
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס בהר בחוקותי

  
  

  גה ההנה עוד על גבולות במאבק על
 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  

אבנר . שנהרג בידי יואב ב� צרויה, ל לעונשו של אבנר ב� נר"  הבאנו שלשה הסברי� של חז� פרשת אמור �בשבוע שעבר 
  הסכ� שהבטיח ממלכה �בראשות דוד " ממשלת אחדות לאומית"חת� על הסכ� , ו של דברנהרג א� על פי שבסופ

  .שבה דוד יהיה המל� על כלל ישראל ואבנר יהיה לו כמשנה ושר הביטחו� שלו, מאוחדת
  .נביא שני הסברי� נוספי� לעונש, השבוע

  :בתלמוד הירושלמי מצינו
ַו,ֹאֶמר *ְבֵנר ֶאל י&%ב ָיק$מ$ ָנא " דמ� של נערי� שחוק שנאמר על שעשה, יהושע ב� לוי אמר... ?אבנר למה נהרג "

  ). א"א ה"פאה פ) (יד' ב ב"שמו..." (ַה1ְָעִרי� ִויַ/ֲחק$ ְלָפֵנינ$
  

על תמיכת ע� , נאבקו לאחר נפילת שאול בגלבוע, שמל� בחברו� על יהודה ואבנר שהמלי� את איש בושת במחניי�, דוד
במסגרת מאבק מסוג , מה� האמצעי� המותרי� בשימוש, השאלה שבה ד� הכתוב היא. ק היה לגיטימיהמאב. ישראל כולו

אחד המקומות החשובי� . גדודי� של שני המנהיגי� סבבו באר� וניסו לקבל תמיכה של השבטי� וראשי המשפחות. זה
). לט�לה' א ט"דבהי(של משפחת שאול יש לציי� שגבעו� היה מקומה .  ש� שכ� המשכ�, היה גבעו�, ביותר מבחינה לאומית

אבנר מציע להכריע את . האחד בראשות אבנר ב� נר והשני בראשות יואב ב� צרויה, ליד הברכה בגבעו� נפגשו שני גדודי�
בסופו של דבר נפלו . כ� יחס� ד� רב, לשיטתו. שאלת השליטה בגבעו� באמצעות קרב בי� שני� עשר אנשי ביניי� מכל צד

התברר שאי� זו הדר� . שהרי במלחמת אחי� אי� מנצחי� יש רק מפסידי�, בעה הלוחמי� זה בידי זהכל עשרי� ואר
השיטה שהתאימה להכרעה בקרב בי� הישראלי� לפלשתי� איננה מתאימה למחלוקת . בתו� הע�, להכריע במאבק פנימי

לשו� זו מוכיחה כי ". ָעִרי� ִויַ/ֲחק$ ְלָפֵנינ$ָיק$מ$ ָנא ַה1ְ: "ל מבקרי� את אבנר על הלשו� הקלילה שבה נקט"חז. פנימית
עיו� בפרק מוכיח זאת ג� . קל וחומר בידי אחי�, אבנר לא התייחס מספיק ברצינות לחומרה שבשפיכת ד� באופ� כללי

. ובנסיו� להורג, רד� אחרי אבנר,   אחיו הצעיר של יואב�עשהאל , ביו� הקרב שהתפתח בי� שני הגדודי�. מהמש� הדברי�
ְנֵטה ְלָ� ַעל "הוא מציע . מציע אבנר לעשהאל הצעה נוראה, שימנע בעתיד שלו� בי� המחנות, בנסיו� למנוע משבר  ,אבנר

יכול , רק מי שדמ� של נערי ישראל בעיניו הוא צחוק". ְיִמיְנָ� א& ַעל ְ/מֹאֶלָ� ֶוֱאחֹז ְלָ� ֶאָחד ֵמַה1ְָעִרי� ְוַקח ְלָ� ֶאת ֲחִלָצת&
  .על כ� נענש אבנר ולא זכה להיות משנה לדוד ושר הביטחו� של הממלכה המאוחדת. ה שכזולהציע הצע

  
  : ל"וז. המחמירה ע� אבנר עוד יותר, ש� בירושלמי מובאת דעה נוספת

י %ֶר� ַוִ,8ְַלח *ְבֵנר ַמְל%ִכי� ֶאל 7ִָוד 6ְַח6ָיו ֵלאמֹר ְלִמ"על שהקדי� שמו לשמו של דוד שנאמר ) אמר(וריש לקיש "
  ".  כתב מ� אבנר לדוד  "ֵלאמֹר 9ְָרָתה ְבִריְתָ� ִא6ִי ְוִה1ֵה ָיִדי ִעָ:ְ� ְלָהֵסב ֵאֶליָ� ֶאת 9ָל ִיְ/ָרֵאל

דוד אומנ� נמשח כמל� עוד ? הרי דוד עדיי� איננו מלכו של אבנר ומה הבעיה להקדי� את שמו, לכאורה הסבר זה קשה
עיינו בדברי (? ת הע� ומדוע אבנר חייב בכבודו כמל� ואסור לו להקדי� את שמו לשמוא� עדיי� לא זכה לתמיכ, בחיי שאול

אבנר ראה עצמו ראוי למלכות . אלא שצרי� להסביר את ההסבר הבא). א ובראשוני� ש�"הגמרא בסוגיא במסכת שבת נו ע
לכ� ג� הרשה לעצמו . וארהוא היה המל� בפועל ואיש בושת רק בת, ג� כשהמלי� את איש בושת. ושא� להנהיג את הע�

היה  � תו� ויתור על המקו� הראשו� �ג� כשהציע לדוד את הצעת האחדות ). ז' ש� ג(פלגש שאול �לקחת את רצפה בת איה
  . שא� להיות במקו� הראשו� וגילה את סודו בסגנו� כתיבתו, עדיי� בתו� תוכו. זה כנראה רק לכאורה

 כמו משה ולא למנהיגי� שרואי� עצמ� כמי שרק ה� ראויי� �ת עליה� ע� ישראל זקוק למנהיגי� שהובלת הע� נכפי
  .כ� פסל אבנר את עצמו להנהגה. להנהגה

  
  ,"מועדי� לשמחה לגאולה שלמה"שאנו מברכי� האחד את השני , דווקא בימי� אלה

  . היא כתר לראש� כמו משה ודודהה שיזכנו במנהיגי� שהענוו"הבה נתפלל להקב
  

   

   ל" זטילאשר וסר נ הרב"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב
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  כא בבא מציעא טו,  כב אייר טז
  

  שימוש חוזר בשטר
  הרב עופר לבנת

. לצור� הלוואה חדשה, בשטר חוב שכבר נפרע, הגמרא קובעת כי אי� לעשות שימוש חוזר) יז עמוד א(השבוע בד� היומי 

, לולי� להפגע שלא כדי�הרי בכל מקרה יהיה זה שטר מוקד� והלקוחות ע, א של שימוש חוזר בשטר"צרי� להבי� מה ההו

כל מי שיקנה קרקע מהלווה . שטר חוב יוצר שעבוד על נכסיו של הלווה. נחזור ונסביר בקצרה. כפי שהסברנו בשבוע שעבר

לכ� אסור לכתוב תארי� מוקד� בשטר . לאחר תארי� ההלואה צרי� לקחת בחשבו� כי הוא קונה קרקע שמשועבדת למלוה

עוד באותו יו� הוא . ובאותו יו� פרע את חובו, כלומר שאד� לווה וכתב שטר, ו תארי�הגמרא מסבירה שמדובר באות.חוב

נמחל "כיוו� ש, הגמרא אומרת שאי� להשתמש בשטר זה, לוקח הלוואה זהה והוא רוצה לעשות שימוש באותו שטר

    ".שעבודו

. לשטר ישנ� שני תפקידי�) ק א"חוש� משפט סימ� מח ס(ע "לדעת הסמ". נמחל שעבודו"הפוסקי� נחלקו בהבנת המושג 

, לכ�. התפקיד השני הוא ליצור שעבוד על קרקעותיו של הלווה לטובת המלווה. תפקיד אחד הוא להוות ראייה על ההלוואה

הכוונה היא רק , "נמחל שעבודו"משו� ש, כשהגמרא אמרה ששטר שנפרע אי� לעשות בו שימוש חוזר, ע"מסביר הסמ

עצ� העובדה , א� עדיי�. כבר נמחל, כיוו� שהשעבוד שהוא יצר,  זה אינו יכול ליצור שעבודששטר, לתפקיד השני של השטר

, כיוו� שאילו החוב היה נפרע היה צרי� המלווה להחזיר את השטר ללווה, שהמלווה מחזיק שטר בידו היא ראייה על חוב

לגבות מלקוחות שקנו קרקעות מהלווה לכ� המלווה לא יוכל . ולכ� ג� שטר שנמחל שעבודו יכול להוות ראייה על חוב

   ). נכסי� בני חורי�(=א� יוכל לגבות מנכסי הלווה , )נכסי� משועבדי�(=

ג� , כיוו� שהוא בטל לעניי� השעבוד. שאי� להפריד בי� התפקידי� השוני� של השטר, חולק וסובר) ק ב"ש� ס(� "הש

  .מנכסי� בני חורי�אפילו , הראייה שבו בטלה והמלווה לא יוכל לגבות באמצעותו

שחתומי� עליו שני  , ההלכה מבחינה בי� שטר. של הלווה" כתב ידו"עוד נחלקו הפוסקי� א� נית� לעשות שימוש חוזר ב

שטר כזה אומנ� ". כתב ידו"הנקרא , לבי� מסמ� אשר רק הלווה עצמו כתב אותו, היוצר שעבוד על נכסי הלווה, עדי�

לכ� אי אפשר לגבות , א� הוא אינו יוצר שעבוד, � לגבות באמצעותו מנכסי� בני חורי�משמש כראייה על קיו� החוב לכ� נית

כיוו� שג� בשטר כל הבעיה , הדבר פשוט שנית� לעשות בו שימוש חוזר) ש�(ע "לדעת הסמ. באמצעותו מנכסי� משועבדי�

אי� מניעה להשתמש פע� , ת ראייהוכל תפקידו הוא רק להוו, א� בכתב ידו שממילא אי� שעבוד, היא רק ליצור שעבוד חדש

 לשמש אפילו  ופסק כי שטר שנמחל שעבודו אינו יכול) כמבואר לעיל(ע "על א� שחלק על הסמ, )ש�(� "ג� הש. נוספת

א� , בטל ג� כראייה, הסברא היא כיוו� שרק שטר שבטל לעניי� השעבוד. ע"הוא מסכי� ע� הסמ" כתב ידו"ב, כראייה

חולקי� ) ק ג"ש� ס(וקצות החוש� ) א, ש�(ח "אמנ� הב. יכול לשמש שוב כראייה,  בו שעבודשמלכתחילה אי�" כתב ידו"

ה� של העדי� בשטר וה� , כיוו� שהחתימה, לדעת�. שנפרע אי� לעשות שימוש חוזר" כתב ידו"� ופוסקי� שאפילו ב"על הש

היא אינ� תקפי� וממילא אינ� יכולי� , יכיו� שנעשו על חוב אחר שכבר נפרע ולא על החוב הנוכח, של הלווה " כתב ידו"

  . לשמש כראייה על החוב החדש

ע הכוונה שאי� לגבות באמצעותו "לדעת הסמ. שטר שכבר נפרע אי� לעשות בו שימוש חוזר אפילו באותו תארי�: סיכו�

, בכתב יד הלווה. � אי� לגבות א� מנכסי� בני חורי�"לדעת הש. א� נית� לגבות מנכסי� בני חורי�, מנכסי� משועבדי�

ח וקצות החוש� ג� בו לא נית� לעשות "א� לדעת הב, ע נית� לעשות שימוש חוזר"� והסמ"לדעת הש, שאינו יוצר שעבוד

   . שימוש חוזר
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי� על פי די�

  

   המש+  זכויות הבעל בנכסי אשתו 
  אוריאל אליהוהרב 

מה שקנתה "כא� לא חלה תקנת חכמי� .  האשה אוכלת פירות ולא הבעל–ה י בעל"בשבוע שעבר הבחנו שמתנה שניתנה לאישה ע
  .השבוע נביא עוד שני מקרי� שאי� לבעל זכות בנכסי אשתו". אישה קנה בעלה

 המתנה בטלה דאמדינ� לדעתה שודאי לא –אישה שקוד� נישואיה רצתה להבריח נכסיה מבעלה ונתנה כל נכסיה לאד� אחר   .א
 :) עיי� קידושי� מט. ( רכושה לאד� אחרהתכוונה באמת לתת את כל

שכל נכסי� שלא ידע הבעל על קיומ� בשעה ,  אי� לבעל זכות בה�–א� על פי שבטלה המתנה וכשנישאה היו הנכסי� שלה 
  .שנכנסה לחופה לא היתה דעתו עליה� ולא תיקנו לו קני� בה�

  .וב� המלצה לסוג זה של יחסי ממו�אי� בכ� כמ. ועשו נכסי� אלו שהבריחה ממנו כנכסי� שאי� ידועי� לו
 –אחרי� שנתנו לה מתנה על מנת שאי� לבעלה רשות בה�   .ב

אלעזר בהסבר ' נחלקו ש� רב ששת ור. מ בדי� קני� בעל בנכסי אשתו"מבארת את מחלוקת חכמי� ור: הסוגיא בקידושי� כג
  . מחלוקת�

מ שתלבשי או " כגו� ע–תעשה בו דבר מסויי� רב ששת סובר שכול� מודי� שא� אמר הנות� אני נות� לאשה על מנת ש
  . אי� לבעל רשות במתנה כלל–' תאכלי וכד
אחרי� מפרשי� שהוא . כ ג� האשה עצמה לא קנתה אלא לעני� מה שנת�" במתנתו ואשייריש מפרשי� שהנות� , טע� הדבר

  . שא� יקח מאשתו תתבטל המתנה למפרע–מעי� תנאי המעכב את הבעל מלהשתמש 
מ הבעל קנה " לר–לקו התנאי� כשאמר הנות� על מנת שאי� לבעל� רשות אבל לא הגדיר מתנתו לשימוש מסויי�  לפי זה נח

  .שתקנת חכמי� שיקנה ואילו לחכמי� לא קנה, למרות רצו� הנות�
  .  לדעת כול� בטל התנאי וקנה–מ שאי� לבעל� רשות "אבל ע' אלעזר סובר שנחלקו רק בעל מנת שתעשי בו לפי� וכד' ר

מ שמה שתרצי תעשי לא "לרב דווקא שתהי נושאת ונותנת לפי� מהני אבל ע). פח(מחלוקת מעי� זו מצאנו ג� בסוגיא בנדרי� 
  .ואילו לשמואל בכל עני� אי� לבעל כלו�. מהני

ז  ודווקא על מנת שתתני לפי� מהני להפקיע את זכות הבעל שא–ת פוסקי� כרב "ד ור"הראב, נחלקו הראשוני� כיצד לפסוק
  .אינה מתנה גמורה

  .מ שאי� לבעל� רשות בה�"� סובר דמהני אפילו בשאמר מה שתרצי תעשי ובתנאי שג� אמר ע"ואילו הרמב
 הופקע הבעל מאכילת –מ שאי� לבעל� רשות או מה שתרצי תעשי "� והגאוני� סברי שדי במה שאמר הנות� ע"והרמב
  .הפירות

. � ולאמר את שתי הלשונות"� וכתבו שטוב לחוש לרמב"קק פסקו כרמבש וחלקת מחו"ואילו הריב. �"ע פסק כרמב" השו
  .ד ויאכל פירות"אלא שכתב שא� תפס הבעל יכול לאמר קי� לי כראב. וכנגד� פסק בית שמואל כמחבר

, שלה) הקר�(והגו� ) השימושי�( קנה הבעל את הפירות – א� נתנו לה כס� סת� –א� כ� אשה שקיבלה מתנה ליו� הולדתה 
  . אי� לבעל רשות במתנה–בדווקא ' מ שתקנה עמו תכשיט או בגד וכד"נתנו לה עוא� 

ההמלצה מצויה בשטר התנאי� העתיק ש� מצינו . כל זה מצד שורת הדי� ואוי לו לזוג שמנהל עניניו ע� יעו� משפטי הלכתי
מזו ולא זו מזה שו� הברחה בעול� רק ולא יבריחו ולא יעלימו ולא ינעלו לא זה , ל ינהגו יחד באהבה ובחיבה"ומעתה הזוג הנ"

  ).ספר נחלת שבעה שטרות סימ� ט" (ישלטו שניה� שוה בנכסיה�

  
  

  משפטי שאול
  ל "ראלי זצר מר� הגאו� הרב שאול יש"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

  . בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי�
  )לח� לקניה(   @80מחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור

  

  
  

 �  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי

   " גזית–אר� חמדה "י הדי&   בת רשת : פנו אל
  5379626 02: פקס       2158215 077: טלפו&

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  
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  )ד"מתו� ח(

  New York, USA                               ב                   "ארה, יורק  יונ
  ח"תשנ'ה, לולא

  . איו� גילוי פשעיו לשלטונותייד מעג& אשתו לית& לה גט עלכפיית 

  אלהש
מאוד חזק נגדו שלא " קל�"שיש לה , משיחותי עמה התברר. גונה במש� שש שני� מנסה ללא הצלחה להוציא גט מבעלהע

. ה גנבהיא מצאה תיק שמכיל תעודות נגד אחרי� שהבעל זיי� וכ� כרטיסי אשראי שהוא כנרא. חשבה עד כה להתשמש בו
פ ההלכה מותר "הא� הדבר תלוי א� ע? להגיש חומר זה למשטרה אינו מהווה עשוי שלא כדי� הא� האיו�, השאלה היא

וההחלטה לא ללכת היא מתנה בשבילו ודומיא במגרש בגלל הבטחת , שאז האיו� אינו עשוי, ללכת למשטרה) או חייבת(לה 
  ?האשה לתת לה כס�

  . שאשתו סיפרה לו שזינתה תחתיו והוא מאמי� לה�סיפר לפי תומו מחו� לבית הדינוס� לכ� יש להוסי� כי הבעל ב
  ".שלו� הבית"והעיכוב מצד הבעל לא מוסבר בשו� אופ� כנסיו� לחדש את " שלו� בית"מקרה זה אי� כל סיכוי לסידור ב
  
  שובהת
 יכ,  סדר היו� של פוסקי ההלכהמאבק בבעלי� המעגני� את נשותיה� הוא מ� הנושאי� הכואבי� שחייבי� לעמוד בראשה

וחשש� האמיתי לטובת עתיד האשה וצאצאיה מנוצלי� , 1יראת השמי� של הדייני� וחשש� מפני גט פסול והשלכותיו
  .ידי בעלי� רשעי�� לעיתי� קרובות לרעה על

, בר�.  עיגונהל כ� יש בדר� כלל להשתדל לשמור על קשר ע� הבעל ולנסות בדרכי נוע� לשכנעו לשחרר את אשתו מכבליע
  .ובלבד שזה לא יוליד חששות הלכיי�, יש לעשות כל מאמ� למצוא דר� להשגת גירושי�, צלחתא� דר� זו לא 

כמה ) שהמיסמכי� המרשיעי� יימסרו לידי המשטרה א� לא יסכי� לגרש(יש בשימוש באיו� האשה על הבעל , נדו� דיד�ב
  : לפי הסדר, את הפעולות הבאותלכ� יש לנקוט . 2כולל חשש לגט מעושה פסול, חששות

טובה ולנהוג כמנהג בני ישראל שלא לעג� את נשותיה� �לנסות לשכנע הבעל בדרכי נוע� לוותר על דרכו הלא  )א(
  .לטובתו בהווה ובעתיד, ובכ� יל� בדר� הישר והטוב, כאשר הזיווג לא הצליח

 שהוא מאמי� ו א� הוא עומד בהכרזת,הדי� ולברר�צרי� להזמי� את הבעל לבית, א� פעולות השכנוע לא יצליחו  )ב(
  .לאשתו שזינתה

מכיוו� שעצ� מסירת . 4ייחשב הדבר סני� גדול להקל, 3הדי� שהוא בטוח שזינתה�� הוא ממשי� לטעו� ג� בפני ביתא
  .6נית� להתיר איו� זה לעודד את הבעל לגרש, 5המיסמכי� למשטרה היא מותרת

הדי� כדי �לידי בית, מסור את התיק שמצאהתיש להקפיד שהאשה , 7ואיל ואנו בוני� על טענת הבעל שאשתו זינתהה
� האשה מוכנה לתת בשעת א.  9הדי�� ש להעדי� שעצ� נתינת הגט תבוצע לפני ביתי.8שהדייני� יהיו המאיימי� על הבעל

וטוע� שבאמת , ה� הבעל חוזר בו מהודאתו שהוא מאמי� שזינתא.  10יהיה היתר זה יותר מרווח, הגירושי� לבעל סכו� כס�
אבל אז תהיה הדרישה שהאשה תת� לבעל כס� , עדיי� אפשר להתיר את האיו� בשעת הדחק, 11נע בזהכאינו משו
  .12לעיכובא

וג� עדי� שלא להזכיר במפורש ; 13ש להעדי� שאד� אחר יביא לידיעת הבעל את העובדה שמיסמכי� אלה ה� בידי האשהי
האשה תסכי� , יש להניח שא� יסכי� לגרשהשו, מיסמכי� ה� בידי האשהאלא רק להזכיר שה, את ההסגרה למשטרה

  .*אי� שתי עדיפויות אלה מעכבות, בר�. 14להעביר אות� אליו
  

______________________________________________________  
  
ערו� "ו ו"קלד סק' אב� העזר סי" בית שמואל"עיי� (די� יהיה בטל מ� התורה �ידי בית�במקרי� רבי� ייתכ� שג� גט מעושה על   1

ידי זה להתיר אחר כ� את האיסור החמור של �ויש לשקול בכובד ראש כל היתר כפיית גט כדי שלא לבוא על, )ש� סעי� ג" השלח�
שאי� סיכוי שאשתו , שבו ברור לבעל, יש להדגיש שחלקי� מתשובה זו מתאימי� רק למקרה כמו שלנו. ע� אשת איש "נישואי�"

" אור שמח"וסברת ה) 10בהערה " (תורת גטי�"ודברי " אבני נזר"כי רק במקרה זה שיי� לומר את סברתו של ה[אליו תחזור 
  )].6בהערה " (אגרות משה"וה

, והטורח בערעורו נגד טענותיה יהיה קט� יחסית, ירת החומר למשטרה הבעל יפסיד רק סכו� כס� קט�סידי מ�יש להעיר שא� על   2
, שהחוק המקומי קובע, והיינו. וזה לא ייחשב כלל לגט מעושה,  שהתיק יימסר למשטרה א� לא יסכי� לגרשמותר בשופי לאיי�

והגשת החומר למשטרה רק יטריח , או שלאשה אי� ראיות מספיקות להרשיעו, שעבירות כאלה גוררות אחריה� רק קנס ממוני קט�
' תנינא הוצ' מהד" (בית אפרי�"ת "עיי� בשו). 'די� וכדו�ה עבור עור�ולא יצטר� לשל� הרב(מה להשיב על טענותיה �עליו לבזבז זמ�

הדבר ברור שהוא תלוי באומד "הוא כותב , א� אונס ממו� פוסל בגט, שלאחר דיונו בשאלה) רמט ו רנ' ע עמ' א סי"מוסד הרב קוק ח
, נזקק לגרש' מחמת אונס ס� כזה הי... �כשיעור שרוב בני אד, ד א� הוא רוצה להפסידו ס� שהוא עצו� ממנו לפי יכולתו"דעת הב

קל בעיניו ' שרוב בני דעה כי תקראנה אות� כאלה לא יהי, אבל א� הוא ס� מועט... ש א� אינו איש אמיד"ומכ... גט מעושה הוא
פשיטא שא� א� יטעו� שהוא מקלי הדעת וייקר דמי� בעיניו עד שמחמת הפסד מועט לבו אנסו , להוציאה בשביל הפסד מועט

כיו� , ודברי� שבלב נינהו, ועל כל פני� אומדנא דמוכח אי� כא�. בטלה דעתו אצל כל אד�, בדעתו' א� א� נאמ� שכ� הי... גרשל
  ...".שנות� הגט סת�

אבל על כל פני� נראה שבנדו� , "לא יהיה קל בעיניו להוציאה... ס� מועט שרוב בני דעה"זה סכו� ייחשב ליא, שה לקבוע במדויקק
והאיו� שמאיימי� עליו רק מראה לו שלא יצליח להוציא כס� , שא� הבעל מעג� את אשתו רק כדי להוציא ממנה כס�, דיד� ברור
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, אלא שמלשו� השאלה נראה שמדובר כשקיי� חשש סביר. ודאי שלא ייחשב לגט מעושה, )רק יפסיד בגלל סירובו, ואדרבה(ממנה 
  .פגע בו קשות ויש כא� איפוא איו� רציניוזה י, שהבעל באמת יופלל בעבירות חמורות על החוק

 והדי� שבאמת אינ�הוא בהחלט מסוגל לטעו� עכשיו בפני בית, פורמאלי�הואיל ודברי הבעל עד עכשיו נאמרו רק במעמד לא, אמנ�   3
דרכי "וב" וס�בית י"ב, מז ועיי� ש� עוד ראשוני�' � סי"ת הר"כ על פי שו, יז' סי(ע אב� העזר "עיי� במחבר שו, משוכנע שזינתה

וכל שכ� בנדו� דיד� שסביר להניח שהבעל אמר את ". ד"לפי שאי� אד� מדקדק בדבריו שאמר חו� לב"� מנמק "הר). אות כח" משה
  ).א, פ' סי(ע חוש� משפט "ועוד עיי� בשו. אבל אינו מאמי� בהכרח במה שהוא אומר, דבריו רק כדי לתקו� את אשתו

אבל בית , חיובו לגרשה יהיה רק לצאת ידי שמי�, משמע שג� א� בעלה מאמי� לאשתו שזינתה)  יח'אישות הל' ד מהל"פכ(� "ברמב   4
' א סי"ת רע"שו(עקיבא איגר ' ר, )ז, קטו' אב� העזר סי" (רבית מאי"כ� הבינו ה. די� לא יכופו על כ� כל עוד שאי� שני עדי� שזינתה

ג� א� , )ה סת� אשה"ב ד"זבחי� ב ע(ולדעת התוספות ). כח' א סי"העזר חאב� " (חת� סופר"ת "ושו, )צא' עמ" דרוש וחידוש"ו, פח
  .א� לא יחיו יחד חיי אישות, לא נכו� גירושי�, שני עדי� מעידי� שזינתה

רבי יונת� אייבשי� . פי אחר שאשתו זינתה�די� יכופו גירושי� כשהבעל מאמי� על�כותב שבית) א"פא ע (א בקידושי�"בל ריטבא
). שהוא שמאמי� שזינתה(� יודה שכופי� גירושי� כשאי� הבעל חוזר מדבריו "טוע� שג� רמב) � ש�"על רמב" ובהבני אה"בספרו 

  .המביא דעות בנדו�) ז"קטו סקל' סי(ועוד עיי� בפתחי תשובה 
א דלא יכול "י"ש) ק"פ המהרי"ע' ז, קטו' ע אב� העזר סי"שו(א "עיי� ברמ. אי� הבעל הגיע למסקנתו שאשתו זינתה, לא שיש לבררא

משו� דבלאו הכי , רק בדבר זה, כ בשאר דברי� אבל א� אינו מאמי� לו בשאר דברי�"אלא א� מאמי� לו ג, לומר שמאמי� לעד
הפוסק למעשה שלא ) ענ� ג, ס ל"ג סו"אב� העזר ח" (אגרות משה"ת "וכ� עיי� בשו". � זהולא נאסרה עליו מש, נחשדה לו קצת

אלא רק א� , "מכיר את אשתו שאינה משקרת בשו� דבר"וכ� ש" שלא תשקר בדבר שהוא גנאי על עצמה"מספיק שהבעל יאמר 
  .ש"עיי, ..."יאמר שבקי דלא תשקר בשביל תאוה ויצר גדול כזה"
לא ) ק עצמו מביא"שהמהרי(א "ק דברשב"היקשה על מהרי" בית מאיר"שה) ה ומה שתפס מר"ד, ק' סי(א "עת ר"בל עיי� בשוא

א לא "הוא נוטה לומר שעל כל פני� רשב) פח' וש� בסי, ל"ה וביותר י"פ וד"ש רומ"ה ומ"ד(קא ' א סי"ת רע"ובשו. ק"משמע כמהרי
  ).ק מב"קטו ס' ע אב� העזר סי"על שו" (פתחי תשובה"תשובות אלה מובאות ב. החליט בדבר זה

שהוא , אבל א� הבעל טוע�. ל לפי הבנת רוב האחרוני�"� הנ"לחוש לדברי רמב, זה בלבד�פי�די� לכו� על�כל עניי� אי� לביתב
נראה שיש לסמו� על שיטת , )או כדי לשכנעו לגרש אותה, ולא שייתכ� שאמרה ככה רק כדי להרגיזו(משוכנע שאשתו אמרה אמת 

כאשר ישנו , ט מביא דעה שלפיה בזמ� הזה, קעח' א באב� העזר סי"רמ[. � על כל פני� כסני� להקל"ברמב" בני אהובה"ו א"ריטב
, אי� אד� נאמ� לומר שהוא מאמי� לאשתו או לעד אחר שזינתה, חר� דרבנו גרשו� שאסור לאד� לגרש את אשתו בעל כרחה

  .כדי שיוכל לגרש אותה ולהתחת� ע� האשה האחרת, "פ שאינו מאמי�"עואומר שמאמינה א, דחיישינ� שמא עיניו נת� באחרת"
שהרי אצלנו האשה דווקא מתחננת להתגרש ועל כ� אי� שו� הבדל בי� זמ� הזה לבי� לפני תקנת ,  נראה שאי� זה שיי� לנדו� דיד�בלא

ש� " פתחי תשובה"המובא ב, )יב' אב� העזר סי, תניינא' מהד" (נודע ביהודה"ונראה להביא קל וחומר מדברי . רבנו גרשו�
וא� , ה"הא ודאי שאי� כא� מקו� לחרגמ, אמנ� דהיא עצמה אמרה טמאה אני ל�", גרששג� באשה שאינה מסכימה להת, )א"סקכ(

  ].וכל שכ� למקרה שלנו שהגירושי� לא יהיו בעל כרחה בכלל, ..."חייב לגרשה, הוא מאמינה
י צדק דהיינו במדינה שיש בה חוק, החומר למשטרה היא כשלעצמה פעולה המותרת אנחנו יוצאי� כא� מתו� ההנחה שמסירת   5

  .והציות לה� מאפשר חיי� בשלו� ובבטחו� כראוי
� "אסור למסור ישראל ביד עכו", )ט' חובל ומזיק הל' ח מהל"� פ"על פי רמב, ט, שפח' סי(ע חוש� משפט "ר� המחבר כותב בשומ

אבל ". ב"נו אי� לו חלק לעוהבי� בגופו בי� בממו, �"וכל המוסר ישראל ביד עכו..יה מצר לו ומצערוהואפילו ... בי� בגופו בי� בממונו
  ".�"מסירת ישראל ביד עכו"להל� נמנה כמה נסיבות שבה� אפשר להתיר 

מופיע כ, מותר להודיע לשלטונות על כ�, כגו� שזיי� ויש חשש שהמלכות תרע לקהילה בגלל זה, א� יש חשש שיזוקו הרבי�  )א(
  ).א, תכה' ובסי, שפח יב' סי(ע חוש� משפט "א בשו"ברמ

מותר ליהודי , כגו� בגוי שייחד יהודי להיות עד עבורו בעסקו ע� יהודי אחר, לול הש� שלא יודיעו לשלטונותא� ייגר� חי  )ב(
  ).ג, כח' סי(ע חוש� משפט "כמבואר בשו, שהוזמ� כעד להעיד על העסק בערכאות ג� נגד היהודי האחר

די� �נוטל רשות מבית", א את הכס� מיד החייבואי� מסוגלי� להוצי, די��והלה תובעו בבית, א� יהודי חייב כס� ליהודי אחר  )ג(
ע חוש� "א שו"עיי� במחבר ורמ, "די� ליל� לפני גויי� ולהעיד שזה חייב לזה�ויש רשות לבית, ומציל בדיני גויי� מיד בעל דינו

, וציאו ממנוהדי� מסוגל לה�ואי� בית, א� ידוע שהבעל חייב כס� ליהודי�, הוא הדי� בנדו� דיד�דונראה ). ב, כו' סי(משפט 
  .מותר להביא את ההוכחות למשטרה

אבל במקומות שבה� היהודי� חיי� בשקט ושלוה תחת שלטו� , מ וגויי� שֶחזקת� גזלני�"ועוד נראה שכל האיסור הוא לגבי עכו
ל וחובת האזרחות הטובה חלה ג� ע, )ה מהלכות גזילה"פ_� "עיי� רמב, דינא דמלכותא דינא ,חוקי המבוסס על כללי הצדק

  .'שהרי המעשה עלול להתפרש ככפיות טובה וכו, במקומות כאלה חילול הש� עלול להיות עוד יותר גדול. היהודי�
  .ושעפמקובל שבעבירות פליליות יש למסור למשטרה ידע על ה, � גולדברג הוסי� שלמעשה"גרזה
י �ט' עמ, א' א סי"ח(_� "ת התשב"פי דברי שויש סני� גדול להקל על , דהיינו פעולה המותרת, "בדי�"אשר מדובר בפעולה שהיא כ

לא ... כגו� פריעת כתובתה, אבל א� עישו אותו בדברי� אחרי� שהיה הדי� לכופו בה� לגרש: "וזה לשונו ש�). מכו� ירושלי�' בהוצ
 אבל א� כפוהו ...כגו� הכא שהדי� נות� לפרוע כתובתה, סתברא דהני מילי כשכפוהו בדי� בדברי� אחרי�מומיהו . הוי גט מעושה

מכא� שא� כופי� את הבעל על ידי איו� בדבר ...". אפשר דהוי גט מעושה, ומתו� אותה כפייה גירש, שלא כדי� בדבר אחר
  .לא ייחשב הגט למעושה, הוא מוצדק) ג� בלי קשר לגירושי�(שכשלעצמו 

� שכשכפוהו לא אמרו לו "על כורחנו איירי הרשבו"וזה לשונו , מגביל היתר זה) כ"גירושי� הל' ב דהל"בפ" (משנה למל�"לא שבעל א
כותב על ) בטור השמאלי, לז' עמ, קלח' ב סי"ח(ט "ת מבי"ובשו". אלא דהיו אונסי� לו סת� והוא אמר לאנס אגרש ותניחני... שיגרש

מאותו עונש מגרש והוא מעצמו כדי להנצל , לא על כוונת גירושי�,  לי דהיינו כשכופי� אותו על דבר אחרהנרא", �"דברי התשב
כשהאיו� הוא במפורש אילו� , לפי זה בנדו� דיד�). לז בטור השמאלי' עמ, סג' אב� העזר סי(� "ת מהרשד"וכ� מופיע בשו...". מעצמו

  .לא נוכל להתירו, כדי שיגרשנה
ת "ובשו. �" התשבל בדעת"הנ" משנה למל�"מרבה להקשות על דברי ) ח והלאה"רצ' עמ, עג' תנינא סי' מהד" (בית אפרי�"בל א

� שהוא "הבינו בתשב, )עה' אב� העזר ריש סי" (פני יהושע"ת "ובשו) מ"ירושלי� תשד, "קושטאנדינה"' צט בהוצ' עמ, סג' סי(ח "ראנ
מביא המחבר באות פה שכ� ) גרטנר" (כפייה בגט"ובספר . א� מדובר באיו� בדבר המותר, מתיר כפייה ג� במפורש לגירושי�

, )ס' ב סי"אב� העזר ח" (חת� סופר"בדעת ) נט' סי" (החת� סופר", )לו' סי" (זרע אנשי�", )קמד' סי" (דשאנאות "סוברי� ג� 
  ).ב' א סי"באותיות דרע(ומשמע שכ� דעתו של רבי עקיבא איגר 

ר משאר כסות ג דפרישית לעיל גבי גט דלא חשיב זביני מה שהבעל נפט"ואע"כותבי� ) ה קדיש בביאה"ד (ב"בבא בתרא מח ע' בתוס   6
שכותב בסו� ) כ"גירושי� הל' ב מהל"פ(� "על הרמב" אור שמח"ועיי� ב". מ גבי בעל שהיה נותנ� ברצו� ולא היה מגרשה"ה, ועונה
דכל אד� שנושא אשה נות� ברצו� שאר כסות , ועל כרחי� שזה לא חשיב מידי", אודות בעל שהמיר דעתו לאיסל�) ה ובזה"ד(דבריו 
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הלא הוי ... ז מוחל� לדת ישמעאל שהוא מחוייב שאר כסות והיא אסורה להבעל לו בעודו מוחל�"ולפ... הואדעתא דא נושא אש
אלא ג� בנדו� , נראה שסברה זו שייכת לא רק בבעל שאסור לחזור לאשתו...". תליוה וזבי� דנפטר מחיובו לאשה שהוא אסור עליה

  .דיד� שהבעל אינו רוצה לחזור אליה
נמצא שבעצ� הגירושי� הוא רוצה "הכותב במקרה שלו ) ה והנה"ד, מד' ג סי"אב� העזר ח, כר� ה" (גרות משהא"ת "עיי� עוד בשוו

אינו ] הסכ� בערכאות[עלמענט טובשביל הסע, רק שהיה רוצה להשיג בעד הגרושי� איזה דבר בעניי� חינו� הילדי�, ממש בעצמו
אלא , נמצא שאי� הכפיה על רצו� הגירושי�, א� בכפיה ממששבאופ� זה א� א� הסעטעלמענט נימא שהוא אנוס ו... מבקש

בבא בתרא ד� ' דהא כתבו התוס, שיש טע� גדול שאי� לזה די� אונס לפסול הגט, שהגירושי� לא יהיו למשכו� להשיג איזה דבר ממנה
שבשביל זה רוצה בעצ� , האבל באינו רוצה בה לאשה או שיודע שלא תהיה אצלו כאש... הוא שיי� ברוצה שתהיה אשתו כ"וא... מח

דמה שנפטר משאר , נמי יש לומר אגב אנסיה גמר ומקני... רוצה להשיג ממנה איזה דבר, רק שמחמת שהיא צריכה הגט, לגרשה
ועוד כמה דברי� יש שלא טוב לאד� שתהיה אשה אגודה ... וכסות וג� עוד דברי� כהא דכל זמ� שאגוד בזו לא יוכל לישא אחרת

אבל לצר� זה לעוד טע� ודאי היא , ז לבד"אי� לסמו� ע, א� שהיא סברא גדולה"ומסיק ש..." את אישות ממנהביה כשאי� לו הנ
  ".סברא גדולה לצר�

אגרות "ול" אור שמח"יש לצר� ל, מידע מותרת� של מסירת�ומדובר באיו, א� הבעל ממשי� לטעו� שוודאי זינתה, על כ� בנדו� דיד�ו
  . 5, 4באות לעיל בהערות ג� את הדעות המקילות שמו" משה

  .שבכגו� זה מותר לבית די� לכו� גירושי�, 4שאז רוצי� לצר� את הדעות שבהערה    7
, בעלה לגרשה, אפשר לאשה לכו� את�יאטוע� המחבר ד) 'ועוד נר, ועיי�, ז"ה ולפ"ד, בהתחלה, קסח' סי" (ט"עונג יו"ת "בשו   8

  .הדי� יכו��אלא דורשי� שדווקא בית, )ל בזה"דיוטות לפני תקנת חזדי� ה�ובית(� "דכפייתה זו תיחשב לכפייה של עכו
 ל"ואולי אפשר ליישב דעת רבותינו הראשוני� דס"...הכותב ) יב אות יא' סי(לרב שלמה היימ� על גטי� " חידושי רבי שלמה"עיי� ב   9

דמה שמגרש מפני ,  גו� הגירושי� צרי� בית די�...כיו� דמגרש רק משו� כופי� אותו, המעושה א� דאמר רוצה אני] דגט: ל"נדצ[) דג�(
  ".וצרי� עיו�... אבל הוא חידוש גדול... שהוא מחוייב לגרש זה נקרא די�

כדי להנצל מחשש גט מעושה  �מכי� בסחטנות של הבעל ושהרי זה נראה כִאלו ת, פי שרעיו� נתינת הכס� לבעל עלול לקומ��על�א�  10
טור אב� העזר " בית יוס�"מ ומובא באופ� חלקי ב' ד סי"ח(א "ת הרשב"חרוני� מדייקי� משורוב הא. כמוסבר לקמ�, כדאי הדבר

שכ� , והגט יוכשר, א� האשה תת� לבעל כס� בזמ� שמגרשה ייחשב כתליוהו וזבי�, שג� כאשר כופי� על גירושי� שלא כדי�) קלד' סי
. וכותב שנראה שהגט יהיה מעושה, כ� גירשה בגלל הקנסואחר , א ד� ש� במי שקיבל על עצמו קנס א� לא יגרש את אשתו"הרשב

שאי� זה כמקבל ממו� אלא כניצול מהפסד , לא היא... ובנתינת הגט הרויח ממו�...דכיו� , וא� נפש� לומר כתלוה וזבי� הוא זה"
  .כ� ייחשב כתליוהו וזבי�, משמע שא�האו אמנ� מקבל ממו�". ממו�

, סובר) מז וכ� לפרק הניזקי�(א עצמו בחידושיו לבבא בתרא "מעיר שרשב) ק כו וכח"א סמ' אב� העזר סי" (משכנות יעקב"מנ� א
 דמודעא והאונס סב קונטר"ח" תורת חיי�"ש ב"וכ� מעיר מהרח(דתליוהו וזבי� הוי זביניה זביני רק א� נת� לו את כל שווי הקרקע 

כ דמשמעות דברי התשובה אינה "ובע",  לא תעזור בגירושי�שנתינת מעות: א סובר"ובעל כורחנו אנו צריכי� לומר שג� רשב) ג' עמ
ומארי� בעל ". אבל לדידיה לא סבירא ליה כלל, ל"רק לרווחא דמלתא לפי דעת הסוברי� דאי� צרי� קבלת כל דמי המקח וכמש

  .לסתור את היתר נתינת דמי� בשעת הגירושי�" משכנות יעקב"
משו� שאי� אונאה , ג� א� לא נת� דמי כולו, "בקרקע זביניה זבינא",  יונה'כר) ד, רה' חוש� משפט סי(ש להעיר שפוסקי� י

אבל . שגירושי אשה ייחשבו בעניי� זה כמכירת קרקע") תורת חיי�"ש� ב(ש "וטוע� מהרח. א בחידושיו"ושלא כרשב, בקרקעות
ועל כ� , המכר יתבטל,  התשלומי�יונה יודה במכירת קרקע שא� כפו את המוכר בקשר לסכו�' טוע� שג� ר) רה' ש� סי" (ורט"ה

ל "ס"א "שג� רשב, ש וטוע�"ממשי� מהרח, אבל. לכאורה עדיי� ייחשב גט זה לגט מעושה, א� אי� הבעל מסכי� לקביעת הסכו�
אבל במגרש אשה , שיי� בהו שיוויו או פחות משיוויו, למכור בשוק בדמיה�' דרגילו, דדוקא בממו� בעלמא כגו� קרקע או מטלטלי�

איכא , ולכ� כל שקבל זוזי כל דהו, דסת� מגרש אינו מקבל דמי� ואינו דבר הנמכר בשוק, יי� לומר בגויה דגירש פחות משיוויולא ש
א ש� "של רשב[ואי� ללמוד מדבריו "הכותב ) ה קנסות"ד ד, קלד' סי" (תורת גיטי�"ועיי� עוד ב". למימר אגב זוזי גמר ומגרש

דהא אפילו , דזה אינו, כשר אפילו בכפוהו שלא כדי�]ו[דהוי כתליוהו וזבי� , שכפוהו לית� גטדא� נתנו לו ממו� בשעה ] בתשובתו
א שאי� לו אונס " דהרשבאכ בעובד"משא".., אבל הוא ממשי� וכותב; ..."בזביני כל שכפוהו לית� בפחות משוויו הוי כתליוהו ויהיב

הרי ממו� זה הוי ככל מה ששוה האשה , זה חביב עליו מאשה זוהרי רואי� שממו� ... אחר רק מה שמפסיד הממו� שנתחייב לית�
שאי� הבעל מצפה לחזור לחיי שלו� בית ורק מעג� , ונראה שבנידו� כמו שלנו". א שפיר לתליוהו וזבי�"ודימה אותו הרשב, בעיניו

, ינת כס� לבעל אכ� תעזורושנת, שאי� האשה שוה הרבה, יסכי�" תורת גיטי�"ייתכ� שבעל ', אותה כדי לסחוט ממנה כס� וכדו
  ".אבני נזר"ועיי� להל� בדעת . למרות האיו� המאל� אותו לגרשה

: � הוא כותב ש�ככי , לכאורה לא תועיל נתינת כס� בשעת הגירושי�) קלד במהדורת מכו� ירושלי�' עמ, קכז' סי(ש "ת ריב"שול
ושנאמר א� א� יהיה אנוס דאגב אונסיה וזוזי גמר , שיהיה זה כזביני ממש מפני המעות שמקבל על נתינתו, ולא שאני אומר"

ועוד דאפילו בזביני הסכימו ... דליכא למימר בשו� פני� שיהיה מ� הדי� לכו� האיש לקבל מעות ושיגרש את אשתו... ומגרש
בלת מעות לא לכו� האיש לגרש אשתו בק... ל דלא אמרינ� תלוה וזבי� זביניה זביני אלא בשנתנו לו כל שווי הקרקע"המפרשי� ז

בסו� " (חלוקא דרבנ�"ועיי� באריכות בק�נטרס ". דאי� דמי� לאשה, נאמר אגב אונסא וזוזי גומר ומגרש ואפילו בכל ממו� שבעול�
  .ז"ד וריא"רי, א"ומביא שאכ� כ� סוברי� ריטב, שד� בזה) ו"ז ח"ת הרדב"שו
איש זה שבגד באשתו ", וכותב, ש יתירו"א וריב"ו� דיד� ג� ריטבהטוע� שבנד) קסז אות ו' אב� העזר סי" (אבני נזר"ת "בל עיי� בשוא

מאחר שאינו רוצה בה כלל רק שהיה לו שעבוד עליה שלא תוכל , ודאי סברא הוא אגב אונסא וזוזי יותר מבשדהו, ועזבה מכמה שני�
  ...".ובודאי נאמר שעבור זוזי גרשה, י זה"אחר בלא רשותו ויוכל להוציא ממנה ממו� עללהנשא 

אפילו כשהבעל עומד , כגו� מסירה לשלטונות Oלא כהלכה, פי די�� והוא הדי� א� מדובר באיו� לעשות פעולה OאינN מותרת על11
  .שאשתו זינתה תחתיו, שהוא משוכנע, בהודאתו

ה כא� משו� ספק לכאורה יהי, אבל המסירה למשטרה אסורה והאשה אינה נותנת לו כס�, ממשי� לטעו� שזינתה  א� מדובר שהבעל12
וספק שמא , )6הערה " (אגרות משה"ו" אור שמח"פי �על, דהיינו ספק שמא יש להחשיב את המקרה שלנו כתליוהו וזבי� �ספיקא 

  ).4הערה (� "י אייבשי� ברמב"א ור"אפשר לכפות כבריטב, דאיסורא הבעל אסר את אשתו עליו בגלל זנות ושוויה אנפשיה חתיכא
כ לכאורה "ג, אלא שמדובר במסירה למשטרה שמותרת, והיא אינה נותנת לו כס� כשמגרשה, ריו שזינתהכ� א� הבעל חוזר מדבו

  ).5בהערה (' ח וכו"אנרושמא ההלכה כמו ה, "אגרות משה"וה" אור שמח"שמא נכונות סברותיה� של ה, יהיה מצב של ספק ספיקא
" אור שמח"שמא הלכה כ �יש לטעו� שמדובר בספק ספיקא ג� , ומדובר שהיא נותנת לו כס�, שהבעל חזר בו מדבריו שזינתהכ

). 10הערה (אליבא דכולי עלמא " אבני נזר"וב, א"ת רשב"כרוב הדעות בשו, ושמא נתינת כס� בלבד תועיל, "אגרות משה"וסברת 
ה ואי "א ד"עכבתוספות בכתובות ט (דלא אמרינ� ביה ספק ספקא , שלכאורה ייחשב לספק ספיקא מש� אחד, אלא דיש לדו� בזה

והיא שמדובר כא� בתליוהו , שהרי כל הסברות האלה להקל בנויות על טענה אחת, )� בכללי ספק ספיקא אות יא"ש; בעית אימא
וכ� במצב . י נתינת הגט"ושה או לגט ברצו� בגלל רווחי הבעל עעא� נחשב לגט מ �ויש לומר שבעצ� יש כא� רק ספק אחד , וזבי�
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, רוצי� להקל מטע� תליוהו וזבי�" אגרות משה"ו" אור שמח"דהרי . ה נחשב לספק ספיקא מש� אחדג� יש לדו� א� ז. הקוד�
מקילי� בהנחה שאיו� שמותר לבצעו אינו מוגדר ככפייה אלא הרי נחשב שהבעל ' ח וכו"וכ� ראנ, דהיינו שייחשב לנתינה מרצונו

ת "בשו' דע, יש יותר מקו� להקל, עבד א� גירשה במצב כזהלגבי המצב בדי, אמנ�[. מרצונו מחליט לגרשה כדי לינצל מאיו� זה
� "כברמב(ל דלא תצא "פ א� נשאת י"כ עכ"וע. כג דספק ספיקא מש� אחד מותר מ� התורה ופסול רק מדרבנ�' א סי"� ח"מהרש

איסור דרבנ� אפשר שב) א אות יט' ח סי"א או"ח" (עי� יצחק"ת "ועיי� עוד בשו). א, קנ' סי" אב� העזר"ר בבמר� המח, ב"י הל"פ
וכ� . שג� עשוי שלא כדי� פוסל את הגט רק מדרבנ�) כ"ב הל"פ(� "והרי ידועה היא שיטת רמב, להתיר ג� בספק ספיקא מש� אחד

�42' כד עמ' סי" (ספר הישר"ת "ומסתפק בזה רבינו ת� בשו, �"מהרשב) לד, מא' אב� העזר סי" (משכנות יעקב"ת "מובא בשו
ועוד . ידי ישראל ייחשב לבטל מדאורייתא�שג� עשוי שלא כדי� על) י"קלד סק' סי" בית שמואל"עיי� (פסק אלא שלהלכה נ). 41,40

איסורי ביאה ' ג הל"בפ" מגיד משנה"עיי� ב(פי ספק ספיקא מש� אחד �� אי� מניעה להקל על"כי לרמב, יש להוסי� שיש אומרי�
טוע� שרבי� ) רסט' עמ, ש�" משמרת הטהרה"כמובא ב, טז' סו� סי(בצלאל מרנשבורג ' ת ר"בשו" עולת שמואל"ובהגהת , )ב"הל

  ].ל לגבי ספק ספיקא מש� אחד"מגדולי האחרוני� לא חששו כלל לדברי התוספות הנ
ידי ספק ספיקא כשהספקות �א� אפשר להתיר על, יש מחלוקת. גירושי�הקשה להתיר את , � במקרי� שבה� יש ספק ספיקא טובג

" אגרות משה"ת "ובשו) קא' עמ(,כלל לב, �"במערכת הסמ, כר� ה" (שדה חמד"עיי� , כבנדו� דיד�, וסקי�בנויי� על מחלוקת הפ
מ לא ברור לנו "מ... ס בדינא"א� שהוא ס" הנודע ביהודה"אבל מ� הראוי להחמיר כ"כותב ) ק' ג סי"אורח חיי� ח, כר� ה(

משמרת "ב" (טהרת הבית"ובספר " שדה חמד" עיי� ש� ב,אמנ� רוב הדעות מקילות בזה". במחלוקת אחרוני� להחשיב לספק
  .יא סו� סעי� ו' סי") הטהרה

ק פוהס, שמדובר באתחזק איסור אשת איש, כמו בנדו� דיד�, א� ספק ספיקא מתיר ג� כשאתחזק איסורא, בל יש עוד לדו�א
) אות מו(לכתובות בקונטרס אחרו� שלו " פני יהושע"עיי� בחידושי . ספיקא אמור להכשיר את הגירושי� ולהתיר את האשה לעלמא

� ש� "והש, )ק טו"קי ס' סי(ז ביורה דעה "וכ� סוברי� הט. המארי� להוכיח דלא מהני ספק ספיקא להתיר כשאתחזק איסורא
  ).בכללי ספק ספיקא אות כט(
עונג "ת "בשו. טה להקל בזההנו) עד סו� התשובה, ה פוק חזי"לז ד' סי, קמא' מהד(א "עיי� בשות רע.  מאוד המתירי�ואמנ� רבו
שאפשר להתיר , סבורי�" כריתי ופליתי"ו" פרי חדש"ד� המחבר בזה באריכות ומביא ש) 481 � 478' קסז עמ' אב� העזר סי" (ט"יו

, ג' אב� העזר סי, ו"ח" (יביע אומר"ת "ועיי� עוד בשו. החמיר בזה רק מדרבנ�" שעופני יה"ושג� , ידי ספק ספיקא�אשת איש על
קשה לסמו� על דעות אלה כדי , מכל מקו�). רסו צ רסז' עמ, יג' סי" משמרת הבית" ("טהרת הבית"ובדבריו ב, )יג �ות ט אותי

  .להתיר איסור אשת איש
ומה , בלבד" אגרות משה"ו" אור שמח"פי �אפשר להתיר על�אי, ירושי�גדאי הוא שבמקרה שאפילו איננה נותנת לו כס� בשעת הו

  ".אי� לסמו� על זה לבד"עצמו כתב ש" האגרות מש"עוד שבעל 
 
מבחינה הלכית ככל , ועוד". גירושי� תמורת מיסמכי�"מבחינה מעשית ייתכ� שזה יגביר את הסיכויי� לכ� שהבעל יסכי� לעיסקת 13

  .עני� האיו� יש יותר אפשרות להחשיב את האיו� כדברי� שבלב שלא צריכי� להתחשב בה�בשממעטי� את הדיו� המפורש 
ובמיוחד א� יוגד לבעל שכרגע מתכווני� רק להחזיק בה� אבל לא (א� לא יוזכר שהמיסמכי� יימסרו למשטרה , כי במקרה שלנו 14

ושעבור מתנה זו הוא , "מתנה"ת המסמכי� לידיו כאאלא רק רצו� הבעל לקבל , אולי אי� כא� משו� איו� חיובי, )למסור אות�
אלא ). 5דלעיל הערה (� "ומהרשד, ט"מבי, "משנה למל�" ובמקרה כזה אולי יודו ג� מוכ� לגרשה כדי שלא תהיה לו מניעת רווח

שהרי סו� סו� הסיבה שהבעל רוצה את המיסמכי� היא רק כדי לסלק את פחדו שמא יימסרו , שמכל מקו� יש לעיי� בסברה זו
  .בסופו של דבר לידי המשטרה

  
והבעיה נפתרה על , ייני� לשכנע את הבעל בדרכי נוע� לתת גט לאשתובסופו של דבר במקרה זה הצליח אחד הד: הערת המערכת* 
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