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   הסדרת יחסי אישות בי� בני זוג בהסכמה

  בהלכה היהודית

  מאת

  *מרגליתיחזקאל 

לאחרונה אנו עדי� לריבוי מאמרי� מחקריי� ורבניי� העוסקי� באספקטי� 

דיוני� שעד , שוני� של יחס ההלכה למערכת יחסי האישות בי� בני הזוג

חסי זו בהלכה זוכה מערכת י. לאחרונה היה נהוג לערו� אות� בחדרי חדרי�

משפט ב שלא כמו.  כדרכה של התפיסה ההלכתית,להסדרה מקיפה ביותר

מדיר במוצהר את , מודרניות�תשבהשפעת מערכות המשפט הליברליו, האזרחי

המושג ההלכתי שנתייחד . רגליו מעיסוק משפטי במערכת יחסי� אינטימית זו

  . "עונה"חובת ה/ מצוותהואלהסדרת מערכת יחסי זו 

, להעמיד לדיו� מחודש את הקביעה המסורתית, ראשית דבר, במחקרנו נבקש

הקבוע , רכיב קוגנטיעל המשקיפה על רכיב העונה בנישואי� כדת משה וישראל כ

ע  בהסכמה משותפת לא, היכולתלבעל עליו לא ניתנה שכחיוב הלכתי נוקשה 

י לפטור עצמו מחיוב בסיסי זה כלפ, וצדדית של� בהתניה חדלא וודאי ש, בת זוגו

  .אשתו

שבחר ברכיב העונה כאב , תמה מסורתית זו מגולמת בקביעת התלמוד הבבלי

הואיל , טיפוס לכל ניסיו� להתנות על חיוב שמקורו בתורה שדינו להיות בטל

כ� עמדו ראשוני� שוני� על כ� שעונה ; "מתנה על מה שכתוב בתורה"ומדובר ב

 עקר הנשואי� מ� תשמיש", "עיקר נישואי� של תורה", "עיקר אישות "היא

  ".התורה הוא

עיקר חידושו יעסוק בבחינה מחודשת של תמה , כעולה מכותרתו של מחקרנו

בעקבות הארת פני� ליסודות הדיספוזיטיביי� השוני� של רכיב , מסורתית זו

א ,  א� באמצעות הטלתו של תנאי בקידושי� בדבר איו� חובת העונה–העונה 

 
–N.Y.U) (2011(אוניברסיטת ניו יורק ,  חוקר אורח בבית הספר למשפטי�;ר למשפטי�"ד   *

ה של י עיבוד של המחצית השניהואמאמר זה . איל��מרצה מ� החו� באוניברסיטת בר; )2012
על הסדרה ציבורית ופרטית של יחסי אישות בי� בני זוג  :"ועונתה לא יגרע"עבודת תזה בש� 

 .שחר ליפשי�' ברכיהו ליפשי� ופרופ'  פרופ שנכתבה בהנחיית� של,במשפט העברי
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� בעקבות מת� רישיו� לבעל להימנע בשל מחילת האישה על זכותה זו וא

  .קבעכדר�  או זמניתמקיומה של חובה זו 

  הדיו�הצגת  .א
  ?בי� המשפט האזרחיל בי� ההלכה היהודית מה  .ב

  חובת העונה/ הקוגנטיי� של מצוותהיבטיה  .ג

  "עונה... על מנת שאי� לי� עלי "–  בקידושי�"תנאי"  .ד

 ? מתנה על מה שכתוב בתורה– התנאי הרובד  .1
  נית� להתנות על חובת העונה– האמוראי הרובד  .2

  האישה על זכותה לעונהמחילת  .ה
 מבוא  .1
   האמוראיהרובד  .2

   הראשוני� ופסיקת ההלכהספרות  .3

   האישה והסכמתה לפגיעה בזכותה לעונההרשאת  .ו

  הראשוני� ופסיקת ההלכהספרות  .1
   דבראחרית  .ז

  הצגת הדיו�. א

רבני בהיבטי� שוני� של הסדרת �רות העיסוק המחקרי והתורנילאחרונה אנו עדי� להתגב

עניי� מרידת אישה בבעלה וחוסר הסכמתה לקיי� עמו . ההלכה את יחסי האישות בי� בני זוג

, ולכ� דורשת היא שיכפו גט על בעלה" מאיס עלי" שבעלה בטענה לא אחת 1,יחסי אישות

כיו� נית� ,  ואול�2.רבני�שור התורניזכה לכתיבה ענפה ביותר ה� במישור המחקרי וה� במי

 
עלייתה "י� יכדוגמת אלימל� וסטר, ראו על כ� מחקריו הענפי� של אלימל� וסטריי�  1

אלימל�  ביתר הרחבה .)ס"תשה (123כא   שנתו� המשפט העברי" ושחיקתה של עילת המורדת
ורי ליפשי�  א;)ב"תשסה (מסע בי� מסורת: תמורות במעמד האישה במשפט העבריוסטריי� 

זוהר מאור (  207 השוויו� במשפחה ממבט יהודי חדש: שני המאורות"  משבר וברית'מורדת'"
מרידה מחיי אישות כעילה  ")א"אזורי ת(בית הדי� הרבני  לכתיבה רבנית ראו ).ז"תשסה, עור�

     ).ג"תשסה(תקכ , ח שורת הדי�" ד לדו� בתביעה ובכרו� לה" סמכות ביה–לתביעת גרושי� 
חיי� טיקוצינסקי  ;)ה"תשלה (�קונטרס הברורילספרות רבנית ראו בי� היתר אברה� הורבי�   2

כפיית הגט בזמ� "שאר ישוב הכה�  ;)�"תשה, מאיר חבצלת מתרג� ( פרק אתקנות הגאוני�
מהדורה  (בת נעוות המרדות שמעו� ב�רפאל אהר� ; )�"תשה (202–195, 195 יא תחומי�" הזה

 דיני משפחהב� ציו� שרשבסקי  ,למשל, לספרות מחקרית ראו ).ס"תשה, מחודשת ומהודרת
, מקורותיו,  תולדותיו: העבריהמשפטמנח� אלו�  ;)ג"תשנה, מהדורה רביעית (203–185

הגור� העדתי בפסיקת "רצו� ערוסי  ;)ח"תשמה, מהדורה שלישית (546–541כר� ב  עקרונותיו
קכה , יא–י דיני ישראל)"  אצל יהודי תימ�–" מאוס עלי"כפיית גט במורדת (ההלכה 

משה שפירא ; )א"תשכה(קפג ,  מטסיני" המורדת על בעלה"זאב פלק ; )ג"תשמ–א"תשמ(
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שעד , למצוא עיסוק רב בהיבטי� נוספי� שוני� של הסדרת ההלכה תחו� אינטימי זה

 עלוכ� כיו� נית� למצוא כתיבה . לאחרונה העיסוק בו היה נעשה בחדרי חדרי� בלבד

  או קיומ�4 ולאחר הנישואי�3ההשלכות ההלכתיות של קיו� יחסי אישות קוד� לנישואי�

 6ה וללא הסכמת בת הזוגי א� מותרי� יחסי� אלו בכפי5,של יחסי� אלו ללא חופה וקידושי�

  .ועוד

הסדרת יחסי האישות בי� בני זוג בהלכה היהודית זכתה א� היא לעדנה תו� ,  לכ�בדומה

 כ� 8. לרבות הכוונה הרצויה בשעת קיומ�7, מאמרי� רבניי� ומחקריי�בכמהשנדונה היא 

 
 המעמד האישי בישראלמשה זילברג ; )א"תשלה (117 ב דיני ישראל" גירושי� בגי� מאיסה"

ד – גשנתו� המשפט העברי" כפיית גט להלכה ולמעשה"זרח ורהפטיג ; )ח"תשיה( ואיל� 106
ומעול� לא עלתה על דעת חכמי '" אבישלו� וסטריי�; )ז"שלתה–ו"תשלה (193, 183, 153

 מחקרי משפט"  במשנה ובתלמודעל כפיית גט בהלכת המורדת –' התלמוד כפייה זו לעול�
 ). ע"תשה (563כה 

פד , כז  תורה שבעל פה" שואי�יבגדרי יחסי אישות בטר� נ" לאו 'כדוגמת מאמרו של ישראל מ  3
בי� הלכה למעשה אתיקה מינית עבור רווקי� "ני רוזנפלד ' גלכתיבה מדעית ראו. )ו"תשמה(

 ).ט"תשסה (24, 43 תדעו" ורווקות אורתודוקסיי�
בה נתגלעה מחלוקת תנאי� א� קיומ� של יחסי אישות לאחר ש ,"הגט היש�"זוהי סוגיית   4

בשל החשש שאד� שב ,  קבלתו של גט נוס�וקבלת גט כריתות כדת וכדי� מצרי�גירושי� 
. ב" ע,עט� גיטי, בבלי; ד,  גיטי� ח, ראו על כ� משנה.וקידש את גרושתו במעשה אישות זה

 ). ו"בתשל( תרפח, כר� ה יה תלמודיתדאנציקלופ "גט יש� "כו� פרטי הדי� השוני� ראולסי
אלינסו� '  הסקירה הכללית המובאת אצל אליקי� ג:הזאת תראו על כ� בספרות המחקרי  5

עיקר העניי� מעורר מוסד ). 1975 (עיו� בספרי ההלכה: נישואי� שלא כדת משה וישראל
יאיר :  ביתר הרחבה. לקיי� יחסי אישות ללא חופה וקידושי�לגשות שעניינו שאלת ההיתריהפ

 סטורי של פסיקת רבני הדורותיהתהלי� הה: לגשות מגלות ספרד עד ימינויקשרי פב� שטרית 
כ� ראו בשפע המאמרי� ). 2000, השלוחה בישראל, 'טורו קולג, "מוסמ�"עבודת גמר לתואר (

" פי ההלכה ללא חופה וקידושי��זוגיות על"צבי זהר : הזהשיצאו בעקבות המאמר הפולמוסי 
אחריתה מי " הנקי� 'יהודה ה:  הביקורת שלא אחרו לבואולמאמרי) ו"תשסה (111 יז אקדמות
 41 יז אקדמות"" חברות"פילגשות אינה "שמואל אריאל ; )ו"תשסה (33 יז אקדמות" ישורנה

 67 יז אקדמותגש� תזהיר� מ� הפיל" ינסקי ורחל שפרכר פרנקל'מיכל טיקוצ; )ו"תשסה(
 ).ו"תשסה (77 יז אקדמות "תשובה למגיבי�" צבי זהר :ובתגובה לתגובות) ו"תשסה(

סדרת מחקרי� וסקירות במשפט  (יחסי אישות בכפיה בי� בעל לאשתוראו על כ� נחו� רקובר   6
  [=www.mishpativri.org.il/researches/mekorotalimut.htm, �"תשה) חוברת נה, העברי
" יחסי אישות בכפייה"יגאל צפירה ; )]�"תשה–ט"תשלה (295ז – והמשפט העברישנתו� 
 ).ד"תשסה (222 כד תחומי�

זוגיות ומשפחה : ויקרא את שמ� אד�" מצוות עונה"ר "ראו על כ� שגלמאמרי� רבניי�   7
חובה רגילה : חיוב עונה"משה ארנריי� ; )ה"תשסה, זוהר מאור עור�( 193ממבט יהודי חדש 

 א� אנו עסקנו בהרחבה בנושא זה בעבודת .)ב"תשסה (42 ב חמדת האר�"  הנישואי�או עיקר
על הסדרה צבורית  :"ועונתה לא יגרע"ראו על כ� יחזקאל מרגלית , תזה שהוקדשה לעניי� זה

, "מוסמ� במשפטי�"עבודת גמר לתואר  (ופרטית של יחסי אישות בי� בני זוג במשפט העברי
בהיבטי� הדיספוזיטיביי� ). ו"תשסה, ולטה למשפטי� הפק–איל� �אוניברסיטת בר

 ,Yehezkel Margalit :הזהמצוות העונה עסקנו בקצירת האומר במאמר /הראשוניי� של חובת
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 ההלכה היהודית את המיניות ומקומו של היצר הרע בספרי� שהוקדשו נדונה כלל תפיסת

   10. מחקרי�בכמה ו9לנושא

 הסדרת ההלכה את מערכת יחסי האישות הזוגית בשונה הואענייננו במחקר זה 

 אחת המצוות היסודיות שהיא, מהיבטיה הפריוניי� הגלומי� במצוות פריה ורביה

ה פרייה ורביה יותר מבית " אבי� חיבב הקבאמר רבי ":עליה נאמרש, והחשובות ביותר

 : על ההבחנה שבי� שני ענייני� אלו כבר עמד בעל המגיד משנה שכתב כ�11".המקדש

  12".דברי� ואי� זו תלויה בזו ופשוט הוא' שמצות עונה ומצות פריה ורביה ה� ב"...

 
On the Dispositive Foundations of the Obligation of Spousal Conjugal Relations in 

Jewish Law, XVIII JLAS 161 (2008). 
� כוונה בקיו� יחסי מי� על"רמי כה� 'אויה בשעת קיומ� של יחסי האישות ראו געל הכוונה הר  8

   ).ז"תשנה (155יג  תעודה" ג"ב והי"פי דעות רבניות במאות הי
ארוס אירוסי� ; )2002 (שיח המיניות בתלמוד: הבשר שברוחראו דניאל בויארי�  על כ�  9

 ).1998, יהו גפני עורכי�ישראל ברטל וישע (מיניות ומשפחה בהיסטוריה: ואיסורי�
 STEPHEN G. POST, ENCYCLOPEDIA OF ראו  באופ� כלליעל תפיסת היהדות את המיניות  10

BIOETHICS (2004) .בהקשר של ההיבט להשוואה אפשרית לתפיסת הנצרות את המיניות 
 JEREMY COHEN, “BE FERTILE  ראו,נושא החורג מחו� לגבולו של מחקר זה, הפריוני שלה

AND INCREASE, FILL THE EARTH AND MASTER IT“ :THE ANCIENT AND MEDIEVAL CAREER 

OF A BIBLICAL TEXT (1989). שעסקו בי� היתר נית� למנות את החוקרי� המרכזיי� הבאי� 
 ,שאלו ה� מחקריה� המרכזיי�,  דניאל בויארי� וישי רוז� צבי:בהסדרת ההלכה את המיניות

תיאוריה  " התלמוד קורא את פוקו: נשי� ושיח מיני, עלי�ב"דניאל בויארי� : בהתאמה
מחברת  "' ?תתולדות המיניו'כלי� ישני� יהודי� ב"דניאל בויארי� ; )1993 (161, 4וביקורת 

עז  תרבי�" בחינה מחדש :יצר הרע בספרות האמוראית"צבי �ישי רוז�; )1995 (93, 1 שדמות
 פרק באנתרופולוגיה :ת ואיסורי ייחודמיניו, יצר הרע"צבי �ישי רוז�; )ח"תשסה (71

פליסהואור � עוד ראו על כ� עמוס ישראל ).1999 (55, 14 תיאוריה וביקורת "תלמודית
דיו� ביקורתי בהנחות לגבי פנטזיות מיניות גבריות על נשי� ועל  : והרהורי עבירה'צניעות'"

 /www.idc.ac.il ,)ה"תשסה, יצחק ברט עור�( לבית� נאוה קודש" גופ� המכוסה או המגולה
publications/files/146.doc.     

שכ� נושאה של מימרא ,  בשולי הדברי� יש להעמיד דברי� על דיוק�. ז,כתובות ה, ירושלמי  11
כפי שעמד על כ� מרדכי , בחובת הפריה ורביה, כפשט לשונה,  חובת העונה ולאהואאגדית זו 

ישואי� בשלהי ימי הבית השני ובתקופת הנ�זכר ונקבה ברא�'עדיאל שרמר "קיבא פרידמ� ע
 404 )ג( עציו�" ' עמ395, ד"ירושלי� תשס, מרכז זלמ� שזר לתולדות ישראל' המשנה והתלמוד

על חשיבותה העצומה של מצוות הפריו� ומשמעותה הדתית בהלכה ראו למשל ). ה"תשסה(
מינו בשאלות של  היבטי� מגדריי� בפסיקת ההלכה בת י–מגדר והלכה , פריו�שי �רונית עיר

 המחלקה –איל� � אוניברסיטת בר, "דוקטורט בפילוסופיה"עבודת גמר לתואר  (42–37 פיריו�
  ).ו"תשסה, לפילוסופיה

א בחידושי "מעט המהרשל, למיטב בדיקתנו, ואכ�.  הלכה א, פרק טו,אישות, מגיד משנה  12
)  על כ�שהשיג, ת אאו, א על אתר"ראו בהגהות קרני רא� למהרשא� (ב "ע, אגדות לביצה ה

, שאינ� תלויות זו בזו, שהמדובר בשתי חובות עצמאיות, יש תמימות דעי� בי� הפוסקי�
 .כקביעת המגיד משנה
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   :ההבחנה בי� שתי מצוות עצמאיות אלו גוזרת בי� היתר שלוש נפקויות מרכזיות

 גורסת שחובת העונה אינה תלויה באפשרות כניסת האישה 13דעת רוב הפוסקי�, האחת

. עקרה ואישה שפסקה מלילד יש חובת עונה, ניקהימ, ולפיכ� ג� באישה הרה, ריו�ילה

והנה מצות עונה אינה תלויה באפשריות  "–� "תובנה זו נפסקה להלכה בפסק הרמב

ה ולא תצטער כחיובי מזונות וכסות וכד פירשו כי הוא מחיובי האיש לאשתו שתהנ, העיבור

  14".ולכ� א� במעוברת וזקנה ועקרה חייב בעונה ...התוספות

 הקביעה שחיוב העונה חל ג� על מי שכבר קיי� מצוות פריה הואהיבט נוס� להבחנה זו 

   15.בו אי� קיומ� של יחסי אישות אלו עשויי� להפרות את האישהש וזאת ג� במקו� ,ורביה

 ולחלופי� ,חובת העונה/נית� להתנות על מצוות, כפי שנראה בהרחבה לקמ�, שנית

אי� יכולת דומה א� , יכולה האישה למחול על זכותה זו או לתת לבעל רישיו� שלא לקיימה

  . להתנות או למחול או לתת רישיו� להימנע ממצות פריה ורביה

עשוי הבעל לצאת ידי , הואיל וחובת העונה אינה תלויה בחובת הפריה ורביה, שלישית

חובת העונה בתוצאה /מחד גיסא אי� עניינה של מצוות, שכ�. חובתו א� בלא גמר ביאה

 ולכ� יכול אד� לצאת ידי חובתו ג� בקירוב בשר בלא קיומ� ,הפריונית של מעשה האישות

 מאיד� גיסא ודאי שחובת הפריו� ומצוות פריה ורביה מצריכי� 16.של יחסי האישות גופ�

   17.מצווה זו/לת להפרות את האישה כתנאי לקיומה של חובהאת היכו

כליות אפשריות הלכתי לשתי חובות שונות אלו בשתי ת� הסבר מטהשנית� למצוא ייתכ� 

  :של מוסד הנישואי�

  .זוגיות ושיתו� בי� בני הזוג וכנגדה חובת העונה, יצירת חיי אהבה  .א

לקיו� המי� האנושי וכנגדה להפקת תועלת חברתית ו, דר� חוקית להולדת ילדי
  .ב

   18.חובת הפריה ורביה

 
; 46 'עמ, אורח חיי�, לקט יושר; אות ב,  רמסימ�, אורח חיי�, ראו על כ� למשל אליה רבה  13

 .אות א, סימ� רמ,  חיי�חאור, אפיקי מגיני�
 ).�"רמב: הספר להל�(א הלכה , פרק טו, אישות ,משנה תורה  14
 .סימ� קב, א חלק, אב� העזר, משהת אגרות "שוראו על כ�   15
 ה� קירוב הבשר בחיבוקי� ונשיקות וה� גו� הביאה עמדו –על שני היבטי שעבוד העונה אלו   16

ת "שו;  קכט'עמ,  מאמ�סי, אורח חיי�, חלק ב, ת מחנה חיי�" שו ראו על כ�.מספר אחרוני�
 344, 340ר א "פד, 4237/ב" תשי)יפו�א"אזורי ת(תיק ; קב סימ�, אב� העזר, תב סופרכ
 ).ח"תשכה( ח אגרת קדש מאת גדולי ישראלוהרב יעקב קנייבסקי " חזו� איש"ה; )ג"התשי(

ת דמשק "שו; סימ� י, אורח חיי�, חלק ג, ת רב פעלי�"למשל שולדיו� בהבחנה זו ראו   17
ד� ,  כר� כאוצר הפוסקי�ראו  בעניי� זה לסיכו� דעות הפוסקי�. בסימ� צ, אב� העזר, אליעזר

 ).א"התשס(ב "ע, מ–א"ע, מ
דוד ( 78–47 על חיי המשפחה: אד� וביתו "הנישואי�"יק 'סולובייצ' יוס� ד: ראו לעניי� זה  18

לפיתוח שתי תכליות אלו בספרות הפסיקה ויישומ� ). ב"תשסה, וולוולסקי עורכי� ' בש� ויואל
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  . ממילא שני היבטי� שוני� ועצמאיי� אלו גלומי� בשתי חובות נפרדותלכ�

�אי� ענייננו במחקר זה בתוק� ובהיק� שעבודה של אישה לבעלה בתחו� יחסי , בנוס

יר למע� לא יהיה הני. אלא בתוק� ובהיק� חובת הבעל ביחסי אישות ע� אשתו, האישות

ת וחסר נציי� שמקור חיובה של אישה ביחסי האישות שלא למטרת פריו� אינו קבוע מפורש

 בלבד מסוגיית נדרי� בעניינה של אישה פי�נית� להסיקו בעקיא� , במקרא או בתלמוד

שאינה יכולה לאסור את הנאת קיומ� של יחסי אישות מבעלה הואיל והיא משועבדת לו 

סיו� של אישה להדיר ינ,  כלומר19.סיו� להדירו מכ�יולה לנלעניי� האישות וממילא אי� תח

 בלתי צליח א� מבקשת היא לאסור את הואאת הנאת בעלה ממנה מקיומ� של יחסי אישות 

א� תאסור היא על עצמה , מנגד. הואיל ומשועבדת היא לו ליחסי אישות, הנאת גופה עליו

 רוצה לקיי� עמה יחסי אישות וא� הבעל, יש תחולה לנדר שכזה, את הנאת גופו של בעלה

  .עליו להתיר ראשית דבר את נדרה

ראשוני� שוני� עמדו על כ� ששעבוד האישה לבעלה בתחו� יחסי האישות נובע מזיקת 

שכל , י�'ב מוולוז"כדוגמת הנצי, תובנה זו מוסכמת על אחרוני� שוני�,  בנוס�20.האישות

שכ� אסורה היא לקיי� יחסי , ת בלבד בתחו� יחסי האישוהואעניי� קניינה של אישה לבעלה 

  : וזו לשונו. אישות ע� העול� כולו למעט בעלה לאחר נישואיה אליו

ה� אי� לאיש על אשתו שו
 קני� כי א
 לאישות ] שמהתורה[=ת "דמה

ולכ� א� נדרה ואמרה הנאת בלבד אבל זולת אישות אי� לבעל שו
 קני� 

שמשתו משו� שלזה היא להפר וכופה ומ] אי� צרי�[=צ "תשמישי עלי� א

אלא הוא דבר ברור ומושכל ראשו�  ...ודברי� ברורי� ה�. קנויה לבעלה

דמשמעות כי יקח איש אשה הוא למה דמסיי� הכתוב ובעלה או ובא אליה 

מזה למדנו דלזה הפרט היא קנויה לו כמו שפחה לעבודה ולא . ולא יותר

   21.יותר

 
כי היא חברת� ואשת " בנימי� לאו : היק� ההיתר לעשיית שימוש באמצעי מניעה ראובשאלת

 ).ג"תשסה (148–135 ג גרנות" ברית�
 .ב"ע, ת עאוכתוב; ב"ע, ש� טו, והשוו למקבילות, ב"ע,  פאנדרי�, על כ� ראו בבלי  19
, ב"ע, נדרי� טו, א"חידושי הרשב: האלהעל השעבוד הנובע מזיקת האישות ראו בראשוני�   20

ה באוסרת "ועוד תדע ל� שהרי האשה אינה מצווה בעונה ואפ": "...ואמר רב כהנא"ה "ד
רבינו ; "צ להפר מהאי טעמא דשעבודי משעבדי ליה"הנאתה על בעלה לא חייל נדרה כלל וא

שהיא קנויה לו לתשמיש דכתיב כי  "":וכי הא"ה "ד, ב"ע, נדרי� טו, נדרי� ,אברה� מ� ההר
 ".יקח

עוד לקביעה זו ראו חידושי . )מ" י–ההדגשות הוספו (  להסימ�, חלק ד, שיב דברת מ"שו  21
ה "ד,  מדסימ�, אב� העזר, כר� ב, י�ת מחנה חי"שו; "תמיה"ה "ד, א"ע, גיטי� עה, א"הרשב

ב� ל משפטי עוזיאל; ) שלישיתהמהדור(ט  סימ�,  כר� ג,ת שואל ומשיב"שו; "וג� מסברה"



  בהלכה היהודית הסדרת יחסי אישות בי� בני זוג בהסכמה  ד"התשע–ג"שעהת ז–ומשפחה במשפט 

511  

ששעבודה של האישה לבעלה ,  על תובנה זובשולי הדברי� יצוי� שג� חוקרי� שוני� עמדו

זאת ה� מוכיחי� מההיבט הסימבולי של קניי� אישה בשווה .  לתחו� האישות בלבדהוא

דבר המלמד על פעולת קניי� סמלית שאי� משמעה קניית האישה כחפ� , פרוטה בלבד

  22.הנקנה

י כפ. מצוות העונה/חובת הגבר בקיומ� של יחסי אישות ע� אשתו קבועה בחובת

התובנה ההלכתית המסורתית משקיפה על רכיב זה בנישואי� כדת משה , שנוכיח זאת בסמו�

ה� ,  היכולת לבעלעליו לא ניתנהש, הקבוע כחיוב הלכתי נוקשה, וישראל כרכיב קוגנטי

לפטור עצמו מחיוב בסיסי זה , וצדדית של� וודאי בהתניה חד, ו זוגע� בתבהסכמה משותפת 

שבחר ברכיב העונה כאב , ת זו מגולמת בקביעת התלמוד הבבליתמה מסורתי. כלפי אשתו

הואיל ומדובר , שדינו להיות בטל, טיפוס לכל ניסיו� להתנות על חיוב שמקורו בתורה

אות� חייב שתפיסת חובת העונה כאחד משלושת החיובי� ". מתנה על מה שכתוב בתורה"ב

רה קבועה כדבר פשוט קרו� של מתנה על מה שכתוב בתויבעל לאשתו והמעוגני� בע

מתנה ] אומרי�) אנו(כאשר [=אמר רב אדא בריה דרב איקא כי אמרינ�  ":ומקובל בתלמוד

שהוא [=על מה שכתוב בתורה תנאו בטל כגו� שארה כסותה ועונתה דהוא קא עקר 

  23]...".עוקר

עליה ש, כל המצוי בהוויה ההלכתית וודאי התוודע להנחה ההלכתית הרווחת, ואכ�

שחובת העונה , כפי שהדבר משתק� לכאורה בתלמוד הבבלי, רחבה בסמו�נעמוד בה

  הואולכ�, במוסד הנישואי� כדת משה וישראל נתפסת כאב טיפוס לחיוב שמקורו בתורה

הנחה זו . שלו�ישכל ניסיו� להתנות עליו נידו� מראש לכ, נוקשה ובעל סממני� קוגנטיי�

יו מה� שעמדו על מרכזיותו של רכיב  שה,תקופת הראשוני�בקיבלה משנה תוק� בעיקר 

 
להקנות גו� האשה : במעשה הקידושי� מכוו� ":מט סימ�, כר� ה, אב� העזר, זיאלוח ע"ציו� מ

ולכ� צרי� ששניה� יתכוונו לכ� האיש , ולאוסרה לכולי עלמא כהקדש, לבעלה לש� אישות
וא� לא . והאישה להתקדש ולאסור את עצמה לכולי עלמא, לקנות את האשה ולאוסרה לעלמא

 שראל זאבי; )ב"תשלה(קכג – קא כה�ברכתקופל כהנא  ;"אי� האשה מתקדשת, התכוונו לכ�
 ).ב"תשנה( א סימ� מסכת קדושי�: שעורי�קונטרסי גוסטמ� 

 סדר נשי� ששה סדרי משנהעל ההיבטי� השוני� של קניי� סימבולי זה עמד חנו� אלבק   22
 : נסתפק רק בציטוט אחד מתו� דבריו,א, א קידושי�, נה בפירושו על אתר למש).ו"התשט(
לפיכ� דיו בנתינת פרוטה או שווה , י כס� או שטר אינו אלא דבר שבסמלקניי� האשה על יד"

ובאמת לא נזכרו במשנתנו אירוסי האשה  ...וכ� שונה קניי� האשה משאר כל הקנייני�. פרוטה
ובה� ג� , במקו� שנשנו כל דרכי הקניי�, בתורת קניי� אלא בפרק הראשו� של המסכת שלנו

והוא לשו� המשמש , קידושי�: מות נקראי� האירוסי�אבל בשאר המקו. דרכי הקניי� באשה
 להרחבה על הסימבוליות שבמעשה קניי� האישה ראו ...."לעצ� קניי� האשה על ידי האיש

 מחקר היסטורי משווה: תולדות דיני הנישואי� במקרא ובתלמוד נויבואר עקביקותיאל י
)1999.( 

23
 .ב"ע, גיטי� פד, בליב  
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וזאת בשל היותו עיקר� של הנישואי� כדת משה , העונה בנמק� מדוע לא נית� להתנות עליו

  24.וישראל

�� וה� "ה� בפסיקת ההלכה ברמב, נקבע להלכה בקודקסי� ההלכתיי�,  על כ�נוס

ברי� אמורי�  הד25.מצווה זו דינו בטלות/שכל ניסיו� להתנות ולבטל חובה, לח� ערו�בשו

  . החפ� לפטור עצמו מעולו של חיוב זה, צדדית של הבעל�ג� כאשר מדובר בהתנאה חד

ה� ברובד התנאי וה� , סבורנו שדיו� מעמיק יותר בספרות ההלכתית לדורותיה, ואול�

יעלה תמונה מורכבת , ובייחוד בתלמוד הירושלמי ובספרות הראשוני�, ברובד האמוראי

זו , לכאורה, ב שתתקבל עשויה לערער הנחת יסוד הלכתית מוצקהתמונת המצ. הרבה יותר

בפרק ב נסקור בקליפת אגוז את ההבדל המהותי . בדבר תפיסתה הקוגנטית של חובת העונה

 ההלכה :בי� המשפט האזרחי בהסדרת יחסי אישות בי� בני זוגלשבי� ההלכה היהודית 

 המשפט ואילו, סי� אינטימית זו מסדירה ג� מערכת יח� ולכ,לותופסת את עצמה כחובקת כ

לאחר מכ� בפרק ג נסקור . לבינה שבינוהאזרחי מבקש להסיג את גבולו ולא לעסוק בענייני� 

ואול� בפרק ד נסקור את , מצוות העונה/בקצירת האומר את היבטיה הקוגנטיי� של חובת

וכי , מריהספרות התנאית והאמוראית ונגלה שעיו� מעמיק מגלה תובנות הלכתיות שונות לג

ודאי לאור המקורות התנאיי� המדוקדקי� , מצוות העונה ולבטלה/נית� להתנות על חובת

בפרק ה נבח� את שורשיו ההלכתיי� של כלי משפטי נוס� . ולדעת התלמוד הירושלמי

א� מאפשר הוא לאישה , חובת העונה/בכוחו לעקור מ� השורש את מצוותשאמנ� אי� 

בפרק ו נעמוד על יסודותיו ההלכתיי� .  קצובה או ממושכתלמחול על זכותה זו לתקופת זמ�

בשל הסכמתה הראשונית לכ� עובר , מנע מזכותה לעונהישל מת� רישיו� האישה לגבר לה

  .או בשל הסכמה שכזו שניתנה לאחר הנישואי�, לנישואיה

  ?בי� המשפט האזרחילמה בי� ההלכה היהודית . ב

המושפע , בי� המשפט האזרחי הישראלילדית אחד ההבדלי� המרכזיי� שבי� ההלכה היהו

בי� ל הבניית מערכת היחסי� בי� האד� הוא, מודרנית�רבות מתפיסת העול� הליברלית

, ההלכה היהודית מבנה את מערכת היחסי� בי� בורא עול�. הריבו� ברטוריקה שונה לגמרי

 
עיקר נישואי� של "; "עיקר אישות ": שקבעו את הקביעות הבאות,כלשונ� של ראשוני� שוני�  24

; "שואי� מ� התורה הואיתשמיש עקר הנ"; "אי� קידושי� לחצאי�"; "תורה ואינ� לחצאי�
  .ועוד" דעינוי תשמיש הוא עיקר האישות"

 : הסימ� לח סעי�, אב� העזר, שולח� ערו�; י– טותהלכ, פרק ו, אישות, �"ראו בהתאמה רמב  25
אבל בעונה ... במה אמרו כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל חו� מדבר שבממו�ו"

תנא� בטל שהתורה חייבה אות� בעונה והרי זו מקודשת ואתה חייב בעונתה ואי� ביד� לפטור 
 ".אבל א� התנה שלא יתחייב בעונה תנאו בטל וחייב בה "...; ..."עצמ� בתנא�
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יחסי� שבי� המשפט האזרחי מבנה את מערכת הו, בי� הפרט כשיח של חובותל, נות� התורה

בתפיסת , כלומר. עצמ� בשיח של זכויותבי� להפרט ובי� הפרטי� בי� להריבו� המחוקק 

מה נדרש ממנו ומהי , בראש ובראשונה, העול� ההלכתית האד� נדרש לשאול את עצמו

   26. זכויותנושא אד� אוטונומי הוא ואילו בתפיסת העול� האזרחית הפרט ,חובתו בעול�

קיו� יחסי האישות והפריו� וההולדה , � ביהדות הנישואי�כפועל יוצא מכ� נתפסי

אלא א� מדובר במקרי� , מהעל אד� לקיישהכרוכי� על עקב� כחובה הלכתית גמורה 

הד לקידושה . חריגי� בלבד שבכוח� לפטור מעולה של חובה הלכתית מקיפה ומחמירה זו

ל אד� כלפי אשתו חובת העונה ש/של ההלכה את קיומ� של יחסי האישות במסגרת מצוות

� בית מעניינת פסיקתו שלבהקשר זה . נית� למצוא א� בפסיקת בתי המשפט האזרחיי� באר

המשפט העליו� שד� בעתירתו של אסיר שביקש להתייחד ע� אשתו כדי שיוכל לקיי� את 

הג� שמדובר באד� שהיה אב וא� סב ואת מצוות פריה ורביה קיי� , חובתו ההלכתית כלפיה

חובה / חשיבותה ההלכתית של מצווהבשלבי� היתר , וקשו של האסיר נית� לומב. זה מכבר

השופט אלו� הטיל על מערכת שירות בתי הסוהר את החובה לאפשר לאסיר זה את קיומה . זו

של המצווה תו� נקיטת מלוא הצעדי� הנדרשי� למניעת פגיעה בביטחו� האזרחי� והצדדי� 

  27.המעורבי� בכ�

ר בעירוב� של קודש וחול אלא בתפיסתה האזרחית החילונית כאשר אי� מדוב, ואול�

מודרנית �הרטוריקה הליברלית, כידוע. התמונה שונה לגמרי, של מערכת יחסי האישות

. קרו� מקודש כמעט שאי� היא מתערבת כביכול בנעשה בחדר מיטותיו של אד�ימצדדת כע

   :האלהיפות לעניי� זה הקביעות השיפוטיות 

שכל כול� בתחו� צנעת , ולידה ה
 ארועי
 אינטימיי
הריו� , התעברות

הנעוצי� , מתערבת בתחו
 זה אלא מטעמי
 כבדי משקל אי� המדינה. הפרט

  ;או על אינטרס ציבורי רציני זכות הפרט בצור� להג� על

בי�  ,ביחסי התא המשפחתי התערבות המדינה השאיפה לצמצ
 את

מדגישה את , המשפטהתערבות ישירה ובי� התערבות באמצעות מערכת 

המוג� בפני התערבות ה� ביחסי התא , של תא זה הזכות לאוטונומיה

. המשפחתי בינ� לבי� עצמ� המשפחתי והמדינה וה� ביחסי בני התא

 
 ההלכה היהודית ובי� המשפט האזרחי ראו בי� היתר מנח� לעמידה על הבדלי הרטוריקה שבי�  26

בי� "מיכאל ויגודה ; )1994 (646, 631 יח עיוני משפט" אקוויטי במשפט העברי"מאוטנר 
ותרבותיות  חברתיות ,כלכליות זכויות "זכויות חברתיות לחובות חברתיות במשפט העברי

לעיל , Margalitלסיכו� עניי� זה ראו . )2004, יור� רבי� ויובל שני עורכי� (235, 233 בישראל
  .166–164 'בעמ, 7 ש"ה

 .)1987 (447) 3(ד מא"פ, מדינת ישראל' וייל נ 114/86 �"ראו על כ� בג  27
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והיא  הסיטואציות הדורשות התערבות ה� בדר� כלל רגישות ומורכבות

 המדינה התערבות נדרשת כאשר מתרחש משבר בתא המשפחתי המזמי�

לא הצליחו הצדדי�  במקו� בו, על מנת לפתרו בתי המשפט תבאמצעו

   28.עצמ� לעשות כ�

אחד התחומי� , בשולי הדברי� נעיר כי חר� אמירות מפורשות אלו והרטוריקה הכללית

לכל הפחות ,  קיומ� של יחסי אישותהואל באמצעות המדינה והמשפט והמפוקחי� יותר מכ

איסור של /ל ובאר� סביב ההיתר"הט בחו כדיו� הציבורי שהתל,בהקשר הפלילי שלה�

 במחקר שלפנינו נית� כאמור למצוא את תמונה הראי של תפיסת העול� 29.'משכב זכר וכד

 והיא מבקשת להסדיר לפרטי פרטי� ,"מלוא כל האר� משפטו" בבחינת שהיא, ההלכתית

לש� ביסוס הדברי� נעבור כעת . את כלל מערכת יחסיו של אד� ע� בוראו וע� אשתו

לכל הפחות , לסקירת היסודות הקוגנטיי� ההלכתיי� של קיו� יחסי אישות בי� בני זוג

  . בחובת הבעל כלפי אשתו

  חובת העונה/היבטיה הקוגנטיי� של מצוות. ג

שאת חובת הבעל , כנס לדיו� פילולוגי מעמיקימבלי לה,  עמדנו על כ�30במקו� אחר

וטרוט תו� שהיא מטילה עליו חובה בקיומ� של יחסי אישות ע� אשתו מסדירה ההלכה בפר

משפטי גמור לכל דבר �לא זו בלבד שחיוב העונה נתפס כחיוב הלכתי. "עונה"המכונה 

 רגולטורי בקציבת שיעורי� בהסדראותו יש להסדיר ש, א� זו שמדובר בחיוב משפטי, ועניי�

 31.רוכדר� שיש להסדיר פריעת כל חוב משפטי שבי� אד� לחב, משפטיי� ברורי� וידועי�

כלומר מועד לפקוד תדיר את , הוראתה של מילה זו עשויה להתפרש כחיוב לקבוע עונה

ואכ� . או לחלופי� משמעה איסור הלכתי לענות את האישה במניעתה מיחסי אישות, האישה

 
 5587/93א "ע; )1981 (81, 57) 3(ד לה"פ, פלוני' פלונית נ 413/80א "ע ראו על כ� בהתאמה  28

  .)מ" י–ההדגשות הוספו  ()1995 (486, 485, )1(ד מט"פ, נחמני' נחמני נ
, 225) 3(ד יח" פהיוע� המשפטי לממשלה' ב� עמי נ 224/63פ "לדיו� זה באר� ראו למשל ע  29

השפעתו של "על ביטולו של איסור זה הלכה ולמעשה באר� ראו יפעת ביטו� . )1964( 231
–403, 401 ב קרית המשפט" מיניי�� דכבוד האד� וחירותו על מעמד� של זוגות ח: יסוד�חוק
Texas. Lawrence v , 539 ראו בארצות הברית המנחה פסק הדי�ל. )2002 (12–11 הערות, 404

)2003(2472 . Ct.S123 , 558. S.U. 
30  Margalit ,170–167 'בעמ, 7ש "לעיל ה. 
וא�  ": אסעי� ,רמ סימ�, אורח חיי�, הטורלשונו של : לתפיסה מוסרית של עניי� זה ראו  31

, סבורנו".  להנאתו אלא כאד� שפורע חובו שהוא חייב בעונתהיכוי�כשהוא מצוי אצלה לא 
 . יב, ב אבות, משנהל )ס ווילנא" שורתמהד(שמקור דברי הטור ה� בפירוש רבינו יונה 
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תדירות לפי  משלח ידו של הבעל ולפישנקבעו , שיעורי חיוב הלכתיי� קבועי� וברורי� אלו

, הטיילי� בכל יו�: העונה האמורה בתורה "...: שזו לשונההו במשננקבע, מצאותו בביתויה

הספני� אחת , הגמלי� אחת לשלשי� יו�, החמרי� אחת בשבת, הפועלי� שתי� בשבת

משנה זו מסדירה בסופה את שיעורי חיוב העונה  32".לששה חדשי� דברי רבי אליעזר

בו יתחייב כל אד� שברור מחד גיסא לקבוע שיעור פורמלי ו, בכ� ביקשו חכמי�. השוני�

 בקביעת שיעור חיוב הקבוע בכל בני האד�  רקמאיד� גיסא אי� מדוברו ,ואד� כלפי אשתו

משלח ידו וכנגזרת מכ� מזמ� לפי הנקבע , אלא ג� בקביעת שיעור קטגורי ופונקציונלי

משנקבעו מספר שיעורי חיוב נורמטיביי� לבעלי המלאכה . שהותו של האד� בביתו

  .יעורי� אלו מחייבי� את כלל אות� בעלי המלאכהש, השוני�

 שלילת היכולת להפקיע :האלהחיוב זה מקבל משנה תוק� לאור הקביעות התלמודיות 

, כלומר מניעת זכותה של האישה לקיי� יחסי אישות ע� בעלה, את בת הזוג מעונה בקונ�

 עמו יחסי הגבלת יכולת הבעל להדיר את אשתו לבל תקיי�; כפי שעמדנו על כ� לעיל

בשל הפגיעה , אישות ולחלופי� לצאת מחו� לביתו מעבר לפרקי הזמ� הקצובי� במשנה

המדיר את אשתו מתשמיש המטה  ":כקבוע במשנה בכתובות, בעונת אשתובמלוא חובתו 

התלמידי� יוצאי� . בית הלל אומרי� שבת אחת, אומרי� שתי שבתות] בית שמאי[=ש "ב

יש להסיק מ� ,  לטעמנו33...." יו� הפועלי� שבת אחתלתלמוד תורה שלא ברשות שלשי�

המקוב� ממחלוקת זו וממקורות תנאיי� מקבילי� נוספי� העוסקי� בשאלת גבולות יכולתו 

כי נורמטיבית בידו של הבעל להפקיע את , של אד� להדיר עצמו מאשתו מיחסי אישות

 לתקופה העולה על כל שנחלקו הבתי� הוא בשאלה א� אי� בידו לעשות כ�. אשתו מתשמיש

 בשל היותה טמאה –  שבעת ימי�–שה אסורה לבעלה יבה ממילא אשהתקופה המינימלית 

או שבועיי� ימי� , כדעת בית הלל, דה מחמת אורח הנשי� או מחמת לידת זכריבטומאת הנ

אי� כל עוררי� על עצ� יכולתו של אד� , כ� או כ�. לדעת בית שמאי, כטומאת יולדת נקבה

וכל דיוני התנאי� מתמקדי� א� ורק בקציבת הזמ� , שתו מתשמיש לזמ� קצובלהדיר את א

שיתר , ל תמימי דעי�וא� הכ. יו�' וייתכ� שא� עד ל, שבועיי�,  שבוע–שנית� לעשות כ� 

  .מכ� על הבעל לגרשה וא� לתת לה את כתובתה

נית� לטעמנו לעמוד נכונה על תפיסתה ההלכתית הנוקשה של  ג� מהמקור הבא

לפיה אישה לעול� שחזקה ) ב, סב, כתובות(כוונתנו לקביעת הבבלי . חובת העונה/מצוות

א� יוציא את בעלה , העשוי להכניס הכנסה גבוהה יותר, לא תתרצה לשינוי מלאכת בעלה

רבה בר רב ] אמר לו[=ל "א ":בשל הפגיעה האפשרית בזכותה לעונה, מבית� תדיר יותר

רוצה אשה בקב ותיפלות ]: אמר לו? מהו[=ל "א? מאי, חמר ונעשה גמל: חנ� לאביי

 
 .ו, ה כתובות, שנהמ  32 
 .ש�  33
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עדר הסכמה הדדית בי� בני הזוג ובלא מת� רשותה או י שהרי בה34".מעשרה קבי� ופרישות

ג� א� יציע בעל , מחילתה המפורשת של האישה על פגיעה ולו חלקית בלבד בזכותה לעונה

 ממושכות לאשתו רווח חומרי תמורת הסכמתה לאפשר לו לצאת למלאכתו לתקופות זמ�

שוב נמצאנו , ולענייננו. נקבע בתלמוד כחזקה שבעובדה שאישה ודאי לא תסכי� לכ�, יותר

תפיסתו המרכזית והייחודית בעולמה של על למדי� על נוקשותו ההלכתית של חיוב העונה ו

המשקיפה על העונה , אותה סקרנו זה עתהש, כנגד התפיסה ההלכתית המקובלת. ההלכה

מה� עולה היכולת שור כעת לסקירת המקורות התנאיי� והאמוראיי� נעב, כרכיב קוגנטי

  .מצוה זו וא� לעקרה כליל/להסדיר בהסכמה קיומה של חובה

  "עונה... על מנת שאי� לי� עלי "–  בקידושי�"תנאי". ד

 ? מתנה על מה שכתוב בתורה–הרובד התנאי . 1

 רכיבי� במוסד אילו  מובאת מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בשאלה עלבתלמוד הבבלי

האומר לאשה הרי ] שלמדנו[=דתניא  ":ת משה וישראל נית� להתנות ולבטל�הנישואי� כד

את מקודשת לי על מנת שאי� לי� עלי שאר כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי 

 מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר 35".יהודה אומר בדבר שבממו� תנאו קיי�] בי['ר. רבי מאיר

לדעת רבי . ת חופש ההתנאה על רכיבי השאר והכסות הממוניי� מחלוקת ודאית היאבשאל

הרי בסופו של דבר מדובר , א� שמדובר ברכיבי� הקבועי� והמחויבי� מ� התורה, יהודה

שהואיל ומדובר בחיובי� , ואילו רבי מאיר סבור. עליה� נית� להתנותש, ברכיבי� ממוניי�

 כעת עלינו לדו� מהי דעת רבי 36.להתנות עליה� ולבטל�לא נית� כלל , שתוקפ� מ� התורה

 
  .45–39, 39–27, 27–15' בעמ, 7ש "לעיל ה, Margalit זהראו בהרחבה בהתאמה לעניי�   34
35

  .א"ע, כתובות נו, בבלי  
' ר, ד שא� בנוווייתכ� מא, בשולי הדברי� יצוי� שבשיטת רבי מאיר גורס רבי יוחנ� ב� ברוקא  36

 ראו .ותהג� שמדובר בדיני ממונ, סובר שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטלה, ישמעאל
 'נעקב  י לספרות המחקר ראו;א"ע,  קל בבא בתרא,בבלי; ה,  בבא בתרא ח,ה משנ:לעניי� זה
חופש ההתנאה "כ� יצוי� לדעת מנח� אלו� ). ס"התש( 618 מבוא לנוסח המשנהאפשטיי� 

 197, 197  כר� אהקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות" בדיני ערבות במשפט העברי
הלכה הקדומה סברה שכל ניסיו� להתנות כנגד דבר האמור בתורה בטל שגרס שה, )ה"תשכה(

ראיה לכ� . ג� א� מדובר בהתניה על רכיב ממוני, בשל היותו מתנה על מה שכתוב בתורה
אי� טענה זו מבוססת כל , לטעמנו. יא, מוצא הוא במשנת בבא בתרא זו ובמשנת בבא מציעא ז

א� שנויה היא רק אליבא דרבי מאיר או שמא ג� , סביב משנת בבא מציעא נערכו דיוני�. עיקר
וכ� הביא שלו� . כול�שכ� נית� לטעו� שמטעמי� שוני� שנויה היא לדעת , אליבא דרבי יהודה

משנה זו כחריג למחלוקת רבי מאיר ) ד"תשנה( 340 יסודות בדיני הממונות בתלמודאלבק 
וא בה כל דמות ראיה לשיטה ולפיכ� לא נית� למצ, לובהיותה מוסכמת על הכ, ורבי יהודה
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שכ� בכל הציטוטי� בתלמוד הבבלי של , יהודה בשאלת חופש ההתנאה על רכיב העונה

 ולא ברור מהי דעתו בשאלת ,דעתו של רבי יהודה סתומה היא, מחלוקת תנאי� יסודית זו

   37.היכולת להתנות על רכיב זה

 גורסת שמסורת התלמוד 38,י� ההלכתיי� לעילכפי שנפסקה בקודקס, הדעה הרווחת

הבבלי קיבלה את הדעה שג� רבי יהודה מודה שאי� אד� יכול להתנות על רכיב העונה 

ממקבילותיה בירושלמי ומעדי נוסח עקיפי� , חר� זאת מתוספתא קידושי�. ולבטלו

 בראשוני� שוני� לסוגיות ירושלמיות אלו עולה שאכ� ניתנה האפשרות לבעל להתנות

   :וזה לשו� התוספתא. בשעת הקידושי� ולעקור מעיקרו את חיובו בעונה

על מנת שא� מתי לא תהא זקוקה ליב� הרי זו מקודשת ... הריני מקדש�] ז[

] וב['בתורה וכל המתנה על מה שכת] וב['שהתנה על מה שכת, ובטל תנאו

ת על מנת שאי� לי� עלי שאר כסות ועונה הרי זו מקודש. בתורה תנאו בטל


  . ותנאו קיי

בתורה בדבר של ממו� תנאו קיי� ] וב['זה הכלל כל המתנה על מה שכת] ח[

  39.בדבר שאינו של ממו� תנאו בטל

 
 חוסר לפינית� לפרשה אולי ג� לעניי� משנת בבא בתרא . לותנאית קדומה המוסכמת על הכ

בכ� נשמטת לטעמנו , הדיכוטומיה ששרר בהלכה הקדומה בי� המושגי� דאורייתא ודרבנ�
ס פרי� לעניי� זה ראו למשל מחקריה� של בנימי� דה. הקרקע מתחת למסקנתו הגורפת של אלו�

היק� התחו� של מדאורייתא היה ": שסיכ�, )ו"תשכה (80–69 תולדות ההלכה התלמודית
, בתקופת האמוראי� ... מאשר בתקופת האמוראי�]מ" י–בתקופה התנאית [כנראה רחב יותר 

פרקי� בהשתלשלות  גילת 'יצחק ד; "'דרבנ�'מסתמנת מגמה להרחיב את תחו� , בלוביחוד בב
 ).ב"תשנה (248–239 ההלכה

 –" בדבר שבממו� תנאו קיי� "–פרשני� שוני� ביקשו להסיק מאריכות לשונו של רבי יהודה   37
בה� חולק הוא על רבי מאיר וסובר שנית� ש, שמחלק הוא בי� רכיבי השאר והכסות הממוניי�

א� אכ� היה רבי יהודה סבור , לדעת�. ובי� רכיב העונה שאינו נופל בגדר זה, להתנות עליה�
תנאו  "–נכו� היה לגרוס בדבריו בקיצור ,  ממוני ונית� להתנות ג� עליוהואה שרכיב העונ

, חלק ז, עבדי ישכיל ת"שו; הלכה י, פרק ו, אישות,  פרשת המל�ראו לעניי� זה למשל". קיי�
 . כסימ�, אב� העזר

 .25 ש"הבמקורות המצוטטי� על ידינו לעיל ראו על כ�   38
39

כ� היא . )מ" י–ההדגשות הוספו ( ) ליברמ�מהדורת(ח – זותהלכ, קידושי� פרק ג, וספתאת  
 הנראה ככל. ג, יא, ז, מציעא ז בבא ,במקבילה בירושלמי. י וינא והדפוס"גרסת התוספתא בכת

ירושלמי י אסקוריאל "ואילו בכת. י לייד�"וכ� היא גרסת כת, "ותנאו קיי�"נשמטו המילי� 
 – מאוששת גרסתנו בגרסו) ד"התשמ, ליברמ� אליעזר שמשו� רוזנטל ושאול ורתמהד (71 נזיקי�

ראו לעניי� זה , ]"י�['קיימ] ריו['ודב ":י"ספר המעשי� לבני א וכ� היא גרסת "ותנייו קיי�'"
בקרב הראשוני� ). �"תרה( 40, 33 )ב( אתרבי�" מעשי� לבני אר� ישראל" אפשטיי� 'יעקב נ

פסקי , כר� ג,  התוספתא המובא בירושלמי נית� למנות את האור זרועהגורסי� תוספת זו בנוסח
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 מעמתת התוספתא בי� תנאי שיפטור את האישה לבל תיפול לפני יב� א� ימות בהלכה ז

ו� תנאי הבטל מחמת היותו כנגד האמור בתורה בשל הניסי, בעלה בלא להשאיר לה בני�

תנאי , כסות ועונה, ובי� תנאי המבקש לפטור את הבעל מחיובו בשאר, לעקור את די� הייבו�

ממקור תנאי זה עולה תמונה הפוכה , כלומר. שכ� מדובר בתנאי ממוני, התק� ואינו בטל

עליה ש, לרבות התפיסה האמוראית בתלמוד הבבלי, תפיסה ההלכתית הרווחתמהלגמרי 

ובלת רואה בתנאי לביטול רכיב העונה דוגמה להתניה התפיסה המק. נעמוד בהמש�

משמע ממקור זה לא רק שאי� תנאי זה נכלל בגדר מתנה על , מפורשת כנגד האמור בתורה

אלא תנאי זה הובא בתוספתא בהנגדה לדי� זה תו� הוצאתו במפורש , מה שכתוב בתורה

הלכה ז , ת זו לזומקריאת שתי הלכות התוספתא הסמוכו. קרו� הלכתי זהימתחולתו של ע

שלאור פרשנות פנימית , המובאת בסתמא בהלכה ח, נית� להסיק בדעת רבי יהודה, והלכה ח

עליו נית� ש, רכיב דיספוזיטיביהוא רכיב העונה , של המקורות התנאיי� לדעת רבי יהודה

,  סיכומ� של דברי�40.להתנות כדר� שנית� להתנות על רכיבי השאר והכסות הממוניי�

 ולא לכל , נית� להתנות על רכיב העונה נתונה במחלוקת תנאי� לפי התוספתאהשאלה א�

�  .הדעות התנאה מעי� זו פסולה על הס

   נית� להתנות על חובת העונה–הרובד האמוראי . 2

   סוגיות הירושלמי)א(

 נית� להתנות בשעת שעליו הרובד התנאי את רכיב העונה כרכיב דיספוזיטיבי תפיסת

כפי שעולה ,  אי� הוא נופל בתחומו של מתנה על מה שכתוב בתורהולפיכ�, הנישואי�

, ואכ�. ישראלית� האר�אומצה כתפיסה המרכזית של הספרות האמוראית , מגרסת התוספתא

מצטט הוא את נוסח , ככל הנראה, מעיו� בסוגיות התלמוד הירושלמי עולה שבסוגיה אחת

  . חודית זו כתפיסה הנורמטיביתובשתי סוגיות נוספות מייש� הוא קביעה יי, התוספתא

 המשמשת מקור 41, מציעאבבבא משנה על את דיוננו בסוגיית הירושלמי שנסבה נפתח

 המאפשר לשומר חופש התנאה להפחית או וזיטיבילתפיסת מוסד השומרי� כמוסד דיספ

 
לעדי נוסח עקיפי� נוספי� הגורסי� כ� ראו שאול ליברמ� .  שאסעי�,  פרק ז,בבא מציעא

  ).ג"תשלה (27הערה , 947 קידושי� תוספתא כפשוטה
לשו� על אשגרת ה. א� כי יש לסייג את מסקנת הדברי� שמא מדובר באשגרת לשו� בלבד  40

, התוספתא עוסקת א� ורק באפשרות ההתנאה על רכיבי הממו�, כלומר. 55 ש"נעמוד לקמ� ה
א� , אפשרות זו אכ� קיימת. ואילו רכיב העונה הובא בטעות ולאחר יד בלבד, השאר והכסות

טוט הלכתי כזה או  שהרי לאורו לא נית� לראות בצי,מוב� שטיעו� שכזה בעייתי מעצ� טיבו
 ולעול� יש מקו� לבעל די� לטעו� שמקור הלכתי , וא� כ� אי� לדבר סו�,אחר מקור בר סמכא

 . אשגרת לשו�הואשאינו עולה בקנה אחד ע� דעתו 
41

 .יא ,ז בבא מציעא, משנה  
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 השמירה השונות קטגוריות פי עלולעצבו , להגביר את רמת אחריותו לנכס שבשמירתו

 של מתנה על מה יקרו� ייחודה של משנה זו שהיא מעלה בסתמא את הע42.רההקבועות בתו

 43.ג" העולה במשנתנו רק במקו� אחד נוס� בדעת רשביקרו�ע, שכתוב בתורה שתנאו בטל

  : וכ� מובא בירושלמי על אתר

תנאי , בתורה תנאי ממו� תנאו קיי�] וב['תני כל המתנה על מה שכתו

 את מקודשת לי על הריאמר לאשה  כיצד.  של ממו� תנאו בטל44שאינו

 46].ותנאו קיי
[הרי זו מקודשת ,  שאי� לי� עלי שאר כסות ועונה45מנת

 ותנאו 48]מקודשת) [מגורשת( הרי זו 47,שא� מתי לא תהא זקוקה לייבו�

   50].מ" י–ההדגשות הוספו [ 49בטל

 
42

 משה פיינשטיי� :לפרטי דיני� שוני� בעניי� יכולת השומר להתנות על היק� שמירתו ראו  
 ).א"התשמ (מז, לח , ימוריה" ח להיות פטור משבועה ומתנה להיות כשואל"נה שבעני� מת"

 .על פי המפתח' התנאה'ר� בע) ט"תשנה( שומרי�: חוק לישראלביתר הרחבה ברו� כהנא 
43

 .א, ט כתובות, שנהמ  
וכ� בהמש� הדברי� . "את שהוא"נכתב " קיי� תנאי שאינו"י אסקוריאל תחת המילי� "בכת  44

וכ� .  מהותיי�שינויי� שאינ�, "לה' התנה עמה ואמ" –מובא " אמר לאשה "–תחת המילי� 
הוס� בכדי להעצי� את , שככל הנראה, "לא שאר ולא כסות ולא עונה"בהמש� הגירסה היא 

; ג, נט, ב, אקידושי� או בהשפעת המקבילות הירושלמיות , שלילת� של שלושת רכיבי� אלו
  .39 ש" הלעיל ,י"מעשי� לבני אספר הרסת יוכג ,ב, ל ,ח, כתובות פה

שא� "קוד� המילי� ' על מנת' –י אסקוריאל הוספו בפתיחת הפיסקה הבאה המילי� "בכת  45
וכ� העיר יששכר . הוספה שנועדה להאחיד את לשו� הצעת� של שני התנאי� השוני�, "מתי

שבירושלמי שלפנינו נשמטו המילי� , )ג"תשמה" (על מנת"ה "ד, מו סדר נזיקי� עלי תמרתמר 
 .'תני'ו' על מנת'

י "ואילו בכת, וכ� היא גירסת דפוסי ונציה" ותנאו קיי� "י לייד� חסרות המילי�"בגירסת כת  46
ספר גירסת , כאמור, וכ� היא', ותנייו קיי� '–בגורסו אסקוריאל מאוששת תוספת מילי� אלו 

מבי� . 39 ש"לעיל ה, ראו לעניי� זה אפשטיי�, ]"י�['קיימ] ריו['ודב "– י"המעשי� לבני א
ה "ד, א"ע, כתובות נו, א"חידושי הרשב: בי� היתר, הראשוני� הגורסי� תוספת זו נית� למנות

ר או; )צ ורשא"ד ,מ יונה"ר' מהד ("תנאי", אות ת, העיטורספר ; " זו מקודשת ותנאו בטלהרי"
שערי תורת  רבינובי�  כ� העיר זאב וול�. שאסעי�, פרק ז, פסקי בבא מציעא, גכר� , זרוע
 .שכ� היא הגירסה הנכונה, )ש"תה( 493 ישראל�אר�

ועונה לאו דבר : "א במספר מקומות בחידושיו לבבלי הוסי� וכתב כ�"שהריטב, מעניי� לציי�  47
, "ט שלא תהיי זקוקה ליב�של ממו� הוא הי ניהו דבר שאינו של ממו� על מנת שלא תצטרכי ג

ראו לעניי� זה חידושי , י או בנוסח הדפוסי�"א� שעניי� הגט אינו מאושש בא� אחד מכת
 . קיזסימ�, א"ת הריטב"בתשובתו בשו, בבא מציעא ובבא בתרא, א לסוגיות כתובות"הריטב

 שג� ,ש�, 39ש "לעיל ה ,תוספתא כפשוטה ,ליברמ� בספרות המחקר יש לציי� להערתו של
העתיק , שככל הנראה, ולכ� משער הוא, אינו מלשונו של הירושלמי" הי ניהו"הלשו� 
בסוגיית חופש ההתנאה שנית� בידי . א מראשו� קדמו� אחר שכ� פירש את הירושלמי"הריטב

 יב� במקרה של נפילה לפני, בי� היתר,  ולפיו"קידושי� לזמ�"בני זוג להתנות מראש על 
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נות ניצבת התפיסה הנורמטיבית המאפשרת לבעל להת 51,ג� בבסיסה של סוגיית הירושלמי

 המשנה. ולעקור את חיובו בעונה כדר� שבידו להתנות על חיובי הממו� של השאר והכסות

בעלה מתשמיש פוחתי� לה בכל שבוע מכתובתה ב קובעת שאישה המורדת 52כתובותב

. ואילו לבעל המרד� מוסיפי� על כתובת אשתו שלושה דינרי� בשבוע, שבעה דינרי�

שהואיל ואישה מחויבת לבעלה בעשיית ,  בר חנינההירושלמי מנמק קביעה זו בש� רבי יוסי

, ואילו הבעל המרד�, לפיכ� מנכי� לה בכל שבוע כנגד� שבעה דינרי�, שבע מלאכות הבית

 מוסיפי� לו כנגד� – כסות ועונה,  שאר–שאינו מספק את שלושת חיוביו הבסיסיי� לאשתו 

נו של ב� זוג שממילא אינו וכי מה יהיה די, על קביעה זו מקשה הירושלמי. שלושה דינרי�

וכבעל שהתנה , כאישה שהכניסה לבעלה שפחות שיעשו בעבודות הבית, ממלא חובות אלו

מה הועילו "שא� כ� , וכי אנשי� אלו לא נקנוס כספית, ועקר את כלל חיוביו כלפי אשתו

הגע עצמ� שהכניסה לו עבדי� הרי אינה חייבת  ": וזה לשו� הירושלמי53?"חכמי� בתקנת�

 הרי אינו חייב לה 55 שהתנה עמה לא שאר ולא כסות ולא עונה54הגע עצמ�.  כלו�לו

 
 Yehezkel Margalit, Temporary Marriage – A  ראו.לייבו� ייפקעו הקידושי� מעיקר�

Possible Solution to the Problems of Mesorevet Halizah and Agunah, JEWISH L. ANN. 
(forthcoming). 

, ברמ�לי(בידי המעתיק או בידי יד אחרת , ככל הנראה, "מגורשת"המילה  י לייד� נמחקה"בכ  48
וזאת א� שמדובר בגרסה משובשת שאינה ) שהתיקו� נעשה בידי הסופר עצמו, משער, ש�

 ."מקודשת"י אסקוריאל הגרסה היא "וכ� בכת, "מקודשת"שייכת לענייננו ותחתיה תוק� כדי� 
נית� למנות בי� היתר את הראשוני� " מקודשת"לעדי נוסח עקיפי� מבי� הראשוני� הגורסי� 

תשובה "ה "ד, יז סימ�,  בחלק ,�"ועליה� יש להוסי� את תשב, 46 ש"הב לעילהמובאי� 
  ".פליאה

 .ז , זכתובות, ירושלמי  49
אלא שבמקור זה ,  קידושי� דלעילאלכאורה לפנינו ברייתא מקבילה המצטטת את תוספת  50

בכ� שמקדי� הוא את משכל הוא את סדר ההלכות , ראשית –התהפ� פעמיי� סדר ההלכות 
ג� בהלכה האחרונה מהפ� ומקדי� הוא את די� ההתנאה , שנית.  בתוספתא להלכה זהלכה ח
יש להשיג על מראה הפני�  לפיכ� .כסות ועונה קוד� להתנאה על עניי� הייבו�, על שאר
 ).מ" י–ההדגשה שלי " (כצורתההתוספתא "שהירושלמי מביא את , שפירש

 .ח, כתובות ה, ירושלמי  51
 .ז, ה כתובות, משנה  52
 ".ופרי�"ה "ד, לשו� קרב� העדה ,51ש "לעיל ה  53
 הטרח את עצמ� –פעמי� רבות משמעו בלשו� ציווי , להשתמשבטרמי� זה מרבה הירושלמי   54

� ואול). ו"התשט(' יגע'בער� , קח,  כר� דערו� השל� קאהוט 'כפי שביאר חנו� י, להבי� זאת
בהקשר שלנו מתאי� יותר לפרש טרמי� זה בלשו� קושיא ולא בספרות המחקר עמדו על כ� כי 

' מבע, 39 ש" הלעיל ,תוספתא כפשוטה, כדר� שפירשו ליברמ�, במשמעות של ציווי או פירוש
 .ערכו ב)ט"תשסה (הטרמינולוגיה של הירושלמי וראו בהרחבה ליב מוסקובי� .895

שהרי אי� , ועונה מיהא בכדי נסבה ": חידש לענייננו,א, כתובות סגב המאירי בפירושו למשנה  55
שהובא אגב גררא בעקבות מרידת , יש להשמיט את רכיב העונה, כלומר". תנאי מועיל בה
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שכדר� שנית� להתנות על חיובי ממו� ,  תפיסת הירושלמיעל שוב נמצאנו למדי� 56".כלו�

רכי הבית וכחובת הבעל כלפי אשתו בשאר וכחובות אישה לבעלה בצ, שוני� בחיי הנישואי�

  . ל את חיובו בעונהכ� נית� לבעל להתנות ולבט, וכסות

 א� ש� בהמש� המשא ומת� 57,קידושי�ב ה שבה ועולה ג� בסוגיוהנחת יסוד ז

 וזו לשונה 58.מתערערת ומסויגת קביעה גורפת זו, לראשונה בסוגיות הירושלמי, התלמודי

יה יהעוסקת בשאלה א� נית� לקדש אמה עבר, הקצרה והסתומה של סוגיית הירושלמי

 אד� אשה ומתנה עמה על מנת שלא 59נושא הוא: והא תני "–עודי� בתנאי שלא יהיו עליה יי

?  לא תניי גו� הוא60ועונה, ניחא שאר וכסות. יהא לה עליו לא שאר ולא כסות ולא עונה

המניחה , בקושיית הירושלמי שוב מצוטטת ברייתא". אמר רבי חייה בר אדא תיפתר בקטנה

 וכי עונה אינה ,רושלמי תמה על כ�א� הי, א� היא את אפשרות ההתנאה על רכיב העונה

 
בעניי� ההבאה . הבעל מחיובו בשאר וכסות שה� כנגד מעשי ידי האישה ולכ� הוא קרוי מורד

וברבות הזמ� נהוג , יש לבאר שיש ביטויי� ומושגי� שהפכו להיות מעי� מטבע לשו�אגב גררא 
 אשגרא זה אי� הוא מתאי� כלל לעניי� –בו הובא ביטוי ש בו ג� א� במקרה המסוי� להשתמש

שהפ� לאשגרת , בעניינו של החירש" אשגרת לשו�"הירושלמי עצמו עומד על עניי� ה. הנדו�
לית כא�  ":)ב, עג, ה, מגילה ב, ירושלמי(עדותו של רב חסדא כ, "שוטה וקט�, חרש"לשו� 

 חידושי  ראו למשל. ביסוד זההשתמשוראשוני� שוני� ". אחרש באשגרת לשו� היא מתנית
גרושה "וכ� עלה עניי� זה באשגרת הלשו� ". ואי� זה"ה "ד, א"ע, בבא בתרא עז, �"הרמב

 וראו עוד ."'מתני"ה "ד, ב"ע,  נויבמות, א" חידושי הריטב למשלכפי שהעיר על זה, "וחלוצה
 ). ו"התשל( שעז–שעה,  כר� טויה תלמודיתדאנציקלופ "חלוצה לכה�"לעניי� זה 

56
הגע עצמ�  "–א� כי בחילו� לשו� קל ,  עגסימ�, ירושלמי זה צוטט בתשובות חכמי פרובינציה  

, פרשה נב, ראשית רבה וראו במקבילה בב– ..."שהתנה עמה שאי� עליו שאר כסות ועונה
אשר נער� לאחר התלמוד , לא למותר לציי� כי מדרש בראשית רבה). וילנאמהדורת ( יבפסקה 

הנה כי . י קדו�" מדרש אהוא, )לקראת סו� המאה החמישית לספירה, ככל הנראה(הירושלמי 
שמסורת אר� ישראל הכירה בתוקפ� של תנאי� שנועדו , נמצאנו למדי� ממקור קדו� נוס�, כ�

 . לרבות חיובו בעונה, את חיובי הבעל השוני�לעקור 
57

 .ג, נט, ב, אקידושי� , ירושלמי  
מבאר שהואיל ושלושת הבבות של הירושלמי " בעונה"ה "ד, תו' מבע, 45 ש" הלעיל, תמר  58

, �כמסקנת מחקריה� של חוקרי� שוני, נכתבו וסודרו בשונה מסידורו של הירושלמי כולו
היה נית� להציע שלפנינו עוד סתירה בי� עריכות שונות של , משה עסיס ועוד, כיעקב זוסמ�

). א"תרצה (תלמודה של קיסרי� שאול ליברמ� :ראולתמיכות מחקריות בטיעו� זה . הירושלמי
שא� היא מצדדת ביכולת ההתנאה על רכיב , שהצעה זו קשה לאור סוגיית כתובות, מוב�

לתופעת הסוגיות המוחלפות בירושלמי .  תמר שלפנינו סוגיות מוחלפות לפיכ� מסיק.העונה
לכלל תופעה זו ; )א"תשנה (19) א( סתרבי�" סוגיות מוחלפות בירושלמי"ראו ליב מוסקובי� 

שאול ; )1962 (279–276 בבלי וירושלמי: מבואות לספרות האמוראי�אפשטיי� ' ראו יעקב נ
ובמחקריו השוני� של ) א"תרצה (20 סכת נזיקי�ירושלמי מ: תלמודה של קיסרי�ליברמ� 

  .חיי��יהונת� ע�
  .י לייד�"וכ� היא גרסת כת  59
 ."ועונה" כראוי לותוקנה "מה"י לייד� נמחקה כא� המילה "בכת  60
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"�תיפטר "על כ� מתר� רבי חייא ?  לא נית� להתנות עליה"תנאי ממו�"שבשונה מ, "תנאי גו

שלעול� נית� להתנות על ,  כלומר יש לסייג את קביעתו הגורפת של הירושלמי,"בקטנה

 חופש שלגבי אחת מה� אי�, � א� מדובר בקטנה או בגדולהיאלא יש להבח, רכיב העונה

  .התנאה שכזה

ששלילת יכולת ההתנאה על עונת , כפרשני הירושלמי על אתר, מחד גיסא נית� לפרש

 הואיל ומניעת עונה ממנה גורמת לה צער לא נית� להתנות על .אישה אמורה דווקא בגדולה

הואיל ואי� לה צער במניעת ש, מה שאי� כ� כאשר מדובר בקטנה. כ� ולמנוע ממנה זכות זו

שדווקא ביד גדולה ,  מאיד� גיסא נית� לבאר להפ�61.ית� להתנות עליה ולבטלהנ, עונתה

ובה עסקו כלל סוגיות הירושלמי שאפשרו חופש התנאה , ניתנה האפשרות למחול על עונתה

שאי� ביד אביה , ואילו הברייתא ששללה אפשרות התנאה עסקה בקטנה, על רכיב העונה

א� אביה אינו יכול למחול . צער מעי� זה לאביהשהרי לא הקנתה התורה , למחול על עונתה

ממילא אי� בעלה יכול להתנות עמה במעמד זה שהוא נושא , על עונתה במועד קידושיה

על הקשר , בפרק ה, כפי שנעמוד בהרחבה בהמש�, אותה על מנת שאי� הוא מחויב בעונתה

ה ממצעת נית�  דע62.בי� שלילת יכולת ההתנאהלההדוק הקיי� בי� שלילת יכולת המחילה 

.  המקיי� את ההסבר הראשו�63,�" בפירושו לרמב"פרשת המל�"למצוא בפירושו של בעל 

מדובר בתנאי שאי� לקטנה עונה דווקא בתקופת אמנ� אלא שהוסי� הוא סייג וקבע ש

  . א� ודאי שתנאי לביטול עונתה בגדלותה אינו מועיל, קטנותה

 
וכ� צידד המשנה  " תיפתרומשני"ה "ד, קידושי� א, לירושלמיכ� פירש קרב� העדה בפירושו   61

שקטנה לא , "תיפתר"ה "ד, ש�,  פירש הפני משה לזהבדומה.  הלכה א,טופרק , אישות, למל�
אבי עזרי בפירושו לפסק מ ש� "אלעזר מ למשל, וכ� פירשו אחרוני� רבי�, ת לה מעונתהכפא

כתב שדווקא ,  דסימ�, אב� העזר,  ב חלקת בני� שלמה"שו; הלכה י, פרק ו, אישות, �"הרמב
 א� לואפי, ואילו בגדולה, נתה בלב של�בקטנה שאי� לה צער הגו� נית� לומר שמחלה על עו

 ת" שו;אנו חוששי� שהיא בושה הימנו ולא גמרה למחול בלב של� על עונתה, אומרת שמחלה
הסיק בצורה גורפת יותר שבקטנה הואיל ולא אכפת לה  , כסימ�, אב� העזר,  כר� ז,ישכיל עבדי

מה שאי� כ� גדולה .  העונההרי מעיקרא לא חל על בעלה חיוב, ואולי ג� אי� לה צער, מעונתה
ואי� הוא יכול להפקיע עצמו מכ� , הרי שבעלה מחויב לה בחיוב זה, שיש לה הנאה בעונתה

 .אי� להש ובי�  לה צער בכ�יששבי� 
,  יטקידושי�(' המקנה'ו) ו, סט, חרו�אנטרס קו( "ההפלאה"ראו על כ� פנחס הורבי� בחיבוריו   62

בהסבר זה מצדד ג� הבני . י� את ההסבר הראשוניהדוחה מכמה טעמ, ")'בתוס"ה "ד, ב"ע
ש "על פירוש זה כתב רמ. הלכה י, פרק ו, אישות, �"ושו לפסק הרמבבפיר, כר� א, אהובה

ואמת ) מ" י–אלוקי� חיי� (=ח "והמה דברי א "–הכה� בהגהותיו לירושלמי על אתר 
 ושמעו� , ריבסימ� , ולקח ,אב� העזר, ת שבט הלוי"שווכ� צידד בפירוש זה , "בירושלמי למבי�

שדווקא בקטנה , )ח"תשנה ( רלאעל מסכת קידושי� משאת המל� דיסקי� בפירושו שהמ
א� שאומרת היא , א� בגדולה, שאביה הוא המקדשה והוא המוחל על עונתה מועילה מחילתו

  .אי� מחילתה בלב של�, שמוחלת על עונתה
 . י הלכה, ופרק, אישות, פרשת המל�  63
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יתכ� י, פרק זה� ביקשנו לסקור בתתאות�שלאור סוגיות הירושלמי השונות , לטעמנו

המכיר בחופש התנאה על רכיב , נית� להסיק על דעתו הייחודית הכללית של הירושלמיש

שעמה התנה הבעל שהוא ,  שהמקור שלפנינו עוסק בנערה גדולההיות, בנוס�. העונה

הפירוש המסתבר , לדעתנו, אשר על כ�. יש לצדד בפירוש השני דווקא, מקדשה בלא עונתה

 כי רק בידי אד� הנושא הואלסיכו� סוגיות הירושלמי , א� כי איננו היחיד האפשרי, ביותר

שהרי א� תחפו� היא בכ� יכולה , נערה גדולה נית� חופש התנאה להתנות ולבטל את עונתה

ואילו אד� הנושא נערה קטנה אינו יכול להתנות עמה לבטל את . היא למחול על עונתה

שהרי אביה זכאי ברווחי� הממוניי� , כול למחול על צער גופהעונתה כדר� שאי� אביה י

  64.א� לא בצער גו� מעי� זה, מחמת הקידושי� בלבד

   סוגיות הבבלי)ב(

התפיסה המסורתית סוברת שהבבלי שולל לכאורה את יכולת ההתנאה על , כאמור לעיל

ידושי� תפיסה רווחת זו מניחה שהבבלי גרס שמחלוקת התנאי� בתוספת ק. רכיב העונה

אי� מי שחולק וסובר , לכאורה, ואילו על רכיב העונה, נסבה א� ורק על רכיבי השאר והכסות

  .שנית� להתנות ולבטל חיוב זה

 תעלה 65,שבה� צוטטה מחלוקת תנאי� זו, בדיקה יסודית של כלל סוגיות הבבלי, ואול�

ציטטו מחלוקת  שכ� הסוגיות הבבליות ש,את המסקנה שאי� כל אישוש לקביעה מסורתית זו

, רבי מאיר ורבי יהודה, זו עסקו א� ורק בהסדרת דעותיה� העקרוניות של התנאי� החולקי�

  . א� סוברי� ה� שעקרונית נית� או לא נית� להתנות על חיוב ממוני שתוקפו מהתורה

מעול� לא קיי� הבבלי כל דיו� בדעתו של רבי יהודה בשאלה א� , א� למיטב בדיקתנו

ודאי שלא עלתה כל קביעה פוזיטיבית או א� .  כלול בגדר דבר שבממו�רכיב העונה אכ�

יתר .  התניה עליו בטלה�ולכ, שלדעת רבי יהודה אי� העונה בגדר דבר שבממו�, אמרת אגב

אמירה הקרובה לענייננו נית� למצוא רק אגב דיונו של הבבלי בתניות , ככל הידוע לנו, על כ�

וכ� מעלה . ח הדברי�וכפי שציטטנו בפת, ט לאשתואות� מתנה הבעל בנתינת גש, שונות

   :בפשטות הבבלי

מתנה על ] אומרי�) כאשר אנו[=(אמר רב אדא בריה דרב איקא כי אמרינ� 

מה שכתוב בתורה תנאו בטל כגו� שארה כסותה ועונתה דהוא קא עקר 

 
בשולי הדברי� . ז– דאות,  צוסימ�, חלק א, ת דברי מלכיאל"שו וח הדברי� ראו ג�לתובנה בר  64

 בו אינו עולה בקנה אחד להשתמש כדר� שהירושלמי רגיל "תיפטר"נציי� שפשטו של הטרמי� 
, 54 ש"לעיל ה,  על כ� ראו מוסקובי�.ע� האפשרות הפרשנית המוצעת על ידינו בגו� הדברי�

  .בערכו
  .ב"ע, בבא בתרא קכו; א"ע, ש� צד; ב"ע, בבא מציעא נא; ב"ע, ראו במקבילות קידושי� יט  65
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אלא אמר רבינא כי אמרינ� מתנה על מה שכתוב  ]...עוקר) הבעל(שהוא [=

) הוא(שודאי [= בטל כגו� שארה כסותה ועונתה דודאי קא עקר בתורה תנאו

  66]...עוקר

 לראות בניי� אב לשיטתו העקרונית של הבבלי בשאלת אי אפשרא� לטעמנו ג� בסוגיה זו 

המעלה , שכ� מדובר בסופו של דבר ג� בסוגיה זו בדיו� כללי בלבד, מעמדו של רכיב העונה

מתנה על מה שכתוב הקרו� יבשאלת גבולותיו של הע, א� כי חשובה ביותר, חלוקה עקרונית

 רכיב הוא א� לא שמענו ג� מסוגיה אמוראית זו כל ראשית ראיה לכ� שעונה 67.בתורה

 שהדברי� נאמרו בשיטת רבי אפואד וייתכ� מא. שעליו לא נית� להתנות לדעת רבי יהודה

חיובי� אלו בגדר דווקא מהכללתו הגורפת של הבבלי את שלושת , יתר על כ�. מאיר בלבד

דעה , רבי יהודהשל  ולא 68מדובר בכלל בדעתו של רבי מאיר, מתנה על מה שכתוב בתורה

חר� מסקנתנו .  דיוננומושאואי� היא מלמדת דבר וחצי דבר על , שנדחתה מההלכה

נקבל את , לצור� המש� דיוננו בלבד, המערערת את התפיסה הרווחת בבבלי, המחודשת

כעת נעבור . לילת הבבלי את יכולת ההתנאה על רכיב העונהההנחה המקובלת בדבר ש

להצעת הסבר מחודש להבדלי ההשקפה התלמודיי� לאור הצעת� של תפיסות משפטיות 

  69.שונות של התלמודי� את מוסד הנישואי�

 '? שותפות עסקית' יחסי האישות או – עיקר מוסד הנישואי� )ג(

. וני� לדי� מתנה על מה שכתוב בתורהבמקו� אחר עמדנו על שני ביאורי� אפשריי� ש

   :הוא זההראשו� 
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 .ב"ע, גיטי� פד, בבלי  
מעיו� בסוגיה ובפרשנותה מאוששת ההנחה שעיקר הדיו� אינו מתמקד כלל בשאלת מתנה על   67

א הפגיעה בכריתות אלא דווקא בשאלת היסוד של הסוגיה כולה והו, מה שכתוב בתורה
 . בי� אשתוללכרות בינו , שאותו התנה הבעל בתנאי� שוני�, המלאה שצרי� הגט

שהעלה , יג תירו� הדברי� לדעת שמואלב מסו" ע, בבא מציעא נא, בבליואכ� בסוגיית  68
א� נעקר בוודאות די� התורה א� לאו בדעתו ,  של הבבלי חלוקה זו בשאלהבעקבות הסתמא

 .של רבי מאיר בלבד
69   �טע� על הבמקו� אחר אנו סוקרי� בהרחבה הסברי� שוני� למחלוקת התלמודי� נוס

, עליו נית� למחולש, "רכיב ממוני"המקובל ולפיו המחלוקת נעוצה בהגדרת רכיב העונה כ
, אי� מדובר ברכיב שכזה, ואילו אליבא דהבבלי, לדעת הירושלמי,  ולבטלו עליולהתנות

נית� למצוא בספרות הפרשנית שההסברי� השוני� . תנות עליוולפיכ� לא נית� למחול או לה
עקירת חובת העונה מעיקרה או ; לתלמוד ה� מקור חובת העונה מהתורה או מדרשת חכמי�

חובת ;  עיקר הנישואי� או חיוב העולה מה�–חובת העונה ; שלילת יכולת המחילה עליה
 .77–73' בעמ, 7ש "לעיל ה, Margalitראו  על כ�,  חוב או חיוב–העונה 
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אד� המבקש להטיל תנאי כנגד : חוסר האפשרות לשנות מוסד משפטי קיי

דברי התורה ובתו� כ� לשנות ולעצב מחדש מוסד משפטי קיי� כאשר ברי 

התורה מאיינת את אמירתו ואי� בידו , הוא שהוא ישנה את המוסד הקיי�

עוד המעשה שעליו מוסב התנאי בצורה חזיתית כלומר כל . לעשות כ�

אי� תנאו קיי� מדי� מתנה על מה , ובאופ� ישיר הינו מוסד משפטי קיי�

  70...שכתוב בתורה

יקל בידינו להגדיר את רכיב העונה לדעת הירושלמי כחיוב דיספוזיטיבי שנית� שבכ� ייתכ� 
.  עליה�או למחול וניי� ולבטלו כדר� שנית� להתנות על שאר החיובי� הממ עליולהתנות

,  גופוחיוב מעיקר הנישואי�יש לבאר שסבור הוא שחיוב העונה אינו , שכ� לדעת הירושלמי
,  כלומר71.בחיוב העולה מסטטוס הנישואי�אלא בדומה לחובות הבעל בשאר וכסות מדובר 

כל רכיב שאינו נתפס כחלק בלתי נפרד מגופו של מוסד משפטי , לדברינו בהסבר הירושלמי
כוונתנו לא . "דבר שבממו�"יוגדר , הקיי� בתורה אלא כחיוב הנגזר או נלווה עליו

�אלא מדובר , במשמעות הצרה של המושג כרכיב מוניטרי שנית� לפדותו או להמירו בכס
הואיל ואי� הוא חלק אינהרנטי מהמוסד , עליו נית� להתנותשברכיב דיספוזיטיבי 

  .  על מה שכתוב בתורה ואי� הוא נכלל בגדר מתנה,הדאורייתאי
, נית� להציע כפיתוח נוס� לנימוק זה הסבר נועז יותר למחלוקת התלמודי�, לטעמנו

 .הלכתית של התלמודי� את מוסד הנישואי� ומהו עיקר תכליתו�והוא תלוי בתפיסה המטה
לפיה נית� להגדיר ששיטת הירושלמי את רכיב העונה נגזרת מתפיסה עקרונית וכללית יותר 

ולפיכ� נית� ,  שוני� במוסד הנישואי� כרכיבי� דיספוזיטיביי� וכדי� דבר שבממו�רכיבי�
ואי� התנאה על רכיבי� אלו עולה כדי� מתנה על מה שכתוב , להתנות עליה� ולבטל�

  . בתורה
מוסד הנישואי� , וכנגד התפיסה הרווחת בבבלי ובפוסקי�, אליבא דהירושלמי, לטענתנו

א� אי� מדובר בעיקרו של ,  אמנ� רכיב חשוב ומרכזיהואבו רכיב האישות ש מוסד הוא
 שכ� עדיי� עומד חיוב זה בשורה אחת ע� שאר החיובי� הממוניי� של ,מוסד הנישואי�

. הנובעי� והמתחייבי� מעצ� מעמד� האישי כנשואי� כדת משה וישראל, הבעל כלפי אשתו
בי� ממוניי� הדדיי� ולאו  מערכת חיוהואעיקר מוסד הנישואי� , לשיטת הירושלמי, כלומר

 
 בי� תלמוד בבלי ובי� תלמוד – בדיני המשפחה 'חופש חוזי�'"יחזקאל מרגלית על כ� ראו   70

לעיל , Margalit  ראוביתר הרחבה .)2010 (40 הערה, 814, 803כה מחקרי משפט " ירושלמי
 .89–81' בעמ, 7ש "ה

ספר הזכרו� דרכי " קניי� אישות וחיוביו"דוד מצגר  ;7ש "לעיל ה, או לעניי� זה ארנריי�ר  71
, בצד חיוב הבעל בעונה, מסטטוס הנישואי� נגזרי�, יוש� אל לב). א"תשמה(תנד – תנמנח�

 .נת לבעלהג� איסור האישה באישות לכל אד� אחר מלבד בעלה וכ� היותה מיוחדת ומזומ
 .21 ש"לעיל ה, לעניי� זה ראו גוסטמ�
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שעבוד בלבד הנובע / חיובהיא ולפיכ� ג� חובת האישות 72,דווקא מערכת אישות איסורית
  73.מהנישואי� והמוטל על הבעל בדומה לחיוביו בשאר וכסות

יקל בידינו לבאר כיצד לשיטת הירושלמי רכיבי� מרכזיי� שייתכ� , א� כני� הדברי�
 –עליה� נית� להתנות וא� לבטל� ש דיספוזיטיביי� ביותר במוסד הנישואי� ה� רכיבי�

לאור פרשנות אפשרית , דו וייתכ� מא,ירושת הבעל ;עיקר כתובה;  דיוננומושאכעונה 
שא� נית� לשיטתו לנתק את קשר הנישואי� , לירושלמי וממצאי המחקר של הגניזה הקהירית

דרי� על ידיו כענייני מוג, כאמור,  זאת הואיל ותנאי� אלו כול�74.על פי דרישת האישה
  . ולפיכ� נית� להתנות עליה� בהסכמה, ממו�

תפיסת הבבלי ובעקבותיו פסיקת ההלכה בקודקסי� ההלכתיי� נגזרת מתפיסת , מנגד
 חופש �ולכ, רכיב העונה כרכיב איסורי אינהרנטי לסטטוס הנישואי� כדת משה וישראל

�. ור שמקורו של רכיב זה בתורההדברי� ודאי אמורי� א� נסב. התנאה עליו נשלל על הס
 וכ� היא מסקנת מחקרנו שהוקדש לבחינת גבולות חופש ההתנאה הקיי� לאור מקורות

   :התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי
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הנישואי� מבחינה "משה דוד הר , למשל, לתפיסת עיקר הנישואי� כשותפות כלכלית ראו  
 37 ספר הכינוס השנתי למחשבת היהדות: משפחות בית ישראל" אקונומית לפי ההלכה� סוציו

". אקונומי אופטימאלי בלבד�ישואי� אלא אמצעי סוציושאי� הנ "–הסבור , )ו"התשל(
לסקירת� של התפיסות השונות של מוסד הנישואי� כפי שהדבר משתק� בתלמודי� ושאלת 

 KOPEL  למשלמידת השפעת תפיסות העול� הלא יהודי על עיצוב� של תפיסות אלו ראו

KAHANA, THE THEORY OF MARRIAGE IN JEWISH LAW 26–28 (1966); MICHAEL L. 
SATLOW, JEWISH MARRIAGE IN ANTIQUITY (2001) ; יהודי בבל בתקופת ישעיהו גפני

 Bernard S. Jackson, How Jewish is Jewish Family ;)א"תשנה (273–266 התלמוד
Law?, LV/2 J. JEWISH STUD. 201 (2004);  320–299 זכר ונקבה ברא�עדיאל שרמר 

 –' אפילו מצא אחרת נווה ממנה'"צבי � רוז�ישי ; את על ידיוובספרות הענפה המוב) ד"תשסה(
-JSIJ 3, 1 )2004( ,www.biu.ac.il/js/JSIJ/3 "מבט נוס� על עילות הגירושי� בספרות התנאית

2004/Rosen-Zvi.pdf. 
: בתו�, ד� ט,  כאסימ�, ת צפנת פענח דווינסק חלק א"שוב הצפנת פענח חוקר חקירה מעי� זו  73

א� חיובי הבעל לאשתו קנייני� גמורי�  בשאלה )ט"תשנה(שובות צפנת פענח ספרי שאלות ות
לזה בדומה . או שמא מדובר בשעבוד בלבד הרוב� על הבעל לספק את צרכיה של אשתו, ה�

כ "השו "":ובכוונת"ה "ד, ל סימ� ,קידושי�, )שקופ(העלה חידושי רבי שמעו� יהודא הכה� 
 עוד לעניי� זה ראו רבי אלחנ�".  הקדושי�יקר חלותהוא רק תולדה מחלות הקדושי� ואינו ע

אופי שעבוד הבעל והאישה "מיכאל אדרעי ;  כזסימ� ,קידושי� ,חלק א עורי�קב� שווסרמ� 
 ).ב"תשסה (145–121  בחמדת האר�" למעשה ידיי� ולעונה

ו באפשרות חשובה זתפיסתו הייחודית והשוויונית יותר של הירושלמי וכבר עמד פרידמ� על   74
כפי שהדבר משתק� היטב , של השוואת יד האישה ליד האיש בעילת גירושי� יחודית זו

 פרידמ� 'מרדכי ע  על כ� ראו למשל.בתנאי� השוני� שנשתמרו בכתובות האר� ישראליות
 MORDECHAI A. FRIEDMAN, JEWISH MARRIAGE IN;)ו"התשמ (53–52 ריבוי נשי� בישראל

PALESTINE 63 (1980). לפיו ג� לדעת הבבלי נית� היה לנתק את קשר שחקרי לטיעו� מ
 .2 ש" הלעיל, הנישואי� א� לאור דרישת האישה ראו וסטריי�
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ממקורות אלה עולי� לדעתי הבדלי השקפה בנוגע לשאלת חופש ההתנאה 
� כפי שהדבר בא לידי ביטוי בחופש חוזי. הקיי� בדיני המשפחה האיסוריי�

אמוראיי� האר� ישראליי� לעומת �רחב יותר הקיי� במקורות התלמודיי�
ביכולתו של הבעל להתנות על , זה המשתק� במקורות הבבליי� המקבילי�

על עיקר הכתובה ועל זכותו לרשת את ,  על חובת העונה–חיוביו השוני� 
עוד אוסי� ואטע� לאחר שאעמוד על תפיסה ייחודית זו של התלמוד . אשתו

שאכ� בידי , שאפשר לקבוע לאורה ולו מבחינה דוגמאטית, רושלמיהי
האישה לדרוש את גירושיה מבעלה מפאת שנאתה אותו בהתא� לתנאי 

כדר� שבעל יכול לגרש את אשתו מחמת שנאתו , שהוטל בעת קידושיה
   75.אותה

  מחילת האישה על זכותה לעונה. ה

  מבוא. 1

,  נכבד ומרכזי ביותר בכל שיטות המשפט עניי�הואעניי� מחילת חובות או שעבודי� 
בעניי� זה . ובכלל זה לא נגרע מקומו בעולמה של ההלכה היהודית, הקדומות כמודרניות

לרבות דיוני� בעניי� המחילה , מצינו שפע של דיוני� הלכתיי� בענפי המשפט השוני�
 76,רטיא� ללא כל ספק רוב הדיוני� נערכו בתחו� המשפט הפ, בתחו� שבי� אד� למקו�

שלטעמנו תחו� ענ� וסבו� זה טר� זכה ,  דא עקא77.ובכלל זה בתחו� דיני המשפחה

 
הבבלי אינו מאפשר חופש , ויודגש. 808' בעמ, 70 ש"לעיל ה, ראו על כ� בהרחבה מרגלית  75

 למותר לציי� שא� אל. ודאי לא על רכיבי� שאינ� ממוניי� לכל דבר ועניי�, התנאה רחב שכזה
שחופש ההתנאה שהיה קיי� , ישראלית�פרידמ� מסיק במחקרו המקי� על הכתובה האר�

שהפ� מהר ,  מקי� ונרחב יותר ביחס לנוסח הכתובה הבבליהואישראליות �בכתובות האר�
על כ� ראו .  שכזה היה נדחה על הס�ולפיכ� חופש התנאה,  לטקסט מקודש וקפואודמא

 . ש�, במחקריו השוני� המצוטטי� על ידינו
 143–141  שפתי ישני�דובב "הערות ומקורות בגדרי מחילה "סקיראו למשל עמנואל קוסוב  76

שמואל ; )ג"תשיה (30–28  יצחקבית"  מחילה כקבלהי�בענ"שטיינברג ' אפרי� מ; )א"תשלה(
יהודה זילברברג ; )ב"תשלה (פו–פה, כח– כזשבילי�" הקנאהויתור על זכויות או "הבלי� 

יוס� קנייבסקי ; )ו"תשמה (קל–קכג תורני קוב� :הלכה וכספי�" בדי� מחילה וחזרה בריבית"
 רכג–ריח תורני קוב� :הלכה וכספי�"  בעניי� ריבית קצוצה–בדי� מחילה בריבית "
חיי� שמואלבי� ; )ג"תשמה (פב–פ,  יבמוריה" בדי� מחילת רבית"קוטלר ' יוס� ח; )ו"התשמ(
 ).�"תשה (קעט– קעז הזכרו� למר� רבי חיי� שמואלבי�ספר "בדי� מחילה"

 עמאר משה ;)ב"תשמה (153–123 ג תחומי�" מחילת אשה על מזונות "יל�ראו למשל מרדכי א  77
שלמה צדוק ; )ט"תשמה (49–23 יט ספונות" מחילת אשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס"
 ).ס"תשה (175–168 א  שערי צדק"ר שאי� לו קצבהדב"
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וזאת למעט עבודת דיסרטציה אחת , שיסדור אותו דבר דבור על אופניו, למחקרו הראוי
  78.שנכתבה בעניי� המחילה במשפט העברי

 מתנה  שאלת גבולות– דיוננו למושאבדברי� הבאי� ננסה להניח קווי יסוד ראשוניי� 
 שכ� מתו� עיו� בסוגיות התלמוד – על מה שכתוב בתורה בהתנאה על זכות האישה לעונה

בי� לובעיקר בספרות הראשוני� מתברר שיש קשר אמי� ביותר בי� שאלת חופש ההתנאה 
הא� שעל פני הדברי� אי� קשר הכרחי בי� שני מוסדות , עצ� היכולת למחול על חיוב מסוי�

עבור לדיו� במקורות הראשוניי� נבקש לפתוח בציטוט מדבריו של קוד� שנ. משפטיי� אלו
כשלטעמנו תמצית , שעבוד/שעסק רבות בחיבוריו השוני� בעניי� מחילת חוב, שלו� אלבק

   :דבריו מגדירה את הקשר האמי� שבי� שני מוסדות אלו

תנאו , המתנה על מה שכתוב בתורה"שהכלל , מסקנת הדברי� היא אפוא
שבלב� אינ� מוחלי� על זכות ,  אומד� דעת בני אד�אינו אלא, "בטל

ואינ� , לפי שירדה לסו� דעת� שה� רוצי� בזכות זו, שהקנתה לה� התורה
   79.אלא אומרי� שה� מסכימי� מחמת אונס בלבד, גומרי� דעת� לתנאי

לבי� היכולת להתנות על מוסד משפטי מסוי�  הקשר שיש בי�בפתח דיוננו נבקש לבסס את 
לאחר מכ� נעבור מ� הכלל אל . לאור המקורות האמוראיי�, לת למחול עליושאלת היכו

שעסקו רבות בשאלת הבנת מהות הקשר שבי� חופש , הפרט לדו� בפרשנות הראשוני�
יכולת האישה למחול על  לבי�ההתנאה שנית� בידי הבעל להתנות ולבטל את עונת אשתו 

  .זכותה זו

  הרובד האמוראי. 2

 היכולת למחול עליו נית� לבי�ההתנאה על מוסד משפטי מסוי� על הקשר שבי� יכולת 

את זהות התנא האנונימי השונה את משנת בבא .  סוגיות בתלמוד הבבליכמהלעמוד לאור 

הקובעת שלא נית� לשנות את די� התורה ולמנוע מהב� הבכור ) המשנה , חרק פ(בתרא 

לזהות כדעת רבי ) ב"ע,  קכובבא בתרא( מבקשת סוגיית הגמרא ,� בירושהיליטול פי שני

 
, "דוקטור "תואר לש� קבלת חיבור ( במשפט העבריהמחילהעל כ� ראו ברו� כהנא   78

,  לא יהיה הנייר חסר�למע). 2006,  הפקולטה למשפטי�– האוניברסיטה העברית בירושלי�
ונציי� , "ויתור"במפתח בער� , 2 ש"לעיל ה, נציי� למיעוט המקורות בעניי� זה שהביא אלו�

למחקרי� שעסקו בצורה אגבית בלבד בעניי� המחילה ". מחילה"שלא נמצא ש� כלל הער� 
איתמר ורהפטיג ; 36ש "לעיל ה, בספרו שלו� אלבק המובאי�ראו מחקריו השוני� של 

 נחו� (נזיקי�: לישראל חוקאברה� שיינפלד ; )א"תשסה (אופיה וסוגיה,  תוקפהההתחייבות
 חוק כהנא ברו�; 21 ש"לעיל ה, כהנא'; מחילה'פ המפתח בער� "ע) 1993, רקובר עור�

 ".מחילה"פ המפתח בער� "ע) ב"תשנה( ערבות: לישראל
  ."מחילה"בער�   פי המפתחועל 347' מבע, 36ש "לעיל ה, ראו על כ� אלבק  79
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לא נית� , אפריורית, מנגד. זאת שכ� הוא התנא הסובר שבענייני ממו� לא נית� להתנות. מאיר

שהרי כזכור הוא סובר שיש חופש , לזהות את התנא האנונימי שונה המשנה כרבי יהודה

בי א� הגמרא דוחה אפשרות זו ומעלה שג� ר. התנאה על ענייני הממו� הקבועי� בתורה

הואיל ואי� הבכור , שלא נית� להתנות על די� הירושה, יהודה עשוי להודות במקרה שכזה

כפועל יוצא מחוסר , משמע שככלל. מוחל על מלוא זכותו לחלקו הכפול בירושת אביו

וזו תמצית מהל� . ג� לא נית� להתנות עליו, האפשרות למחול על זכות או חיוב מסוי�

  :הסוגיה

דאי , יהודה] בי['כר] הא� נאמר שמשנתנו אינה=[לימא מתניתי� דלא 

יהודה האמר בדבר של ממו� תנאו קיי� דתניא ] בי['ר] שא�[=

 וקא 80יהודה הת� ידעה] בי['ר] תאמר[=תימא ] לו['אפי ]...שלמדנו[=

  81].ש� ידעה ומחלה כא� לא מחל[=מחלה הכא לא קא מחיל 

 ש� סברה הגמרא לקשור את דעת 82,בבא מציעאב הסוגיהלמסקנה דומה נית� להגיע לאור 

שמואל הסובר שנית� להתנות ולבטל בהסכמה את די� האונאה במכר לדעת רבי יהודה 

אנו שא� בדחיית הגמרא עולה בשנית היסוד . הסובר שנית� חופש התנאה על ענייני הממו�

ולפיו ג� דעת רב הסובר שלא נית� להתנות על האונאה עשויה לעלות בקנה , מבקשי� לבסס

שכ� הואיל ובהתנאה על חיוב של שאר וכסות יודעת האישה , אחד ע� דעת רבי יהודה

ת אונאה בעסקת יל לצפות שתהיה בעיוא� באונאה מי יכ. נית� להתנות על חיוב זה, ומוחלת

וזו .  לא היה מי שימחול על אונאה זו וממילא לא נית� להתנות על האונאה�ולכ, מכר זו

  : לשו� הסוגיה

רב אמר .  על מנת שאי� ל� עלי אונאה83:האומר לחבירו] מרנא[=איתמר 

רב ] הא� נאמר[=לימא . יש לו עליו אונאה ושמואל אמר אי� לו עליו אונאה

אמר ל� רב ...כרבי מאיר ושמואל דאמר כרבי יהודה דתניא] שאמר[=דאמר 

] אמר[=עד כא� לא קאמר . אפילו לרבי יהודה] אני שאמרתי[=אנא דאמרי 

ש� [=אבל הכא מי ידע דמחיל ,  הת� אלא דידעה וקא מחלהרבי יהודה

 
יהודה הת� אלא ' ר' עד כא� לא קאמ "– הגירסה היא 3�I-G ואסקוריל 95י מינכ� "בכת  80

 ".דידעה
, ואול�. א" ובדפוס פיזרו רע3�I-Gאסקוריל , 95מינכ� , 1337י פריז "גרסה זו מאוששת בכת  81

 גירסת רוב  תוקנה165י המבורג "ואילו בכת, "מאי ידע דמחיל"  הגירסה היא115י רומי "בכת
 ".מי מחיל "–י למילי� "כת

 .א"ע, בבא מציעא נא, בבלי  82
 וכ� הושמטו I II 9–7י פירנצה "הושמטו בציטטה הראשונה בכת" האומר לחבירו"המילי�   83

 .165י המבורג "ה בכתיבציטטה השני
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לא [=רבא אמר לא קשיא  84]...אלא שידעה ומחלה א� כא� מי ידע שימחול

  85...כא� בסת� כא� במפרש דתניא] קשה

הרואה באונאה רכיב , בהווא אמינא סבר התלמוד שרק דעת האמורא שמואל, כלומר

הגורס , עולה בקנה אחד ע� דעת התנא רבי יהודה, נית� להתנות עליו ולבטלושדיספוזיטיבי 

אחת , ואול�. התנאה�ינ ב�שכל רכיבי הממו� ה� דיספוזיטייבי� ולכ, בצורה רחבה יותר

ממדית זו מצדדת בכ� שג� דעת האמורא �מעלה הסוגיה בדחיית מסקנה חדשהאפשרויות 

עשויה , וולבטל  רכיב האונאהעלת התלמוד שלא נית� להתנות יהסובר נקודתית בסוגי, רב

שכ� באונאה הרוכש המתאנה אינו מודע לאונאה . לעלות בקנה אחד ע� דעת רבי יהודה

לאור התלות שאנו מבקשי� לבסס בי� יכולת המחילה . וממילא אי� הוא יכול למחול עליה

ממילא אי� המתאנה יכול להתנות ולבטל את ההונאה כדר� שאי� הוא , יכולת ההתנאהל

בה� ש וביתר המקומות ,דותכ� מאיי, ג� לדעת רב, ואול�. ל למחול עליהמודע לקיומה ויכו

  . ממילא יש ג� יכולת התנאה,יש יכולת מחילה

  ספרות הראשוני� ופסיקת ההלכה. 3

   ספרות הראשוני
)א(

יסוד ההתנאה עמד בפירוש המיוחס לרבינו גרשו� בסוגיית לעל הקשר שבי� יסוד המחילה 

על רכיבי הכסות והמזו� הממוניי� אישה עשויה למחול , לפירושו. בבא בתרא על אתר

מחמתה מתרצת היא לוותר לבעלה על שהנאה , בשעת נישואיה מחמת הנאתה שנישאת היא

לא נית� , ג� לדעת רבי יהודה, הואיל ואינה דבר שבממו�, מה שאי� כ� עונה. חיובי� אלו

  . על רכיב זהשהרי האישה אינה יכולה למחול , יהיה להתנות עליה ולבטלה

שאי� היורש יודע , ג� בהפקעת ירושה מבנו של אד�, קרו� זהי לאור ע, לזהבדומה

ג� לא נית� יהיה להתנות על הפקעת ,  הואיל ואי� הוא מוחל.שמפקיעי� את חלקו בירושה

א� ש� עולה הנמקה , � עולה פירוש דומה ביותר"רוש הרשביג� מפ. מלוא זכותו בירושה

אבל עונת תשמיש מצוה היא  "–תה של האישה למחול על עונתה כפולה לשלילת יכול

  86".הוא] וצער הגו�[=וצערא דגופא 

 
 מי ידע "מובא 165י המבורג "בכת, "מי ידיע דליחול" הגירסה היא I II 9–7י פירנצה "בכת  84

נ ואיל� "ואילו בדפוס שונצינו ר, "מה ידע דניחול" הגרסה היא 95י מינכ� "בכת, "דליחול
מדובר בגרסה , שללא כל ספק, "אבל הכא ידע דמחיל" ונשתבש ל"מי"נשמטה המילה 

 .משובשת
 .א"ע, בבא מציעא נא, בבלי  85
בתפיסת . "בדבר של ממו�"ה "ד, ב"ע, בבא בתרא קכו, � בבלי"ראו על כ� פירוש הרשב  86

 �בבא , רושיו לסוגיות התלמודי בפי"עליו לא נית� להתנות כבר קדמו רששהעונה כצער הגו
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  :שכ�, � את הנימוק לכ� שלא נית� להתנות על ירושת ב�"וכ� מחדד הרשב

פ "מה הנאה יש לו לב� שימחול ואע] כא� מי מוחל[=אבל הכא מי מחיל  ...

ה להכעיס את אביו ולא רוצ] שאינו[=ששתק הב� אי� זו מחילה דאינו 

  87].שמוחל[=מי ידע דמחיל ] גורסי�[=גרסינ� 

כדר� שמקובל בתלמוד לפרש , אי� לפרש את שתיקתו כהסכמה, ג� א� שותק הב�, כלומר

 וכל שתיקתו נועדה שלא , ודאי שאי� הב� מוחל בלב של�כי 88,שתיקת אד� כהסכמה

, לאור פירושו. ו בירושת האב מתרצה הוא לשלילת מלוא זכותשאי�להכעיס את אביו על 

, ואכ�. לגרוס אותה� אי� "לשיטתו של הרשבשו" מי ידע דמחיל"מיותרת בגמרא הפסקה 

  . דיוננומושארוב� המוחלט של הראשוני� מצדדי� בטע� המובא בסוגיית הגמרא 

מחלוקת  ולפיו 89,אותו יחדדו בהמש� ראשוני� רבי�ש� מבליע בפירושו חידוש "הרמב

 קידוש אישה על מנת שאי� לה שאר כסות ועונה נעוצה בהבנת משמעות התנאי� בשאלת

ולכ� ,  לרבי מאיר משמעות הדברי� היא התנאה על עצ� הדי� מהתורה–תנאו של הבעל 

ואילו רבי יהודה סובר שאי� הבעל מבקש . תנאו בטל מדי� מתנה על מה שכתוב בתורה

תו תמחל לו על חיובו בעונה כלפיה אלא מתנה הוא שאש, לעקור בתנאו את עיקר די� התורה

� שג� התנאה מפורשת שהאישה תמחול "לאור פירוש מחודש זה מפרש רמב. ותנאו קיי�

 
, ב"ע, קידושי� יט ;"בדבר שבממו�"ה "ד, א"ע,  צד ש�;"רבי יהודה"ה "ד, א"ע,  נאמציעא

ה "ד, ב"ע,  נוכתובות ,רשו ראשוני� רבי� נוספי� כתוספותיוכ� פ". בדבר שבממו�"ה "ד
ת פרשנות זו לדחיי"). גרסינ�"ה "ד, �"ב בדפי הרי"ע, כה(קידושי� במסכת  �" והר"ושמעינ�"

שמשמעות התנאי היא , השוללי� את האפשרות" הרי זו"ה "ד, א"ע, כתובות נו, ראו תוספות
א� אי� , אלא יש לפרש שהיא אמנ� מוחלת בפועל, שאכ� מקדשה על מנת שתמחול לו

 האזורי ברחובות אחז בטע� של צער בית הדי�� שג� בשולי הדברי� יצוי. מחילתה מועילה
אזורי (תיק ראו   לעניי� זה.הגו� כנימוק לשלילת יכולת ההתנאה על העונה כנימוק המרכזי

 ).ו"התשל (95, 82ר י "פד, 925/ג"תשל) 'רח
,  דייק המאירי לזהבדומה. "הת� קא מחלה"ה "ד, ב"ע, בבא בתרא קכו, � בבלי"פירוש הרשב  87

שא� אכ� היה ידוע ליורש רצונו של אביו לנשלו ממלוא , מלשו� הסוגיה" קדשהמ"ה "ד
שהרי , "מחיל) קא(הכא לא " אלא הגרסהא� אי� זאת ,  תנאו היה תופס�היה מוחל ולכ, ירושתו

 קא הכא לא"ה " ד,ב"ע,  לבבא בתרא קכו,א"וכ� גרס הריטב. מדוע שיתרצה למחול על ירושתו
 ".מחיל

בשולי . ב ובמקבילות" ע, סנהדרי� כט, בבליודאה בתלמוד ראו למשלעל שתיקת אד� כה  88
ראו על כ� ראוב� , הדברי� יצוי� שלא תמיד נתפסת בהכרח שתיקתו של אד� כהסכמה

 ).ז"תשכה(צו –צמחקרי� בדרכי התלמוד וחידותיו מרגליות 
, יטה מקובצתש, א"כרשב, א"ע, ראו לעניי� זה פירושי הראשוני� השוני� לסוגיית כתובות נו  89

בקרב . � וכ� בפירושי ראשוני� שוני� לסוגיות התלמוד המקבילות"רבנו קרשקש ושיטה לר
לכה ה, ופרק , אישות(את המשנה למל� , בי� היתר, האחרוני� האוחזי� בהסבר זה נית� לציי�

 ).ק יא"ס,  רטסימ�(ות החוש� וקצ) אלכה ה, טורק פ; י
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שהרי אי� זה עניינו לא של הבעל , לבעלה על חיוביו כלפיה בשאר כסות ועונה אינה תופסת

או ו עליסיו� למחול יולפיכ� כל נ, אלא שהתורה היא שחייבה את הבעל, ולא של האישה

ולראשונה עולה הפרדה , א� בהמש� דבריו מחדש הוא חידוש עקרוני. להתנות עליו בטל

מחילת האישה עשויה , א� שהתנאת הבעל ודאי שלא תועיל, ולדבריו, בי� שני מוסדות אלו

   :דווקא לתפוס

אבל משו� תנאי לא . נ דאי מחלה מדעתה בתר הכי מחילתה מחילה"ואה

ואכ� [= ...תתא ולא ליחייב בשאר כסות ועונהדרחמנא אמר ליכא דנסיב אי

אבל משו� תנאי לא . כ� הוא שא� מחלה מדעתה אחר כ� מחילתה מחילה

  ].שה ואינו מתחייב בשאר כסות ועונהשהתורה אמרה שאי� מי שנושא אי

וכ� מסיק הוא במסקנתו לאחר משא ומת� בצדדיו השוני� של די� מתנה על מה שכתוב 

   :בתורה

מ שלא אתחייב ל� שאר כסות " על מנת כמא� דאמר לה עכיו� דאמר לה

שאמר לה על מנת כמי שאמר לה על מנת שלא אתחייב [=ועונה דמי והא 

על מנת שתמחלי לי שאר  אבל. חייב לה] ל� שאר כסות ועונה דומה שהרי


סבר על מנת שאי� ל� עלי לאו ] ורבי מאיר[=מ "ור... כסות ועונה תנאו קיי

] ואי� זה ממנו[=ימחול לו ולאו כל כמיניה ] א� כ�[=כ "כלו� הוא אלא א

יהודה סבר בידו לומר שלא יתחייב לו שהרי מוחל ] בי['ור. שלא יתחייב לו

   90...ובדבר של ממו� יכול הוא למחול

� עשויה להתפרש היטב בעיקר לאור הסברנו הראשו� בטעמו "מסקנתו המחודשת של הרמב

 שהרי התנאה ע� האישה שתמחול על זכותה לעונה ,של די� מתנה על מה שכתוב בתורה

א� כי . ולפיכ� תופסת התנאה מעי� זו, אינה התנאה ישירה כנגד מוסד העונה האמור בתורה

סרו� בגמירות דעת בכל ניסיו� להתנות יהרואה ח, נו במחקר קוד�י הטע� השני שהעלמ�ג� 

ה אינה יוצרת בעיה  נית� לפרש שהתניה על מחילת האיש91,ולצאת נגד האמור בתורה

חמורה של גמירות דעת כדר� שיש לחשוש לאד� המבקש לעקור חזיתית את עצ� די� 

   :וכ� ביארנו טע� שני זה. התורה
שכ� אנו מניחי� , תנאי היוצא כנגד האמור בתורה בטל: חוסר בגמירות דעת המתנה

וו� לשנות משפטית פיקטיבית ולפיה האד� שהטיל תנאי זה ודאי שלא התכ�הנחה הלכתית

 
ההדגשות הוספו ( "הרי זו מקודשת"ה "ד, ב"ע ,רא קכובבא בת, �"חידושי הרמב: ראו על כ�  90

  .)מ" י–
 .70 ש"לעיל ה, מרגלית  91
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שהרי לא נתכוו� אלא , ולפיכ� תנאו בטל מחמת חוסר גמירות דעת, בדבריו את די� התורה
  .להפליג בדברי�

עליו לא שכנגד התפיסה הרווחת בספרות הראשוני� הרואה בעונה רכיב קוגנטי , ואול�
ש ל סיעת ראשוני� זו ומחדול וכו ודוחה מכ92א בפירושו לסוגיה"יוצא הריטב, נית� להתנות

נית� להתנות עליו ש רכיב הוא, כרכיבי השאר והכסות, שג� רכיב העונה, בעקבות הירושלמי
ואינו דבירושלמי פירשו דעונה דבר שבממו� ואיזהו דבר שאינו של ממו� כגו� שלא  "–

  ".תצטרכי גט שלא תהא זקוקה ליב� וכ� עיקר דכל הנאת הגו� נית� למחילה
עליו נית� ש רכיב דיספוזיטיבי הואב העונה א את דעתו שרכי"בשתיי� תומ� הריטב

א� ג� בשיטת הבבלי . עליה עמדנו לעיל בהרחבהש,  שיטת הירושלמי בעניי�–להתנות 
שנית� למחול על צער הגו� והוא כדבר , א, צג, בבא קמא, מסיק הוא מסוגיית הבבלי

מחול הואיל ובידה ל,  שהרי מדובר סו� סו� בצער גופה של אישה ובהנאתה93,שבממו�
  . ממילא א� נית� להתנות עליו ולעקרו כליל, עליו

 95ק" המהרי94;במרדכי לבבא מציעאא הובאה להלכה "לא למותר לציי� ששיטת הריטב
אלא שחידד שמועילה מחילת האישה על עונתה רק במקו� שהיא , הביאה בש� רבנו ת�

כ� הובאה . סת�שכ� בסת� כל עוד לא שמענו שמחלה אי� לתלות כ� ב, תומוחלת כ� מפורש
 לסיכו� 97. ויש מהפוסקי� שציינו לה בפסק ההלכה96,שיטה זו בידי ראשוני� נוספי�

   :סבורנו שהיטיב המשנה למל� לסכמה בלשונו הזהב, מחלוקת ראשוני� יסודית זו לנדוננו

� והטור ורבינו "ורבינו והר] פות['י והתוס"זאת תורת העולה דלדעת רש
א "והמרדכי והריטב] רבינו ת�[=ת "א� ר, ירוח� אי� תנאי מועיל בעונה

 
וכ� בפירושיו לסוגיות התלמוד " יהודה' ור"ה "ד, ב"ע , בבא בתרא קכו,א"חידושי הריטב  92

כ� הביא ". בי יהודהר"ה "ד, ב"ע,  יטקידושי�; "יהודה' ר"ה "ד, א"ע, בבא מציעא נא, השונות
 וראיית� מכ� שיכולי� תלמידי חכמי� לצאת ברשות "יש אומרי�"דעה זו המאירי בש� 

  .למסקנתו ה מההלכהאא� דח, נשותיה� תקופות זמ� ממושכות
, דיו� מעמיק יותר בסוגיית יכולת ההתנאה על צער גופו של אד� חורג מגבולותיו של מחקר זה  93

 ובמקורות המובאי� בידי 18–17 ,14–13' מבע, 78 ש" היללע, ראו לעניי� זה שיינפלד
 ).ג"תשנה, ש רפאל" רמהדורת(א בבא מציעא תלא "המהדיר לחידושי הריטב

,  ריגסימ�, א" ע, פגכתב המרדכי בכתובותוכ� .  שסטסימ�, א"ע, בבא מציעא פג, בבלי, מרדכי  94
 את מחק) אות כ, ש�(בהגהותיו ואול� הבית חדש , ת אשתושמועיל תנאי הבעל לבטל עונ

 .רכיב העונה ולא ש� לבו לשיטתו הייחודית של המרדכי בעניי� זה
95

 .שורש י, ק"ת מהרי"שו  
סבור שא� ) א"ע, נו, הובא בשיטה מקובצת לסוגיית כתובות(י מהדורא קמא "ג� רששייתכ�   96

 קבע רבנו מכא�. פורשות תועיל מחילתהא� תמחל מ, שסת� כ� אי� אישה מוחלת על עונתה
מ שתפטרי "ע'שא� מתנה אד� מפורשות בלשו� , ")הרי זו"ה "ד, ש� ,הובא בתוספות(אלחנ� 

  .יועיל תנאו' אותי מעונה
97

, אב� העזר, דרכי משה הקצר; יהלכה , פרק ו, אישות, �" לרמבלמל� משנהפירוש ראו למשל   
  .ק ה"ס, סימ� סט, אב� העזר, שמואל בית ;ק ח"ס, סימ� לח
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] בדומה לשאר[=מועיל בעונה דומיא דשאר ] סוברי
 שתנאי[=דתנאי ל "ס
   98. וכמו שכתבנו לעיל]למי[='מהירוש] וחיזוק
[=וכסות וחילייהו 

ה "ד, �"א בדפי הרי"ע, לא(ג� הנימוקי יוס� נדרש בפירושו לסוגיית בבא מציעא 
זה לאור חילוקו של רבא בי� אד� שפירש את תנאו על רכיב לחילוק עקרוני ") במפרש"

בו פורשה ההתנאה שרק במקו� , לשיטתו. בי� מי שסת� ולא התנה כ� מפורשותלהאונאה 
א� כל עוד אי� תנאי זה .  בידו למחול על אונאתו,שכ� מתו� שיודע הקונה, אזי תנאו קיי�

ממילא אי� בידו להתנות מעיקרא , המתו� שהקונה אינו יודע ואינו מוחל על האונא, מפורש
כסות ועונה עשויה למחול , רק אישה המודעת לזכויותיה לשאר,  לזהבדומה. על רכיב זה

  . עליה�

   פסיקת ההלכה)ב(

א� כ� מצינו , �"בשאלת יכולת האישה למחול על עונתה לא מצינו פסיקה מפורשת ברמב

מנע מקיו� חובתו כלפיה ילבעלה לההמגול� ברישיו� שנותנת אישה , פסק הקרוב לעניי� זה

שיו� זה שואבת את ישיכולת מת� ר, כפי שנעמוד על כ� בהרחבה בסמו�, דוייתכ� מא. בעונה

  :�"� פסק הרמבוכ. כוחה מעצ� יכולת האישה למחול על עונתה

 במה .האשה שהרשת את בעלה אחר הנישואי� שימנע עונתה הרי זה מותר

אבל א� לא , ר קיי� מצות פריה ורביהדברי� אמורי� בשהיו לו בני� שכב

מפני שהיא מצות עשה של , קיי� חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בני�

   99".פרו ורבו"' תורה שנ

יש , � כתב בלשו� פסקו שאת ההיתר נתנה האישה לבעלה אחר הנישואי�"הואיל והרמב

לפיכ� א� . הלדו� א� ההיתר למניעת העונה מהאישה אמור בדווקא וא� ורק במקרה ז

שכ� מחילתה על , ה הסכמה שכזו ללא תועיל, הקדימה ונתנה הסכמה זו עובר לנישואיה

או שמא היתר זה קיי� ג� א� נית� קוד� לביאה . זכותה לעונה מועילה רק לאחר הנישואי�

  . הסכמה מוקדמת שכזו טובה יותרש וייתכ� א� ,בברית הנישואי�

תית יותר בשל החשש שאי� האישה מוחלת בלב  בעייהיאה יהאפשרות השני, אפריורית

מחילה מוקדמת , בנוס�. נשאיאלא עושה היא כ� בעל כורחה בשל רצונה העז לה, של�

 שהרי כידוע ,שכ� היא בבחינת מחילה על דבר שלא בא לעול�, שכזו עשויה להיות בעייתית

מילא זכות  ומ,רק בדבר הקיי� בעול�, בדומה לקניי�, ההלכה היהודית מאפשרת מחילה

 �ולכ,  בבחינת דבר שטר� בא לעול�היאערטילאית של הבעל שאינה קיימת קוד� לנישואי� 

 
 .)מ" י–ההדגשות הוספו ( "זאת"ה "ד, יהלכה ,  ופרק, אישות, �"על הרמב שנה למל�מ  98
99

 .)מ" י–ההדגשות הוספו ( הלכה א, פרק טו, אישות, �"רמב  
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שהרי קוד� לנישואי� אי� לבעל כל זכות אישות . לא נית� למחול על זכות לא קיימת שכזו

   100.לכל הפחות מדברי חכמי�, בארוסתו וה� א� אסורי� לעניי� זה

, האישה לחזור בה ממחילתה הראשונית על עונתהעוד נית� להתחבט בשאלה א� יכולה 

בו הבעל עשה קניי� על מחילת אשתו לבל תחזור שוא� אפשרות החזרה קיימת ג� במקו� 

דעות הפוסקי� מסויגות יותר , מוב� שכאשר נעשה קניי� שכזה. בה מהסכמתה הראשונית

ה למחול דעת רוב הפוסקי� נוטה לאפשר לאיש, ומנגד 101,אפשרות לחזור ממנהל באשר

כל עוד אי� מדובר בעקירה תמידית של זכותה , לבעלה על עונתה לזמ� קצוב בלבד

  102.לעונה

  הרשאת האישה והסכמתה לפגיעה בזכותה לעונה. ו

  ספרות הראשוני� ופסיקת ההלכה. 1

   ספרות הראשוני
)א(

ציינו בפתח שהיבט נוס� של יסודותיה הדיספוזיטיביי� של חובת העונה עולה מדיו� 
, לצור� המש� דיוננו. קרנו בשאלת גבולות איסור יציאת הבעל מביתו בלא רשות אשתומח

למעט ההבדלי� , נקודת המוצא של הדיו� מתמקדת בהנחת היסוד המשותפת של התלמודי�

 
 וכ� צידד בדעה זו ,ש� ,�"לפסק הרמבלנימוק הראשו� ראו הלח� משנה בפירושו על אתר   100

 לנימוק האחרו� ראו .אות א,  לפסק השולח� ערו� על אתרהישועות יעקב בפירושו הארו�
דעה ממצעת נית� למצוא בדעת המשנה . ש�, �"לפסק הרמבהמשנה למל� בפירושו על אתר 

.  שגרס שעקרונית אי� כל תועלת במחילה קוד� לנישואי� אלא דווקא לאחר הנישואי�,למל�
יתנו שהאישה י יעשו א� טוב, �ובכל זאת א� חפצי� בני הזוג להסדיר זאת עובר לנישואיה

שהרי מקובלנו שאד� יכול , תמחל לבעלה שלאחר הנישואי� ייפטר הלה מחיובו בעונה
 יב והגהת סעי�, רט סימ�, חוש� משפט, ראו לעניי� זה טור, בא לעול�להתנות בדבר שלא 

  .ח סעי� ,ש�, ערו�א בשולח� "הרמ
והסיק " בדבר שבממו�"ה " ד,ב"ע, י� יטקידוש, ט"באפשרות הראשונה התחבט חידושי מהרי  101

הואיל ואי� מחילה מועילה , בתובנה זו מצדדי� אחרוני� רבי�. שאכ� יכולה האישה לחזור בה
 ראו למשל שלמה ילוז .לפיכ� בידה של האישה לחזור בה בכל שעה שתחפו� בכ�, לתמיד

ה יפשרות השניבא). ד"תשלה(סא – נספר רבי אליהו פרדס" עיכוב נסיעת הבעל למרחקי�"
 ,ת ישכיל עבדי"שו; ד"ד� קט ע, כב סימ�, ת אזני יהושע כר� א"כשו, התחבטו פוסקי� שוני�

 . דסימ�, אב� העזר,  אחלק, ת עי� יצחק"ובשו אות ג,  כזסימ�, יורה דעה, חלק ה
ת קול "שו; והלכה , ידרק  פ, אישות,�"למשל הבני אהובה בפירושו לפסק הרמבראו על כ�   102

ת "שו; ג"ד� כז ע, טז סימ�, כר� א, אב� העזר, ת שערי רחמי�"שו;  יאסימ� ,ב כר� ,אליהו
 . א"ד� קכא ע, ז סימ�, כר� א, משאת משה
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א� קיבל אד� את רשות אשתו ,  לפיה104. לבבלי103דקי� במסקנות בי� סוגיות הירושלמיה
עדר מביתו בשל יבידו לה, הקבוע לקיו� עונת אשתועדר מבית� א� מעבר לתקופת הזמ� ילה

  . עדרו של הבעל מביתוירשות אשתו חר� הפגיעה בזכות האישה לעונה בשל ה
פשטה של הסוגיה התלמודית עסק בהסדרת גבולות יציאת� של פועלי� מבית� 

 כדעת מי נפסקה –י� יהראשוני� נחלקו בחידושיה� על אתר בשת. בהסכמת נשותיה�

עדר� של יוכ� א� סוגיה זו מסדירה ג� את גבולות מת� רשות האישה לה, לה זוההלכה בשא

 הזמני� הקצובי� בשליה התקשו י המצדדי� באפשרות השנ105.תלמידי חכמי� מבית�

שוודאי עולות על , כיצד יצאו תלמידי חכמי� מחו� לבית� לתקופות ממושכות, בסוגייתנו

  .קציבת הזמ� המותרת ג� לדעה המקלה ביותר

 הראשו� של תוספות בפירוש� על אתרהקשר של דיוננו יש לציי� לתירוצ� ב

. שאכ� מדובר בסוגייתנו ג� בהסדרת יציאת� של תלמידי חכמי� מחו� לבית� 106,שחידשו

,  יצאו מבית� לרגל לימודיה��שחפצו שבעליה, אלא שנשותיה� של תלמידי חכמי� אלו

ויש לומר [=ל דהת� "וי "–ות� ולשדל� הסכימו וא� שמחו על כ� בלא שבעליה� נזקקו לפת

בלא פתוי היו שמחות שהיו בעליה� הולכי� ללמוד תורה ולהיות תלמידי חכמי� ] שש�

   ".נשאו שילכו ללמוד תורה] על דעת כ�[=ואדרבה אדעתא דהכי 

מכ� הסיקו תוספות שא� אישה התרצתה והסכימה מפורשות ליציאת בעלה התלמיד 

כדעת . ות מחו� לבית א� תקופת זמ� ממושכת לרגל לימודויכול הוא לשה, חכ� מהבית

ד אבל מי שתורתו "כתב הראב ":שא� נפסק להלכה בטור, ד"סיק הראבתוספות כ� ה

  107".יכול ליל� בכל מה שתת� לו רשותאומנותו 

סייג ,  ואול�108.ד צידד מספר רב של ראשוני�"ובדעת הראב' בחידוש� זה של התוס

לפיו הדיו� בגמרא נסב ש 109,ה"וני� נית� למצוא בחידושי הראלמסקנה גורפת זו של הראש

 
103

 .א,  ל,ה, כתובות ה, ירושלמי  
, )משנה ו, פרק ה(כתובות ה במשנההסוגיות התלמודיות מוסבות על . א"ע ,כתובות סב, בבלי  104

 דעות האמוראי� ה� א� יכולי� לצאת חודש מבית� . לעיל32ש "בטקסט הצמוד להשהובאה 
בתלמוד הבבלי . לאחר שהיה של חודש בבית� או שמא יכולי� ה� לצאת א� לחודשיי� ימי�

 בירושלמי  ואילו,ת הדעות בהתאמה בש� רבי שמואל בר נחמ� בש� רבי יונת� ורבומובא
 .הדעות ה� בש� רב ורבי יוחנ�

  . עוסימ�, העזראב� , עות השונות בעניי� זה ראו טורלסיכו� הד  105
106

 ".אלא אורחא דמילתא כמה"ה "ד, א"ע ,כתובות סב, תוספות  
107

 . עוסימ�, העזראב� , טור  
ה "ד, א"ע ,כתובות סב ,ש" הראכ� צידד בתוספות.  כטסימ�, פרק ה, כתובות(ש "כדוגמת הרא  108

ה "ד(א "הרשב; )ש המובא ש�"תב תלמיד הרא וכ� כ".אלא אורחא דמילתא בכמה"
שכל מה שיכול אד� לפתות את אשתו לתלמוד תורה , רושיוישהעלה באחד מפ, ")אורחא"

שא� נתנה , כתב' ויש מתרצי�'א בש� "הריטב; "וזה נכו� "–יכול הוא לצאת מביתו וסיי� 
 . �האישה לבעלה התלמיד חכ� רשות אי� כל נשיאת חטא ובראשוני� רבי� נוספי
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א� לא פירשה , בו האישה נתנה הסכמה סתמית לשהותו של בעלה מחו� לביתש מקרה על

א� ודאי שאי� , בתחימת גבולות היתר זה בלבד דנה הגמרא. במפורש לכמה זמ� התרצתה

  . הא� בהסכמת האיש, עדרות מהביתילדבר על היתר גור� וכללי לה

ואכ� ג� בפסיקת ההלכה נית� למצוא הסתייגות מיציאה ארוכה יתר על המידה של הבעל 

,  ראשוני�כמהכפי שנית� למצוא בפסיקת� של , מחו� לבית בשל הפגיעה בעונת אשתו

שהכל תלוי ברשות האשה ] א� על פי[=פ "אע ":שפסק, ז"הריא, ר אליה"כרבנו ישעיה ב

חודש אחד בבית רבו ושני חדשי� בביתו לכל חדשי הנכו� הוא שתרשה האשה את בעלה 

  110".השנה

מ� המקוב� נמצאנו נלמדי� שלכל הפחות לעניי� תלמוד תורה יכולה האישה לתת את 

 , לכל הפחותת זמני,שיו� זה יכול הבעליהסכמתה להפקעת מלוא זכותה בעונה ומחמת ר

  .מנע מלמלא את חובתו כלפי אשתוילה

   פסיקת ההלכה)ב(

. מנע מקיו� עונתהישביד האישה לית� רשות לבעלה לה, � פסק להלכה"הרמב, ילכאמור לע

   :� זה"שוב ונצטט פסק רמבלמע� הסדר הטוב נ

 112.אחר הנישואי� שימנע עונתה הרי זה מותר 111האשה שהרשת את בעלה

אבל א� , במה דברי� אמורי� בשהיו לו בני� שכבר קיי� מצות פריה ורביה

 
109

 אלא אורחא... התלמידי� יוצאי� שלא ברשות"ה "ד, ב"ע, ה לכתובות סא"חידושי הרא  
 ".וג� זה נכו� "–וסיכ� ' י� פירשוואחר'א בש� "וכ� כתב בשמו הריטב" דמלתא

 רבנו שלמה ב� סייג  בדומה לזה.) אברה� ליסמהדורת(אות י , הלכה ד, פרק ה, ז"פסקי ריא  110
א� כ� בדורות הללו שאי� " :פסקוד "דברי הראבמ) א(ש שפג " הרשבת"שו ב� דורא�"הרשב

מי שתורתו אומנותו איש שרוצה ליל� ממקו� למקו� בי� ללמוד תורה בי� שלא ללמוד תורה 
. וחושבת האשה שמא יתעכב יותר מזמ� עונתה הדי� נות� לכופו לתת גט לזמ� הראוי לעונתה

 .."..וא� הוא ברצונה תארי� לו הזמ� כמה שתרצה
א� רשותה של האישה מועילה דווקא כאשר היא  דיו� מעניי� שעלה באחרוני� עסק בשאלה  111

, לכאורה.  או שמא ג� א� בעלה פיתה אותה לכ� מועילה רשותה,הרשותהיוזמת של מת� 
ג� א� בעלה ביקש אותה לכ� והיא , מפשט לשו� הסוגיא עולה שמדובר בהסכמת האישה

 שרשות ,דייקו,  קנטסימ�, כר� ג, ת באר משה"כשו, ני�אחרוני� שו, ואול�. התרצתה לכ�
ואילו בפיוס מצד הבעל אי� לו , האישה תועיל דווקא כאשר האישה היא שיזמה את המהל�

שהרי היא מצטערת בלבה ורק מחמת הבושה , להתאחר אלא חודש בלבד כמסקנת הסוגיה
, ) תליתאהמהדורה( קח מ�סי, חלק ג, ת שואל ומשיב" שוכ� ראו. מסכימה היא ליציאת בעלה

שהדברי� אמורי� , לדעתו, ממנה משמעש, �"שהסיק באופ� דומה וראייתו מדיוק לשו� הרמב
 ".דהיא התחילה עמו ובזה ודאי מותר"דווקא כאשר 

 גרס בש� נוסחאות אחרות מכתב יד )הלכה א, פרק טו, אישות(� "פסק הרמב על מעשה רקחה  112
 שהרי ודאי שאינו ,� מסיק הוא שאי� מדובר בתנאי גמורמכ. "הרי זו מותרת" –� "משנת הש
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 עונה עד שיהיו לו בני� מפני שהיא מצות עשה לא קיי� חייב לבעול בכל

   113".פרו ורבו"' של תורה שנ

כל הממעט בתשמיש הרי זה משובח והוא  "...:פסק עניי� זה בהלכות איסורי ביאהוכ� שב ו

  115...." מדעת אשתו114שלא יבטל עונה אלא

כיצד , עליו עמדנו לעילש, � בהלכות אישות"הלח� משנה הקשה בפירושו לפסק הרמב

שא� היה הבעל מתנה ,  והרי מקובלנו,מנע ממנה מעונהיולה האישה להרשות לבעלה להיכ

בתירוצו השני שבה . שכ� לא נית� להתנות על חיוב זה, שלא יתחייב בעונתה תנאו בטל

יש להבחי� בי� התנאה , לדעתו. מוסד מת� הרשותלועולה ההבחנה שבי� מוסד ההתנאה 

לפיכ� . לפיה אי� האישה תובעת את זכותהשמנית גורפת על עיקר החיוב לבי� הרשאה ז

ממילא בכל , בו לא הייתה התנאה על עיקר החיובש, הנפקות תהיה שבמצב דברי� שכזה

וכ� . שעה שתחפו� בכ� האישה בידה לשוב מהרשאתה הראשונית ולעמוד על זכותה לעונה

] שכל זמ� [=ז"אלא שכ, אינה מחילה] ג� כ� שכא� ג�[=אי נמי דהכא נמי  ":כותב הוא

  116".שהיא אינה תובעת ונותנת לו רשות מותר לו להמנע אבל בידה לתבוע כל עת שתרצה

 
ולפיכ� א� ,  ולא דר� תנאי,אלא שהאישה מרשה לבעלה בעל פה ודר� רשות בעלמא, קיי�

 דומהוב.  שהרי היא לא אסרה את עצמה עליו,הבעל ירצה לקיי� העונה לא תמנע היא ממנו
לגורסי� גרסה זו משמעות . ה הרשות ביד,א� האישה תתבע מבעלה את העונה אחרי זה, לזה

  . והאיש אכ� פטור מחיוב העונה,הדברי� היא שאי� בכ� משו� די� מורדת
, אב� העזר, כ� פסק השולח� ערו�. )מ" י–ההדגשות הוספו ( הלכה א, פרק טו, אישות ,�"רמב  113

א� היתרו של תלמיד חכ� לצאת מביתו  באחרוני� התגלעה מחלוקת בשאלה.  וסעי� , עוסימ�
ראו לעניי� זה למשל בני . בו עדיי� לא קיי� מצוות פריה ורביהששות אשתו תק� ג� במקו� בר

שהרי רבי עקיבא ,  שצידד להיתר ג� במקרה זה וראייתו עמו,אהלכה , טורק פ, אישות, אהובה
הדעת נותנת כ� , לדעתו. ושאר תנאי� ואמוראי� יצאו מבית� א� קוד� שקיימו פריה ורביה

אב� , שולח� ערו�, רוכפי שנפסק להלכה בטו, ת פריה ורביהוד תורה ממצושהרי גדול תלמו
וכ� . שהאומר חשקה נפשי ללמוד תורה פטור מחובת פריה ורביה, ד סעי� , אסימ�, העזר

 , כחסימ�, אב� העזר חלק ג, ת אגרות משה"ואילו בשו.  אחרוני� נוספי�כמהצידדו בדעתו 
לסיכו� הדעות . כ� לצאת מביתו קוד� שקיי� חובה זודחה מסקנה גורפת זו ואסר על תלמיד ח

 .אות כט, ב" סט עד�, אוצר הפוסקי� כר� כהשונות שנאמרו בעניי� זה ראו 
מובא שברוב הדפוסי� הישני� של ) ורת פרנקלמהד (�"אות על פסק הרמבנוסחינויי בילקוט ש  114

 .ת סופר הואשטעו, גיו� נות�יכפי שהה,  והנראה,"אלא"� חסרה המילה "פסק הרמב
 .הלכה יא, פרק כא, יסורי ביאהא, �"רמב  115
 ובידה לחזור בה בכל עת , הדירההואכ� צידדו אחרוני� שוני� להלכה שמת� רשות האישה   116

פסקה ,  בסימ�, חוש� משפט,  גחלק, ת יביע אומר"ראו לעניי� זה למשל שו. ולדרוש את עונתה
  . ובאחרוני� רבי� נוספי�ג
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בשאלת הבנת מהותו של מת� רישיו� זה מצד האישה ושאלת יכולתה לחזור ממנו מצינו 

א� רשותה של האישה מפקיעה כליל את , נית� להסתפק,  אפריורית117.דיו� רבתי באחרוני�

ולפיכ� אי� היא יכולה לחזור , תכ� שהשעבוד פוקע באמירתה בלבדשכ� יי, שעבוד הבעל

לא תועיל מחילתה ,  אפילו מחלה במפורש, או שמא הואיל ומדובר בצער הגו�,בה כלל

בפרק זה נמקד את דיוננו באות� פרשני� ופוסקי� שגרסו שאי� . ויכולה היא לחזור בה

אלא מדובר במת� רשות בדמות רישיו� , הרשאת האישה כמחילה על חובו של בעלה כלפיה

   118.מנע מקיו� חובו בעונה כלפיהיאותו נותנת האישה לבעלה להש

י "ת יכולת האישה לחזור בה מהרשאתה נית� למצוא בתשובת מהרדעה השוללת א

כאשר .  ש� עלה דיו� באד� שאשתו הפצירה בו שלא ישמש עמה אלא לזמ� מרובה119,ווייל

א� כשהניח , שבע לעשות כדבריהיראתה שאי� הוא נשמע לה כעסה עליו וזירזה אותו לה

אגב דיונו . ותו לבל יעשה כ�חזרה היא בעצמה והניאה א, שבעיהלה את ידו על החומש לה

שהרי , י ווייל שאי� בעל זה משועבד עוד בעונת אשתו ונימוקו עמו"בשאלה זו מעלה מהר

כמסקנת סוגיית הגמרא וכפסק , בידה של אישה ככלל להרשות לבעלה למנעה מתשמיש

מאחר , כלומר. מה עוד כאשר מדובר בדיוננו במעי� מורדת שהיא שיזמה מהל� זה, ההלכה

  . שוב אי� היא יכולה לחזור מהסכמתה זו, רצתה האישה למנוע את עונתהשהת

 שהעלה א� הוא כאפשרות ,אפשרת חזרה שכזו היא של המשנה למל�דעה המ, מנגד

ולכ� נית� , אלא זהו די� עצמאי של מת� רישיו�, שאי� הרשאת האישה מועילה מדי� מחילה

   :ונווזה לש. לחזור ממצב זה בכל עת שתחפו� בכ� האישה

 
 הגבוה לערעורי� בשאלת יכולת בבית הדי�דיו� מעניי� ייחודי שנתגלע ציי� נבשולי הדברי�   117

טענה זו עלתה . בעל לחזור בו מהרשאה שנת� לאשתו ובכ� מחל על שעבוד גו� אשתו לו
, עדר תביעות שכתב בעל לאשתו ע� עזיבתו את דירת� המשותפת לצמיתותיבעקבות סעי� ה

את הנישואי� וא� ביקש לעכב את יציאת אשתו מ� אלא שהבעל חזר בו מרצונו הראשוני לפרק 
בית לאור השוואת דיו� זה לדי� אישה שמחלה על שעבוד גו� בעלה לתשמיש הסיק . האר�
ר "פד, 166/ז"תשי) גדול(ערעור  : ראו לעניי� זה. שהרשאה זו תופסת ולא נית� לחזור בההדי�

  . בסימ� ,ת"קוטי שויל, ת ישועות מלכו"עוד לסוגיה זו ראו שו ).ח"התשי (322ג 
, חלק ב, בתו� מי� עמוקי�, ח"ת ראנ"שו, דיו� שכזה נית� למצוא בתשובת רבי אליהו ב� חיי�  118

בי� מוסד המחילה ובי� מוסד מת� , א� בכלל, דיו� מעמיק בהבחנה הדקה הקיימת.  מדסימ�
אפשר בשולי הדברי� .  החורג מגבולותיו של מחקר זהזוקק מחקר עצמאי ומעמיק ,הרשות

עליו צרי� שבי� חוב אישי לעליו צרי� למחול ש� בי� חיוב ממוני י להציע שיש להבחאולי
, בית יעקב: הסתלקות ראולתנאי ול, להבדל שבי� מחילה. ו ולבטלורשות כדי להפקיע

 שלמה ; וסימ�, גיטי�, )שקופ(יהודא הכה� חידושי רבי שמעו� ; ו, בפירושו לכתובות סט
 " א� צרי� קני�–מחילה א� צרי� קני� ומחילה ונקיט שטרא . מועילמחילה בלב א� "שלוש 

) א"אזורי ת(תיק ; )ס"תשה (138 א קוב� מאמרי� בדיני ממונות הלכה ומעשה: שערי צדק
  ).ו"התשט (289ר א "פד, 4992/ד"תשי

 . אסימ�, י וייל"ת מהר"שו  119
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] נראה לי שא� שכתבנו שהאשה[=דהאשה  דא� שכתבנו ראה ליעוד נ

 אלא שכל ,יכולה להרשות לבעלה שימנע עונתה לא מדי� מחילה נגעו בה

אבל . זמ� שהיא אינה תובעת מותר לו לימנע מעונתה מאחר שנתנה לו רשות

   120.בעונתה] פשוט שמחוייב[=א� חזרה ותבעה פשיטא דמחוייב 

� בדיוק לשו� פסקו שכתב שהאישה שהרשתה " דיו� שבו דנו נושאי כלי הרמבמצינו, כאמור

 הא� מדובר בהסדר שלילי ולפיו א� תרשה –" אחר הנישואי�"את בעלה עשתה זאת דווקא 

 שתקדי� ותית� את מוטב או שמא דווקא ?האישה עוד קוד� נישואיה לא תועיל הרשאתה

 שכתב  את הפרישההאחרונה נית� למנות המצדדי� בדעה ע�. רשותה עוד קוד� נישואיה

 בכל זאת תועיל הרשאתה ,שא� שמתחילה נשאה כדי� בסת�, � הוא חידוש"שפסק הרמב

טוב יותר א� הייתה נותנת את הרשאתה עובר היה  משמע לכאורה ש,לאחר הנישואי�

   121.לנישואיה

ל אתר � ע" שבפירושו לפסק הרמבשוללי� נית� למצוא את המשנה למל�ואילו בדעות ה

שרשותה של , העלה כאפשרות לאחר דיו� ארו� שקיי� בהבנת הרשאת האישה מדי� מחילה

הרשאה קוד� נישואי� לא , א� ג� לאור הסבר זה. האישה מועילה דווקא מדי� הרשאה

 אשר על כ� לא יועיל לאישה ג� א� תקדי� ותית� את .שכ� מדובר בחיוב שטר� חל, תועיל

   :לשונווזו . רשותה עובר לנישואיה

דא� דנימא דמדי� , שוב התבוננתי בדבר וראיתי דהא לא קשיא ולא מידי

] מכל מקו�[=מ "נתינת רשות הוא מ] שזה לא קשה שא� שנאמר שמדי�[=

הרי זה דומה . אלא אחר שחל החיוב] מועילה[=נתינת רשות לא מהני 

לאומר לחבירו חצר זה לכשאקחנו אני נות� ל� רשות שתפתח עליו חלונות 

כיו� דבשעת נתינת , ]שפשוט שלא מועיל[=וכיוצא בזה דפשיטא דלא מהני 

   122.הרשות עדיי� לא חל עליו החיוב

 
 צידדו אחרוני� כ�. )מ" י–ו ההדגשות הוספ( "עוד"ה "ד, הלכה י, פרק ו, אישות, משנה למל�  120

  .ג 'מ ע,ד� מא,  יטסימ�, � מינ�"ת מהר"שוכדוגמת , דעה זושוני� ב
כרבי עקיבא איגר , י� אחרונכמהכ� צידדו בדעתו . ק יז"ס,  עוסימ�, אב� העזר, ספר הפרישה  121

וכ� ) מהדורה רביעאה (קח, כר� ג, ת שואל ומשיב"שו; ק א"ס, ש�, בהגהות לשולח� ערו�
ת תומת ישרי� "שואות ו בש� , סט סימ�, אב� העזר,  הגהות לטור,כנסת הגדולהבעל א הבי
 . קסזסימ�, )אהלי ת�(=

, דבריו הובאו בפתחי תשובה. )מ" י–ההדגשות הוספו ( הלכה א, פרק טו, אישות, משנה למל�  122
 .ק ה"ס,  עוסימ�, אב� העזר



  בהלכה היהודית הסדרת יחסי אישות בי� בני זוג בהסכמה  ד"התשע–ג"שעהת ז–ומשפחה במשפט 

541  

שכיצד יעלה על הדעת שהרשאה , בהמש� דבריו מתייחס הוא לדעת הפרישה ודוחה אותה

� "והרמב, והרי מדובר הלכה למעשה בהתנאה על חיוב העונה, קוד� לנישואי� מועילה

  123?� תנאי מועיל בנישואי�גורס כדעה שאי

  אחרית דבר. ז

תפיסת ההלכה את קיומ� של יחסי האישות בי� בני זוג שונה לגמרי מהתפיסה , כאמור

 המערכת המשפטית האחרונה מסיגה את גבולה ואינה :ליברלית�האזרחית, החילונית

, כדרכה בקודש, ההלכה היהודית, את מערכת היחסי� האינטימית" למשפט"מבקשת 

בפסיקת ההלכה למעשה , וכ�.  להסדיר לפרטי פרטי� ג� מערכת יחסי� אינטימית זומבקשת

שא� סנקציות , הנוהגת כיו� מקובל לראות בקיומ� של יחסי האישות חובה הלכתית גמורה

דבר העלול להגיע א� , הלכתיות בצדה כלפי מי שמסרב למלא חובתו זו בשותפות הזוגית

חר� כל זאת המחקר שלפנינו ביקש להעמיד לדיו� . י�לעילת גירושי� ולפירוק תא הנישוא

מחודש תזה מסורתית זו תו� ניסיו� לקרוא קריאה מחודשת של היסודות התנאיי� 

והאמוראיי� של חובת העונה ההלכתית ולהראות שג� המקורות הקדומי� ביותר של 

�קוגנטית אי� מדובר בחובה הלכתית , כלומר. ההלכה היהודית סובלי� פירוש אפשרי נוס

ברמה כזו , לפיה� נית� להתנותשוגמורה אלא מדובר במצווה בעלת היבטי� דיספוזיטיביי� 

  . על מצווה זו ולבטלה, או אחרת

הבבלי וההלכה . ביקשנו לראות בשתי קריאות אפשריות אלו מחלוקת בי� התלמודי�

מי רואה  התלמוד הירושל ולעומתו,הפסוקה בעקבותיו רואי� בעונה חובה הלכתית גמורה

�ג� סקירת הספרות הבתר, בנוס�. בה חובה רכה יותר בעלת סממני� דיספוזיטיביי�

מלמדת על סיעת ראשוני� , לרבות ספרות החידושי� והשאלות ותשובות, תלמודית

ואחרוני� שצעדו בעקבות שיטתו הייחודית של הירושלמי ואפשרו גמישות רחבה יותר 

 הטלתו של תנאי בקידושי� בדבר איו� חובת  א� באמצעות,בביטולה של מצוות העונה

וא� בעקבות מת� רישיו� לבעל להימנע , א� בשל מחילת האישה על זכותה זו, העונה

 קווי המתאר עלבכ� ביקשנו להתחקות . כדר� קבע או זמניתמקיומה של חובה זו 

 
פרשת  ;"כ"אח"ה "ד, ב" ע, ד� קטז,קה סימ�, כר� ב, ת זרע אמת"שועוד לעניי� זה ראו   123

, אב� העזר, כר� ז, ת ישכיל עבדי"רבה שוכ� העלה בחריפות . הלכה י, ורק פ, אישות, המל�
בעל המבקש לשאת אישה ולהקי� בית בישראל א� מתנה לפני נישואיו ש , יגסעי� , כסימ�

ורה ולהרוס הרי נראה בעליל שרוצה הוא לעקור דבר מ� הת, לבל יהיה חייב בעונת אשתו
לא רק שהוא בבחינת מתנה על מה , לדבריו. של עול� וקיומו שעליו מושתת העול�שובו יי

 ,שוב העול� ומלואו וכמוחה צל� אלוקי� מהאופקיאלא הרי הוא כהורס י, שכתוב בתורה
 .ולפיכ� תנאו בטל
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 משה הראשוניי� של גבולות חופש ההתנאה הקיי� בי� בני זוג הבאי� בברית הנישואי� כדת

בשונה מההסדרה ההלכתית , להסדיר את מערכת יחסי האישות שלה� באופ� פרטי, וישראל

זאת כנגד התפיסה ההלכתית המקובלת בדבר היות יחסי .  ופעמי� א� לעקרה כליל,הכללית

והדוגמה המובהקת לשלילת חופש התנאה כנגד מוסד , האישות עיקר� של הנישואי�

  .האמור בתורה


