יוסף יצחק איידלר

תגובה למאמרו של הרב פנחס שפירא :תוקף גט שניתן בעקבות הסכם
1
קדם נישואין שהופיע בתחומין לה.
במאמר הזה רצה הרב שפירא להוכיח על ידי עקרונות שונים ,המקובלים היום בהלכה ,שהגט הניתן כתוצאה
מן הסכם קדם נישואין עלול להיות מעושה ולכן אסור לחתום על הסכם כזה.
נציג את טענותיו של הרב שפירא:
 .1אסור להזכיר את הגט או את מטרת הגט בניסוח התנאי בהסכם.
 .2העדר גמירת דעת של הבעל החותם על ההסכם מבטל את התחייבותו.
 .3הכל תלוי בכוונה ואפילו כפייה כדין בדבר אחר שאינו תלוי בגט עלולה לפסול את הגט מטעם גט
מעושה אם היא הייתה מכוונת עבור הגט.
 .4כפייה כדין בדבר אחר שאינו תלוי בגט עלולה לפסול את הגט כאשר הבעל אינו יכול לעמוד בחובתו.
 .5קבלת קנס מרצון על ידי הבעל עלולה לפסול את הגט כאשר הבעל אינו יכול לעמוד בהתחייבותו או
בזמן ההתחייבות או בזמן הפירעון.
 .6לפי שיטתו של רבנו חננאל ,אונס עצמי מבטל את המתנה וכמו כן קבלת קנס מרצון על ידי הבעל היא
בגדר אונס גמור ופוסלת את הגט .ובמקום הערווה החמורה יש צורך לחוש לדעה יחידה ומחמירה זו.
רשימת הטענות האלו ,סדרן וניסוחן הם שלי .הרב המחבר לא הסביר את הטענה הראשונה מפני שהוא
החשיב אותה ברורה אבל הוא התייחס לה כמה פעמים במאמרו.
הרב המחבר קיבל את כל העקרונות האלו כוודאות מבלי שום דיון וחקירה כלשהיא וכך הוא העדיף בכל
המקרים את הדעה המחמירה אפילו אם היא דחוקה ומבוססת על דעה יחידה או רופפת.
במאמר הזה נבדוק את הטענות ואת מקורותן ונוכיח שרובם מבוסס על יסוד רופף באופן שקשה להבין איך הן
נכנסו בהלכה הנוכחית כדבר ודאי ומוחלט.
טענה ראשונה :אסור להזכיר את הגט או את מטרת הגט בניסוח ההסכם.
מדובר על דקדוק וחומרה חדשים של בעל תורת גיטין 2.אפשר להראות בקלות שהראשונים ,ובמיוחד
הרשב''ץ לא ידעו את החומרה הזו ולא דאגו לה .ראה בפתחי תשובה ,אה''ע ס' קלד סע' ד' בד''ה ולעניות
דעתי שדחה את דברי התורת גיטין לגמרי .ועוד ראיתי שהרב ווזנר ז''ל כתב בתשובה )שבט הלוי ,ח''ה ס'
רי( :ולע''ד דברי התורת גיטין )בנוגע להזכרת הגט כתירוץ לדברי הרשב''ץ( צריך עיון גדול דאין זכר למו
בדברי התשב''ץ .אדרבה מלשונו משמע ברור שמיירי בכפייה מחמת גירושין...ועוד אני מביא ראיה נוספת
מדברי הריב''ש בתשובה סימן קכ''ז מתשובות בר ששת .שם הוא כותב :והרי זה כמו שהיו נושין בו ממון והיה
תפוס בבית הסוהר בעד החוב ההוא .ואמרו לו קרובי אשתו ,אם תגרש אשתך נפרע אנחנו בעדך החוב ההוא
ותצא ממאסרך והוא נתרצה בזה וגרש מרצונו .היאמר אדם שזה יהיה גט מעושה מפני שעשה זה כדי לצאת מבית
הסוהר? לא כי ,שהרי לא היה תפוס כדי שיגרש ,אלא בעד חובו והגט אינו מעושה אלא מרוצה.
לכן הדבר מתמיה ביותר איך החומרה הזו נכנסה בכל זאת בהלכה הנוכחית ,החלטית כהלכה למשה מסיני,
למרות ההסתייגויות וההוכחות האלה.
טענה שנייה :העדר גמירת דעת של הבעל החותם על ההסכם מבטל את התחייבותו.
לכאורה מדובר כאן בעניין אסמכתא לא קניא .אולם לדעת הרשב''א אין חשש אסמכתא בגיטין ובקידושין.
בחידושיו לבבא בתרא )קסח ע''א ד''ה עוד( ,הרשב''א מסביר מדוע לא מצאנו שדין האסמכתא חל רק בדיני
ממונות בלבד ,ולא בגיטין וקידושין .הוא גם התייחס לנידון הזה בתשובותיו )שו''ת הרשב''א חלק א ,סימן
 1אני מודה לפרופ' ברכיהו ליפשיץ שלקח מזמנו וקרא את המאמר והעיר כמה הערות שסייעו לי לשפר אותו.
 2רבי יעקב מליסא ,פפד''א תקע''ג.
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תתקלג( .עמדה זו באה כבר בחידושי הרמב''ן .וזה לשונו )בבא בתרא קסח ע''א ד''ה הכי גרסינן( :והוי יודע
שלא הוזכרה אסמכתא בתלמוד אלא בדיני ממונות אבל לא בגיטין וקידושין ,שכמה פעמים שנינו 'אם לא באתי
מכאן ועד שנים עשר חודש'' ,אם אעבור מכנגד פניך שלושים יום' ,וכיוצא בהן ,ולא בטלו דבריו משום אסמכתא.
וגם הר''ן בחידושיו )בבא בתרא שם ,ד''ה ולא היא( ,מביא את דעת הרשב''א בעניין האסמכתא .גם הנימוקי
יוסף )בבא בתרא ס''ה ע''ב בדפי הרי''ף ,ד''ה דוחין( כותב בשם הריטב''א שאין אסמכתא בגיטין .וזה לשונו:
כך למדתי מפי מורי הרשב''א ומפי מורי הרא''ה ז''ל...הריטב''א ז''ל .גם הריטב''א כותב כן בחידושיו )שם ,ד''ה
ובעיקר דיני אסמכתא(.
אם כן ,נדמה שאין בעיה כלל שהרי למיטב ידיעתי אין דעה נוגדת .ובכל זאת בהסכמים קדם נישואין
ההתחייבות מתחילה תכף ומיד אחר הנישואין ולא ידעתי אם זה משום דעה נוגדת או לרווחא דמילתא מבלי
סיבה מדויקת.
טענה שלישית :הכל תלוי בכוונה ואפילו כפייה כדין בדבר אחר שאינו תלוי בגט עלולה לפסול את הגט
מטעם גט מעושה אם היא הייתה מכוונת עבור הגט.
לא זכיתי להבין איך כוונתה של האישה תוכל להשפיע על כשרות הגט .אכן מדובר על דקדוק וחומרא חדשים
של הרשד''ם 3בדברי הרשב''ץ )ח''א ,ס''א( .ואלה דברי הרשד''ם :אך לפי האמת ,כל מי שנגע יראת ה' בליבו
יאמר ,כי גם שהאמת הוא שאם אנסוהו למגרש בדבר אחר שלא לתת גט ומתוך כך נתן גט לא הוי גט מעושה.
מ''מ ראוי ג''כ שמתחילה כשאנסוהו באותו דבר אחר היה כדין וגם שנראה שלא היה כוונת האונס כדי שיתן גט.
וכמ''ש מתשובת הרשב''ץ ז''ל שהביא החכם הזה בעצמו ,שהרי כתב הרשב''ץ ז''ל שם וז''ל:יש אונס אחר
שאעפ''י שהוא אנסו בגופו אינו אונס לגרש אלא שהוא אונסו לדבר אחר והוא מעצמו כדי להנצל מאותו אונס
מגרש מעצמו ,וזה אינו קרוי כפייה כו']...כיון שלא כפו אותו ממש להוציא[ 4הרי משמע שצריך שיראה בפירוש
שהוא מעצמו גרש ,ולא הכרנו שהכוונה כשאנסוהו היה כדי שיתן גט ,ועו שצריך שהאונס יהיה בדין.
כאשר בוחנים את דיוקו של הרשד''ם ,אחר בקשת מחילת כבודו ,הוא נראה לי דחוק ומלאכותי מאוד בעיקר
כאשר לוקחים בחשבון את המלים האחרונות של המשפט האחרון בסוגריים ישרים.
לכן אני חושב לנכון להוסיף פה את סוף דברי הרשב''ץ השייכים למקרה הזה :ומכל מקום מוכח מהכא כשכופין
אותו לפרוע כתובתה ,ולפעמים מפני פרעון כתובתה הוא צריך לגרש ,והרי הוא כפוי ועומד בגט זה ,כיון שלא
כפו אותו ממש לגרש ,אלא שכדי לפטור עצמו מאונס פרעון כתובתה נתפייס לגרש ,לא מקרי גט מעושה כלל,
שהרי האונס בעניין אחר היה והגט ברצונו נתנו ,שהרי לא היו כופין אותו לגרש .והא דשמואל דאמר אין מעשין
אלא לפסולות ,היינו עישוי בגופו ממש לגרש ,דהיינו לישנא דעישוי הגט.
אחרי הקריאה של כל המובאה הזו ,נדמה שאין כל שחר להבנתו של הרשד''ם והרשב''ץ לא התכווין לה.
הוכחות נוספות.
 .1לכאורה הכל תלוי ברצונו החופשי של הבעל .אין לכוונת האישה שום השפעה ,או שאנחנו במצב של
אונס גמור או לא והדבר תלוי רק בהרגשת הבעל אבל לא בכוונת האישה.
הכוונה חשובה בדינים המתייחסים לבין אדם למקום בנושאים כמו האם מצוות צריכות כוונה? או
האם תפילה צריכה כוונה? ובמיקרים כמו חילול שבת ,הקרבת קרבן חטאת או אשם תלוי ,לדעת אם
הנזירות חלה ,לדעת אם ההורג נפש יגלה או ישפט .אבל בין אדם לחברו או בין אדם לאשתו תפקיד
הכוונה הרבה יותר מצומצם והיא חלה רק במיקרים נדירים .למשל אם נתכוון להרוג את האיש והרג
אישה הרה ,חייב לשלם דמי ולדות 5,אם נתכוון לזרוק שניים וזרק ד' והזיק חייב בנזק ופטור מד'
דברים 6,אם הפיל את שינו או סימא את עינו של העבד בלא כוונה...לא יצא לחירות 7ואולי עוד
כאלה .גם במיקרה של המורדת שואלים אותה מה היא סיבתה ותו לא .כמו כן בהלכות נדרים בודקים
לפי לשון בני אדם אבל לא עושים בדיקות פסיכולוגיות ולא מחפשים אחר כוונת הנודר.
 3רבי שמואל די מדינה ,רב הכולל בשאלוניקי.1589-1506 ,
 4הוספתי פה את סוף המשפט שנראה לי חשוב וסותר את דיוקו של הרשד''ם.
 5ש''ע ח''מ תכג ,ד'
 6ש''ע ח''מ תכא ,י'
 7רמב''ם הלכות עבדים פ''ה י''א.
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בתשובות בר ששת בסימן קכז מובא :כופין על הכתובה ומבקשים על הגט ואומרים לו שהוא חייב
להוציא .וכן בתשובות הרשב''ץ חלק א' ,סימן א' .וברור שזה יכול לעודד את מתן הגט .אבל אף אחד
לא אמר שאסור לאישה או לבית דין לקוות תוצאה זו .הכל תלוי בבעל הסרבן ,במצבו הכלכלי
ובעקשנותו.
מעניין לעניין באותו עניין ,אני לא מבין למה היום לא משתמש הבית דין בחיוב תשלום הכתובה כמו
שעשו הראשונים על פי הכלל כופין על הכתובה ומבקשים על הגט שהרי דרך זו בטוחה ובדוקה והיא
יכולה להיות מועילה אם מכריעים שתאריך תשלום הכתובה יהיה )למשל( ארבעה חודשים אחר
היום שבו יפסוק הבית דין שיש מצווה לגרש.
במיקרה האישה שגנבה חפצים של בעלה והוא לא היה יכול להוציאם מידה בדין ,כלומר במיקרה של
אונס שלא כדין ,הרשב''ץ היה מסופק אבל רבנו ירוחם הכשיר את הגט וכן כתב בעל תורת גיטין
שמעשה בכל יום ואין מי שיערער .אין ספק מה הייתה כוונת האישה בכל המקרים האלה ובכל זאת
אף לא אחד מהגדולים העלה את עניין כוונת האישה ,במיוחד הרבנים המכשירים.
בתשובות בר ששת בסימן רלב נידון מיקרה מעניין קרוב מאוד מבחינה עיונית לנידון שלנו .בחור
קידש נערה במירמה ושלא לפני עשרה .הרב מנחם הארוך משלמאנקה ציוה לתופשו במאסר מפני
שעבר על הסכמת הקהילות לקדש לפני עשרה .הבחור הסכים לגרש אבל אחר כך התחרט ומסר
מודעה לפני שני עדים בנפחד .הוא טען שהוא חבוש במאסר כדי לכפות אותו ליתן גט ולכן הוא אנוס.
בתוך התשובה ,הריב''ש כותב הדברים דלהלן :מכל מקום בנידון זה שאי אפשר לדעת זה ]הסיבה
והמטרה של המאסר[ אלא מפי הרב מה הייתה כוונתו ,הנה הבעל נאמן יותר כיוון שהאמינוהו חכמים.
ועוד שהרי זה היה תפוס לעינינו ויודע שכשיגרש יתירוהו ממאסרו .אם כן הרי הוא כאילו נאנס לגרש
כיוון שמסר מודעה קודם לכן מחמת זה האונס .ואף על פי שאונס זה אינו מספיק לבדו לבטל הגט מדין
גט מעושה היכא שלא מסר מודעה מתחילה כיוון שלא נתפש על שיגרש ,מכל מקום כשמסר מודעה
מתחילה אף אם נאומר שאין מסירת מודעה מועלת אלא על ידי אונס ,אפילו הכי קצת אונס מועיל
להחשיב המודעה אף על פי שאינו אונס גמור מצד עצמו''.
רואים איפוא שאין שום חשיבות לכוונת הרב ששם את הבחור במאסר .התחושה של הבחור מספיקה
ליצר מצב של אונס לגרש .אבל היות שבאופן מפורש שמו אותו במאסר מפני שעבר על הסכמת
הקהילות ולא כדי לגרש ,פוסק הריב''ש שאנחנו במצב של ''קצת אונס'' מספיק להחשיב מודעה אבל
בלתי מספיק כדי להחשב ''אונס גמור'' הפוסל את הגט וכל זה ללא קשר אם כוונת המפעילים.
גם מההבאה מתשובה קכז מתשובות בר ששת שהבאתי לעיל בטענה ראשונה רואים שכוונת קרובי
אשתו לא פסלה את הגט .וברור שהמצב לא היה שונה אם המשא ומתן בין הבעל וקרובי אשתו מצא
מקום קודם שתפסו אותו בבית הסוהר או אפילו קודם שעמד בדין ואפילו אם קרובי אשתו היו בעלי
חובו.

טענה רביעית .כפייה כדין בדבר אחר שאינו תלוי בגט עלולה לפסול את הגט כאשר הבעל אינו יכול לעמוד
בחובתו.
לכאורה הטענה הזו מוטעית ומתנגדת לגמרי לדברי הריב''ש והרשב''ץ שציטטנו לעיל .כנראה שהספק נולד
מדברי הרב המבי''ט שכתב :אם הוא ידוע כי כשכופין אותו לפרוע ,אין לו או שלא ירצה לפרוע ויגרש ,נראה
שהיא כמו כפייה ממש על הגט )תשובות המבי''ט ,ח''ב ס' קלח( .גם בחלק ב' סימן רו ובחלק ג' סימן ריב הוא
הביא את הסברה הזו והתאמץ להציע פיתרון כדי לצאת ידי כולם ,כולל סברתו המחמירה כאשר הדבר היה
אפשרי .אבל דבריו אלה נוגדים את דברי הריב''ש והרשב''ץ שלא עשו את ההגבלה הזו והתנגדו לה .הסברה
הזו קיצונית ומחמירה ולכל היותר היא דעה יחידה שלא כהלכה .אכן המבי''ט עצמו פסק הלכה למעשה :לא
קרינא מעושה אלא היכא דמעשין אותו לעניין הגט .אבל אי אנסי ליה בדבר אחר וכדי להנצל מאותו
האונס גרש ,לא הוי עישוי ,ובלבד שהיה כדין מה שאנסוהו עליו .חלק א' סימן כב .ראה גם סימן עו 8.ברור
שיש כאן מבוכה שהרי בשתי התשובות האחרונות פסק לפי העיקרון הזה נגד פסקיו בשלוש התשובות
הראשונות .כדי לפתור את הסתירה הזו בין התשובות השונות של המבי''ט צריכים לומר שהסברה הראשונה
 8ראה הרב א.יהודה וורבורג שהעדיף את מסקנת שתי התשובות האלה ,בספרו .Rabbinic authority I, pg 147, note 147
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הייתה סברה אישית בגדר של השערה ,אבל כאשר המצב דרש הוא עזב למעשה את סברתו האישית המחמירה
ופסק הלכה למעשה כמו קודמיו הגדולים .לכן הטענה בטלה.
טענה חמישית :קבלת קנס מרצון על ידי הבעל עלולה לפסול את הגט כאשר הבעל אינו יכול לעמוד
בהתחייהותו ,או בזמן ההתחייבות או בזמן הפירעון.
9
לכאורה הטענה הזו מוטעית ומתנגדת לגמרי לדברי הראשונים שכתבו שלא מצינו שיהא חשוב אונס בגט אלא
אונס הבא לו שלא מעצמו )ריטב''א( או דברים דומים .גם מדברי השולחן ערוך אבן העזר סימן קלד סעיף ה'
אפשר לדייק שבמקרה אונס עצמי כלומר קנס המקובל ברצון ,הגט נפסל רק על ידי מודעה ואפילו לא מפני
חוסר אפשרות לשלם את ההתחייבות ,וכנראה הרמ''א מודה לו .וזה נובע מהעיקרון הקודם ומסברתו של רבי
מיימון נג'אר שזהו רצונו היה מתחילה לגרש וברצונו הוא מגרש והקנס שעשה ברצונו עשאו לחזק עצמו 10לגרש
ולא ה''ל אונס 11.ולכן סביר מאוד שהוא יקבל על עצמו קנס גבוה שהוא לא יכול לעמוד בו מפני שהוא
משוכנע שהוא רוצה לגרש והוא רוצה למנוע כל אפשרות של חרטה .אומנם הרב אוריאל לביא 12רצה לדייק
מדברי הרמ''א :אבל אם קיבל עליו קנסות אם לא יגרש ,לא מקרי אונס ,מאחר דתלה גיטו בדבר אחר ויכול ליתן
הקנסות ולא לגרש שהגט יהיה מעושה אם הוא לא יכול לשלם את הקנס .היות והראב''ד של הבד''ץ מדגיש
על נקודה זו ,טוב למחוק לרווחא דמילתא את ההתחייבות המזערית החודשית בהסכם קדם נישואין.
טענה שישית :לפי שיטתו של רבנו חננאל ,אונס עצמי מבטל את המתנה וכמו כן קבלת קנס מרצון על ידי
הבעל הוא בגדר אונס גמור ופוסלת את הגט.
רוב הפוסקים ,רמב''ם 13,רשב''א 14,מאירי 15,רבנו יונה 16,ריב''ש 17,רשב''ץ 18,הרב המגיד 19ושולחן ערוך
ורמ''א 20,ערוך השולחן ועוד 21נוקטים השיטה שבמתנה )ובגט( אף על פי שיש אונס עצמי שמטיל ספק על
תקפותה ,היא שרירה וקיימת .רק מודעה או המתנה הקודמת והמסותרת המהווה כעין מודעה ,יכולה לבטל את
המתנה .מאידך ,לפי מה שנוכיח יש שיטה משנית שלא נתקבלה להלכה לפיה לא צריכים מודעה אבל אפילו
גילוי אוביקטיבי על ידי הנותן את המתנה )או את הגט( מספיק לבטל את המתנה )או הגט( בניגוד למכר ששם
צריך מודעה רשמית .הר''ח ,הר''ן 22והנימוקי יוסף 23וכנראה גם הטור 24והריטב''א 25נוקטים שיטה זו.
הרב המחבר טוען שלפי הר''ח ,בלי שום מתנה מסותרת ,המתנה הפומבית בטלה אם אנחנו יודעים על מסיבות
מיוחדות של האונסא דנפשיה .וכן גט הניתן תחת אונסא דנפשיה בטל .הוא רוצה להוכיח את זה על ידי הבאה
של הטור חו''מ סוף סימן רמב :אבל רבינו חננאל פירש הא דלא קנתה איתתא לא משום מתנה קמייתא דלא
חשיבא כלל כיון דטמירתא הואי אלא משום דמוכחא מילתא דאונס הוא ואפילו בלא מודעה לא קניא .כלומר הרב
המחבר מבין את קטע הטור פשוטו כמשמעו  .המתנה הנסתרת לא מוסיפה מאומה מפני שהבן לא קנה ולכן
היא לא נלקחת בחשבון כלל .ולכן ,האונסא דנפשיה שעל פי רוב ,מסתכלים עליו כחשש של אונס או כ''קצת
 9בנוגע לעמדתו של הרשב''א ,ראה מאמרי :האם קבלת קנס מרצון היא בגדר אונס גמור ופוסלת את הגט? צוהר לט וצוהר מ.
 10כדי למנוע כל אפשרות של חרטה.
 11ראה טור אבן העזר קלד ותשב''ץ חלק ב סימן סח.
 12במאמרו ''סידור גט לאחר חיוב הבעל בפיצוי כספי לאשתו'' תחומין כו עמוד .169
 13רמב''ם ,הלכות זכיה ומתנה פרק ה' הלכות ד' ו ה'
 14חידושי הרשב''א על מסכת בבא בתרא ,המהדיר הרב מרדכי ליב קצנלבוגן ,הוצאת הרב קוק ,עמודה תשל''ט.
 15על אתר.
 16עליות דרבנו יונה על בבא בתרא ,המהדיר משה הרשלר ,מכון התלמוד הישראלי השלם ,תשכ''ו ,על אתר עמוד קצב.
 17שו''ת בר ששת סימן רלב בד''ה והדבר מבואר בסוף התשובה .עמדתו נוגדת עמדת רבו הר''ן.
 18תשב''ץ ח''א ס' א'.
 19מגיד משנה על אתר ,רמב''ם הלכות מתנה וזכיה פרק ה' הלכה ד'.
 20ח''מ סי' רמב ס' ט' ו י'
 21ציטטתי רק אלו שאני בטוח בהם.
 22חידושי הר''ן המהדר רבי אברהם סופר ,הוצאת פרנקל ,תשנ''ה עמודים .156-157
 23על אתר בדפי הרי''ף.
 24חו''מ ס' רמב קודם הפיסקא הסופית אבל רבינו חננאל.
 25חידושי הריטבא על מסכת בבא בתרא ,הוצאת אור החכמה ,תשס''ב עמוד ע''ה ,עמודה א' בד''ה ולעניין הלכתא.
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אונס'' 26מהווה עכשיו ,לפי דברי בעל הטורים'' ,אונס גמור'' אע''פ שאנחנו לא יודעים בוודאות שכך הייתה
כוונתו של הנותן את המתנה או של המגרש .על בסיס זה מסיק המחבר מסקנה שכך דעתו של הר''ח .לאמיתו
של דבר קשה להכריע מפני שהדבר מתמיה :איך אפשר לפסוק על בסיס כל כך רופף ,שבניגוד למראית עיין,
המתנה בטלה כאשר ההיגיון היה ממליץ לשאול את פיו של הנדבן או של המגרש על כוונתו ועל רצונו.
עכשיו אנחנו מוודעים שפירושו ומסקנתו של הר''ח על הסוגיה בבבא בתרא דף מ ע''ב נמסרה לנו על ידי כמה
ראשונים דהיינו הרשב''א והר''ן על ידי שני מקורות ,השיטה מקובצת ומהדורת חידושי הר''ן .נוסח של
שלושה המקורות האלה קרוב מאוד לנוסח הטור אבל יש הפרש קטן שמופיע בשלושה המקורות שנראה חשוב
מאוד .והנה נוסח הרשב''א בחידושיו :אבל ר''ח ז''ל כתב ,לאו משום דכתב לבריה מתנתא טמירתא בטילת
מתנתא דאיתתא אלא מתנתא דידה איפסלא משום דגלי אדעתיה דאנוס הוא ולא ברעות נפשיה אקני לה.
ונוסח הר''ן לפי שני המקורות הוא כדלהלן 27:וכן כל היכא דידעינן בואנסיה אע''ג דלא מסר מודעה גיטו ומתנתו
בטלין ומוכח עובדא דההוא גברא דבסמוך דמסקינן ולא היא ,התם הוא דמוכח מילתיה דמחמת אונסא הוא דכתב
לה ,כלומר דלאו משום דכתב לבריה מתנתא טמירתא אבטלה מתנתא דאיתתיה אלא מתנתא דידיה אפסילה משום
דגלי דעתיה דאנוס הוא ולאו ברעות נפשיה אקני ליה וכלשון הזה כתב ר''ח שלא כדברי מי שאומר שבמסקנא נמי
הכי קאמרינן ,הכא בלחוד הוא דהויא מודעה לחברתא משום דעובדא גופיה מוכח דמחמת אונסא הוא ,וליתא אלא
כדאמרינן.
מן הקטע דגלי דעתיה דאנוס הוא ברור שהסיבה לביטול המתנה לאישה אינה המצב של אונסא דנפשיה בו הוא
נמצא ,אלא שהוא עשה מה שהוא לגלות את אונסו ובהכרח הגילוי הזה הוא המתנה הנסתרת לבנו וצריך להבין
הפיסקא בדברי הר''ן כך :וכן כל היכא דידעינן בואנסיה ]כלומר שאנו משוכנעים מאונסו על ידי גילוי
אוביקטיבי[ אע''ג דלא מסר מודעה ]רשמית[ ,גיטו ומתנתו בטלין ומוכח עובדא דההוא גברא דבסמוך דמסקינן
ולא היא ,התם הוא דמוכח מילתיה דמחמת אונסא הוא דכתב לה ,כלומר דלאו משום דכתב לבריה מתנתא
טמירתא אבטלה מתנתא דאיתתיה ]כלומר לא משום שהמתנה הנסתרת היא מתנה תקפה לכן המתנה לאישה
בטלה שהרי המתנה הנסתרת גם היא לא תקפה[ אלא מתנתא דידיה אפסילה משום דגלי דעתיה דאנוס הוא
]כלומר אלא המתנה לאישה פסולה מפני שבכותבו המתנה הפסולה לבנו הוא גילה לנו את אונסו .אבל בלי
הגילוי הזה הייתה המתנה הפומבית לאישה שרירה וקיימת אף על פי שכנראה אנחנו הצופים מן הצד יודעים
שהוא תחת אונס עצמי[ ולאו ברעות נפשיה אקני ליה וכלשון הזה כתב ר''ח שלא כדברי מי שאומר שבמסקנא
נמי הכי קאמרינן ,הכא בלחוד הוא דהויא מודעה לחברתא משום דעובדא גופיה מוכח דמחמת אונסא הוא,
]כלומר ולא כמו מי שאומר שבמסקנת הגמרא אנחנו שומרים על הפירוש הקודם .ובמיקרה הזה דווקא ,של
האיש שרצה לישא את האישה אנחנו אומרים שהמתנה הנסתרת לבן ,שאינה תקפה היא מודעה נגד המתנה
לאישה אבל בלי המודעה הזו הייתה המתנה הפומבית לאישה שרירה וקיימת למרות האונס העצמי[ וליתא אלא
כדאמרינן ]כלומר הר''ן אינו נוקט את דעת רובם של הראשונים שצריך מודעה כדי לבטל את המתנה או הגט
שנתן תחת האונס העצמי אבל הוא נוקט את דעתו של הר''ח שגילוי אונסו של הנותן מספיק לבטל את המתנה
או הגט[ .ואם כן ,צריכים להבין את דברי הטור באותה דרך כמו דברי הר''ן שהרי דוחק גדול להבין אותם
פשוטם כמשמעם כמו הרב המחבר.
הוכחה נוספת
הסברה שהרב המחבר רוצה לייחס לר''ח כבר הייתה לעולמים .הריטב''א כתב בחידושיו 28:ולא היא ,התם
מוכחא מילתא :דמחמת אונסא הוא דכתב לה .יש מפרשים דהתם בלא מתנתא דקטן מוכחא מילתא דמחמת אונסא
כתב כדי שתנשא לו ]ולכן אפילו בלי המתנה לבן המתנה לאישה בטלה[ ובמתנה כל דהוא סגי ]לסלק את הבן[
ולא עשה המתנה לבנו קטן אלא כדי להבריחו מאליו ]ולכן אין שום תוצאה מהמתנה לבן[ ואחרים פירשו
דלעולם כל היכא דלא מוכחא מילתא ]דיש הכרח במתנתא דאיתתא על אף[) 29ד(מתנא טמירתא ,לא בטילת
 26לפי דברי הריב''ש בשו''ת בר ששת ,סימן רלב בד''ה ועוד שהרי זה היה.
 27חידושי הר''ן ,הוצאת פרנקל תשנ''ה ,עמ' .157-156
28עמוד ע''ה ,עמודה ב'.
 29נוסח הכתב יד לקוי ותיקון המהדיר לא משביע רצון .תיקנתי לפע''ד לפי משמעות הקטע.
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מתנתא דאיתתא .אבל אם יש שם הוכחה שהמתנה השנייה יש בה הכרח ,הראשונה חשובה כמודעה לשנייה
ותרוויהו הוצרכו].וזו השיטה המקובלת להלכה כמו שהוא כותב [:וזה יותר נכון...
המאירי על אתר מייחס הסברה הזו ל''יש מן הגאונים'' והוא כותב :יש מן הגאונים שהיה סבור לומר שכל שהיה
לו צד אונס אף מחמת עצמו כעין מעשה שהזכרנו ,אף בלא מודעה ואף בלא מתנה המסותרת לאחר ,בטלה
המתנה .ופירשו בשמועה זו :ולא היא ,התם מוכחא מילתא דמחמת אונסא הוא דכתב לה ואף בלא מתנה זו
]המסותרת לבן[ היה דן אותה ]המתנה לאישה[ כן ]ומבטלה[ .ואין זה כלום שכל שאין בה מודעא או כעין
מודעא אין אונס הבא מצד עצמו כלום .ומ''מ הם מנהגים מטעם זה לכתוב בשטר מתנה :בלב שלם ובנפש חפצה
ושלא בשום אונס.
הריטב''א כותב בחידושיו על אתר :וכתב ר''ח ז''ל :וכן המקנה מתנה בקנין צריך להזכיר בעת הקנין כי מתנת
פרהסיא אני מקנה ואם לא הזכיר ,אלא בשעת הקנין נתן סתמא ,פסולה וכן אמר גאון ז''ל.
אפשר להסיק כמה מסקנות:
 .1הריטב''א והמאירי דוחים את הסברה שהרב המחבר רוצה לייחס לר''ח.
 .2המאירי כותב שהנוקטים סברה זו כותבים נוסח מיוחד בשטר מתנה.
 .3הריטב''א כתב את נוסח הר''ח בשעת הקנין ומן הסתם גם בנוסח השטר מתנה .אבל לא הזכיר את
הנוסח של המאירי .הוא ציטט את הר''ח שלוש פעמים בסוגיה הזו .לכן כנראה הר''ח לא נקט את
השיטה הקיצונית והדחויה הזו.
רואים איפוא שהרב המחבר טעה בהבנת הקטע שבטור ח''מ ס' רמב בייחס להבנת הר''ח ולא השווה אותו עם
שאר המובאות של דברי הר''ח וכנראה שגם טענותיו של הרב המחבר נגד העיקרון של הסכמים קדם נישואין
התפרכו .אבל מה שמפריע אותי יותר הוא העובדה שהרב המחבר אינו היחיד בדעה זו וכבר קדם אותו הרב
הגאון רבי יעקב ברוכין 30מקארלין בספרו שו''ת משכנות יעקב 31.שם הוא כתב בסימן לח:
אמנם רבים מגדולי הראשונים חולקים בדבר וסוברים דבמתנה גם אונסא דנפשיה הוי אונס אפילו בלא מסירת
מודעא המתנה בטלה כעובדא דההוא דבעי לקידושי איתתא ואמרה לא בעינא עד דכתבית לי כל נכסיך וכו'
דמסקינן בגמרא דמתנה בטלה משום דמוכחא מילתא דמחמת אונס הוא דכתב לה.
הוא מתייחס כאן לדעתם של רבנו חננאל ,ר''ן )בשיטה מקובצת( ונימוקי יוסף 32.קטע הנימוקי יוסף ,בו
מדובר ,מתחיל בשורה האחרונה מן הדף כ''א ע''ב מדפי הרי''ף על בבבא בתרא דף מ ע''ב .אבל הרב משכנות
יעקב לא מתייחס כלל לספר הטורים.
הוכחה מן הנימוקי יוסף
והויא מודעה לחברתה :כלומר אע''פ דלא חשיב מתנה ,חשיבא לבטל כל מתנה שיעשה אחר מתנה זו ,שהיא
טמירתא ,כדהוה סלקא דעתיה מהאי דאזל לקידושי אתתא וכו' וטעות הוא דלעולם אינה מבטלת מתנה שהיא
מפורסמת וגלויה .והך עובדא דאמר רבא לא מר קנה ולא מר קנה ,לאו משום שהיא טמירתא ושתהיה מודעא
הוה ,אלא משום דבהך מתנה גלי אדעתיה דאנוס הוא במתנת אשתו ,ולא ברעות נפשיה אקני לה .ומכח הך
מתנה דעבד לבריה ,ידעינן זה .דבלאו הכי ,כיון שלא ראינו לו שום אונס לכתוב מתנה לאשתו ,דמאן אניס ליה?
]מפני שזה היה אונס עצמי שאינו נחשב כאונס גמור[ וגם לא מסר מודעא ,א''כ יש לנו לומר ודאי שנתרצה ליתן
לה .אלא דמחמת מה שנתן לבנו ,מוכרא לו מילתא דמתנת אשתו אנוס הוה משום שלא נתרצית לינשא לו.

 30בן אהרון ממינסק בנו של ר' ברוך שיק משקלוב .הוא היה תלמידו המובהק של הרב חיים מוולוזין ואחד מגדולי הפוסקים בדורו
במזרח אירופה .הוא חי בין השנים  1780ו .1844
 31וילנא  ,1837סימן לח.
 32רבי יוסף חביבא ,תלמיד הר''ן.
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ושמעינן מיניה דכל היכא דידעינן באונסיה ]בוודאות[ אע''ג דלא מסר מודעא ,גטו ומתנתו בטלין .דהא הכא לאו
משום דהוי מתנה זו מודעא דאיבטיל מתנת אשתו ,אלא משום דאיגלי לן אונסיה] ,בכותבו המתנה הנסתרת לבן[
וכדפירשנו .וכן דעת ר''ח 33ז''ל ודעת הרנב''ר 34ז''ל בחידושיו ]ודבריו של הר''ן תומכים בהבנתי[.
לפי הפירוש המקובל ,כמו שהוא מובא בפירושו של הרשב''ם בבבא בתרא מ' ע''ב 35,המתנה הראשונה,
הנסתרת ,היא מודעה נגד המתנה השנייה ,הגלויה 36.אלמלא המתנה הראשונה היתה המתנה השנייה שרירה
וקיימת ,מפני שאין לנו שום ראיה שהיא נעשתה באונס 37.האיש הזה היה יכול לדחות את המתנה ולוותר על
האישה החדשה ,ולכן אין מקום לדבר על אונס גמור .הוא שמר על בחירה חופשית ,ולכן המתנה הגלויה
תקפה ,כל זמן שהוא לא מסר מודעה.
לפי הפירוש השני ,שאותו נוקטים הר''ח ,הר''ן והנימוקי יוסף 38,המתנה הראשונה הנסתרת היתה רק אמצעי
לגלות את אונסו של הנדבן .לכן כתב הנימוקי יוסף שאם אנו יודעים בוודעות שהגט או המתנה ניתנו באונס,
הגט או המתנה בטלים .לפי טענת הרב מקארלין ,זה יצדיק ויברר הוראת הרשב''א בתשובתו ח''ד ס' מ' ,לפי
ההבנה המקובלת .במיקרה שהבעל קיבל עליו קנס ברצון אם לא יגרש ואחר כך התחרט ולא רצה לגרש,
אולם בסוף גירש כדי להשתחרר מן הקנס ,הגט פסול מפני שהוא ניתן באונס ,כמו שכתב הרשב''א 39.במצב זה
של אונס אין צורך למודעה כלל.
40

אבל שים לב שאפילו לדברי הרב מקארלין הרשב''א דיבר על מצב שבו ידוע לנו בלי ספק שהבעל התחרט
ונתן את הגט מפני האונס .אבל הרב מקארלין הרחיב את המסקנה וחשש לאונס כזה בכל מיקרה של קנס,
אפילו קנסות שנתקבלו ברצון בלי שום רמז וסימן של חרטה .הוא פוסק שקנס שנתקבל ברצון הוא האונסא
דנפשיה ,בלי להתחשב בפרטי נתינת הגט ואפילו בלי שום רמז של חרטה.

טענתו של הנימוקי יוסף היא עיונית ,הוא רוצה להראות את ההפרש בין שתי השיטות .הוא מבאר לפי השיטה
השנייה שאם היה אפשר באופן תאורטי להיות בטוח שהמתנה הגלויה נעשתה באונס ,אז לא היינו צריכים
למסירת מודעה והיינו מבטלים אותה .כאשר הוא כותב ''כל היכא דידעינן באונסיה'' הוא אינו מתכוון להכרה
פנימית ,ואף לא רק לביטחון או ודאות שהאיש פעל באונס .הוא מתכוון לוודאות שהאיש פעל באונס גמור
שלא השאיר לו שום ברירה .אכן במצב שבו מדובר ,של האיש הכותב את כל נכסיו כדי שתתרצה להתחתן
עמו ,אנו משוכנעים שהוא נותן את נכסיו ,במחיר שלילת ירושה מבנו ,רק כדי להתחתן עמה .לפי שיטתו של
הרב מקארלין היינו צריכים לבטל את המתנה על יסוד הכלל הזה של אונסא דנפשיה ,שהרי אנו יודעים
באונסו .אך לא כן הוא הדין ,המתנה שרירה וקיימת .היא מתבטלת אך ורק על ידי המתנה הראשונה הנסתרת
שנעשתה לזכות הבן .רק מתנה כזו ,שמגלה את האונס ,מבטלת את המתנה הגלויה לאשה .אחרת המתנה
שרירה וקיימת ,ואי אפשר לבטלה על יסוד ודאות סוביקטיבית ,כל שכן על יסוד חשש בעלמא ,כל זמן שאין
אונס גמור 41,כלומר העדר כל ברירה .לכן ,בניגוד לטענתו של הרב מקארלין ,כל מצבי האונס שבהם האונס
לא הושם על הבעל על ידי אחר אבל על ידי עצמו ,אינם אונס גמור ,מפני שיש בהם תמיד בחירה חופשית.

 33רבנו חננאל.
 34רבנו ניסים בן ראובן ,הר''ן .כך כתב הר''ן בחידושיו ,אבל תלמידו הריב''ש לא כתב כן .בתשובות בר ששת ,סימן רל''ב ,בסוף
התשובה ,הוא כתב לפי שיטת הרוב'' :ואם לא הייתה מתנת הבן שקדמה לה ,הייתה מתנת האשה מתנה גמורה .ואעפ''כ מבטל אותה
מתנת הבן הקדומה והויא לה מודעה .''...והרשב''ץ כתב בדרך דומה בסוף תשובה א' מחלק א' מתשובות תשב''ץ. .
 35וגם המגיד משנה על רמב''ם הלכות זכיה ומתנה פרק ה' הלכה ד'.
 36זה דעת הרוב המקובלת על ידי הרמב''ם ,הטורים והשולחן ערוך חושן משפט רמ''ב סעיף ט'.
 37ראה רמב''ם הלכות זכייה ומתנה פ''ה ה''ד ושו''ע ח''מ ס' רמב סע' ח' ו ט'.
 38אבל זה נשאר דעת המיעוט.
 39ואותו דבר עם המתנה.
 40מפני המשא ומתן עם הגזבר כדי להפחית את הקנס .ראה מאמרי :האם קבלת קנס מרצון היא בגדר אונס גמור ופוסלת את הגט?
צוהר ל''ט ו מ'.
 41המונח הזה משמעותו אונס אמיתי שלא משאיר שום ברירה .המגיד משנה השתמש במונח הזה בפירושו על רמב''ם הלכות זכיה
ומתנה פ''ה ה''ד והוא נמצא גם כן בטור ובהערות הרמ''א על שולחן ערוך חושן משפט רמ''ב ,ט'.
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אם כן איך להבין את מקור דברי הרב בעל משכנות יעקב? נדמה שהוא הבין את דברי הנימוקי יוסף פשוטם
כמשמעם על אף שהקריאה הזו מעלה קושיות עצומות .מפני הקריאה הזו הוא הבין בדברי הנימוקי יוסף
שבסיפור הגמרא ,הצופים מן הצד את המתנה הפומבית לא ידעו כלל על תביעת האישה )בניגוד לכל
42
הפירושים הקיימים( והחשיבו את המתנה כרגילה בלי שום אונס ושום הסתייגות מהנדבן.
לכן המתנה המסותרת שקדמה היא הייתה מגלה את אונסו .אבל אם הייתה תביעת האישה ידועה לצופים מן
הצד ,אז לא היינו צריכים לגילויה של המתנה המסותרת הקודמת מפני שאפילו אונס עצמי מהווה אונס גמור.
אבל ההבנה הזו היא דחוקה ולא מתקבלת על הדעת מפני שאי אפשר להכניס את הסברה הזו וההבנה הזאת
בפשט הגמרא ובנוסחם של מצטטי שיטת הר''ח .במיוחד הבנה זו נוגדת את דברי רבו של הנימוקי יוסף ,הר''ן.
ועוד ,הסברה הזו נדחתה על ידי הריטב''א ועל ידי המאירי בתוקף בלי הזכרת שם הר''ח .השיטה החדשה הזו
נובעת מהנוסח הבלתי מוצלח והחסר בהירות של הנימוקי יוסף ,המאפשר הבנה הפוכה הנוגדת את דברי הר''ן.
אבל כך נראית ההצדקה היחידה האפשרית של סברת הרב בעל משכנות יעקב בדברי הנימוקי יוסף .קשה
להבין איך הרב רצה להטיל ולהכריח את שיטת הר''ח להלכה בניגוד לפוסקים ולפי ההבנה הקיצונית
והבעייתית החדשה שלו של שיטת הר''ח בדברי הנימוקי יוסף ואיך החליט הבית דין הרבני הגדול של ישראל
לפסוק כמותו ואסר הסכמי קדם נישואין שהבעל מתחייב בהם לשלם קנס ,אם לא יתן גט לאשתו .כל זה צריך
43
עיון גדול.
סיכום.
רוב הטענות נתבטל .על מצב כגון זה אמרו חז''ל :לא דייך מה שאסרה תורה ,אלא שאתה מבקש לאסור עליך
44
]ואין צריך לומר על הציבור[דברים אחרים.

 42כבר בשלב הראשון של סברתו של הרב בעל משכנות יעקב ,או לכל הפחות הסברה שאני רוצה לייחס לו ,אנחנו מוודאים שהוא
נוגד את ההבנה וההלכה המקובלת .הרי לפיה במיקרה של מתנה מסותרת ואחר כך מתנה פומבית סתמית בלי שהמצב יוכיח על אונס
עצמי כלל ,המתנה השנייה הפומבית שרירה וקיימת )רמב''ם הלכות זכייה ומתנה פ''ה ה''ד ושו''ע ח''מ ס' רמב סע' ח(
ואם היו הדברים מוכיחים שאין דעתו של הנדבן ליתן מתנה זו )מפני איזה אונס עצמי( אז המתנה הפומבית הזו בטלה כאשר הייתה
מתנה מסותרת מקודם מפני שאנחנו מסתכלים בה כמודעה למתנה הפומבית )או לפי השיטה המשנית של הר''ח והנוקטים אותה,
גילויו של אונס הנדבן( .אחרת המתנה הפומבית שרירה וקיימת למרות החשש הקיים בייחס לה .ראה רמב''ם שם ושו''ע שם סע' ט.
 43ואפילו נקבל את אפשרות ההבנה של בעל משכנות יעקב בדברי הר''ח ,אז נעמוד במצב של ספק ספיקא :ספק אם הדין הוא כמו
הר''ח וספק אם הבנת דברי הר''ח היא כמו הבעל משכנות יעקב .וכנראה שעד כדי כך לא מחמירים ,אפילו בערווה החמורה.
 44ירושלמי נדרים כט ע''א בהוצאת וילנא.
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