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שבה )  30.3.2017(ז  "בניסן  התשע'    מיום  גהחלטת  בית  הדין  האזורילפנינו  ערעור  על  

ח "  ש300,000  לשלם  לאישה  סך  )הגרוש(נפסק  בין  היתר  כי  בית  הדין  מחייב  את  הבעל  

האישה  מערערת  ותובעת .  עבור  הכתובה  ודוחה  את  תביעת  האישה  לתשלום  פיצוי  נוסף

  וכן )מלוא  הסכום  שנכתב  בכתובה  בתוספת  הצמדה(ח  "  ש1,350,000לחייב  את  הבעל  בסך  של  

 .לחייב את הבעל פיצוי נוסף עבור הסבל שסבלה מבעלה

 קע כללי ומשפטיר

והתגרשו  בבית  הדין ,  בהיותם  בני  שמונה־עשרה)  1999(ט  "שאו  בשנת  תשנהצדדים  ני

לצדדים  אין  ילדים ).  13.11.2014(ה  "במרחשוון  תשע'  האזורי  בתל  אביב  יפו  ביום  כ

 . משותפים

תביעת )  9.6.2014(ד  "א  בסיוון  התשע"ביום  י  ית  הדיןבודם  לגירושין  הגישה  האישה  לק
ח "שמתוך  מיליון  (ח  "ש  500,000ה  ותשלום  הכתובה  בסך  שלום  בית  ולחילופין  גירושין  בהסכמ

 .)הכתובים בכתובה

ט "הגיעו הצדדים להסכם גירושין ביום י, יסיון נוסף של שלום ביתנקב  סירובו של הבעל לע
 :הכרעת הדיןסעיפי הסכם הגירושין הנוגעים ל). 12.11.2014(ה "ן התשעוושחמרב

 ל  שרכוש  הלוקת  חנייני  עכל  ותפנסיוניו  הזכויות  הי  כסכימים  מצדדיםה)  2
 .רבני הדין הבית בדונו יצדדיםה

 אחר  להלכה  הל  פי  עפרד  נדיון  בידון  תכתובה  הי  כסכימים  מצדדיםה)  3
 .גטה

נתונה  לבית  הדין  הרבני  תל   רכושיההצדדים  מסכימים  כי  סמכות  הדיון  )  4
 .אביב

 .ה זל עה זדדיותהמעבר לאמור לעיל אין כל תביעות ) 5



ית בהרכב . קיים  דיונים  בעניין  תביעת  הכתובה  ית  הדיןבהתגרשו  הצדדים  ו  כםעקבות  ההסב
 . עד מתן פסק הדין, התחלף פעמיים הדין

י "ע)  8.3.2016(ו  "התשע'  ו  באדר  א"מיום  כ  הישש  לציין  כי  לאחר  הגירושין  הגישה  האי
ל עבור  הכתובה  תבעה  האישה  סך  ש.  דש  כתב  תביעה  לחלוקת  רכוש  ותביעת  פיצויחמייצג  

ובכך  חזרה  בה  מכתב  התביעה  שהוגש  לפני ,  )סכום  הכתובה  בתוספת  הצמדה(ח  "ש  1,350,000
שתסכים  לקבל  סכום  נמוך  בהרבה  מהסך  שנכתב ,  הגירושין  ומדברים  שאמרה  במהלך  הדיונים

 . בכתובה

 י  ביקשה  כל  הזמן  שלום  בית  בעודכה  ישהאזורי  טענה  הא  ית  הדיןבדיונים  שהתקיימו  בב
עולם להבעל  אף  הביא  ,  ה  לטובת  נשים  אחרותישלאחר  שעזב  את  הא  ירושיןמד  על  גוהבעל  ע

סכימה  לעזוב  את  הבית  למשך  חודשיים הף  אה  ישהא,  הישה  זרה  עוד  בהיותו  נשוי  לאאישמ  לדי
 . אך לשווא, "חשוב על חיי הנישואיןל"כדי לתת לבעל זמן 

ב  אותה  זמן  רב  עד האישה  תובעת  כתובה  ופיצויי  גירושין  בין  היתר  בשל  כך  שהבעל  עיכ

 . מתן הגט ובכך מנע ממנה להביא ילדים לעולם

, ה  שקיים  קשר  עם  נשים  נוספות  במהלך  החיים  המשותפיםישבעל  מכחיש  את  טענת  האה
ה  עזבה  את  הבית  והודיעה  להוריו  שפניה לגירושין יצר קשר עם אחרת ישוטוען  שרק  לאחר  שהא

שה  לא  הצליחה  להביא ישהא  הגירושין  היאהבעל  טוען  שעילת    .עוד  לפני  הגירושיןלו  שהרתה  
 .עובר לא הצליח להתפתחהכולן משום ש, פילה שלוש פעמיםה היא –ילדים לעולם 

כמו  כן  טוען  שהסכום .  ה  אינה  זכאית  לכתובה  לאחר  שהוחזקה  לנפליםישבעל  טוען  שהאה
 .שנכתב בכתובה הוא סכום מופרז שנכתב לכבוד בלבד

 החלטה נשואת הערעורה

סיכם  והבהיר  בית  הדין )  30.3.2017(ז  "בניסן  התשע'  ת  הדין  האזורי  מיום  גבהחלטת  בי

 :את עיקרי העובדות והטענות בין הצדדים כדלהלן

ומודה  שהאישה ,  בעל  מודה  שיצר  קשר  עם  אישה  זרה  בעודו  נשוי  לאישהה
קיימת  מחלוקת  בין  הצדדים  ממתי .  הזרה  הרתה  לו  עוד  בעודו  נשוי  לאישה

כטענת ,  לפני  שהאישה  עזבה  את  הבית  –הזרה  החל  הקשר  עם  האישה  
כמו  כן  קיימת  מחלוקת  אם  לבעל .    או  רק  לאחר  מכן  כטענת  הבעל,האישה

 .היה קשר עם אישה נוספת במהלך הנישואין

אידך  גיסא  אין  מחלוקת  בין  הצדדים  שהגורם  לגירושין  הוא  הבעל  שביקש מ
ן  שהוא שכן  הבעל  טע,  את  הפסקת  הקשר  בשל  רצונו  להביא  ילדים  לעולם

 .הגיע למסקנה שיש להתגרש לאחר שהאישה הפילה שלוש פעמים

כולן  משום  שהעובר   –ין  מחלוקת  שאכן  האישה  הפילה  שלוש  פעמים  א
הבעל , בדיון הראשון בבית הדין ביקשה האישה שלום בית. הפסיק להתפתח

 .סירב ובשל כך באה ההסכמה לגירושין

, ות  העובדתית  שבין  הצדדיםין  בית  הדין  רואה  צורך  להכריע  בכל  המחלוקא
ברור  שהבעל  רצה :  שכן  ַדי  במוסכם  על  הצדדים  כדי  להכריע  את  הדין

יזם  את  הריחוק  מהאישה  ויצר  קשר  עם  אישה  אחרת  עוד  בהיותו ,  בגירושין
, את  כתובתה,  באופן  עקרוני,  די  בכך  כדי  לקבוע  שהאישה  לא  הפסידה.  נשוי

ישה  ניסתה  לשקם  את שכן  משעה  שהבעל  ביקש  לגרש  את  האישה  בעוד  הא
זולת  אם  קיימת  עילה ,  לאישה  זכאות  עקרונית  לקבל  כתובתה,  הנישואין

 .להפסד הכתובה



עילה  ההלכתית  היחידה  שמעלה  הבעל  להפסד  הכתובה  היא  היות  האישה ה
על  כן  עיקר  הדיון  יהיה .  מוחזקת  לנפלים  מאחר  שעברה  שלוש  הפלות

היות  האישה  מוחזקת בשאלה  האם  אכן  קיימת  עילה  להפסד  הכתובה  משום  
לא  מצא  בית  הדין  שיש  בהן   –שאר  טענות  הבעל  להפסד  הכתובה  .  לנפלים

ממש  כדי  להפסיד  לאישה  את  כתובתה  לאור  הסכום  שתובעת  האישה  עבור 
 .וכפי שיתבאר, כתובתה

פוסקים  ראשונים  ואחרונים  שמעיקר פי  ל    ע)'  עמ19כ־(ל  נימק  באורך  "בהחלטתו  הנ  ית  הדיןב
משום ,  לנפליםותה  עקב  מוחזק  –  עיקר  ותוספת  –  כתובתה  את  היש  האהדין  לא  הפסידה

ומכל  מקום  יש  לפשר  בעניין  הכתובה  בשל  הדעות .  נות  ממנהיבא  זכה  לה  להבעל  שדאמרינן
 .)באורך(החולקות שהוזכרו בפסק הדין 

האזורי  בהחלטתו  כי  בכתב  התביעה  ובמהלך  הדיונים   ית  הדיןבכתב    אשר  לסכום  הכתובהב
ועל אחת כמה (ח " ש1,000,000 –סכום הנקוב בכתובה המ ה סכומים פחותים בהרבהשיתבעה הא

 . )וכמה שלא תבעה את מלוא הסכום בתוספת הצמדה

א "דברי  הפוסקים  שנשאו  ונתנו  בדברי  הרמ  בית  הדיןבאריך  הביעה  תצורך  הכרעה  בל
. ה  שחברו  תבע  ממנורשאי  לחייב  אדם  ביותר  ממ  ית  הדיןבנו  אם    וד)בחושן  משפט  סימן  יז  סעיף  יב(

 :ית הדיןבמ ההלכתי כתב "אחרי המו

מהווה ,  סכום  של  חמש  מאות  אלף  המופיע  בכתב  התביעה  ובדיון  הראשוןה
, כאמור  קיימת  מחילה  גדולה  יותר.  מחילה  ודאית  על  שאר  יתרת  הכתובה

אלא  שעובדת  המחילה  על  מחצית  הכתובה  והעמדתה  מלכתחילה  על  סך 
די לחזק את הקביעה שאכן קיימת מחילה עד יש בה כ, ח"חמש מאות אלף ש

שכן  מתברר  שהתביעה  בסך  שלוש  מאות ,  ח"לסך  של  שלוש  מאות  אלף  ש
 .קרובה לסכום הנתבע תחילהח "אלף ש

  שהוזכר  על  ידי  בא  הכוח  החדש  כסכום  הכתובה  עם 1,350,000סכום  של  ה
הוא  בכלל  המקרים  שעליהם  נאמר  שאין  בעל  דין  יכול  להיות ,  הצמדה
שכן  הייתה  מחילה  ודאית  על  ההצמדה  ועל ,  "טוען  וחוזר  וטוען  "בבחינת

והוכח  שיש  לראות  מחילה  עד  כדי  העמדת  הכתובה  לסך ,  מחצית  מהכתובה
 .בלבדח "של שלוש מאות אלף ש

אין  צורך  להיכנס  לדיון  בשאלת ,  ם  העמדת  תביעת  הכתובה  כל  הסך  האמורע
היות ,  דרך  כבודולדיון  בטענה  שהכתובה  נכתבה  רק  ב,  הכתובה  המוגזמת

שבסך  האמור  קיימת  סבירות  להתחייבות  גמורה  ללא  גוזמה  ולא  רק  לשם 
אפשר  גם  לראות  את  החיוב  בסך  המופחת  של  הכתובה  כפשרה .  כבוד

מחייבת  שיש  בה  כדי  לתת  מענה  לכל  אותן  סברות  או  דעות  הפוטרות  מחיוב 
 .ון דנןידהכתובה בנ

, הסכם  הגירושיןבה  לפיצוי  שכן  ישאביעת  התם  את  גהאזורי  בהחלטתו  דחה    ית  הדיןב
 .ין להם כל תביעות הדדיות זה על זהא סכימו הצדדים כיה, התקבל בקנייןש

 . האזורי ית הדיןבטרם התקיים הליך ב רכושהעניין ב

 .ל החלטה זו נסוב הערעורע

 ערעורה

להלן  טענות  הצדדים  בהליך  שבפנינו  כפי  שהן  עולות  מכתבי  התביעה  ומהדיון  בערעור 

 ).16.7.2017(ז "ב תמוז התשע"קיים מיום כשהת



 ענות המערערתט

אך  טעה ,  לטענת  המערערת  צדק  בית  הדין  האזורי  בחיוב  הבעל  בכתובה  ובתוספת  כתובה

ח  בנימוק "  ש1,350,000ח  מתוך  "  ש300,000בכך  שחייב  את  הבעל  רק  בסך  של  

  באת  כוחה י"שכן  בכתב  תביעה  הראשון  שהוגש  ע,  שהאישה  מחלה  על  חלק  מחוב  הכתובה

 . ח" ש500,000תבעה האישה רק –ד רונית כהן " עו–דאז 

כום  זה בסת  הסתפקותה  אא  נימקה  לא  כוחה  הנוכחי  של  האישה  טוען  כי  באת  כוחה  דאז  ב
בטעות " הישתפוס את האל"ן איחדשה תוקן סכום התביעה והבתביעה   ,ואין  לראות  בכך  מחילה

  .משפטית של באת כוחה הקודמת

, במהלך  הדיונים  ועלוההכתובה  ש  בר  גובה  חיובדהצעות  הפשרה  ב  על  פיין  לפסוק  גם  א
 . שלא צלח מ לפשרה"היו במסגרת מו ןהשכן הסכומים שהוזכרו ב

לנוכח   הננכו  מדובר  בכתובה  מוגזמת  אינה  ש–שבית  הדין  לא  ראה  צורך  לדון  בה    –טענה  ה
ם  נשים  אחרות בין  היתר  בבגידתו  בה  ע,  ה  סבלה  מהבעל  במשך  השניםישהסבל  הרב  שהא

בחודש  מעסק ח  "  ש40,000כ־וא  מרוויח    ה–לבעל  יש  הכנסה  מכובדת  .  ירוק  חיי  הנישואיןבפו
 . יבוי אשכלמטפי 

חיית  טענתו  זו  בפסק  דינו דאך  לנוכח  ,  ה  מפלתישטענת  הבעל  שהיא  אלם  גה  משיבה  ישאה
 . אין טעם לעסוק בכך במסגרת הערעור, האזורי ית הדין בשל

 שובת המשיבת

הוא  המתין  בסבלנות  חמש־עשרה ,  כ  משיבים  כי  מעולם  לא  זנח  הבעל  את  האישה"ל  ובהבע

  אולי  יוכל  להביא  ממנה  ילד  אולם  לצערם  של  הצדדים  בכל  שלוש  הפעמים  שהרתה –שנה  

חברים  שילדים  כבר  בגרו  ומשרתים ,  בגילו  המתקדם,  לבעל.  האישה  לא  הושלם  ההיריון

ו  עם  האישה  ושותפותו  בסבלה  כל  השנים  שבהן בעוד  לו  אין  ילדים  עקב  חיי,  כיום  בצבא

 . הפילה בכל פעם שהרתה

שהחליטה  שאין  סיכוי  לחיי  הנישואין  ועזבה  את  הבית  לאחר   שה  היאיאהדבריהם  ל
ה  אחרת  שהרתה ישאו  אז  הבעל  יצר  קשר  עם  א  ,יעה  למשפחת  הבעל  שפניה  לגירושיןדשהו

 .וילדה לו

שב  הבעל  על ,  ה  ויתרה  על  חלק  מכתובתהיששהא  –ין  הנימוק  המרכזי  של  בית  הדין  יענב
שם  מרשתו בולתבוע    ייצגה  השני  של  האישה  יכול  לחזורמשאין    ית  הדיןבהאמור  בנימוקי  

בכלל  המקרים  שעליהם  נאמר  שבעל  דין  לא   הרי  זה  ו)ושל  הצמדה(ח  "שליון  יביעה  חדשה  של  מת
 ". טוען וחוזר וטוען"יכול להיות 

 . כאמור ,ה לא עסק בית הדיןבבה המוגזמת שהכתו ענתו בדברטבעל מתייחס גם לה

שאין   –ה  ישן  ההפלות  של  האייענלבעל  עצמו  לא  ערער  מכל  מקום  על  קביעת  בית  הדין  ה
ין  לו אי  כוען  טהוא  שאלא  ,  ח"ש  300,000יובו  בסך  חאו  על    –הן  פוטרות  אותו  מחיובו  בכתובה  

 ". ובלבעל ח ןסדרימ"כדין  ינהגו בחובו שית הדיןבלשלם והוא מבקש מ



 תה נעבור להכרעת הדיןע

במשך ,  בפתח  הדברים  נאמר  שמדובר  במקרה  מצער  של  בני  זוג  שלא  זכו  לזרע  של  קיימא

אך  עם  כל  ההבנה  לכאב  ולרגישות  מחויב  בית  הדין  לפסוק ,  שנים  רבות  וניסיונות  אין  ספור

 .על פי שורת הדין שלכאב זה אין נגיעה אליה

  ולא בטעות או במסגרת הצעת פשרה בלבד מתוך מודעות –חילת חלק מן הכתובה מ

האישה  מאריכה  בדברים  ופורסת  בשנית  בפני  בית  הדין .  הדיון  הוא  בערעורה  של  האישה

הטענות  כולן  זכו  להתייחסות  בפסק  הדין .  הגדול  את  הטענות  שנטענו  בבית  הדין  האזורי

התפשר על בית  הדין האזורי הוכיח באורך שהאישה הסכימה ל.  המנומק  עובדתית  והלכתית

כחצי )  18.5.2015(ה  "ט  באייר  התשע"  רק  שבדיון  שהתקיים  ביום  כנציין.  סך  הכתובה

שבה ,  )ושלא  הוא  שהכריע  בו  לבסוף(בפני  ההרכב  השני  שדן  בעניין  ,  שנה  אחר  הגירושין

 :שאלת גובה תביעת הכתובה ועלתה ולהלן קטע מפרוטוקול הדיון

 . הדיון להיום לנושא הכתובה: ית הדיןב

 ? מה סכום הכתובה:  הדיןיתב

אני מסכימה לסכום של שלוש . ח"שסכום הכתובה הוא מיליון : כ האישה"ב
 . מאות אלף

פסק  הדין  של  בית בה  שמדובר  היה  במחילה  בטעות  ובהצעות  פשרה  נדונו  ישל  טענות  האכ
 .באריכות ונדחו הדין האזורי

 ?אם מחילת כתובה או חלקה צריכה קנייןה

 :ב בנימוקי החלטתובית הדין האזורי כת

ודינה  כמחילה ,  מחילה  נעשתה  בפני  בית  דין  ותוך  רישום  בפרוטוקולה
מחילת  הכתובה  לאחר  שהתגרשו  אינה  צריכה  קניין  ומועילה   [...]  בקניין

 )ה  סעיף  ה  קימן  סתובות  כלכות  העזר  האבן(  רוך  עבשולחן  –אפילו  בעל  פה  
 ."םדי עלא ונין קא לריכה צינה אתובתה כהמוחלת: "נפסק

 ו  לחזירה  הלא  שף  אמשמע:  "נאמר  )דק  י"  סה  קסימן(  חוקק  מבחלקתו
 ."חילה מהני מכתובהה

אז  מועילה ,  שמחלק  בין  מקום  גירושין  )ק  ט"  סו  ססימן(  מואל  שראה  ביתו
שם  צריכה  לכתוב ,  לבין  מחילה  כשאינם  מתגרשים,  מחילה  בעל  פה

 .שמוחלת

ייתה   ה–ח  "ת  אלף  של  מה  שמעבר  לסך  שלוש  מאו  ע–נידון  דנן  המחילה  ב
 לאחר הגירושין ועל כן מועילה בעל פה

אמירה  בפני  בית  דין  עם  רישום  בפרוטוקול  יש  אף  דין  של  מעשה  קניין ל[...]  
 ועל:  "[...]  שהסיק  וכתב  )ד  עימן  סב  יחלק(  ליעזר  איץת  צ"ראה  על  כך  בשו  –
 ."נין קין צריך אית דין בפני בנעשה שמה דושש בריך צין דית לןכ

למרות  מוחזקות ,    יש  לראות  כאן  מחילה  גמורה  על  יתרת  הכתובהל  כןע
 .האישה בשטר הכתובה

האזורי   ית  הדיןשב,  בכתובתה  ה  אוחזתישהאכשמחילה    אם  מועילה  –ה  זידון  ננה  ביסוד  ה
ב "ערעור  מיום  כבה  בפנינו  ישפרט  שעיקר  תביעת  האבו,  ווח  ליירמרתי  אשיחה  ו  א–ר  בו  יצק



מחדש  את ת  ותובעת  חוזר  איהמחילה  הייתה  בטעות  ולכן  השהייתה  )  16.7.2017(ז  "תמוז  התשע
 .כל הכתובה

 :ה"וזה החלי בע

 :לשונוו וז )יב מןיס ן משפטשוח(כתב הטור 

וקא ד  –  ]בפשרה[ה  שצריכין  קנין  מ]:  א,  ד  סנהדרין  ו"סקי  ריפ[ר  ישעיה  "תב  הרכ
, תפיש  שטראו"  חול  לךמ"או  ב"  תן  לךא"במידי  דמצי  למיהדר  ביה  כגון  

ל  לא "ש  ז"א  הרא"וא.  אינה  צריכה  קנין  לא  תפיש  שטראו"  חול  לךמ"אבל  ב
 .חילק

 :לשונוו וז )ות טאם ש( ח"כתב הבו

טר  העומד ש"ד  )ב,  יבמות  לח(ר  ישעיה  דהלכה  כבית  שמאי  "להר  ירא  ליהסב
תן א"וחשיב  התובע  מוחזק  ודינו  כ,  דעת  רוב  פוסקיםכ"  דמי  לגבות  כגבוי

דדין  מחילה  על ,  ינה  צריכה  קניןא  –ס  שטרא  ולא  תפי"  חול  לךמ"אבל  ב"  לך
 .ידי הפשרנים כדין מחילה שאדם מוחל מעצמו בלא פשרנים

בכמה   אם  שטר  העומד  לגבות  כגבוי  דמי  –ת  שמאי  לבית  הלל  ביין    ב–  ידועה  מחלוקת  זוו
 ש"ב  "ה"א  ד,  סוטה  כה(י  "שרירש  פו  )ועוד  א,  סוטה  כה  ;א,  כתובות  פא  ;ב,  יבמות  לח(ס  "מקומות  בש

הרי ,  נכסיו  את  הווושעבד  לו  הל,  הווה  שיש  לו  שטר  חוב  על  הלוולמלדעת  בית  שמאי    ש")סברי
 . והוחזק בנכסים אלו יותר מהלומבעל השטר נחשב 

כן ל.  מוחזקת  בנכסים  המשועבדים  לכתובה  והרי  היא  ה  היא  בעלת  שטר  הכתובהישאן  האכ
  .מחילה כל זמן שהשטר בידה ועילתלא 

 " .ינה צריכה קנייןא – חילהמ: "פסק )ח ףיעסימן יב  סושן משפטח( חן ערוךלרן השומ

אוחז  שטר  בידו  אבל  כשאוחז   המוחל  –התובע  ן  איכששכל  זה    )ק  כא"ס  שם(  ע"וכתב  הסמ
 :מחילה על פה וזו לשונוא שטר חוב לא מהני

, משום  שמיד  שמחל  לו  נסתלק  ממנו  המוחל  –  חילה  אינה  צריכה  קניןמ
דבתפס  שטרא  כל  זמן ,  מוחל  עדיין  שטר  חוב  בידווהיינו  דוקא  בדלא  נקט  ה

ועיין ,  יןנשאינו  מחזיר  לו  מיד  לא  מהני  ביה  אפילו  מחילה  גמורה  בלא  ק
  .א"לקמן סימן רמ

 : )מא סעיף ברן מסי( א"חן ערוך והרמלמרן השו תבוכלקמן ו

הרי ,  או  נתן  לו  הפקדון  שהיה  מופקד  אצלו  חל  לחבירו  חוב  שיש  לו  עליומ
אפילו  היה  לו  שטר  או :  ויש  אומרים:  הגה.  דברים  בלבדבית  זה  מתנה  הנקנ

 ק  קמארמרדכי  פ(מחילה  בדברים  בעלמא    וי  מחילתו  האפילו  הכי,  משכון  עליו
 . )דסנהדרין

לא ששכן  דעת  המחבר    שום  דסבירא  ליהמ"  א"מרימן  ן  סקמל"ע  "כן  ציין  הסמל  שע  ראהנ
לכך  הוצרך שא  בדעת  המחבר  "מחילה  כשאוחז  שטר  בידו  וכן  הפשטות  בהבנת  הרמה  מועיל

 . שטר בידווחז מחילה גם אם אא הנידמ" יש אומרים "בשם ייןלצשיג והל

 :)הף בן העזר סימן קה סעיא( חן ערוךלאולם לכאורה דבר זה נסתר מדברי מרן השו

והוא  שיהיו  דברים ,  מוחלת  כתובתה  אינה  צריכה  לא  קנין  ולא  עדיםה
אלא ,  ק  והיתול  או  דברי  תימהשהדעת  סומכת  עליהם  ולא  יהיו  דברי  שחו

 . בדעת נכונה

 :)םש(וכתב הרב המגיד . )טיכה לפרק יז מהלכות אישות הב(ם "מקורו טהור מדברי הרמבו



שאין  המחילה  צריכה  קנין   )איכה  לה(מהלכות  מכירה  '  הק  רבר  נתבאר  פכ
לעדים כל שהוא מודה דלא איברו סהדי ' ךושם  הבאתי ראיה לזה וכן אין צרי

 .)ב, סה(בקידושין פרק האומר  י כדאיתאאלא לשקר

משמע  דבין  כך   לאו  אםוכתובה  בידה  הם  אשלא  חילק    חן  ערוךלרן  השומברי  ת  דמימסתו
 .מחילהא הנימובין כך 

 : שכתב )ק יד"סשם ( קת מחוקקלבח יןיעו

ו "צ  ןמשמע  אף  שלא  החזירה  לו  הכתובה  מהני  מחילה  וכן  משמע  לעיל  סימ
דמחילה  בתפיס   )ימן  יבסחושן  משפט  (ע  "בסמ  כתבשו  ודלא  כמ[...]  '  סעיף  ב

, ם לפי דבריו"והמרדכי חולק על הרמב ,חן ערוךולשטרא לא מהני לדעת הש
  .ירא ליהבם הכי ס"מוכח דגם הרמב שכתבתיה ולפי מ

 :)ק יב"ם סש( ת שמואליהב כתבן כו

המוחל  והשטר  בידו  אם  מהני   –  א"ב  וסימן  רמ"סימן  י  שן  המשפטויין  בחע
בידה  וכן ה  כשהכתוב  ולאפיה  הביא  ראיה  דמהני  מחיללמכאן  יש  .  ההמחיל

 .][..קת מחוקק לכתב בח

ירא בישעיה  ס  ר"הר  ד)ל"נה(ח  "בהברי  דל  עקשה    ה)ק  יז"סחושן  משפט  סימן  יב  (ך  "וכן  הש 
מא יבריו  תמוהין  דהא  לא  קידו:  "תבכו,  דהלכה  כבית  שמאי  דשטר  העומד  לגבות  כגבוי  דמי  ליה

 ." כל הפוסקים פסקון וכ )ב"בועות מח עש(כל הנשבעין  ף פרקוס ס"דמוכח בשכבית שמאי כ לן

ף יעס(ה  "ק  ןמסי  ן  העזרבבא  יןיע:  ב"נ:  ")שם(בהגהותיו    י  עקיבא  איגרבגאון  ר  הזהל  כתב  עו

 ".שם קת מחוקק ובית שמואללחבו שכתבו מר ישעיה כ"דלא כהר כןם שם מבואר ג )ה

חה דש  )ג  אות  יב  ןמסי  ן  משפטשחוג  ק  חל(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"ר  זצ"אלא  שראיתי  למרן  אאמו
 :וזו לשונו, ע"קת מחוקק נגד הסמלוהח ת שמואליראיית הב

דמדין ,  )ק  יד"קה  ס  ןמסי(  ן  העזרבלדחות  ראית  החלקת  מחוקק  בא  יה  נראהה
ודלא ,  המוחלת  כתובתה  מוכח  דמהני  מחילה  אף  על  גב  דנקיטא  שטר  כתובה

 כתבן וכ. מחילה  היכא  דנקיט שטרא  מהניאא  לד  )יב  ןמסי(ע  "הסמ  שכתבו  כמ
ב ושו.  בזה  דמקולי  כתובה  שנו  כאן  לומר  דיש  )ק  יב"שם  ס(  ת  שמואליהב

 .ז"ל בד"ואכמ. )ק ה"שם ס( טרס אחרוןנכן בהפלאה בקו ראיתי

היכא  דאוחזת   לוימחילה  ואפא  הנימכתובה  ב  –ל  "ר  ז"ברי  מרן  אאמולדגם    כל  פניםעל  
באבן  העזר   א"בדברי  הרמ  ין  עודיעו,  לא  דהוא  מטעם  קולי  כתובהא,  דון  דידןישטר  בידה  כבנ

 . עוד להלן יןיוע, )ק ג"ם סש( קת מחוקקלובח )סימן סו סעיף ג(

ח "שיגו  האחרונים  על  הבההני  וכמו  שמם  במחילה  בשטר  חוב    שגמנם  האמת  יורה  דרכוא
להקשות   כתב  ש)  יחק"יב  ס  ןמסי  ן  משפטשחו(ך  "ל  בדברי  הש"וכנ,  ת  העיטורעע  שנקטו  כד"והסמ

: דלא  מהני  מחילה  שהשטר  ביד  המוחל  ע  דפסק"ל  הסמ  ע)שם(ך  "שהן  הקשה  כמו  כו,  ח"על  הב
ך "כתב  הש  )ק  ד"ס(א  "רמ  ןמובסי."  ם  כן"לא  כתב  מור'  א  סעיף  ב"קמן  סימן  רמ  דליך  עיוןצרו"

 . שםין יע. דדינאא לוקת בירושלמי ולא נפיק מספקחשזוהי מ

 :שכתב )אות ו יב ןמיסוסף ת ייבות ההג א בתרארמהדו( ת הגדולהסוכן ראיתי לכנ

, עלמא דמחילה בא לשרה פדי יל עמוחל בשעיא ירבנו  דלמוד  נולם  כמדבריו
 בנו  רדעתש,  )מא  רסימן(  שפט  מחושןע  ב"סמ  הדברי  מנראה  שמו  כלאש
 . נין קריך צטרא שתפיס דל כעלמא דמחילה באפילו דשעיאי



 )אות  טו  יב  ןמסי  ן  משפטשוחיוסף    רכיב(א  "מרן  החיד  כתבשה  במ  ין  עודיוע.  שהאריךשם  ין  ועי
כדעת רוב , ות כגבוי דמיבשטר העומד ליגד"ישעיה  נו לרבירא ליהבח דס"אחר  שהביא דברי הב

 ": הפוסקים

וכן  פסקו ,  כבית  שמאי  מא  לןידהא  לא  קי  )ק  יז"ס(רב  שפתי  כהן  המה  עליו  ות
ועד  אחרן  ראיתי ,    חדשוכן  תמהו  כמה  אחרונים  על  הרב  בית.  כל  הפוסקים

ביא  דברי  הרב הש  )יוסףת  ימן  ט  סוף  הגהת  ביס(  ן  העזרבו  בא"להרב  יד  אהרן  נר
יכן  ראה  שרוב   דה[...]וכתב    ,קשה  עליו  דאתי  כבית  שמאיה[...]  בית  חדש  

 ]הכנסת  הגדולה[ב  "חבי  הרב  הל  עתמהניו,  'וכו  ת  שמאייהפוסקים  פסקו  כב
 ]ל"היינו  מהדורא  בתרא  הנ[  חלק  ב  בו  לאיתי  ראחר  כךו,  זה  בתעורר  נא  ליךא

 . ה זל עעמד שב יסימן

 . כאן תורף דבריועד 

 .העלה דשיטת רוב הפוסקים דמהני מחילה בשטר )ק א"יב ס ןמסי(כן בקצות החושן ו

הערות  על   צתקל  "ר  זצ"כתב  מרן  אאמו  )סימן  ג  ן  משפטשחוז  ק  חל(ת  יביע  אומר  "והנה  בשו
 )ק  ט"יב  ס  ןמבסי(  שכתבה  הביא  בשמו  מ  )ות  גא(  ושם  ן  משפטק  חוש  חל)טייב(חן  ולספר  ערך  הש

 –" אי מהני מחילה בלא קנין, השטר עודנו ביד המלוה אם דיןב"

דדינא  המוציא  מחבירו   שמכיון  דהוי  ספיקא  ון  המחבראידד  הגצה  שומ[...]  
זהו   –  יודע  אם  פרעתיך  חייב  ואף  על  פי  שהאומר  הלויתני  ואיני.  עליו  הראיה

שגם  המלוה  אינו   י  גוונאאבכה  ן  כןיאה  שמ,  ען  ברי  שלא  נפרעכשהמלוה  טו
 .לצאת ידי שמים ולפטור אפי הפוסקיםב לרו, יודע

 : ר"מרן אאמו זהל כתב עו

למידע   י  ליהודהו,  "יני  יודע  אם  פרעתיךא"טענת  בעוד  שדוקא    לומרש  כן  יו
 ן  דעתכו.  בספיקא  דדינא  שאין  כןה  מ,  חייב  –  גרוע'  מאש'והוי  ,  אם  פרעו

ת  חינוך "ובשו  )עה  ןמסי(בתומים    ין  עודיעו.  )סט  ןמסיד  ק  חל(ז  בתשובה  "הרדב
ין יוע. ין  שםיע.  )צט  ןמסיג  ק  לח(ובשואל  ומשיב  תליתאה  .  )קז  ןמסי(בית  יהודה  

 ןמסי  ן  משפטשחו(ת  פאת  נגב  "ובשו  )כ  ןמסיב  ק  חל(ת  קרית  מלך  רב  "בשו  עוד
 .ק"ודו, )ב

אין   נוקטת  שטר  כתובה  בידה  על  פי  שהאישהאף  ו,  י  ספקידמ  דון  דידןימכל  הלין  לא  נפיק  נ 
ידושים ח(הנתיבות    שכתבו  מכ,  ח"שן  יוילה  בסך  מישלחייב  את  הבעל  במלוא  כתובתה  של  הא

וממילא  יכול ,  יש  מחלוקת  הפוסקים  ם  יש  בידו  שטר  או  משכון  כשמוחלא  ")ק  יד"יב  ס  ןמסי
 ." )דק י"אורים ס ים ותומיםרוא(ע לומר קים לי בהנת

 .)ק א"אבן העזר סימן קה ס(חן ולערך הש ין עודיעו

 )לב  ןמסי  ן  משפטשניינא  חות(  ע  ביהודהדבת  נוותשבש  לומר  בנידון  דידן  דהנה  כתב  יאת  ועוד  ז
בזו   )ק  ד"סימן  קה    סן  העזראביינו  בקיצור  גם  בצק  יד  ו"סימן  יב  ס  ן  משפטשוח(  י  תשובהחת  בפוהובא
 :הלשון

ו  היא  חוזרת  בה יה  קודם  הגט  ועכשודות  האשה  שמחלה  לבעלה  כתובתא
א "הנה  מי  יכול  להוציא  ממון  מהבעל  במקום  שהרמ  –  ושטר  כתובה  בידה

ואפילו לדעת . צ קנין"שאפילו  תפס  שטר  מחילה אה  א  פסק  להלכ"בסימן  רמ
 ל  מקוםכמ,  ב  שמחלק  בין  תפיס  שטר"סימן  יבר  ישעיה  שהביא  הטור  "הר

דשטר העומד לגבות כגבוי  ת שמאייח  טעמו  שסובר כב"לפי  מה  שמפרש  הב
אבל  אם  אין ,  דוקא  כשיש  ללוה  נכסים  בשעת  המחילהדכן  יש  לומר  ם  א,  דמי

ודאי   –  ופו  משועבד  לשלם  כשיהיה  לו  לשלם  גכל  פניםל  רק  שע,  ללוה  אז
פילו  נתעשר  הלוה א  –ושוב  ,  שיכול  למחול  שעבוד  הגוף  אף  דנקט  שטרא



בעל  הוא  גברא  ערטילאי שה  כן  בנידון  דידןם  וא.  כבר  הוא  מחול  –כך  ר  אח
 . פשיטא שמחילתה מחילה

ית בוונתו לפנות לבכאין  לו מהיכן לשלם ו  ח"  ש300,000  ולהבעל  טוען  שאפי  :דון  דידןיבנו
ש  לו  יכולת יה  ישענת  האטלשם  הגו,  'חובל  סדרין  לבעמ'לו  את  התשלום  כדין  סו  הדין  שיפר

שום  נכס   גם  קיומו  של  א  הוכחלו,  בריהדעד  כה  לא  הוכיחה  כ  –  לשלם  ויש  לו  הכנסות  גדולות
ראה   נכןם  א.  )כמופיע  בהחלטת  בית  הדין  האזורי(ח  "שיון  ילוי  מוהרשום  על  שמו  של  הבעל  בש

ית בוהן  ב,  יוןיללחצי  מ  ח"שיון  ילן  בכתב  התביעה  ממה  –שעה  שמחלה  על  כתובתה  בבעליל  ש
 בהוניא ולא מהו  מים  דויגבכי  ם  כספים  שנאמר  עליהכבעל  ללא  היו    ,לפחות  מכך  –  האזורי  הדין

 .מחילה

חוב  בלא  קניין המחל  חלק  מוה  ש  שכתבו  שאם  המלוינה  הי  כוד  יש  להוסיף  בנידון  דידן  ע
תרת יעבור    בשטר  וונתו  להחזיקיא  כקרע  אותו  ה  לא  החזיר  ללווה  את  השטר  או  והסיבה  שבגינה

שן  פרק  יב  הערה הביאו  בספר  פתחי  חו,  ספר  פעמוני  זהב(חילתו  מחילה  לכול  הדעות    מ–ו  וב  שיש  בחה

 .)ז

, כתובההא  החזירה  את  שטר  לך    אהכתובה  חלה  על  חלק  מחובשמ,  הישהא  :דון  דידןיבנו
 .תהמחילא דאי מהניועל מה שמחלה  ם כןאכתובה מהבתביעתה לתשלום חלק  מדה עדייןע

 ית  הדיןבר  בפסק  דין  ב"מרן  אאמו  שכתבה  יתברך  וראיתי  למ'  בי  כל  זה  זיכני  התכ  אחרו
, ל"ג  הרב  יצחק  חזן  זצ"והרה,  ל"ג  הרב  יוסף  כהן  זצ"עם  חברי  בית  הדין  הרה,   16/יק  רבני  גדול  מחת(הגדול  

ת  יביע  אומר  חלק  יא "ה  בקרוב  גם  בשו"  ויודפס  בע13'  עמ)  ד"התשע(ג  "  התשע–שנדפס  בקובץ  כנס  הדיינים  

ערוך  הוא  דמהניא  מחילה  גם  היכא   שם  העלה  שהעיקר  בדעת  מרן  השולחן  –  )חושן  משפט  סימן  י
ל "ר  זצ"דנקיט  שטרא  בידיה  ולחיזוק  פסק  דין  דידן  אציג  מה  שנוגע  לעניינו  מלשון  מרן  אאמו

 :)ואילך" איברא"ה " ד15'  עמ–בנדפס (

היכא  דהמלוה  נקט  שטרא  בידיה  אם  מהני   –איברא  דאעיקרא  דמילתא  
כתב   )סימן  יב(שהטור  חושן  משפט  ,  מחילה  בלא  קנין  תליא  באשלי  רברבי

שרבינו  ישעיה  סובר  דבכהאי  גוונא  דתפיס  שטרא  לא  מהני  מחילה  בלא  קנין 
ח  שרבינו  ישעיה  סבירא  ליה  שטר  העומד "וכתב  הב.  ש  אינו  מחלק"והרא

 . 'לגבות כגבוי דמי וכו

ש  שאף "מוכח  דסבירא  ליה  כדברי  הרא  )סימן  תד(ש  "ת  הריב"אולם  בשו
סימן (א  בחושן  משפט  "כן  פסק  הרמו.  בדנקיט  שטרא  מהני  מחילה  בלא  קנין

  .)רמא סעיף ב

ומרן  השולחן  ערוך   )סוף  פרק  יז  מהלכות  אישות(ם  "וכן  מוכח  מדברי  הרמב
 : ]לשון השולחן ערוך[שכתבו  )סימן קה סעיף ה(באבן העזר 

 בריםהמוחלת  כתובתה  אינה  צריכה  לא  קנין  ולא  עדים  והוא  שיהיו  ד
שחוק  והיתול  או  דברי  תימה ולא  יהיו  דברי  ,  הםשהדעת  סומכת  עלי

 .אלא בדעת נכונה

וכתב  החלקת  מחוקק  דמוכח  שאף  שלא  החזירה  לו  הכתובה  מהני  מחילה 
 וכן כתב המרדכי )סימן צו סעיף ב(בלא  קנין  וכן מוכח עוד לעיל בשולחן ערוך 

  .עיין שם. 'בתפיס שטרא מהני מחילה וכו שאף )סוף פרק קמא דסנהדרין(

חלק  ב  חושן  משפט (ת  קול  אליהו  "וכן  כתב  בשו.  םוכן  כתב  הבית  שמואל  ש
 )ק  ד"חושן  משפט  סימן  רמא  ס(ך  "ועיין  בש.  עיין  שם.  בראיות  נכונות  )סימן  כב

  וסבירא  ליה )פרק  קמא  דגיטין(  מחלוקת  בירושלמי  זהשכתב  שהעטור  הביא  ב
 . עיין שם. דהוי ספיקא דדינא



ת אשה שמחלה כתובתה כתב אודו  )תנינא  חושן  משפט  סימן  לב(והנודע  ביהודה  
ועכשיו  היא  חוזרת  בה  ושטר  כתובתה  בידה  כי  מי  הוא ,  לבעלה  קודם  הגט

  פסק  שמחילה  אין )סימן  רמא(א  "שיכול  להוציא  ממון  מהבעל  במקום  שהרמ
ת "וכן  העלה  בשו.  עיין  שם.  צריכה  קנין  אפילו  היכא  דנקיטא  שטרא  בידה

 . עיין שם – )סימן קי(ת אמרי דוד " ובשו)סימן כד(מגן שאול 

  שגם  בתשובת אהבי  )ק  נו"חושן  משפט  סימן  יב  וסימן  פב  ס(והערך  השלחן  
סבירא  ליה  דמהני  מחילה  בלא  קנין  אף  בדנקיט   )סימן  קלד(בשמים  ראש  

וכבר  כתבתי  דפלוגתא  דרבוותא  היא :  "ומכל  מקום  סיים,  שטרא  בידה
 . עיין שם."  שטרא אחזקתיהמינןומוק

א  ושאר  אחרונים  דמהניא "ברי  מרן  והרמובמחילת  כבוד  תורתו  העיקר  כד
 [...] מחילה אף בדנקיט שטרא בידיה 

ראובן :  שכתב  )חלק  חושן  משפט  סימן  קיז(ת  כרם  חמר  "  ראיתי  בשווםוגם  הל
וכעת , ולא  החזיר  לו  השטר,  ומחל  לו  בלא  קנין,  היה  לו  שטר  חוב  נגד  שמעון

ט  שטרא  בידיה   דבנקי)ק  כא"סימן  יב  ס(ע  "הוא  תובע  חובו  על  פי  סברת  הסמ
 . לא מהניא מחילה בלא קנין

אבן (שכן  מוכח  להדיא  מדברי  מרן  השולחן  ערוך  ,  הדין  עם  שמעון:  והשיב
וכן .  )שם(  וכמו  שכתבו  החלקת  מחוקק  והבית  שמואל  ,)העזר  סימן  קה  סעיף  ה

  לא  בא )בסימן  רמא(א  "ע  בזה  כי  הרמ"י  בן  צור  להשיג  על  הסמ"כתב  מהר
וכן ,  אלא  בא  לפרש  דבכל  גוונא  מהני  מחילה,  ךלחלוק  על  מרן  השולחן  ערו

 . עיין שם. אנו דנים במעשים בכל יום הלכה למעשה

הביא  שכן  פסק  גם  כן   )סימן  יב(והגאון  רבי  רפאל  אנקאווה  בספר  פעמוני  זהב  
גם  –שמחל רק מחצית החוב שבשטר  –והוסיף שבנידונו , בספר  ברית אבות

ווקא  במחילת  כל  החוב  אמרינן שד,  ע  יודה  דמהני  מחילה  בלא  קנין"הסמ
וכמו  שכתב  התומים (דמדלא  החזיר  לו  השטר  שמע  מינה  שלא  מחל  לו  באמת  

  אבל  במחילת  חצי  החוב  הרי  שפיר  נקיט  בידיה ,)ק  ח  ועוד  אחרונים"שם  ס
 . עיין שם. השטר בשביל החצי השני

. ודון  מינה  ואוקי  באתרין,    עיין  שם,)חלק  ז  סימן  קיז(ם  "ת  מהרש"וכן  כתב  בשו
מה  שהאריך  בזה  בדברי   )ק  טו"חושן  משפט  סימן  יב  ס(  בברכי  יוסף  ודועיין  ע

חושן  משפט (ועיין  עוד  בספר  לשון  לימודים  .  ע  והאחרונים"רבינו  ישעיה  והסמ

דף , חלק ב(ובמשחא  דרבותא   )סימן  כה  אות  מד(  ובמטה  שמעון  ").ד"ע"ה  "סימן  ז  ד
 .)קלד סוף עמוד ג

 .ל"ר זצ"עד כאן דברי מרן אאמו

  שהוכיח  מכמה  מקומות  שהעיקר  דעת  מרן )סימן  נג(ת  יורו  משפטיך  ליעקב  "וכן  ראיתי  בשו
ם "ת  קרני  רא"וכן  כתב  בשו,  ע  שמהני  מחילה  בלא  קנין  גם  היכא  דנקיט  שטרא  בידיה"השו

  בספרו )ד  חיפה"רב  העיר  וראב(ל  "ג  הרב  שלמה  שלוש  זצ"  וכן  העלה  הרה)לד'  סימן  כד  עמ,  אנקאווא(
  כדברי  הרב  יורו  משפטיך  ליעקב  דמהני  מחילה  גם היכא דנקיט שטרא וכן )סימן  נב(משנת  שלמה  

 .עיין שם. כנגד מרן בארץ ישראל' קים לי'ושם האריך דאין לומר , היא דעת מרן השולחן ערוך

  שדעת  מרן ]אבן  צור[י  בן  צור  "ר  בשם  כרם  חמר  שהביא  בשם  מהר"ומה  שציין  מרן  אאמו
ת "י  בן  צור  מצאתי  שכן  כתב  בשו"  מקור  הדברים  לדברי  מהרע  הנה"השולחן  ערוך  דלא  כסמ

 : וזו לשונו)סימן כג, דאנן(בקש שלמה 

 ואף  כי  הוות  נקיטא  שטר  כתובתה  בידה  ולא  אירכסא  ולא  החזירה  השטר 
ב "ועיין  שולחן  ערוך  חושן  משפט  סימן  י.    אפילו  הכי  הויא  מחילה–לבעל  

' א  סעיף  ב"ין  עוד  סימן  רמ  ועי)שם(ך  ובפתחי  תשובה  "ע  וש"ובסמ'  סעיף  ח
ע בזה שכן מצינו " ואנן לא קיימא לן כהסמ'וכו' ויש אומרים'ם "ש מור"ובמ



  שכתב  בהגהותיו  על  השולחן  ערוך ]ר  יעקב  אבן  צור"מה[ל  "זץ  "למוהריב
."   בין  בעל  פה  וכן  אנו  דנין  והולכיםבין  בשטר:  "  וזו  לשונו)בסימן  יב  סעיף  ח(

  נכד –ר  שלמה  אבן  צור  "המ[ל  "ץ  ז"ש  אב"הרמו'  כאשר  הביא  דבריו  ה,  ל"עכ
 .כתב יד] י אבן צור"מהר

 : עוד כתב הרב הנזכר וזו לשונו

ע  דאי  נקיט  שטרא  בידיה  לא  מהני  אם  מחל  ונסתייע "ומה  שכתב  הסמ
ם "והגיה  מור'  וכו'  מחל  לחבירו  חוב'א  "ן  סימן  רמ"ממה  שכתב  מר

ה  דוקא  אם  לא דמשמע  מינה  דמרן  סבירא  לי'  וכו'  ויש  אומרים  אפילו'
ל  שתמה  על "ץ  ז"עיין  בפסקי  מורי  זקני  הרב  מוהריב  –היה  לו  שטר  

ן  נמי "דמשמע  דמר,  ן"ע  שכתב  כן  בפשיטות  על  דברי  מר"דברי  הסמ
 . הכי סבירא ליה

וסיים '  וכו"  ויש  אומרים"א  שכתב  "מן  רמם  בסי"ותמה  עוד  על  מור
ויש 'ו  של  "ונראה  לעניות  דעתי  למחוק  הוא:  "ל  וזו  לשונו"הרב  ז

ולא  בא  לחלוק  אסברא  קמא ,  ו"בלא  וא'  יש  אומרים'ולהגיה  '  אומרים
אלא  לפרש  דהאי  דאמרינן  דמהני  בדברים  בלבד  יש  אומרים  דדינא 

אלא  משום  דמרן  לא  פירש ,  הכי  אפילו  היכא  דאיכא  שטרא  או  משכון
, והדין  אמת  ומוכרח  הוא.  'יש  אומרים'הכי  בהדיא  להכי  נקטה  בשם  

הרי ,  לה  אינה  צריכה  קנין  כי  נקיט  שטרא  מאי  הוידכיון  דאמרינן  דמחי
 ." כשמחלו נמחל שעבודו

ומה  שכתב  שצריך ,  ל  באורך"ץ  ז"יין  בדברי  הרב  מורי  זקני  מוהריבוע
 .כן כתב הרב הלבוש –ו "בלא וא" יש אומרים"להגיה 

 . וכן הוא המנהג פשוט אצלנו, כתב יד ל"ץ ז"ש אב"מהר ברדברי ה כאןעד 

 . קש שלמהבב רה כאן לשוןד ע

ת "ושי  אבן  צור  עצמו  בספרו  "הלום  ראיתי  שדברים  אלו  כבר  נדפסו  ביתר  בהירות  למהרו
 :וזו לשונו )ה והואיל"ב ד"דף ט ע, חלק א סימן ב(יעקב  בצדקה ומשפט

 ודה  יוא  הגם  שאפשרו,  שעיהר  י"  הבר  דא  לפשרה  דלאו  דמחילה  בבלא[...]  
 לא  אפיס  תלא  לפיס  תין  בילק  חלא  וטרא  שסדתפי  בפילו  אנין  קעיא  בלאד
  .רכנז כבריו דדחו נלו הכייאפו, שרה פעל ידי שמחילהב

חר  בקשת  אלף  המחילות א,  ל"ע  ז"סמ  הל  עבא  ראיהמ  תנו  לצא  תמזהו
 )בסעיף  ח(אהא  דכתב  מרן    )ק  כא"בסימן  יב  ס(שכתב  ,  מקדושת  עצמותיו

  בדלא  נקט  המוחל  עדיין ו  דוקאנהייו  ":לשונוו  וז"  קנין  מחילה  אינה  צריכה"
ו  מחזיר  לו  מיד  לא  מהני  ביה  אפילו נשאי  שטר  חוב  דבתפס  שטרא  כל  זמן

 . ר ישעיה אחר שנדחו"נמצא אוחז דברי ה ."מחילה גמורה בלא קנין

ע "וסמ,  ידי  פשרהל  ר  ישעיה  לא  מיירי  אלא  במחילה  שע"לא  עוד  אלא  דהו
 דלאו  להיי  במחדמייר"  ניןקמחילה  אינה  צריכה  "כתב  כן  אחלוקא  מרן  

שרה  ולא  עוד  אלא  שכתב  כן  בפשיטות  על  דברי מרן דמשמע דמרן נמי הכי פ
 .לפלוגי הכי ירא ליהבס

 דיו  ישיקת  נחרא,  ה"לה  זמפה  העל  ברב  הלעמיהא  זו    תתמוה  לשים  כן    גכןו
 ו  אליו  עו  ליש  שוב  חחבירו  לחלמ:  "רן  מכתב  ש)  ב,מא  רבסימן(,  הב  זליליג
." לבד  בדברים  בנקנית  התנה  מה  זרי  הצלו  אדופק  מהיה  שפקדון  הו  לתןנ
 פילו  אליו  עשכון  מו  אטר  שו  ליה  הפילו  אומרים  אישו:  "מפה  בליו  עכתבו
 מרן  דמא  קלסברא  דזה  ממשמעד"  עלמא  בדברים  בחילה  מחילתו  מכיה
 . טרא שקיט נדלא בלא אהני מאל ל"ם ז"רמב הברת סהיאש



 על  בין  בשטר  בין  ביךיש"  ליו  עו  ליש  שוב  חחבירו  לחלמ  "לשוןד,  ליתאו
 ילוק  חלל  כביא  הא  ל)מא  רבסימן(  ת  יוסףיב  במרןו.  יקרו  מוב  חתרווייהוד,  הפ
 ומרים  אישו:  "כתוב  לו  ליה  החרת  אברא  סהביא  למפה  הרב  הצה  ראםו.  הז
 לכןו."  נין  קבעי  ודברים  בחילה  מחילתו  מין  אשכון  מו  אטר  שו  ליה  האםד

 שי  "להגיהו"  ומרים  אישו"  מלת  מו"וא  המחוק  ליש  שאה  לעניות  דעתינר
 אמרינן  דהאי  דפרש  ללא  אמא  קסברא  אחלוק  לא  בלאו,  ו"א  ולאב"  ומריםא
 ו  אטר  שאיכא  דיכא  הפילו  אכי  הדינא  דומרים  אשי  –  לבד  בדברים  במהניד
 וכרח הוא דכיון דאמרינן דמחילה אינה צריכהמוהדין דין אמת ו.  'כו  ושכוןמ

ודו בחלו  הופקע  כחו  ונמחל  שעהרי  כשמ,  כי  נקיט  שטרא  מאי  הוי  –  קנין
וסברא  מוסכמת  היא  וליכא  מאן  דפליג .  צלוחיתו  פיל  ואינו  ראוי  אלא  לצור  ע

 . ל"פשרה וכני ה לא דבר בזה כלל אלא במחילה שעל ידיר ישע"כי ה, עלה

 . ין שםעי, מו עהסכים ו)י רימן סאבן העזר( ברוך לאלות ש"שו בציינוו

 .עקב מצוי בידי הרב בקש שלמהכנראה לא היה ספר משפט וצדקה ביו

 כתרעמ(באוזן אהרן  כתבן כו, דנפשיה מ)ה ןמסי ן משפטשחו,  ירדוגוב(משופריה דיוסף  כתבן כו

, ע"הסמ  שכתבו  לצדד  כמ  )ג  ןמסי  ן  משפטשוח(הדרכי  נועם    שכתבו  וזה  דלא  כמ,  )מ  אות  לט
 . )צח' אבן העזר סימן ז עמ(א "בספר מנהגי החיד ועיין עוד. ל"ואכמ

ית   לב–כיום    –בהרכב  בראשות  חברנו  (י  הדין  של  בית  הדין  הרבני  האזורי  נתניה  קס  בפין  עודיעו

ל  בית  הדין  הרבני  האזורי  תל  אביב ש  ו274145/4'  יק  מסבת)  ג  מיכאל  עמוס"הרה,  הרבני  הגדול  דיןה
 .)פורסמו בנבו( 355795/7' יק מסתב

 סקנהמ

ם  ואחרונים  וכן  נקטו  רבותינו דעת  רוב  ככל  הפוסקים  ראשוני:  המורם  מכל  האמור

הספרדים  שכן  דעת  מרן  השולחן  ערוך  דמועילה  מחילה  בפה  בלא  קניין  אפילו  היכא  דנקיט 

וגם  בעל  העיטור "  מקולי  כתובה  שנו  כאן"ובפרט  שיש  אומרים  שבכתובה  ,  שטרא  בידיה

וכן  יש  לצרף  שיטת  הנודע  ביהודה  דהיכא .  יודה  דמהניא  מחילה  היכא  דאוחזת  בכתובתה

בעל  אינו  מוחזק  בנכסים  כשווי  השטר  דגם  בזה  יש  אומרים  דמהני  מחילה  לדעת שה

וכן  יש  לצרף  שיטת  הפעמוני  זהב  דהיכא  דנקיט  שטרא  בידיה  לגבות  שאר  חובו ,  העיטור

 . מהני מחילה על השאר

 .מספק על כל פנים אין מוציאין מן הבעל, גם אם נאמר דלא נפיק מידי פלוגתאו

 אין בה להוסיף על חיובו או לבטל את המחילה –רד בה ושירך דרכיו ענת המערערת כי בעל מט

, טענת  האישה  שהבעל  מרד  בה  ושירך  את  דרכיו  ויש  לחייבו  במלוא  הכתובה  לא  הוכחה

:   לא  היה  בה  כדי  לשנות  את  הכרעת  הדין–ואף  לו  הוכחה  ,  כפי  שנימק  בית  הדין  האזורי

והסכום המופחת נקבע בשל ,  טענה זואף ללא, עקרונית  חויב הבעל בכתובה גם בפסק הדין

מה  תיתן  ומה  תוסיף  טענה  בדבר  התנהגות  נלוזה  וראויה  לגינוי .  מחילת  האישה  על  היתרה

לחייב  את  הבעל  חיוב  כתובה ,    כלום  יש  בה  כדי  לבטל  את  המחילה  מעיקרה–ככל  שתהיה  

 ? או להקים חיוב חדש יש מאין, ל" היינו בנוסף לחיובו העקרוני הנ–כפול 



 ן מקום לדון בפיצויי גירושיןיא

גם  היא ,  טענת  האישה  שעל  בית  הדין  היה  לחייב  את  הבעל  בנוסף  לכתובה  בפיצויי  גירושין

  בהסכם  הגירושין  שבו  נכתב  שמעבר  לכתובה 5בית  הדין  אף  ציין  לסעיף  .  נדונה  ונדחתה

 . יןבמובן שגם תביעת פיצויי גירוש, וענייני הרכוש אין לצדדים כל תביעות זה על זה

 " לשם כבוד"ענות המשיב כי סכום הכתובה מופרז ונכתב ט

וכן  בקביעה  שסכום  של ,  יש  מקום  עיון  בנימוקי  בית  הדין  האזורי  בסוגיית  מוחזקת  לנפלים

בהקשר זה יש להעיר כי מקום אתנו לומר שהקביעה אם .  ח  אינו  סכום  מופרז"  ש300,000

בחינת  הסכום  הנתבע  או  המחויב  כעת סכום  הכתובה  מופרז  הוא  אם  לאו  אינה  נעשית  תוך  

אלא  תוך  בחינת  התחייבות  הבעל  בכתובה  בעת  הנישואין  ומשכך  אין  היא  יכולה  להיעשות 

אם  מתקבלת  הסברה  לפיה  סכום  מופרז :  לאמור.  וגם  לשליש  ולרביע  לא  שמענו,  למחצה

או  שהוא  מהווה  ראיה  לכך  שמעולם  לא  הייתה  כוונה  להתחייבות  ממונית "  אסמכתא"הוא  

על  מיליון "  חתן  דנן"הרי  שהתחייבותו  של  ,  "לשם  כבוד"אמיתית  אלא  לכתיבת  סכום  

, ואולם?    מנלן–חיובו  בשלוש  מאות  אלף  :  משכך,  לא  חלה  מעולם,  ככתוב  בכתובה,  ח"ש

אין  לפנינו  ערעור  של  הבעל  ואדרבה  כפי  שאמר  בא  כוחו  אין  בכוונתו  לערער  על  חיוב 

 . ו שתובעת להגדיל את הסכום שבו חויב הבעלאלא ערעורה של האישה בפנינ, הכתובה

מעורבותו  של  בית  הדין  הגדול  מוגבלת  למקרה ,  ם  אם  היה  מונח  לפנינו  ערעור  של  הבעלג
ובפרט  שבית ,  ואין  בית  הדין  מוצא  בפסק  הדין  טעות  כזו,  של  טעות  בהלכה  או  בשיקול  הדעת

אף  אם  נאמר .  ותו  גם  כפשרההדין  הוסיף  וכתב  לא  רק  שסכום  זה  אינו  מופרז  כי  אם  גם  שיש  לרא
מכל ,  "הכול  או  לא  כלום"שעיקר  דינה  של  סוגיית  הכתובה  המופרזת  להיות  מוכרעת  בדרך  של  

והכרעה  בה  אכן  ייתכן  שאינה  אפשרית  כי  לא  תמיד  נוכל  לאמוד  דעת   –מקום  אם  אינה  מוכרעת  
דין  כעין "הרי  שיש  מקום  ל  –הבעל  ולעמוד  על  כוונתו  בעת  התחייבותו  לכתובה  עד  תכליתה  

חושן  משפט  סימן  יב  סעיף  ה  וראה  בפסק  דינו  של  בית  הדין  הרבני  האזורי (כמבואר  בשולחן  ערוך  "  פשרה

שבו  לאחר  סקירת  פסקי  דין  שונים ,  ופורסם  לאחרונהז  "שע  תתשריב'    חיום  בשניתן,  83475/4בבאר  שבע  בתיק  
ג  ציון "הרה,  גם  לבית  הדין  הגדולפסק  בית  הדין  בהרכב  שבראשות  חברנו  "  כתובה  מופרזת"בסוגיה  זו  של  

 . ופסיקה כזו ודאי מסורה לשיקול דעתו של בית הדין האזורי, ")דין כעין פשרה", לוז־אילוז

 נשיא –רב יצחק יוסף ה

 .אף אנחנו מצטרפים לכל האמור

 הרב יעקב זמיר רב יצחק אלמליחה

 סק דיןפ

 . הערעור נדחה

 .אותצו להוצ בית הדין נותן יןאנסיבות העניין ב

 .סק הדין מותר בפרסום בכפוף להשמטת פרטיהם המזהים של הצדדיםפ

 ).9.9.2017(ז "ז באב תשע"יתן ביום ינ
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