והג  נני  אהוראה  השא  מלי  עיתנה  נאז  מהנהו.  ל"כנ  ובועה  שלא  ביירי  אשםד
 ה  שוומה  כשום  לאחד  הדרךה.  רכים  דני  שש  יזו  כפשרה  בהנהד.  זה  כאופןב
 ערך  בלוי  תזהו.  מנה  מהיפטר  לדי  כותן  ניה  המה  כיינו  הה  זאיש  לשבועהה
 יכול וזקה חענתוא טומדנ אפי לם אשבועה הבערךו. שבועה המחויב האישה
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 רומה  מין  דהוא  שיכר  נפעמים  ליין  כעני  הפי  לשני  ההדרךו.  א  לו  אישבעל
 דון  להכרח  הבדיןו.  שקר  בופר  כהנתבע  שהיפוך  לו  אמש  מה  בין  אהתביעהו
ה בז  ש)ו  טןמיס(  פטמששן  ובחם  ו"רמב  התב  שכמוכבעלי  דין    הענות  טפיכ
 חייב  לו  לסור  איניהם  בפשר  משהדיין  כבלא.  ומדנאפי  א  על  דון  לסור  אןמזה
 ם  אביעתו  תעד  בועט  מבר  דק  רהתובע  לתת  לליו  עמוטל  ואמת  בזכאי  התא
 וותר  לריך  צמש  מהם  בין  אנתבע  הברי  דם  אוא,  מש  מה  באין  שדיין  לראהנ
 י  כראשון  הדרך  הברת  סם  גייך  שונאגוי  אבכהו,  התביעה  מועט  מבר  דק  רול
 ישבע  לכול  יין  אנתבע  אם  כן  התובע  הם  עהאמת  ששרגי  מהדיין  שיוןכ
 עד  בי  כרבה  הה  שוושבועה  השפירו.  שקר  להא  תי  כליו  עמוטלת  השבועהה
 איודו  בזה  כאופן  בלזהו.  לום  חס  וששקר  ליש  אישבע  שאוי  רין  און  הלכ
 הא  תהפשרה  שתנו  הם  אבפרטו.  שני  הרך  על  פי  דפשרל'    דרא  ייין  דל  כריךצ
 ברי  דאםו.  ל"כנ  ורהתון  יד  לרוב  קוא  הזה  כאופןב  ודאי  דרהתון  יד  לרובק
 צדד  לשי,  רהתון  יד  לרוב  קפשרהה  התהי  שהתנה  ומש  מהם  בין  אתובעה
 רך  עת  אישום  שהיינוו,  דין  הפי  לק  רעתו  דומדן  אפי  לדון  ילא  שכוונתוש
 ריך  צה  זאופן  באף  שראה  נעיקר  הבלא.  איש  הבוד  כפי  לנתבע  הבועתש
 הציל  לאמיתי  הדין  הזהו  שפי  לועט  מרב  דהתובע  ליתנו  שאופן  בפשרל
 וצה  רינו  אשהתובע  כזה  כבאופןו.  אמיתו  למת  אין  דלדון  וושקו  עיד  משוקע
 הא  ילא  שדי  כישבע  שנתבע  הת  אחזק  לצוה  מזיא,  ועט  מדבר  בהתפשרל
 ." שכר נוטאח

 .בועה שחיוב מהפטר לדי כפשרה להתרצו שין דבעלי במורים אם שבריו דםג

 דברי  בהובאו  שזקנים  הדיינים  הדעת  כנקט  ששה  מגרות  אבריד  ובאו  העילל,  לדינאו
 ): 116 מוד ו עלקח( ר"פד בלדנברגי ו"גרא הסק פכן ולכיאלמ

 חייבו  לקום  משי,  כזאת  בה  לבטיח  הלא  שטוען  וכחיש  מהנתבע  שהגםו"
 בכדי  שפוסקים  הותבים  כבכללו.  הכחישה  ליסת  הבועת  שים  על  כל  פנפואא
 אות רפי כהתביעה  משליש  לרוב  קד  עלחייב  ורפש  לדיין  הכול  ילום  שהטילל
 כן  ו,)ק  ד"  סא  סןמבסיק  ג  ו"  סב  יןמיס(  פטמשן  שו  חשובה  תפתחי  ביין  ע–  יניוע
 דיינים  המנהג  שמעידש)  גל  קןמי  ב  סקחל(  לכיאל  מברית  ד"שו  בם  געויןי

 ם  גש  יכןל,  ם  שיין  עתביעה  הכפי  מליש  שרך  עבועה  שעד  בתת  לזקניםה
 ." פשר לנידוננוב

  ).יסת השבועת ליחס ב30–29 דומי ערך ר כ"דפ( ימבליסטג צ"גרח הבך כתכו

 בועה שחיוב מנעימה לדי כפויה כשרהפ

בכל  המקורות  שהובאו  לעיל  לא  מצאנו  שדנו  באפשרות  לכוף  על  הפשרה  כדי  להימנע 

 .מחיוב שבועה

 ויפשר  שסכימו  האת  זלצורך  ושבועה  מנעימה  לבקשם  מדין  הבעלי  שאופן  ביה  היונם  דלכ
 . יניהם בדייניםה

 ו  אהם  שתרשיש  ולכיאל  מדברי  התבו  שכמ  כדיינים  הומד  אפי  לולכים  הם  אנו  דה  זאופןב
 דיינים  הנהג  מהוא  שמו  כשבועה  העד  בליש  שמנכים  ודין  לקרובה  השרה  פפי  גם  כן  לדניםש
 .צאנו מא לשבועה מנעימה לדי כפויה כשרה פולםא, זקניםה

 שר  פעשות  לקום  משום  בצינו  מאל"  ):א  עימן  ספטש  מןשוח(  הם  שרשישת  ת"שו  בבכך  כת 
 ." בועה שיוב חעד ברחם כעלב

 ): דימן ספט משןשוח (שפט מורחת א"שו בתב כו זרך דלע
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 מזקיק  ושרה  פקבל  ללא  שמתעקש  שמי  בזה  הזמן  בגעור  לאוי  רריוי  דבלפו"
 בעו  קקדמונים  הבימיםו.  זה  כעוט  פך  סשביל  בשבועה  לברו  חת  או  אצמוע
 ענייןי  לפו,  הובים  זשרה  על  כי  אם  עסתהיועת    שבהשביע  ללאש  קהילותה
 ראויו, סכום ההגדיל לאויר, בועה שניייענ בדעות הפינוק וזה הזמן בכספיםה
 ומרל  וחק  וםהשלול    חיפני  מרהתוועת  ה  שבעין  כבועה  של  עם  גהרחיבול
יות נלעו,  אחרוניםהרי  בד  במבואר  כלל  כהגו  נלא  שיומים  אהוסיף  לאיןש

 מקוםב,  ןל  דיע  בדעת  מלא  שם  גשרה  פונאגוי  אכה  בעשות  לויא  רתידע
 ."עלמא ביצוח כי אם נינה אשבועה הביעת תכל שמביניםש

 שאר  בך  אעלמא  בניצוח  ללא  אינה  אשבועה  התביעת  שה  זנדון  לק  רבריו  דרב  הגביל ה
 . שבועה מטריפה לנת מל עדעתם מלא ששרה פעשות לניתן שצאנו מא לבועותש

, בועה שחיוב מנעימה לדי כשרהית פפי כדין  הית  בפסיקת  בצאנו  מבות  רםעמי  פאת  זף  אלע
 א  כימן  א  סקחל(  שפט  ממרית  א"שוב,  )232רה  ע  ה628  דומע(  רבני  הדין  הבית  בדין  הדר  סספר  בןייע

  ).אילך ונג שדומג ע"שנת( אברהם לכור זקובץ בדפסא נ"ליט שרמןא ש"גר הל שבמאמרו ו)ז יותא

 . יים דבוררים מינם או זנהגה הקורותמ

 דבר  לא  מקור"ליט  שפיראש  ש"גר  הביא  הם  ש)ג  לדומ  עג  ירךכ(  דין  הורת  שספר  ביןייע
 בעלי  להצעתה  בלא  אשרהית  פכפי  בינם  אם  שבריו  דדעתיל).  נט  רימןס(  אב  זנימין  בתשובתמ
 . דיןה

  :ונוזו לש

 כל  בשבועה  ההם  מהרחיק  לרב  ושופט  ויין  דכל  לראוי  דומר  אהדיוט  האניו"
 עשות  ללא  איסת  הבועת  שאא  שנל  ופק  סענת  טבועת  שא  לא  שנולתיכה
 יצוע  בו  זומר  אוי  הדקה  צמו  עיש  ששפט  מאיזהו  ויניהם  בצדקה  ושפטמ
 אקמק    פראתדאי  כבצוע  לצוה  מאמר  דרחה  קן  בהושע  ירבי  כהלכתאד
ל "  זתתיהר  מ"כה  בנימין  בעני  הני  אתבתי  כתידעיות  נע  להאנרה.  סנהדריןד
 "ה"ה

 רי  ה–"  בצוע  לצוה  מאמר  דרחה  קן  בהושע  ייבר  כהלכתאד  "בריו  דגוף  באבז  בנימין  התבכ
 ש  יבצועוה  למצו  ששום  מרק  ודין  הבעלי  להצעתה  בלא  אסקינן  עשרה  פכפיית  בלא  שנול
 .שבועה מנעימה ליסכימו שך כפשר להשתדלל

 בריהם  דכל  שראה  נעיל  ללמבואר  וזקנים  ההדיינים  ולכיאל  מדברי  החלוקת  מם  שביא  הודע
 .שרהית פכפי בא לך אוסכמת משרהפב

 פשרה  כדונה  ליןא,  בועה  שחיוב  מנעימה  לדי  כשרה  פל  עדין  הית  בכוף  ים  אאף  שראהנ
 כוונתם  שומר  לש  יבועה  שחיוב  מנעימה  לדי  כדין  העלי  בשוהיקב  ששרה  פשלמאדב,  הסכמהב
 דין  האילו  כריהוה"  נוטל  ושבענ  "וא  הדין  הם  אממילא  ובועה  שין  אאילו  כידון  נדין  היהא  שיאה
 בועת  שין  בחלק  לאין  שומר  לקום  מש  ילכןו]  ותמורת  הפטור  משבועה  מנכים  שליש["  וטלנ  "ואה
ו מכ,  ]שנידון  כאילו  היה  דינו  להיפטר  בלי  שבועה  ותמורתה  ישלם  שליש[  נפטרים  השבועת  לנוטליןה

 . ל"נ השה מאגרות בתבשכ

 שרה  פדון  ליש  שינא  דדרה  ובעישה  לם  הפצים  חרצונם  מדין  העליב,  פויה  כפשרה  הם  אךא
 ליש  שד  עחייב  נדין  לקרוב  האופן  בפשר  לבוא  נאם  ובע  להישחייב  וומד  עעינו  בדין  האילו  כוז
 ד  עיתןנ,  ]ואף  אם  אינו  נשבע  אין  גובים  ממנו"  פטור"יקר  דינו  הוא  עף  שא  [יסת  החייב  התא
 מי  לליש  שד  ענכה  נכןו]  שעיקר  דינו  שלא  ליטול  בלי  שבועה  [נוטל  ושבע  נדינו  שמייש  ללש

 .]שעיקר דינו לשלם הכול אם לא ישבע [תורה הבועת שחויבשמ
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  :ונוו לשז ופטר נדין העיקר מבחשוד שתב כם ש)אק י" סה עןמיס( קצות הדברי מהעיר לשי

, תורה  הן  מתוך  ממרינן  אזה  בדענא  יא  לחמשין  ודענא  ימשין  חוקא  דראהנ"
 ן  מוי  הא  לבועהש  ו  לותנין  נאין  שלא  אישבע  ליכול  דיון  כחשוד  בבלא
 וכח  מכןו.  קנתא  תלא  אאינו  ושלם  מישבע  לכול  יאינו  ובועה  שחויב  מתורהה
 ייאח'  דר  לליתיה  דשתאה)  א"ע,    הףד(  מציעא  דאקמק    פראמרינן  דהאמ
. בדינן  עא  לתקנתא  לתקנתא  וקנתא  תחמן  נרב  דמשניו,  חמן  נדרב  מחייביהנ
 ישבע  שק  רתקנה  הין  אכןם  א  ותורה  הן  מתוך  מדין  בוי  החשוד  דימא  נאיו

 קנתא  תה  זיןם  כן  אאו,  יטול  לבועה  שיכא  לדאורייתא  בהא  דכנגדוש
, כנגדו  שנשבע  שה  מלא  אתקנתא  מינו  אחשוד  המשלם  שה  מהאד,  תקנתאל
 קנתא  תשום  מלא  אתוך  משום  מינו  אתשלומין  היקר  עשוד  חגבי  דדאי  ולאא
 ישבע  לכול  יאינו  ובועה  שחויב  מייך  שא  לבדאורייתאו,  כנגדו  שחכמיםד
 כול  ישוד  חבלא,  ישבע  לכול  יאינו  דודע  ייני  אטוען  דיכא  הלא  אשלםמ
 ם  שותפוס  תתבו  מה  שכפי  למיהוו.  ק"דו  וותו  אניחין  מאין  שלא  אישבעל
 נשבע  דהא  דשמע  מראשון  התירוץב")  כנגדוש  "תחיל  המבורדי(  עיא  רהוא  הביג

 . "חשוד התקנת ללא אינו אכנגדוש

 וא  הדין  היקרע,  בעשי  להבועה  שמחויב  לאפשר  מינו  אןדי  הביתש,  ידן  דנדון  בן  כאם ו
 אשונים  רדברי  מביא  ה)םש(  קצות  הל  עעם  טרוך  בהגהות  בולםא.  התאם  בפשר  ליש  ופטורש
 ינו  דהתורה  משבועה  הל  עחשודלהו  שירא  בס  וקצות  הביארם  שפי  כוספותת  תט  שיל  עחולקיםה
 . שלם מבעישה לכול יאינו שתוךמ

 ן כמוכ. ")תקנתאו "מתחיל הבור ה דיף דיעא  מצאבב(  וספות  תתירוציב  לוי  תדבר  הקצות  הפי  לםג
 שוד  חשביעין  מאין  שהטעם  שכתבו  ותמו  ס")תוךמ"המתחיל    בור  דיח  צףד(  יעאמצא    בבותפוסת
בע ישו  יכול  להנאישוך  מת  "שוד  חדין  המעיקר  שולהירא    סבן  כאם  ויי  חבקת  שלא  ששום  מואה

 ." משלם

 וא  הדין  השודיןח  בשניהםש)  א"  עה  מף  דבועתש(  המשנה  מתקצו  הבנת  הל  עהקשות  לש  יודע
 . טור שפוא ההדין שמרלויך ה צרי הלקצות ו"לםמשישבע להול יכנו יאשוך מת"

 יקר  עוספות  תירוצי  תלשני  שדברינו  כבתכ  ש)  טןמי  ספט  משןשו  חנינאת(  יהודה  בודע  נןיעיו
 . נוטל ושבע נכנגדו שיםכמ חמתקנת ו"ינו יכול להישבע משלםשאוך מת "חשוד שוא הדיןה

 מתוך  וחיובא  לינו  דדר  ההתורה  מבועה  שמחויב  הת  אשביעין  מנו  אאין  שכל  שפוא  אמצאנ
 .שליש מפטרו להא תהפשרה ושלם משבע נאינוש

 רצון  מנעשית  שפשרה  בלא  אחלקו  נא  להם  שהתרשיש  ולכיאל  מדברי  הגם  שוד  עראהנ
 לכן  ובועה  שלא  בדין  הת  אאמוד  לו  אשבועה  החיר  מת  אשום  ליש  שומר  לש  יםש,  דין  העליב
 . דין הן מיא החוקה רם אף אשרה פעשות לש ידידםל

 הותיר  לש  ילמא  עכוליל,  דין  העלי  בשבעו  יברצונם  ודין  הית  בדי  יל  עפויה  כשהפשרה  כךא
 התאם  בדין  לרובה  קשרה  פלפשר  ושבעו  נא  לאילו  כדין  הת  אלדון  ונו  כל  עשבועה  היוב  חתא
 . עיל לכמבוארו

וח כ  מליש  שיכו  נם  שליעזר  איץ  צעל  בל  שתבו  כפי  מןק  דיפס  ב)297  דומב  עכרך  (ר  "ד  פןייע
 . דברינו כזה וקבת יעשבו הברי דזה לסמיכו השם וך כל עכפו שנראהו, יסת השבועת ביובח

 כתבו,  יסת  הבעישה  לסירב  שנתבע  בימבליסטג  צ"גרה  הן  ד)30  דומי  עכרך  (ר  "פד  בן  כמוכ
 :וסיים בועה שעונש מטריפה למפשרים שה מעין כיניהם בפשר לישש
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 לא  אליו  עאין  ונתבע  הטובת  לוטה  נדין  הנתבאר  שה  מלפי  שמאחרו "
 יותר  בחייבו  לין  אדין  לרובה  קפשרה  התהא  שדי  ככך  לי  איסת  הבועתש
 ." )מה קימן ב סקחל( עקב ישבות בכמבואר ושלישמ

 . וינדבר כזהו

י "הגר  ווסףע  י"גרה,  לדנברגי  ו"גרא  הל  שבםת  כפי  מפסק  דיןב)  320–317  דומ  ד  ערךכ  (ר"פדב
 ודה  ממצאת  נהנתבעת.  י"  לשלוש  וםירבע  אאות  מלוש  שסך  בתביעה  בנוה  ד"להל  זאפחק
 חליטים מכןל "צדדים הל שרחם כל עשרה פטילו האתוח זמכו. תורה הבועת שמחויבת ומקצתב
 ."מזומןי ב" לחמישים ואה מך סתובעת לשלם לנתבעת הלע

 אפשר  ודין  לקרובה  השרה  פאינה  שמחצה  לרוב  קבועה  שמחויבת  הת  אנדון  זה  חייבוב
 . וינדבר כהואש

 ליש  שייבו  חינו  דביתל  ו"צ  זלדנברגי  ו"גרא  הל  שתבם  כפי  מ)116-  109  דומו  עכרך  (ר  "פדב
 . לכיאל מברית ד"שו בהובאו שזקנים הדיינים המנהג כהוא שציינו ויסת הבועת שמחויב התא

 ). 194 מוד עזטכרך (ר "פדל ב"צ זליהומ א"גר היוןלצן וראש התבזו כך על דר

 וררות בטר של עצדדים החתמו שאופן  בדובר  מאל  ל"נ  הדין  הסקי  פכל  בם  איןיעין  יש  לדיע
  ו כרךר  "פדב,  317  דומ  ד  ערךר  כ"פדב,  209  דומ  ב  ערךר  כ"פדב(  דין  הסקי  פכןש.  פשרה  לן  הדין  לןה

 בין  שדינים  בלא  ומונות  מדיני  בולם  כוסקיםע)  30  דומי  ער  "בפד  ו194  מוד  עז  טרךר  כ"פדב,  109  דומע
 . אשתו לישא

 בנוסח  וןייקנ  בקבלוהו  ווררות  בטר  שעלי  הדין  על  בתמו  חלו  אבמקרים  שהניח  לשי
 ית  ברשאים  שראה  נה  זאופןב.  פשרה  לן  הדין  לן  הדין  הית  בסק  פת  אליהם  עבלו  קבוררות  הטרש
 דין  העלי  ברצו  שהתמו  כהריהו  ושבועה  הונש  עת  אפשרה  ליקוליהם  שכלל  בשקול  לדיןה
 . בועה שעונש מנעימה לדי כפשרהל

 :ינו שכתבו דבית ווזנטאלנ ר"גרי הסקבפ) 350 מודז עכרך (ר "ן בפדיעוי

 ל  עבועה  שהטיל  לישו  ש"שכ  תבתח  ט"  ייום  בצדדים  לודיע  הןידת  היב"
 ייבלח  ויניהם  בפשר  ליסה  נןידת  הי  בךא.  הישבע  לוכן  מיה  הנתבעה.  נתבעה
, זה  לסכיםה  '  אתובעה.  התובעים  מחד  אכלי  ל"  ללף  אך  סשלם  לנתבעהת  א
 אן  כיש  שאחר  מולםא.  זה  לסכימו  הא  לנתבע  הכןו',    בר  משני  התובע  הךא
 ןת  דיי  בייבו  חאםו'  ):  בעיף  סב  יןמיס(  פטמשן  שחו  במבוארו,  בועה  שסקע
 טר  להפדי  כיניהם  בשרה  פעשות  לןידת  הי  בשאיר,  הם  מאחד  לבועהש
 ל  שןק  דיס  פוררות  בשטר  בליהם  עיבלו  קהצדדים  ומאחרו',  בועה  שעונשמ
 ראוי  הסכום  הוא  הרכנז  הסך  הלדעתנוו,  פשר  לבין  ודין  לין  בןידת  היב
 עייןו,  דיינים  היני  עאות  רפי  לוא  הפשרה  הכום  סיכ,  זה  המקרה  בפשרהל
 ת  אחייב  ליש  שזה  בסקנו  פכןל,  )ק  ג"  סםש(  פטמשן  שחו  בי  תשובהחפתב
 ." י" ללף אך סהתובעים מדאחד ול אחכ לשלם לנתבעה

 .ירשפיתי יא ובוררות השטר בצדדים הסכמתוח הכ מפשרה הל עפו כאןכ

 )זסימן  מ(ל  בספרו  משפטי  שאול  "ש  ישראלי  זצ"הגר  ורביי  ן  ראיתי  שכתב  בפירוש  מורכ
 .יובאו כאן עיקר דבריו

 :ן פסק הדיןוו לשבית הדין האזורי וז ןק דידון דידיה היה ערעור על פסנ

 ל  עחתימתם  וצדדים  הני  שסכמת  המך  סל  עפשרה  כיתןל  נ"נ  הדין  הפסק"
 ש  מקוםי...]  [ן  ידק  הפס  בנתפרטו  שהנימוקים  מזהו,  ל"נ  כבוררות  הטרש
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 פוסקים  הותבים  כבכללו,  הכחישה  ליסת  הבועת  שים  על  כל  פנפוא  אחייבול
 התביעה  משליש  לרוב  קד  עלחייב  ופשר  לדיין  הכול  ילום  שהטיל  לבכדיש
ק "  סא  סןמבסיק  ג  ו"  סב  יןמי  ספט  משןשוח(  שובה  תפתחי  בייןע,  יניו  עאות  רפיכ
 מנהג  שמעידש)  לג  קןמי  ב  סקחל(  לכיאל  מברית  ד"שו  בם  געוין  יכןו,  )ד
 ש  יכןן  שם  ליי  עתביעה  הכפי  מליש  שרך  עבועה  שעד  בתת  לזקנים  הדייניםה
 ." נתבע הת אלחייב ופשר לנדוננו בםג

ד  הצדדים  כי  קיבל  עליו  את  הבוררות  לדין  ולא  לפשרה  ולכן  יש  לבטל  את ערעור  טען  אחב
 :היתש ישראלי הי"שובת הגר ת.פסק הדין

 ל  עמפורש  בסתמכים  מפשרה  הנימוקיו,  דין  לרובה  קיא  הו  זפשרה  שמאחר"
. תביעה  הליש  שערך  בחייבים  מיניהם  בבועה  שסק  עיש  שבאופן  שמקובלה
 אן  כיש  וכונה  ניא  הפשרה  הוססתב  מעליה  שהלכתית  המסקנא  האם  שראהנ

 נו לשי, חייבת  מינה  אפשרה  הם  אף  אז  איכ,  נתבע  הל  עדין  הן  מבועה  שיובח
 בועה  שעונשי  מהסתלק  לדי  כקבלה  לצדדים  השני  לייעץ  ליםעל  כל  פנ

 אם ופשרה בצדד לונאגוי אכה בראו ש) בעיף  סב  יןמיס( וךערחן לשו במבוארכ
אף (  יניהם  בשרה  פעשות  לןת  דיביה  שאי  רהם  מאחד  לבועה  שןת  דיי  בייבח

 ." בועה שעונש מטר להפדי כ)שרה פעשות לשאי רינו אןר דימ גלאחר שיעל פ

 .נע מחיוב שבועהימבריו ברור מיללו שאין לכוף על הפשרה כדי להד

ח "גרבצמל  ה"ראש  ההרכב  בשראל  יארץ  לראשית  הרבנות  הל  שין  דסקי  פולם  באוסףא
 :ונםו לשתובה וז כיוב חעניין בנודש) ז עמודע(ה "להל זלויהי "הגר ורצוגא ה"גריה, וזיאלע

 עובדות  הרטי  פברר  לעשית  מפשרות  אום  שיימת  קשלא  כאלה  כבמסיבותו "
 צדדים  הת  אפטור  לדי  כשרה  פל  עכוף  לןת  דיי  ביד  בוח  כשי,  יןורי  בלע
 .")בק י" סםש ע"סמ ה וסעיף ב ועיף סב יימן סשפט מושן חייןע( בועה שעונשמ

 הו  לסבירא  שרי  הוררות  בטר  של  עהחתימם  לוצרכו  הא  לסקינן  עבכתובהון  שכיו  שסתברמ
 .ו זסיבה משרה פל עכוף לישש

 לא  ושרה  פהצעת  בוא  הדין  השםש,  ון  עיריכהע  צ"הסמ  ווךערחן  להשו  מתםייא  רמנםא
 די  כשרה  פל  עדין  הית  בופין  ככאשרל  ש"נ  כראה  נקום  מכלמ.  עיל  להתבאר  שכפי  וכפייתהב
 . התאם בלפשר ובועה שאן כש יאילו כדין הת אדון לש יבועה שיובח מנעימהל

 א  לבועה  שחיוב  מנעימה  לדי  כפשרה  לדין  העלי  בת  אכוף  לו  זנהגה  הל  שדניה  אאמורכ
 צאנו  מא  לפוסקים  בך  אדין  התי  בנהג  מהו  זכנראה  שכך  לקורות  מספר  מובאו  העילל.  ודעונ
 פט  משןשו  א  חקחל  (ת  אבן  יקרה"הביא  משו  )  חימן  ח  סקחל(ת  ציץ  אליעזר  "דבר  מקור  זולתי  בשול

 .ן שםזה עייין קנת ועד ארבע ארצות בענית) סימן ו

 ם  הבריו  דכל  שוק  דולםא,  הין  זעני  בקורות  מביאה)  אילך  ועד  קדועממ(  וררות  ביני  דספרב
 ת  אוללת  כפשרה  לסכמתם  הה  זאופןב.  פשרה  לן  הדין  לןה,  וררות  בטר  של  עחתמו  שין  דבעליב
 דין  העלי  בידן  דנדון  בולםא,  שבועה  מנעימה  לדין  הית  בל  שצונו  ראת  זבכלל  ודין  הית  ביקוליש
 יתנה  נא  לה  זאופן  בפנינו  בהתדיין  לם  המחויבים  וין  דבית  כלא  אבוררים  כלא  שפנינו  לומדיםע
 לכן  ויקולים  שכמה  מהשביעם  לפץ  חינו  אדין  היתב.  בקשים  מם  הדין  ופשרה  ללל  כסכמתםה
 ש יאילו כפשרה הת אדון ליש ששוט פראה נה זאופן בך  אמנהג  הכך  שאהכנר  ופשרה  הל  עופהכ
 . נפטרים לוטלים נין בלחלק ובועה שיוב חאןכ

קנות  הדיון  קובעות  שניתן  להשביע  ומנא  לן   ת.י  בדידי  תליא  נראה  שאין  די  בטעם  זהא
 .ג"לחדש מניעה זו מדעתנו כאשר התקנות נתקנו בשנת תשנ
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 :ו לשון תקנה צזז

 עניין  מחזור  לדין  הבעלי  בחילה  תדין  הית  בפצירמ,  הישבע  לין  דלע  בחויב"
 לשון  בכתב  בשבועה  הת  אדין  הית  בנסחמ  –  הם  בזרו  חאל.  שבועהה
ת או,  שקר  לישבע  ילא  ששבועה  בחייב  הת  אזהירמ,  נשבע  למובנתה
 ."קר ששבועת לגרום ילאש – משביעה

 פשר  לין  אתבארו  האלשרה  ל  כפיית  פ  שו  זנהגה  המקורותון  שכיו  שתידעיות  נעלאה   נר
 .קר שבועת ששבועה ההא תמא שוסף נשש חשיש כלאא

 בועה  שוסרין  מיןא:  "כתב  ש)ז  לעיף  סז  פימן  סנטען  ווען  טלכות  השפט  מושןח(  רוך  עחן  שולןייע
 ."בועה שחר ארץ שמיל

 : תבכ) םש( שפט מער שבספרו

 טלנו  ושבע  נכנגדו  שאורייתא  דבשבועה  דומר  לצה  ראם  ותום  סה  זיןד"
 ראו  יןדית  יהב  דומר  לצה  ראוליו,  שכר  נוטא  חיהא  וגמרי  לפטר  יבהיסתו
 הוא  שראיתי  וה  זין  דמקור  בעיינתיו.  בועה  שידי  לבוא  ילא  שיניהם  בפשרל
 כן  שמצאתי  וגדה  אשם  ב)מב  תןמיס(  מציעא  דאקמק  פרש    רירדכי  מהגהותמ
).   גות  ו  אקפר(  חטא  תי  כנפש  ופסוק  ביקרא  ופרשת  בבה  רמדרש  בואה
 נהמיקא  פנ  דירץ  תודע,  ן  כפירש  וזה  ברגיש  הואר  תפה  יספר  בפהש  י"מוהרו
 כול  ינתבע  הין  אוונא  גכהאי  בבועה  שחר  אץ  רהתובע  ויסת  החייב  שמיב
 הפך  לכול  ינתבע  האין  ששוד  חתובע  היה  הם  אמו  כליו  עשבועה  ההפךל
 )." שםין יג עייף סעב צןמסי במבוארכ( שבע נו אשלם מלא אליו עיסתה

 פי  לאך.  הם  ביפצירו  שלא  אפשרה  הל  עכפו  יין  דבית  שומר  למשפט  הער  שונת  כאיןש  ראהנ
 .שרה פכפות לכון נהא יה זאופן בנהגנומ

ש  להוסיף  עוד  שבנדון  דידן  יש  קושי  להביא  ראיות  שכן  מדובר  במעשים  שנעשו  בתוך י
 : ו לעילהובאש)  וימן סז קלל כתשובהב(ש "עניין זה יפים דברי הרא ל.ביתם של בני הזוג

 מפקיד  הקרפ  בשרה  פעין  כין  דעשות  לדיין  כוח  לניתן  שגמרא  בצינו  מוכן"
 בקראה  למסרי  ויתמי  לורא  תהו  לזבן  דיתמי  דפטרופא  אהוא  ה)ב"ע  במף  ד(

 בעלים  לעור  הלא  אמת  ששור  המי  דל  כשלם  מלא  ויניהם  בשרה  פטילה[...]  
 ל  כזול  בשלם  מגמרא  בקאמר  דהיכאד.  לישים  שני  שו  לשלם  יהבשר  וחזירי
 ה  ז,)ב"ע  מו  קףד(  מת  שי  מפרק  בנקאד'  ד  בשבינן  חסף  מעה  כש  שהוא  שוזאז
 ת  אהוציא  לרשות  כוח  ואין  שהודיע  להארכתי  וברתי  סה  זלכ.  י"ש  רשוןל
 לום  שהטיל  לדי  כדין  הת  אלהשלים  וגמור  לצריך  שדו  יתחת  מלוק  חדיןה
 אין  שמקום  ביניו  עאות  רפי  לפסוק  לדיין  לשות  רכמים  חתנו  נלכךו.  עולםב
 מו  כפעמים  ודעת  האומד  בעמים  פותויבעד  וראיות  בהתברר  לכול  ידברה
 רך  דל  עפעמים  ודעת  הומד  אבלא  ואיה  רבלא  ועם  טלא  בדיין  היראהש
 ." שרהפ

 .בואר שפשרה זו צריכה להיות קרובה לדין על הדרך שהתבארה לעילמ

וש וררו  יחד  שלשים  ושלני  הזוג  התג  ב.ם  זאת  יש  לעיין  אם  בנדון  דידן  די  בטעם  זה  לבדע
 .שנים ויש לתהות על כך שלא הובאה ראיה עדכנית

 ברים דל שיכומםס

פשרה  הקרובה  לדין  היא  בהפחתה  של  עד  שליש  מחיובו  של  החייב  מעיקר  הדין  או  .א

 .בחיוב של עד שליש למי שפטור מעיקר הדין
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פשרה  זו  אף אפשר  להציע  .  רשאים  בית  הדין  להציע  פשרה  כדי  להימנע  מעונש  שבועה .ב

 .לאחר גמר דין ואי אפשר לכוף על כך

יעוין  בגוף  דברינו  שהובאו כמה שיטות בעניין .   גם  פשרה  זו  צריכה  להיות  קרובה  לדין .ג

 .זה

מקורות .  יש  שכתבו  שמנהג  בתי  הדין  לכוף  על  הפשרה  כדי  להימנע  מחיוב  שבועה .ד

ק  באופן  ששטר  הבוררות ונראה  יותר  שהדברים  אמורים  ר,  מנהג  זה  אינם  מבוררים  דיים

ומכל  מקום .  כולל  התנאה  זו  אך  לא  באופן  המצוי  בבתי  הדין  שנידונים  בפנינו  בעל  כורחם

 .מצאנו כמה וכמה מקורות לכפיית פשרה כדי להימנע מחיוב שבועה

כיוון  שבעלי  הדין  מצד  עצמם  חפצים  הם  להישבע  הדר  דינא  שיש ,  כאשר  הפשרה  כפויה.  ה

לכן  יש  לפשר  באופן  הקרוב  לדין .  ן  בעינו  עומד  וחייב  להישבעלדון  פשרה  זו  כאילו  הדי

ניתן  עד  שליש  למי  שדינו  נשבע  ונוטל  וכן  ננכה  עד ,  ונחייב  עד  שליש  את  החייב  היסת

 . שליש למי שמחויב שבועת התורה

 .אף שהעידו רבים על המנהג מקורותיו לא התבררו .ו

ה  מסתבר  יותר  לכוף  על  הפשרה כאשר  בית  הדין  אומדים  כי  המחויב  שבועה  מזלזל  ב .ז

 .כדי להימנע מחיוב שבועה

 .ל"כאשר אין אפשרות לברר בראיות מסתבר יותר שיש לכוף על פשרה כנ .ח

  סקנותמ

 : ל פוסק בית הדין כי"נוכח כל הנ

 .הבעל חייב בעיקר כתובה כפי מנהג הספרדים שהעומדים לפנינו נמנים עליהם .א

 . ת הדין כי יש לפשרבאשר לתוספת הכתובה פוסק בי .ב

 .כאשר נקודת המוצא היא שלא הוכח חיובו הברור של הבעל' רובה לדיןק'פשרה תהא ה

 420,219כתובה  כולל  הצמדה  הוא  הוספת  תאחר  בירור  עם  רואה  חשבון  עולה  ששווי  ל
 .שקלים

תיק  מספר ,  בבית  הדין  ירושלים(יעוין  בהרחבה  בפסק  דיננו  .  תביעת  האישה  לפיצוי  נדחית .ג

 .)התפרסם במאגרים, 948054/3

 .יש לקבוע דיון נוסף שבו יוצעו הצעות על ידי בית הדין במטרה להגיע להסכמות .ד

 .כל שלא יגיעו להסכמה יקצוב בית הדין את גובה תוספת הכתובה לפי שיקול דעתוכ

 רב אליהו אריאל אדריה

 .צטרף למסקנותמ
 ד"ראב –רב יצחק אלמליח ה
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  חייב בכתובה כללהבעל אינו – מיעוט העתד

 .האישה אינה זכאית לגביית כתובתה

 ימוקיםנ

 עובדות וטענות, קער

ולהם שני ילדים ) 5.7.1978(ח "בסיוון תשל' הצדדים  נישאו כדת משה וישראל בתאריך ל

מזה  כחמש  שנים  הם  מנהלים  הליכים  בבית  המשפט .  נישואיהם  לא  עלו  יפה.  בגירים

 .אין תקווה לנישואיהם. לענייני משפחה ובבית הדין הרבני

ותביעה  נוספת ,  גישה  בבית  המשפט  לענייני  משפחה  תביעה  למזונותיה  ומדורההה  ישאה
ואיזון  משאבים  של  כלל  כספיהם ,  וק  שיתוף  בדירת  מגורי  הצדדיםירשעניינה  פ,  רכושית
הגיש  הבעל  בבית  הדין  הרבני )  24.4.12( ב"באייר  תשע'  ב  בתאריך,  מיד  לאחר  מכן.  ורכושם

ה  תביעה  לכתובה  בבית ישהגישה  הא)  18.12.12  (ב"בטבת  תשע'  ה  בתאריך.  שלום  ביתלה  ביעת
בית  של התביעת  שלום  .  תביעות  אלו  לשלום  בית  ולכתובה  נדחו  על  יד  בית  הדין.  הדין  הרבני

תובה  בשל  חסרונה  של כה  לאישותביעת  ה,  בית  של  העדר  האפשרות  המעשית  לשלוםבהבעל  
 .יםושין מצד מי מהצדדירתביעת ג

ה  תביעת  גירושין  בבית  הדין  הרבני ישהגישה  הא)  6.6.13(ג  "תשעון  ח  בסיו"כ  תאריךב
  .ביעת כתובה תועמה

 –  כנגדה  מילולית  ופיזיתוד  בעל  אלים  מאהטענתה  ל.  ה  טענות  למכביר  כנגד  הבעלישאל
עם ,  משך  שנים  ארוכות,  הבעל  בוגד  בה  בגידות  ממושכות.  רודה  ומכה,  משפיל,  מקלל,  צועק
חקירה  תמונות  ומסמכים ת  וח"ודו,  פה  צווי  הגנה  שניתנו  כנגד  הבעלירה  צישהא.    שונותנשים

פרוטוקולי  הדיונים בראה  באריכות  בכתב  תביעתה  לגירושין  .  יהותנוספים  המבססים  את  טענ
 .בסיכומי תביעתהו

. הוא  מכחיש  את  טענות  האלימות  ואת  טענות  הבגידה.  הישבעל  טענות  למכביר  כנגד  האל
ה ישלטענתו  הא  .וד  ביניהםירהרי  אלו  החלו  לאחר  הפ,  כל  שיש  לו  קשרים  עם  נשיםלדבריו  כ

ה  אינה  רוצה  בו  באמת  ובתמים ישלדבריו  הא.  ה  נשואהישבילתה  במקומות  שאינם  הולמים  א
 .כבעלה

ת קשמבה  ישהא"  [...]  מש  מאות  אלף  לירות  ישראליותח"ה  מפורש  סך  ישכתובתה  של  האב
ולחייב  את  הבעל  בעוד  שבע ,  ח"של  סך  חמש  מאות  אלף  ולהעמידה  ע  ת  כתובתה  אהצמידל

 .כדמי פיצויים ח"שמאות אלף 

 כרעהה

 :ומהטעמים שלהלן. נראה כי אין להיעתר לתביעתה

 רידה הדדיתמ

אלא ,  נראה  שגם  האיש  אינו  רוצה  באישה.  ברור  בהחלט  כי  האישה  אינה  רוצה  באיש .א

ן  באנו  להוראת  רבינו  ירוחם  הידועה כיון  שכ.  כדי  שלא  יתחייב  בכתובתה,  שאינו  טוען  כן
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בהוראת  רבינו  ירוחם  נקבע  כי כאשר שני בני זוג מורדים זה .  בדין  בני  זוג  המורדים  זה  בזה

 .והיא זכאית לעיקר כתובתה בלבד, האישה מפסידה את תוספת כתובתה, בזה

יש  זהין אולם לעני.  ל  במורדת"מנם  בנידון  דידן  לא  התקיימה  מערכת  ההתראות  שנקטו  חזא
 ):321 דורך ח עמכ(להביא את האמור בספר פסקי דין רבניים 

לא  באו ,  כל  עניין  ההכרזות  וההתראות  שנאמרו  במורדת  וכל  התקנות  הללו"
ה  שתימלך  בדעתה  ותשוב  לחיי  שלום ישעל  הא  )יינו  להשפיעה(אלא  ללחוץ  

חייב ,  ולכן  אם  הבעל  מגרשה  בטרם  נגמרו  כל  הפעולות  הללו.  בית  עם  בעלה
מה  שאין  כן  במקרה  וגם  הבעל  לא  רוצה .  לה  כתובה  ותוספת  כתובהלשלם  

ה  לא  רוצה ישוממילא  קם  דינא  שמאחר  שהא.  הרי  אין  מקום  לתקנה  זו,  בה
 ". בו הרי אדעתא למישקל ולמיפק לא יהיה לה תוספת כתובה

ו "יום  כבמסק  בית  הדין  האזורי  בבאר  שבע  בראשות  הרב  אליעזר  איגרא  פה  זיוצא  כ
 .)103472/1תיק (א "ען תשוובמרחש

 ין להצמיד את תוספת הכתובה וללא הצמדה אין הכתובה דידן בעלת ערךא

רבים  רבים [...]  כתובתה  של  האשה  דנן  היא  בסך  חמש  מאות  אלף  לירות  ישראליות   . ב

אף  הסבורים  כי  יש  להצמידה  יודו  כי .  הם  הסבורים  כי  אין  להצמיד  כלל  את  הכתובה

אין ,  עה  ממון  במסגרת  תביעת  איזון  משאבים  בבית  המשפטלאחר  שהאישה  תב,  במקרה  דנן

 .כל מקום לפסוק הצמדתה למדד או לחייב בפיצויים

 נוסף לחיוב על פי חוק יחסי ממוןבין לחייב בכתובה א

שם  הגישה .  האישה  בחרה  לנהל  את  ענייניה  הממוניים  בבית  המשפט  לענייני  משפחה .ג

איננה ,  במצב  זה.  ן  משאבים  ופירוק  שיתוף  איזו–תביעות  למזונותיה  ומדורה  ולרכוש  

הוראה  זו  היא .  רשאית  להוסיף  ולתבוע  במקביל  בבית  הדין  הרבני  גם  כתובה  ופיצויים

 :וכמפורט להלן, ההלכה הרווחת והמקובלת בפסקי דין רבניים רבים

הובאה  בספר   ,)4979-21-1  )ישן  'סמ  (תיק(ה  "בט  תשסבשט  "סק  דין  בית  דין  הגדול  מיום  כפ
 ;)שעג דולק יא עמח( הדין שורת

בדברי  כבוד  הרב   )3267-22-1  )ישן  'סמ(תיק  (ח  "מוז  תשסבת'  סק  דין  בית  הדין  הגדול  מיום  זפ
 : אברהם שרמן וכבוד הרב חגי איזירר

אי  אפשר .  תביעת  מחצית  זכויות  פנסיוניות  מהבעל  תקוזז  מן  הכתובה"
זכות  תוספת בתי  הדין  נוהגים  שאין  לאשה  .  לאחוז  את  החבל  בשני  ראשיו

כאשר  מדובר  במחצית ,  כתובה  אם  גובה  סכום  מקביל  לפי  חוק  יחסי  ממון
 ." זכויות פנסיוניות

סק  בית   פ;)811777/1  יקת(לגרבלי  ואחשאי  ,  רבנים  איזיררה  –סק  בית  הדין  הגדול  פ:  כןו
רב הד  ואשות  כבררכב  בבה)  1655-64-1  )ישן  'סמ  (תיק(ט  "ב  תשסבא'  הדין  האזורי  בחיפה  מיום  ה

, )6191-24-2  )ישן  'סמ  (תיק(ע  "בת  תשבט'  סק  בית  הדין  האזורי  בחיפה  מיום  כפ;  מימון  נהרי
ב "סק  בית  הדין  האזורי  בנתניה  מיום  יפ;  ד  הרב  שלמה  שלוש"אב  הרדואשות  כבררכב  בהב

תיק (א  "ז  בטבת  תשע"סק  בית  הדין  האזורי  בנתניה  מיום  טפ;  )288169/3תיק  (א  "ן  תשעוובמרחש

סק  בית  הדין  האזורי  בתל פעת  הרוב  בד;  הרב  מיכאל  עמוס  דואשות  כברכב  ברבה,  )288798/1
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באלול ט  "ק  בית  הדין  האזורי  בחיפה  מיום  יפס;  )838835/8תיק  (ג  "בט  תשעבשג  "אביב  מיום  י
 .אשות הרב יצחק גמזוררכב בהב )580794/5יק ת(ג "תשע

שות  הרב רארכב  בה  ב)593163/2יק  ת(ד  "בשבט  תשע'  סק  דין  בטבריה  מיום  דפ:  וד  ראה ע
גם  דיון  וסתירת  דעת  המיעוט  שבבית  הדין  הרבני  בתל   בפסק  דין  יסודי  וארוך  זה  –  לביאל  אוריא
פתה  גם  לאחר סהסוברת  שיש  מקום  לגביית  כתובה  במילואה  לרבות  תו  )838835/8תיק  ב(אביב  

  באדר 'ומזה  יש  ללמוד  ולדון  באשר  לפסק  דין  בית  הדין  הגדול  מיום  י,  ביצוע  איזון  משאבים
 ; )835665/1תיק ב(א "תשע

א  בראשות  הרב  מיכאל  בלייכר "ז  בתמוז  תשע"סק  בית  הדין  האזורי  בחיפה  מיום  טפ:  כןו
 ): 588563/1יק ת(

ה  אינה  זוכה  גם  בזכויותיו  הכספיות  של  הבעל ישהמקובל  בבתי  הדין  כי  הא"
ח  שהבעל "שבעים  וחמישה  אלף  שהלכך  מסך  זה  יש  לקזז  .  וגם  בכתובתה

 ." ה במסגרת תשלומי האיזוןישלם לאחויב לש

ראשות ב,  )838289/2יק  ת(ד  "ה  בתמוז  תשע"סק  בית  הדין  האזורי  בחיפה  מיום  כפ:  ראה  גםו
סק  בית פ;  )382562/11תיק  (הרכב  דנן    בסק  בית  הדין  האזורי  בתל  אביבפ;  הרב  דניאל  אדרי  דוכב

 .)859651/1יק ת( הדין האזורי פסק בית הדין בנתניה

ברי בד,  )כט  ןמיס(ברי  הרב  חיים  שלמה  שאנן  בספר  עיונים  במשפט    בדראה  עודכל  העניין  ל
ת  משפטיך  ליעקב  לכבוד  הרב "ושכן  ב  ו)מה  ןמלק  א  בסיח(הרב  אוריאל  לביא  בספר  עטרת  דבורה  

  ):מו אות ד ןמיס(צבי בן יעקב 

בתחילה  לבוא  ולקחת  את   –  שרות  לתפוס  את  החבל  בשני  קצותיופאין  א"
ואחר  כך  לבוא  לבית  הדין ,  משפט  על  פי  פסק  דין  בבליאשר  מגיע  בבית  ה

על  פי  דין .  או  בבלי  או  בבלי.  ולתבוע  את  אשר  מגיע  על  פי  התלמוד  הבבלי
ין  מקום  לאיזון  משאבים  ולמתן  זכויות  מהפנסיה  של  הבעל  או   אתורה

ה ישל  כבר  קבלה  הא"ועל  כן  בפסיקת  בית  המשפט  הנ.  מקרנות  ההשתלמות
 ."ין תוספת כתובהמעל ומעבר למגיע לה מד

 רב אבירן יצחק הלויה

 .נפסק כדעת הרוב

 .חר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדיםאמותר לפרסום ל דין הסקפ

 ).8.1.2017(ז "בטבת התשע' ביום י יתןנ

 רב אליהו אריאל אדריה רב אבירן יצחק הלויה ד"ראב –רב יצחק אלמליח ה


