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 ד"בס

   :::הקדמההקדמההקדמה
על שזיכני להוציא עוד ספר בעת שבתי בישיבתנו ' אודה לה

אפתח בכבוד אכסנייה בכבודו . רבישיבת מרכז ה, הקדושה

מרן ראש הישיבה הגאון הרב יעקב שפירא שתמיד  של

מעודד אותנו להמשיך להתעלות בתורה ולהוציא לאור את 

 . ות חברים וטהרת הנפשקדב, בתורה נו מתוך עמקותחיבור

 ְיֹקָוק אֹוֶדה( יח, ז) סביר על הפסוק בתהליםמם "המלבי

ִצְדקוֹ  ָרה כ ְ ם ַוֲאַזמ ְ  : שיש. ֶעְליֹון ְיֹקָוק ש ֵׁ

הכרה בעצם  -זמר. 2שהיא עצם הכרת הטוב  -הודאה. 1

 תהילות ונפלאותיו של מחולל הדבר מצד עצמו

ה שיר חדש על החסד הגדול "לקב גם אני מודה ומזמר

, שגמל עימדי ונתן לי את הכוח לעמול בתורתו הקדושה

י העיסוק בהלכות חופה וקידושין להתקדש "ולזכות ע

 . בקדושת התורה

אם , אשירה -אם חסד' :הגמרא במסכת ברכות אומרת

 האחרונותה לימד אותנו בשנים "הקב. 'אשירה -משפט

 . משפטהנהגה של חסד והנהגה של דין ו
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תמיד להיות בבחינת , ה בכל עת"הגדולה היא לזמר לקב

י ָנכֹון" (קח פרק תהלים) יָרה ֱאלִֹהים ִלב ִ ָרה ָאש ִ  ַאף ַוֲאַזמ ְ

בֹוִדי תמיד לזמר לשמו יתברך שמשפיע לנו חיות בכל , "כ ְ

 . יום

וכמו , ה כפה עלינו הר כגיגית"מאז הר סיני שהקב

 : ב עמוד ז דף ותכתוב אומר על מסכת מקובצת שהשיטה

 שקבלו התורה היינו בקידושין כגיגית שכפה הר חופה"

 . תמיד חסדו גבר עלינו". הוא יפה' ופי התורה

להודות ', לה' ואזמרה'לא כל אדם זוכה להגיע למדרגה של 

אך בזכות הטהרה והאמת , בטובו בכל יום תמיד' לה

, השוררת בישיבתנו הקדושה זכיתי קצת לגעת בהכרה זו

מרן , רבותינו הגדוליםאצל ך שימוש תלמידי חכמים מתו

 . ראש הישיבה ושאר הרבנים הגאונים בישיבתנו

ה שיזכני לראות בטוב נחת בגאולת עם "אני תפילה לקב

ה שוב יקדש "איך שהקב עין בעיןולזכות לראות  ,ישראל

 בחופה וקידושין מול כל העולםאת עם ישראל 

 בבוא משיח צדקנו 

 ל כל הארץ למלך ע' והיה ה

 . אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה

 א בסוף החיבור"ברכה מראש הישיבה שליטמכתב 
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 ד"בס

 :תוכן עניינים
 עמוד 

  שער 

 1 הקדמה

 3 תוכן עניינים

  

 6 אבן העזר: חלק ראשון

  

 7 ' סימן אטור 

 9 'בית יוסף סימן א

 19 'סימן בטור 

 23 'בית יוסף סימן ב

 33 'סימן דטור 

 43 'בית יוסף סימן ד

 71 סימן וטור 

 79 בית יוסף סימן ו

 108 'סימן טטור 

 109 'בית יוסף סימן ט
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 115 ג"סימן יטור 

 118 ג"בית יוסף סימן י

 148 ו"סימן כטור 

 149 ו"בית יוסף סימן כ

 155 ז"סימן כטור 

 158 ז"בית יוסף סימן כ

 173 ט"סימן כטור 

 176 ט"בית יוסף סימן כ

 191 ד"סימן לטור 

 193 ד"לבית יוסף סימן 

 198 ב"סימן מטור 

 199 ב"בית יוסף סימן מ

 221 ( א)ה "סימן נטור 

 222 (א)ה "בית יוסף סימן נ

 224 סימן סאטור 

 225 בית יוסף סימן סא

 230 סימן סבטור 

 234 בית יוסף סימן סב

 246 סימן סדטור 

 249 בית יוסף סימן סד
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 253 סימן סוטור 

 261 בית יוסף סימן סו

 284 (ז-ב)סימן קכו טור 

 285 (ז-ב)בית יוסף סימן קכו 

  

 290 חושן משפט: חלק שני

  

 291 ג"סימן לטור 

 298 ג"בית יוסף סימן ל

 328 ד"סימן לטור 

 335 ד"בית יוסף סימן ל
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  ד"בס

 

 

 

 :חלק ראשון

 אבן העזר
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 :'סימן א טור :אבן העזר

 כל . תכלית הבריאה היא בכדי לפרות ולרבות. אדם לא מסוגל להיות לבד ב. א :האדם צריך להתחתן

שרוי בלא . 4גורם לשכינה שתסתלק . 3ממעט הדמות . 2כאילו שופך דמים . 1: מי שלא עוסק בפריה ורביה

 . ת בכדי להתחתן"מוכרים ס. י כך עוונתיו נמחלים"ע. ג. ואינו אדם' טובה וכו

 (ות השונותהשיט) הזמן הראוי להינשא: 

 18 .א

 מצווה מן המובחר -13 .ב

 דהוי כזנות  -13להשיא לפני גיל  אין .ג

 , "תיפח עצמותיו", 22בשום אופן לא יעבור גיל  .ד

 .  ידאג להשיא את זרעו סמוך לפרקן

  אולם מי שלומד . לשאת כדי לקיים המצווה -22שבית דין כופה על מי שהגיע לגיל  ש"הראכתב

טרוד . 1: ועל כן אם, פטור מהמצווה -ם מפני שעסוק במצווה"בכ הרמ"וכ .יכול להתעכב -תורה

 . כל עוד שיצרו לא מתגבר עליו, מותר להתעכב -כל שכן שטרוד בתורה. 2או , במזונות

 אך ברור , לא ידוע לו כמה זמן מותר לו להתעכב, ש כתב שמי שמתעכב מחמת לימוד התורה"הרא

 ! ?המצווה כי מתי יקיים את, שלא ניתן להתעכב על החיים

 כגון שבנו . י שכל אחד מזרעו יוליד עוד דור אחריו"וע, ובת. 2בן . 1: י"מצוות פריה ורביה מתקיימת ע

 . יצא ידי המצווה -אם היה גוי והוליד בן ובת והוא והם התגיירו, כמו כן. יוליד וכן בתו תוליד

 :לא קיים את המצווה באם אדם, אולם

 (איילונית\סריס)ים גופנית להוליד הבן או הבת שנולדו לו לא מסוגל .א

 מתו בניו ללא שהניחו זרע .ב

 הבן הולידו בן ובת  \אף אם הבת, אם מת בנו או בתו בלי להותיר דור אחריהם .ג

 ונשתחרר הוא והם, ונולדו לו בנים, הוא עבד .ד

' רו פ רב נחמן"ע)הוא חייב להתחתן  –אישה עתה אין לו ו, ר"מצוות פואת קיים כבר האדם אף אם 

 . עם אישה שמסוגלת להולידעליו להתחתן אז  ,יכולהוא ואם  (הושעי

 :זה תלוי, ת"אם בכדי לשאת אישה שמסוגלת להוליד הוא יהיה חייב למכור ס ,ולםא

 מותר למכור -אם אין לו עדיין בנים .1

 : ישנה מחלוקת בדבר -אם יש לו כבר בנים .2

 .והעיקר להתחתן, הולידאלא יסתפק באישה שלא מסוגלת ל, למכור אסור: דעה ראשונה .א

 , וכל מה שמצינו שיש חילוק בין אם יש לו בנים לאין, למכור מותר: דעה שנייה .ב
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      , חייב לגרשנה -אם אין לו בנים .א -שנים לחתונה 12זה לעניין שאם אישתו לא הולידה תוך 

 . ש"כך היא גם מסקנת הרא .אין חייב לגרשה -בניםאם יש לו כבר . ב

 4עם זאת חכמים ייעצו לא לשאת יותר מ. את יותר מאישה אחת אם יש לו יכולת לכךמותר לאדם לש 

 -אם יש תקנה האוסרת לשאת יותר מאישה אחת(. פעם בחודש לכל אחת)' עונה'נשים מפאת דין ה

ולכן לא יכולה לבקש לקבל גט מבעלה בטענה , ר ולא האישה"איש מצווה על פו. יש לנהוג כמנהג

     . ולידשבעלה לא מסוגל לה
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 :'בית יוסף סימן א

  השמיט הדרשה הקשורה לכך שהוזכרה ' טור'ע למה ה"וצ, (יבמות)מי שאינו נושא אישה חייב מיתה

' בלא שמחה'במקום , 'בלא דירה'ע מדוע הטור כתב שהשרוי בלא אישה שרוי "כמו כן צ. בגמרא

 .שנכתב בגמרא

  16כתב שהחיוב לשאת אישה הוא מגיל  ם"והרמב, 18חתן הוא בן כתוב שהגיל להתבפרקי אבות 

 . 17או 

 וכתב שבאמת יש כמה גירסאות בספרי , כמשנה 18ולא  17ם נקט גיל "דן מדוע הרמב הרב המגיד

 18דהיינו שהוא בן , שנים שלמות 17ם התכוון לאדם שמלאו לו "כמו כן ניתן לתרץ שהרמב, ם"הרמב

שנראה לו שהגירסא האמיתית היא  המגיד משנהסיכם  למסקנהאולם . שהנים ואין סתירה בדבר

 . 118של 

 שנכנס לשנתו  14דהיינו בחור בן , 13הוא בגיל להתחתן הבין שאביי אמר שהגיל הכי מובחר  הטור

 . 214ה

 קטן'כיון שלא תיקנו תקנה שש ,'קטן'כתב בדומה לטור שאין להשיא אישה גדולה ל ם"הרמב '

מפני שאין תוקף , צינו שאישה שנשאה קטן פטורה מן היבום ומהחליצהוכמו כן מ ,3יתחתן

   . בעילת הקטן נחשבת כבעילת זנותם ש"ממילא הבין הרמב, לקידושיהם

 והרי הגמרא אמרה , ם בעילת קטנת נחשבת כבעילת זנות"כיצד אמרת שלפי הרמב: קושייה נסתרת

שמשמע לכאורה שזה קצת לפני , ןבמפורש שהמובחר הוא להשיא את בניו ובנותיו סמוך לפרק

 !?ם"דהיינו כשהם עוד קטנים ודלא כרמב, היכנסם לגיל החייב במצוות

 לאחר מכןאלא סמוך , לפנילא סמוך , "סמוך לפרקן"ם מפרש ש"הרמב: תירוץ הקושיה הנסתרת ,

, אחר שהוא כבר חייב במצוות, יש למהר לחתן את הקטן, שנים שלמות 13דהיינו אחר שהם כבר בני 

 . ואין בעילתו נחשבת כבעילת זנות

 (באם הוא יקדש את אישתו)טוענים שאין בעילת הקטן נחשבת כבעילת זנות  י"בשם ר' התוס אולם ,

 . ועל כן יש גם מצווה להשיא את הקטן בעודו קטן

 סמוך "כיון ש, וכתב שאף שהוא קטן אין זה נחשב כבעילת זנות', פירש כדעת התוסי "כמו כן רש

ולכן אין חשש שמא אישתו שגדולה ממנו תזנה עליו מחמת , ה רק חצי שנה או שנה קודםז" לפרקן

 . שהוא קטן לה מידי

                                                           
1

שנכנס  17רוצה לומר בן , 18היינו תחילת , לחופה 18שבן , ם ואמר"שב את שיטת הרמביי 'קונטרס אחרון'ב 

 . 18לשנתו ה

2
 . והלאה 18ועל כן אין להיזהר אלא מגיל , ר יונה החסיד שבזמן שלנו נשתנו הטבעיים"כתב בשם מהר הברכי יוסף 

3
הוא יגדיל הוא כבר יגיע לכלל מכיון שכאשר , אומרת שלא תיקנו לקטן תקנה שיתחתן :ביבמות קיבהגמרא  

משום שאם היא לא , תיקנו לה נישואין, אולם בקטנה. ועל כן לא הוצרכו לתקן לו נישואין בקטנותו, נישואין מן התורה

פ שלא תיקנו "אע, מ"מ. אין חשש שכזה -אך בקטן, תינשא לא יהיה מי שישמרנה ויש חשש שינהגו בה מנהג זנות

 'התוסכמו , ואין בעילתו נחשבת כבעילת זנות, שונים הסוברים שמותר להשיא קטןיש רא, חכמים נישואין לקטן

 ". סמוך"ה "בד: ביבמות סב



11 
 

 וסובר בוודאי שבעילת הקטן ' י והתוס"ם חולק על רש"מניין לך שהרמב :י"הדרכי משה השיג על הב

בעילת כ הביא את דברי הגמרא ולא כתב כן במפורש ש"ם בסה"שהרי הרמב, נחשבת כבעילת זנות

 !?הקטן נחשבת כבעילת זנות

 

האם בעילת קטן  

נחשבת כבעילת 

 ?זנות

סמוך "מהו 

 ?"לפרקן

האם יש מצווה 

להשיא קטן סמוך 

 ?לפרקו

פ "ע ם"הרמב

 י"הב

בחור שמלאו לו  כן

 שנים שלמות 13

 לא

 (אסור)

פ "ם ע"הרמב

 הדרכי משה

 כן 4י"כרש לא

 כן 13לפני גיל  קצת לא 'התוס

ה או שנה חצי שנ לא י"רש

 13גיל  5לאחר

 כן

 

 הברייתאמשמע מן . בגמרא האמוראים האם קודם ילמד תורה או קודם ישא אישה נחלקו 

ואם אי אפשר לו בלא אישה אז קודם ישא אישה ורק , מפני הטירחה, שלכתחילה יש ללמוד תורה

 . כ ילמד תורה"אח

 6להלכה נחלקו האמוראים: 

 כ ילמד תורה"ואח, ישא אישה קודם: רב יהודה בשם שמואל תושב בבל .א

                                                           
4
 פ חידושי הגהות"ע 

5
 כמו שהיה ניתן להבין מתוך דבריו , ולא לפני, 13גיל  לאחרי התכוון "פירש שרש בחידושי הגהות 

 :וישנם מספר תירוצים לדבר, י לבני בבל"בביאור החילוק בין בני א הראשוניםנחלקו  6

כ בני ארץ "משא, בני בבל נסעו לארץ ישראל ללמוד ועל כן צרכי הבית לא היו מוטלים עליהם -צרכי הבית .1

 .ועל כן חששו שצרכי הבית יוטלו עליהם, ישראל שנשארו במקומם ללמוד

ות ודואגות לכלכלת כיוון שנשותיהם היו עובד, בני בבל לא היו מודאגים מדאגת הפרנסה -דאגת הפרנסה .2

 . כ בני ארץ ישראל שנשותיהם לא עבדו ולא הייתה להם פרנסה"משא, הבית

אך לבני ארץ ישראל לא , בני בבל היו בעלי קרקעות רבות שהשכירו ומהן הייתה להם פרנסה רבה -ן מצוי"נדל .3

 הייתה פרנסה שכזו

, אך בני ארץ ישראל, ימו לשאת אישהועל כן הקד, בני בבל היה יצרם מתגבר עליהם ביותר -התגברות היצר .4

 ועל כן הם קודם הקדימו ללמוד תורה ויכלו לדחות את זמן החתונה, יצרם לא היה מתגבר עליהם
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 כ ישא אישה"ואח, קודם ילמד תורה: רבי יוחנן תושב ארץ ישראל .ב

, ואם אין יכולת ניתן לדחות את החתונה, סיכם למעשה שעדיף לשאת אישה אם יש יכולת לכך ש"הרא

 . בכדי שקודם ילמד תורה

 ר לו לשאת אישה מות, ם השמיט את הדין שאם אי אפשר לו בלא אישה"תמה מדוע הרמב י"הב

בכך ( 'ג)ם הזכיר זאת בהלכה הבאה "שנראה שהרמב ותירץ? תחילה אף שעדיין לא למד תורה

 .   משמע אף אם עוד לא למד תורה, חייב קודם לשאת אישה -שאמר שמי שיצרו מתגבר עליו

 בכמה ילדים יוצא ידי חובת מצוות פריה ורביה:( יבמות סא)נחלקו התנאים במשנה  ה? 

 בנים 2 :יבית שמא

 . הלכה כבית הלל. בת ובן :בית הלל

 ר"לא יצא ידי חובת פו -ציין שאם הבן סריס או הבת איילונית' טור'כתב לגבי הדין שה הבית יוסף ,

אלא שהקשנו ואמרנו שוודאי שגם אם הבת לא יכולה , אך לא לגבי הבת, מוזכר בגמרא רק לגבי הבן

וכן איתא במפורש , א נכתב בברייתא במפורשאף שזה ל, לא יצא ידי חובת המצווה -ללדת

 .  ם"וברמב 7בירושלמי

 דור ) ביבמות הביאה מחלוקת האם אדם שהוליד בנים ומתו מבלי להוליד גם הם ילדים ו הגמרא

 (:או שמא יוצאים ידי חובה רק אם גם הבן שלו יוליד בן, )יצא ידי חובת המצווה  -(שלישי

 יצא ידי חובה :רב הונא

 לא יצא ידי חובה :רבי יוחנן

 אין זה , כלומר שכל עוד שאין בנים לבנים, "בני בנים הרי הם כבנים"מצינו ש: קושיה על רב הונא

 .  בנים בעצמם -נחשב רק כשיש לבנים' זרע'כי , נחשב שהאב באמת קיים זרע

 שאף אם הבן והבת של , פ דברי אביי ביבמות"פ הגמרא משמע ע"ע 8הטורכתב שמדברי  י"הב

באו ( 3דור )כיון שהבנים , יצאו ידי חובת המצווה -אך כל אחד מהם הותיר בן, מתו( 1דור )האדם 

 . הוליד( 1דור )שהאב ( 2דור )מכוח הזכר ונקבה 

יצא ידי חובת  -(1דור )האב , שתי בנות -3ועתה יש בדור ה, הותיר בת 2כמו כן אם כל אחד מן הדור ה

 . המצווה

אם  אך, יצאו ידי חובת המצווה, בן ובת -3והדור ה, בן ובת: היה 2ר הרק באם הדו, ם"הרמבאולם לדעת 

 . לא יצא ידי חובה -רק בנים או בנות 3או ה 2היו לו בדור ה

 . 9ם"פ שיטת הרמב"מתיישבים ע' הסביר כיצד הגמרא והתוס תרומת הדשן

                                                           
7
 עולין אינן לוולד ראויין ושאינן והסריס איילונית :ו הלכה ו פרק יבמות מסכת ירושלמי 

8
י שני נכדים "שמצוות הפריה ורביה מתקיימת ע', וכל שכן'ה "ד: ביבמות סב' כן נראה מפשט הגמרא ומדברי התוס 

 .  הנשארים בחיים בין אם מדובר בשני בנים או בשתי בנות

9
אך למסקנה ודאי שיש לומר כדעת , א"הוא מסביר שכל מה שחשבנו שמועיל שני בנים או בנות זה לפי ההו 

 ". לשבת יצרה"כי רק זה נקרא , מועיל -ם שרק זכר ונקבה"הרמב
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 צא ידי חובת מצוות י, ובעת היותו גוי הוא ילד בן ובת, האם גוי שהתגייר, נחלקו האמוראים בגמרא ז

 ?פריה ורבייה

יוחנן הוכיח זאת מכוח הפסוק ' ר. וכן הלכה -כי סוף סוף הוליד ילדים לעולם -יצא ידי חובה :רבי יוחנן

ובכל זאת , למרות שמדובר ששניהם היו עובדי כוכבים, שמתאר שבראדך בלאדן היה בנו של בלאדן

 . המקרא מייחס אותם כמשפחה אחת

ונמצא שהילדים שהוליד לא מתייחסים , כי גר שנולד הוא כמו אדם חדש -ידי חובה לא יצא :ריש לקיש

 . ועל כן לא יצא ידי חובה, אחריו והרי זה כמו שלא הוליד שום ילד מעולם

אם  אך. הוא יצא ידי חובת המצווה -וגם ילדיו התגיירו, פסק שרק במציאות שהגוי התגיירם "הרמב

 . 10הוא לא יצא ידי חובת המצווה -התגיירומדובר שהוא התגייר וילדיו לא 

שמוכח , מ"והביא את לשונו של המ, הסכים דרכי משהא ב"גם הרמ. הביא שכן כתב המגיד משנהי "הב

' לא היה אומר ר, "ישראל"כי אם היינו אומרים שאדם חייב להוליד בנים דווקא כשהוא בעצמו נחשב כ, כן

משמע שגם בנים שהוא הוליד בהיותו , ומכך שהוא אמר שדי בכך, יוחנן שדי לו בבנים שהוליד בהיותו גוי

 . ר"מועילים לעניין מצוות פו -גוי

  י "אף אם הבן נעשה ע, שהוא אומר שבנו של האדם נחשב בכל מקרה כבנומצינו בירושלמי  (ב)ו

שם כתב שאף אם מדובר שהאב הוליד בן  א"הריטב. ר"ובכל מצב האב קיים מצוות פו, ביאה אסורה

 . 'כשר'ואין אנו אומרים שיוצאים ידי חובה רק בבן , ר הוא יצא ידי חובה"מ לעניין מצוות פו"מ, מזרמ

 חרש י בן "ר יצחק שאדם יוצא ידי חובה גם ע"שענה למה( ו"קצ)ל "תשובות המהריביא מהי "הב

טה שהרי גם החרש ושו, "לשבת יצרה"שהרי גם על ידו הוא מקיים , ר"ידי חובת מצוות פו ושוטה

, והוא שייך במצוות, כמו כן יש להם נשמה. יכולים מבחינה גופנית לשאת אישה וללדת בן חכם

לא היה מועיל שהוא ישחט ואחר יעמוד על ', אדם'ואם הוא לא היה נחשב כ, ופיקחים מוזהרים עליו

 .  שהרי זה היה כשחיטת הגוי והקוף שלא מועילה, גביו

  אומרת  יבמותכיון שהגמרא ב, לא יצא ידי חובת המצווה -בדעבד שהוליד בנים בעת היותו ע( ב)ז

ועל כן הוא לא יצא ידי חובת , וממילא אין זה נחשב שיש לו ילדים, שבנו של העבד לא מתייחס אחריו

  . המצווה

 אף אם כבר יש לו ילדים, רב נחמן אמר בגמרא שתמיד אדם צריך לדאוג להיות נשוי ח . 

 דיוקים  2וניתנו לדבר , כ יש לו בנים"אא, ר"אדם להתבטל מפוביבמות אומרת שאסור ל המשנה

 :אפשריים

 חייב -לשאת אישה, פטור -מהולדת ילדים :דיוק ראשון

וזה קושיה לדעת רב נחמן שאמר שבכל (. גם כן)פטור  -לשאת אישה, פטור -מהולדת ילדים: דיוק שני

 . אף אם כבר יש לו ילדים, מצב על האדם לשאת אישה
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אף אם בניו לא התגיירו , הגר שנתגייר קם את המצווה לדעת רבי יוחנן' שהעיר שלדעת התוס ית שמואלבבעיין  

 :עמו

 אלא ג"רכ' סי ל"מהרי' בתשו כ"וכ ו"פ קיים עמו בניו נתגיירו לא אפילו' מתוס ומשמע"... :יב ק"ס א סימןב וזו לשונו

 ..."הבנים שנתגיירו דוקא ל"דס והטור ם"כרמב פוסק המחבר
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 אך , באמת צריך לומר שבכל מצב האדם חייב לשאת אישה :פ שמואל"ת רב נחמן עיישוב דע

 :או שהוא עדיין לא קיים את המצווה, ר"מ בדבר זה באם יש לו כבר ילדים וקיים מצוות פו"הנפק

אך , לכתחילה עליו לשאת אישה שיש לה יכולת להוליד, ר"והוא קיים מצוות פו אם כבר יש ילדים .א

ובכדי לשאת אישה שיכולה להוליד הוא יצטרך , ישה שלא מסוגלת להולידאם הוא מוצא רק א

כיון , ת"לא נתיר לו למכור את הס -ובשל כך הוא ייאלץ ספר תורה שיש לו ברשותו, הרבה כסף

והוספת הילדים לא נחשבת כמצווה שבשבילה נתיר לו , ר"שכבר הוא יצא ידי חובת מצוות פו

 . 11ת"למכור ס

מותר , ת"והוא יכול לשאת אישה שמסוגלת להוליד רק באם הוא ימכור ס, לדיםאם עדיין אין לו י .ב

 . ת"ר ניתן למכור ס"כיון שלצורך מצוות פו, לו למכור את ספר התורה

, רוצה לומר. ודוחה את הדקדוק השני, הדקדוק הראשון בגמראשהגמרא למעשה מקבלת את , כלומר

זה תלוי באם הוא כבר , איזו אישה הוא ייקח -אך כאמור, אדם חייב לשאת אישה אף אם כבר יש לו ילדים

 . ר"קיים מצוות פו

 ר"הגמרא שמשנתינו שאמרה שיש חיוב לשאת אישה כל עוד שהוא לא קיים מצוות פואומרת  עוד ,

. איננה כשיטת רבי יהושע, האדם פטור מלשאת אישה -ר"שלפיה משמע שאחר שאדם קיים מצוות פו

בכדי להוליד עוד , אף בזקנותו, ר שבכל מצב על האדם לשאת אישהזאת משום שרבי יהושע אומ

אף , בכדי להוליד עוד ילדים, עליו לשאת אישה, ר"משמע שאף אם הוא קיים מצוות פו. ועוד ילדים

   . שהוא כאמור כבר יצא ידי חובת המצווה מצד הדין

  12חויב לשאת אישהמ, ר"שאפילו מי שקיים כבר מצוות פו, מסכמת שהלכה כרבי יהושעהגמרא . 

 :ר"שבמצוות פו( הדרכי משה בשם הנימוקי יוסףו) ם"ש והרמב"הרא, ף"הרילמעשה הסכימו 

 .ר"י בן ובת ידי חובת מצוות פו"יוצאים ידי חובה ע -מדאורייתא .א

ר "אף אם הוא כבר יצא ידי חובת מצוות פו, יש עניין לשאת אישה והוליד ילדים נוספים -13מדרבנן .ב

 (. כבר בן ובת דהיינו שיש לו)

 ועל כן פירש, מתניתין דלא כרבי יהושע: "ף לא גרס בהלכותיו"הביא שהרי ש"הרא: 
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נשא אישה שהוא ידע , ר"כתב שאם אדם שעוד לא קיים מצוות פו' אות ח' ע א"מ בדרך פקודיךהרב צבי אלימלך  

כיון שהוא לא עשה , ר"יצא ידי חובת מצוות פו לאהוא , ולבסוף בנס היא הולידה, שהיא לא מסוגלת להוליד

 . להע מאברהם אבינו משום ששרה הייתה עקרה בתחי"ולי צ. ההשתדלות הראויה

12
 :חיובים נפרדים שהאדם חייב על פיהם לשאת אישה 3מצינו אם כן בגמרא  

 ר"עצם מצוות הפו .א

 . ר"גם אם הוא כבר קיים מצוות פו, הוראתו של רב נחמן בשם שמואל שאסור לאדם להיות בלא אישה .ב

 . ר"גם אם הוא כבר קיים מצוות פו, הוראתו של רבי יהושע שעל האדם להוליד ילדים כל ימי חייו .ג

13
, כמו שאר מצוות דרבנן, אין הכוונה ממש מצווה מדרבנן, העיר שמה שנאמר שזו מצווה מדרבנן' דרך פקודיך'ב 

מצווה מדברי "כתב שזה  ם"אולם ברמב. אלא שזו מצוות עשה מדברי קבלה כי לכמה עניינים זה דומה לדברי תורה

 . משמע שזאת ממש מצווה מדרבנן, "סופרים
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 :ההלכה היא כרבי יהושע ורב נחמן, ל"שלא גורס את הנ ף"לפי הרי .א

חייב לשאת אישה שמסוגלת להוליד  -ר ויש לו יכולת כספית לשאת אישה"אדם שקיים מצוות פו .1

 ויוליד עוד ילדים

מותר לו  -ר וגם אין לו יכולת כספית לשאת אישה שמסוגלת להוליד"קיים מצוות פו אדם שעוד לא .2

 .ת בכדי לשאת אישה שכזאת"למכור אפילו ס

ישא אפילו  -ואין לו יכולת כספית לשאת אישה שמסוגלת להוליד, ר"אדם שכבר קיים מצוות פו .3

והעיקר בשבילו , צווהכיון שהוא כבר קיים את המ, ואף שלא תוכל להוליד ילדים, אישה עקרה

 .  עתה שלא יישאר בלא אישה

משמע שהמשנה חולקת על רבי , "יהושע כרבי דלא מתניתין: "שגורסים בגמרא הספרים לפי .ב

בכל זאת מותר לו אפילו למכור , ר"יהושע סובר שאפילו אם האדם כבר קיים מצוות פו' ור, יהושע

 :ילוק לפי רבי יהושע הואהח. ת בכדי לשאת אישה שמסוגלת להוליד עוד ילדים"ס

 -שנים והיא לא ילדה לו ילדים 12ושהה עימה , ונשא אישה, ר"אדם שלא קיים עוד מצוות פו .1

 ר"י כך יקיים מצוות פו"הוא חייב לגרשה בכדי לשאת אישה שמסוגלת להוליד וע

 -שנים והיא לא ילדה לו ילדים 12ושהה עימה , ונשא אישה, ר"אדם שכבר קיים מצוות פו .2

אך אינו חייב בשל כך לגרשה ולשאת , ואף שיש עניין להוליד עוד ילדים, ו חייב לגרשהאינ

 . אישה אחרת

 כתב  טוראולם ה. כאיזו שיטה היא ההלכה, ש"כתב בסוף דבריו שאין הכרע בדברי הרא י"הב

הסביר , ש עצמו לא מפורש שהוא הכריע כלישנא בתרא"אף שברא. ש הכריע כלישנא בתרא"שהרא

 : ש"ראה שהטור הבין כן בדעת אביו הראי שנ"הב

  'הלכה כבתרא'כ "ובדר, ש הביא את השיטה הזאת באחרונה"משום שהרא .1

שלא כגירסת " יהושע כרבי דלא מתניתין: "ש כתב שבכל הספרים מצויין שכן יש לגרוס"מכך שהרא .2

שהחילוק הוא אלא כשיטה השנייה , ף"ועל כן ממילא אין לנו לפסוק כשיטה הראשונה של הרי, ף"הרי

 . שנים ולא ילדה או שלא 12בין אם שהה עם אישתו 

 ורוצה עתה לשאת אישה עדינת , ר"הביא שאם יש אדם אלמן שכבר קיים מצוות פו בתרומת הדשן

הוא עושה בכך שהוא לא רוצה  שיפה, אך הבעיה היא שהיא עקרה, נפש שאינה נגררת למריבות

שהוא רוצה להימנע לגמרי מלהתחתן באם עושה במה הוא  אך לא יפה, להתחתן עם אישה קטטנית

ומה גם שיש חשש שמא יתגבר עליו  כיון שאסור לעמוד בלא אישה, הוא לא ימצא אישה עדינת נפש

 . 14הדרכי משהוהביאו , היצר

                                                           
14

מכך שמצינו שעל אף שמצוות , שעוד הביא התרומת הדשן שיפה הדבר להימנע ממחלוקת הביא הדרכי משה 

משמע שהתורה מוחלת על . באם הייבום יוביל לידי מריבה, בכל זאת מותר לעשות חליצה, עשה מן התורה לייבם

ה בין היבם מציין שם בגמרא שאפילו באם ידוע שלא תהיה אהב ן"הראבכמו כן . מצוותיה בכדי להימנע ממחלוקת

 . על החכמים לייעץ ליבם שלא ליבם אותה אלא לחלוץ לה, ליבמה

ח הביא "י בסימן קי"והב, ישנו דיון באם אדם יכול להישבע שלא לשאת אישה, העיר שלפי אותה הדרךהדרכי משה 

השבועה חלה אף אם הוא שהה עימה כבר , ץ שאם אדם נשבע לאישתו שהוא לא ישא אישה אחרת עליה"מהרשב

כיון שהוא לא נשבע שהוא לא ישא , "מתנה על מה שכתוב בתורה"ואין זה בגדר , והיא עוד לא ילדה לו, שנים 12

 . אלא רק שלא ישא אישה אחרת באם היא לא תתרצה, לעולם
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 ר"כתב כמו כן שאדם שקיים כבר מצוות פוש א"הריטבהביא את לשון  שהנימוקי יוסףי הביא "הב ,

בכדי  ת"מותר למכור ס, א"הריטבלדעת , עם זאת. הוא רק מדרבנן (רב נחמןכ) חיובו לשאת אישה

ת "וכל מה שלא ניתן למכור ס, ר"אף אם הוא כבר קיים מצוות פו, לשאת אישה שמסוגלת להוליד

 .  בעבורו זה רק בכדי לשאת אישה עקרה

  ל כן אם קרה ואדם בא וע, שמצוות פריה ורביה לא תלויה בנישואין דווקא הנימוקי יוסףעוד דין הביא

כמו כן . אף שהוא לא נשוי לאם הילדים, ר"י כך ממצוות פו"הוא נפטר ע, על פנויה והיו לו ממנה ילדים

שהרי כל מה שאמר רבי יהושע שיש להעמיד עוד ילדים זה רק מצווה , לא יוכלו לכוף אותו להתחתן

אף אם הוא לא התחתן , תו להתחתןלא ניתן לכוף או -וכיון שהוא יצא ידי חובה מדאורייתא, דרבנן

 . מעולם

 כל עוד שיש לו יכולת כלכלית , רבא אמר בגמרא שמותר לאדם לשאת אפילו יותר מאישה אחת ט

והוא , שבאם באמת יש לבעל יכולת כלכלית ש"ריבי הביא מה"הב. לספק את צרכיהן של כל נשותיו

 . 15עלה מלשאת אישה שנייהאישתו הראשונה לא יכולה למחות בב, רוצה לשאת אישה שנייה

 כתובה לאחריות מטלטלין לי תן או כתובתי לי תן: "לבעלה לומר כמו כן אישתו הראשונה לא יכולה 

כיון שהבעל לא מחויב לתת לה נכסים , בכדי שהיא תהיה בטוחה שיהיה מספיק כסף לכולן, "ונדוניא

 . 16אלו כל עוד שהוא לא גירש אותה בפועל

 ועל , שאף אם מדובר שאין לבעל יכולת כלכלית להחזיק יותר מאישה אחת, ש"הביא הריב, דין נוסף

ואישתו הראשונה , כן הבעל רוצה לגרש את אישתו הראשונה בכדי שהוא יוכל לשאת אישה אחרת

לפני שהיא  'וכו הדין הוא שאשתו הראשונה לא יכולה לתבוע את הנדוניה, איננה רוצה להתגרש

 . ואז רק היא תוכל לתבוע את המגיע לה, י קבלת הגט"ע, אלא קודם היא תתגרש, התגרשה

שהרי , בוודאי שלא מונעים מהבעל מלשאת את האישה האחרת, אם היא לא רוצה להתגרש, כמו כן

ואם היא לא רוצה הרי זה כמחילה לבעל ועל כן הבעל יכול לשאת אישה , הוא נתן לה רשות להתגרש

 . נוספת

  ועל כן , שנים ולא נולדו להם ילדים 12ם נשא אישה וחי עימה אם מדובר שאד, ש"הריבעוד כתב

 : בעלה רוצה לשאת אישה נוספת

ועל כן אישתו הראשונה רוצה , אם מדובר שאין לבעל מספיק כסף בכדי להחזיק שתי נשים .א

 הבעל חייב לגרש את אישתו הראשונה ולתת לה את כתובתה, להתגרש

הוא יהיה חייב לה את הכסף , ם לה את כתובתהאם מדובר שאין לבעל מספיק כסף בכדי לשל .ב

 . ואז הוא יפרע לה את כל הכסף, כחוב עד שיהיה לו

 וחי עמה שנים רבות ( והיא זקנה)ש מקרה לפיו היה אדם שנשא אישה "הביא הריב, עוד בסימן שם

 ש"והריב ,ועל כן הוא רצה לשאת אישה נוספת בכדי שיהיו לו ילדים ממנה, ללא שהיו להם ילדים

                                                                                                                                                                             
 .  שבועתו לא חלה -ואם נשבע כן, "שבועה שלא אשא אישה לעולם: "משמע שלא מועילה שבועה

15
 הוא אם אבל... נשואין בשעת כן עמו התנתה שלא כל, מזה למונעו יכולה האשה יןא" :צא סימן ש"הריב ת"שו 

 ."כתובתה ויתן יוציא או, עליה אחרת מלישא עליו לעכב יכולה, שתיהן את ולפרנס לזון משגת ידו ואין, עני

16
 כתובה אחריותל מטלטלין לי תייחד או, כתובתי לי תן: לומר יכולה שאינה ברור הדבר: "צא סימן ש"הריב ת"שו 

 ."בגרושין או, הבעל במיתת אלא נגבית כתובה שאין. ונדוניא
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כותב שבשעת הקידושין הוא עצר את החופה ואמר שאסור לו לקדש עד שהוא יתחייב בקניין ובכוח 

ויגרש את אישתו הראשונה אם היא תרצה ויתפשר עימה , נידוי שעוד לפני הפסח הוא יחזור לארצו

 . ויעשה כל זאת בפני דייני העיר שלו, על כתובתה

 מה שאמרנו שניתן לשאת יותר מאישה אחת זה  שכלא "ריטבהביאו מהי בשם הנימוקי יוסף "הב

 -אך אם אדם נמצא במקום שלא נהגו באותו המקום לשאת יותר מאישה אחת, רק במקום שנהגו כך

שהוא נשא את אישתו " אומדנא דמוכח"כיון שיש בכך , אסור לבעל לשאת יותר מאישה אחת

 . ן במפורשעל דעת שהוא לא ישא אישה אחרת אף שהוא לא אמר לה כ, הראשונה

כל  'עונה'שמגיע לה ' חמר'אומרת שאישה שהתחתנה עם :( סב)כמו שמצינו שהגמרא בכתובות 

יכולה למחות  -לאחר החתונה שעונת הגמלים היא רק אחת לחודש' גמל'ובעלה הפך להיות ל, שבוע

שה כך אישה שנישאה במקום שנושאים רק אי, כל שבוע 'עונה'כי ברור שהיא נישאה על מנת לקבל 

כיון שברור שהיא נישאה על מנת שהוא לא , יכולה למחות בבעלה שרוצה לשאת אישה נוספת, אחת

 .  ישא אישה אחרת כל ימי חייה

  ועל כן הדבר ', חרם דרבינו גרשום'א נכונים במקום שלא חל "העיר שכל דברי הריטבבדרכי משה

אסור  -הבעל ישא אישה נוספתאף אם האישה תסכים ש, ג"אך במקום שחל חדר, תלוי ברצון האישה

הדרכי משה הביא סיוע לדבריו והעיר שהוא מימיו לא ראה אדם שנשא שתי נשים . מכוח החרם, לו

 .  17ג נוהג בו"במקום שחדר

 כתבו שרבינו גרשום היה נוהג  התוספותא משם "י הביא משם הנימוקי יוסף משם הריטב"הב י

כיון )רק באישה רגילה ולא במקרה של ייבום אך כפה על כך , להחרים אדם שנשא אישה נוספת

 (. שזאת מצווה מן התורה

 כיון , כתב לקמן שבזמן הזה כבר אין לכוף על חרם דרבינו גרשוםשהבית יוסף הביא  משה הדרכי

והרי אנו עתה כבר , כתב שרבינו גרשום גזר את החרם שלו רק עד סוף האלף החמישי ק"מהרישה

 . באלף השישי

אלא אף בימינו כופים על חרם דרבינו , ק"שאין המנהג כן כדברי המהריהעיר  הדרכי משה אולם

בעבר בכדי להתיר את חרם דרבינו גרשום היה צריך האדם לקבל היתר ממאה , עם זאת. גרשום

 . כיון שסוף סוף כבר נגמר זמן החרם, שאין צורך בהיתר שכזה, מציין הדרכי משה, ובימינו, רבנים

אך זה עתה קיים רק מכוח מנהג שהחמירו על , קיים -שאת יותר מאישה אחתהמנהג שלא ל ,כלומר

כיון שיש לנו , לא ניתן לבטל את המנהג, כיון שכבר נהגו כן. כבר איננה -אך עצם גזירת החרם, עצמן

 . לא ניתן לשנותו ללא סיבה -כלל שבכל מקום שנהגו במנהג
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 רבנו חרם מפני נשים שתי לישא שלא שנהגו מקום שהוא בצרפת אשה נשא ראובן :מח סימן ן"הר ת"עיין בשו 

 לש החרם עליו קבל שמסתמא ואמרת, נשים שתי לישא שנהגו מקום קשטילה בארץ דר הוא עתה והנה, ל"ז גרשום

 במדינה שדר זמן כל עליו קבל שלא פ"שאע דנהי אמרת ה"ואפ, בפירוש שקבלו אפשר או, בצרפת כשנשא ג"ר

 למקום שעושין ממקום ההולך (א, נ פסחים) שנהגו מקום בפרק כדאיתא שם לדור שדעתו המקום חומרי עליו נותנין

, לשם שהלך מקום וחומרי משם שיצא קוםמ חומרי עליו נותנין שעושין למקום עושין שאין ממקום או עושין שאין

 גרשום רבנו של החרם עליו שקבל פ"שאע נראה שם האיסור זה נוהגים שאינם אחרת למדינה שהולך עתה ה"אפ

 ...הגמרא כדין שתיהן לזון יכול הוא אם אשתו על אשה לישא שמותר בפירוש ל"ז
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 של רבינו גרשום לא נוהג בייבוםשהחרם  א"הריטבלגבי מה שכתב  18עוד העיר הדרכי משה ,

ועל , ג"חולק על כך וסובר שאף במקרה של ייבום חל חדר שרבינו אביגדורשבהגהות מרדכי הביא 

 . כן כופים אותו לחלוץ

 הסוברים שלא חל החרם הסוברים שחל החרם 

האם חל חרם דרבינו 

גרשום במקרה של 

 ?ייבום

הגהות מרדכי ביבמות  .1

 וכתובות

 רבינו אביגדור .2

 19נימוקי יוסף .3

 ('החולץ')המרדכי  .4

 20י מינץ"ר .5

 אור זרועי "ר .6

החמיר  -21ל"המהרי .7

בארוסה שכבר אין 

 לשאת אישה נוספת

 בית יוסף .1

 א בשם רבני צרפת"ריטב .2

 תוספות .3

אך רק  -ם פדוואה"המהר .4

במקרה ששהה עם אישתו 

או , שנים ולא ילדה 12

כאשתו הראשונה רק 

 ארוסה לו

ועיין )ל "כנ -א"הרשב .5

אם לדוגמה  או, (לקמן

 אשתו הראשונה השתגעה

חייב \ושאר נשים שרשאי

 לגרש

 

 לדוגמה , בתשובה כתב שהחרם של רבינו גרשום לא נוהג בכל מקרה 22א"הרשבי כתב בשם "הב

 :אדם יכול לשאת אישה נוספת אף לפי רבינו גרשום במקרה ש

נוספת בכדי  שוודאי מותר לו לשאת אישה, שנים ולא ילדה לו 12שהה עם אישתו הראשונה  .א

 ר"שיקיים מצוות פו

באם אישתו הראשונה היא מאותן נשים שהוא , כמו כן וודאי שמותר לו לשאת אישה נוספת .ב

 מחויב לגרש 
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 ג "אות י' עצי ארזים'ועיין עוד ב 

19
אך למעשה הוא חולק עליה , א"שכתב שאף שהנימוקי יוסף הביא את דעת הריטב אהפדוו ם"ת מהר"בשועיין  

 . וסובר שהחרם חל אף במקרה של ייבום

20
אין להתיר במקרה שאדם נשא אישה , העיר שאף לדעת המתירים לשאת שתי נשים במקרה של ייבום י מינץ"הר 

הקנו לו אישה "כיון ש, יך לשאת שתי נשיםכיון שרק במקרה של ייבום יש צד לומר ששי, שנים 12ושהה עימה 

 . אך אין הצדקה לשאת סתם אישה נוספת, "משמיים

21
 כיוון שבשל סופרים הלך אחר המיקל וכל שכן בתקנה בעלמא, לא הפסיד -אך ציין שהמיקל לשאת אישה נוספת 

22
  1312 -1235א חי בין השנים "הרשב 
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נתפשטה בכל  לאא סיכם למעשה שתקנתו של רבינו גרשום שלא לשאת יותר מאישה אחת "הרשב

וכמו כן לא בגבולות , א"לא נוהגת במקומו של הרשב, א"ציין הרשב, לדוגמא תקנה זו. מקום

א כותב שידוע לו על תלמידי חכמים ואנשי מעשה רבים שנשאו "הרשב. לצרפת הסמוכים פרובינצייא

 .  יותר מאישה אחת ומעולם איש לא חשש לכך

 כמו כן כתב . ג הוא רק עד סוף האלף החמישי"שחדרא "ק כתב בשם הרשב"י הביא שהמהרי"הב

 . ונה הייתה רק ארוסהג במקרה שהאישה הראש"שלא חל חדר

 ל המירה את דתה"שאם אדם נשא אישה והיא רח, באוסטריהכתב שהמנהג  תרומת הדשן ,

ניתן . ורק אז יהיה מותר לו לשאת אישה אחרת, (שליח לקבלה-) י אחר"מחייבים אותו לגרשה ע

 . 'אשת איש'ולא בתור ' פנויה'כיון שזאת זכות לה שהיא תזנה בתור , י אחר"לגרשה ע

אלא הבעל יכול , ל אין צורך לגרש את אישתו שהמירה דתה"המנהג שבמקרה הנ ס"ברינונם אמ

ועל כן אין בעיה שהבעל , ג"כיון שהם סוברים שבמקרה שכזה וודאי לא חל חדר, לשאת אישה נוספת

כי לא היה בכלל התקנה לשאת אישה נוספת במקרה שהאישה הראשונה המריה , ישא אישה נוספת

  .ל"את דתה רח

 בתשובה כתב שטוב לעשות תקנה שמי שישא אישה נוספת יעשו לו חרם ש "י הביא שהרא"הב

 . ונידוי

 ודלא כרבי יוחנן בן , אלא רק האיש חייב, שסובר שאישה לא מצווה על פריה ורביה הלכה כתנא קמא

 . ר"ברוקה שסובר שגם האיש וגם האישה חייבים במצוות פו

 העיר הדרכי משה : 

על כן מי שרוצה לשאת אישה נוספת יגרש בתחילה . ג"יש גם בזמן הזה חדרסובר ש המרדכי .א

 . את אישתו הראשונה ויתן לה את כתובתה כראוי לה

כתב שעיקר טעמו של רבינו גרשום הוא מפני שיש חשש שאם אדם יש שתי נשים  הגהות מרדכי .ב

, חשש איסור תורהטעמו מפני שיש בדבר  איןאך , ויותר בבת אחת יגיעו לידי קטטות ומריבות

 . כיון שמדאורייתא מותר לאדם לשאת כמה נשים

אנשים שבאים לפחות  122עליו לקבל היתר מ, ג"העיר שאם מישהו רוצה להתיר את חדר הכלבו .ג

וזאת רק לאחר שיהיה למתירים טעם ברור מדוע יש להתיר , 23ארצות שונות 3ומ, קהילות 3מ

 .  לאותו האדם לשאת אישה נוספת

במפורש כ ידוע לנו "אא, העיר שבכל מקום בסתמא נוהג חרם דרבינו גרשוםנץ י מי"המהר .ד

 . אחרת
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 צרפת ולומברדיה , ארגון: לדוגמה 
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 ד"בס

  :'בטור סימן 

 אדם שנושא אישה שאינה הוגנת לו . אדם צריך לדאוג לשאת אישה הוגנת שאין בה פסול בעבורו

 :י כך ש"ייענש ע

א שממון על כל העולם ודומה אותו אדם למי שהבי, ה לא יעיד עליו שהוא חלק מהשבטים"הקב .א

 .כולו

 יצאו לו בנים שאינם הגונים .ב

, ה משרה שכינתו רק על משפחות מיוחסות"זאת משום שהקב. ה לא ישרה שכינתו עליו"הקב .ג

 דהיינו שאין בהן שמץ פסול  

 בני משפחתו רשאים , פסק שאדם שנושא אישה שאינה הוגנת לו נימוקי יוסףהעיר שה הדרכי משה

 . הלמחות בו מלשאת אות

  נחלקו הראשונים האם האדם . העיר שאדם שנושא את בת אחותו זוכה לברכה גדולההדרכי משה

 :זוכה לברכה גם אם הוא ישא את בת אחיו

 לא -ת והמרדכי"י ר"רש .א

  ( א"וכן הכריע הרמ) כן -ם והמאירי"הרמב .ב

 א שותקאל, מי ששומע חרפתו ולא מחזיר תשובה? מי נחשב אדם מיוחס שהגון הוא להתחתן עימו 

 תלוי מי רוצה להתחתן עימם, משפחה שהתערב בה אדם שהוא ספק פסול: 

 (ל כולם יהיו טהורים"כיון שלעת)יתחתן עימם  -ישראל .א

 לא יתחתן עימם  -כהן .ב

  ישנה מחלוקת האם כל המשפחות שבארצות השונות הם בסתמא בחזקת כשרות גם מבלי שיש להם

 :חזקת כשרות מפורשת

 אף בלי חזקת כשרות מפורשת, ות בסתמאיש להם חזקת כשר -הטור .א

כל מה שאמרנו שיש לסתם משפחה חזקת . אין להם חזקת כשרות בסתמא -ה"והרמ, י"רש .ב

אז כבר לא צריך לבדוק כל אחד מן , כשרות זה רק משפחה שידוע כבר שיש להם חזקת כשרות

  .חובה לבדוק את מי שרוצה להתחתן -אך אם מעולם לא בדקו את המשפחה. המשפחה

 :פ שיטתם יש צורך בעדות לבירור הכשרות"ע

 עד אחד נאמן -ישראל רגיל .1

 אלא יש צורך בשני עדים, אין עד אחד נאמן -פסולי כהונה .2

 ( שמא הוא עבד)אלא יש צורך בשני עדים , אין עד אחד נאמן -פסול מלבוא בקהל .3
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 :תלוי למי -רבינו תם .ג

 יש להם בסתמא כשרות אף מבלי בדיקה -לישראל .1

 ויש צורך בבדיקה , אין להם בסתמא כשרות -לכהונה .2

 כהן שרוצה לשמש על גבי המזבח צריך . כתב שרק לעבודה על גבי המזבח יש צורך בבדיקה ת"ר

ואין האישה צריכה לבדוק את האיש , אולם דווקא האיש בודק. לבדוק את אישתו האם היא כשרה

 .   יםזאת משום שמותר לכוהנות להינשא לפסול. שרוצה להתחתן עימו

 עם זאת מותר להם . פסק שכל הכוהנים בימינו בסתמא הם בחזקת שהם כוהנים אמיתיים ם"הרמב

אך מאכלים שמצוותם מדאורייתא מותר לאכול רק לכהנים , לאכול רק מאכלים שמצוותם מדרבנן

 . המיוחסים בוודאות

 ר שידוע עליו שהוא עדים כשרים שהוא מזרעו של אדם כש 2כהן שהעידו עליו : גדרו של כהן מיוחס

זאת משום שאם אותו . דהיינו שהוא מזרעו של אדם שידוע ששימש על גבי המזבח, כשר בוודאות

 . ברור לנו שבית הדין בדק יפה שהוא כהן אמיתי ומיוחס, אדם שימש על גבי המזבח

  הגמרא העמידה שהמשנה בקידושין שמצריכה לבדוק כל אישה שנישאת אף אם לא יצאה עליה

 . מאיר רביהיא כדעת  ערעור

אלא הרי היא בחזקת , סוברים שהנושא אישה אינו צריך לבדוק אחרי ייחוסה חכמיםלעומת זאת 

 . כשרה

 :עם זאת ניתן לחלק ולומר. משמע שבסתמא לחכמים אין צורך בשום בדיקה

כשמדובר בישראל שנושא , שאין צריך בדיקה בסתמא אחרי אישה שבא לשאת -הלכה כחכמים. א

 .ה סתםאיש

 . כשמדובר שכהן בא לשאת אותה, שצריך בדיקה -מאיר יהלכה כרב. ב

 מצינו מספר סימני עם זאת . פ שישראל שנושא אישה אינו צריך לבדוק אחריה"אע: ם"פסק הרמב

 :פסלות שיש להיזהר מהם ולא להתחתן עם אנשים שכאלו

יש להתרחק בה תמידיים אם אנו מוצאים משפחה או אדם שידוע עליהם שהם אנשי מרי -כעס .א

 . ימני הפסלותמהם ולא להתחתן עימהם כיוון שהכעס הוא מס

עוד יש פסול וזה במקרה שידוע על אדם שתמיד הוא , חוץ מפסול הכעס, כמו כן -הפוסל אחרים. ב

, "במומו פוסל -כל הפוסל"שכלל בידינו הוא ש, מוציא שם רע על אחרים שהם ממזרים או עבדים

 . מחשש שבמה שהוא פוסל את האחרים הוא נגוע בעצמו, נע מלהתחתן עימווממילא יש להימ

את  ושונא והוא ידוע כאכזרי פנים עזות בו אם מצינו אדם שיש -(חשש גבעוני) מידות רעות .ג

 הוא גבעוני  שמא אנו חוששין ,חסד גומל ואינו הבריות

והוא לעומתם שותק ולא  'עבד' או 'ללח' או 'נתין' או 'ממזר' :אדם שכולם קוראים לו -ידוע כפסול .ד

שאם הדבר היה , אנו חוששים שמא באמת יש בו את הפסול הזה ועל כן אין הוא מוחה, מוחה בדבר

 . סביר להניח שהוא היה מוחה בתקיפות בשם הרע שמנסים להדביק בו, שקר

 :חילק ואמר שלא בכל מצב אנו חוששים לדבר אלא י"עם זאת ר
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ועתה מגיע אדם וקורא למישהו מאותה , התערב אדם פסול במשפחהמדובר שידוע שאם . 1

 יש לחוש -והוא שותק לעומתו, המשפחה בשם הפסלות

אין  -בלי שום בסיס לדבר, מדובר שסתם אדם קורא לאדם ממשפחה כלשהיא בשם פסול אם. 2

 . אף אם אותו אדם שותק לעומתו, לחוש כלל

עדים שמעידים שידוע להם  2י "ע, יא כשרהמשפחה שיצא עליה שמועה שספק אם הכמו כן 

הרי זה ספק אמיתי ואין להתחתן עמם בלא , שהתערב במשפחה זאת ממזר או חלל או חשש עבדות

 . בדיקה

 חייב לבדוק את , כהן שרוצה לשאת אישה ממשפחה שיצא עליה שמועה שנתערב בהם אדם פסול

 :אמהות 8כ "אמהות מצד אימה וכמו כן מצד אביה סהארבעת ה

   

 12יש לבדוק , היא משפחת לויים או ישראליים, ערער"אם מדובר שהמשפחה שהוציאו עליה , אולם 

 :דהיינו ,משום שיותר מצוי שמתערבים פסולים בלויים וישראליים מאשר בכוהנים ,אמהות
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 לפי סדר )על כן ישא , על האדם להשתדל להשתדך עם משפחה שידוע עליה שהיא בעלת מצוות

 (:מן הכי טוב לפחות, יות הבאהעדיפו

הוא יהיה בטוח שבניו יהיו , זאת בכדי שאם הוא ימות או יגלה למקום אחר 24בת של תלמיד חכם. א

 תלמידי חכמים 

 בת של גדול הדור. ב

 בת של ראש בית כנסת. ג

 בת של גבאי צדקה. ד

 בת של מלמד תינוקות. ה

 יקפיד אדם לא להשיא את הבת שלו ל: 

 . דהיינו מי שידוע בתור אדם שעובר על עבירות להכעיס, כעם הארץאדם שידוע . א

 אדם ממשפחת מצורעים. ב

 . שהמחלה תקפה אותם 25פעמים 3אדם ממשפחת נכפים שהוחזקו בדבר . ג

 אם בכל זאת הוא ישא . משום שזיווגם לא יעלה יפה, עצה טובה היא לעם הארץ שלא יישא כוהנת

 יבוא תקלה או מחלה בבניהם . היא תמות גאו . הוא ימות ב. א: יקרה, אותה

 שהרי זה תורה וכהונה במקום אחד, נאה הדבר שתלמיד חכם יישא כוהנת . 

 וכמו כן אדם מבוגר מאוד לא יישא אישה צעירה, אדם צעיר לא יישא אישה מבוגרת מאוד ממנו ,

 . משום שדבר זה גורם לזנות לצעירים

 כתב שאם מתחילה הוא הודיע זאת לאישה ם"הרמבעם זאת . לא ישא אישה על דעת לגרש אותה- 

 . מותר

 שמא הילדים , כ ילך למדינה אחרת וישא שם אישה שנייה"לא יישא אדם אישה במדינה אחת ואח

אלא אם כן מדובר באדם ששמו גדול וזרעו . והרי זה איסור, שלו משתי המדינות יתחתנו בניהם

 .   חתנו ביניהםמפורסם כך שלא יהיה חשש שבני אותו המשפחה ית
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 הוא יהיה בטוח שבניו יהיו תלמידי חכמים , שאם הוא ימות או יגלה למקום אחרזאת בכדי  

25
 . מותר לשאת מהם -פעמים 2אך אם הוחזקו רק  
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 :'בית יוסף סימן ב

 עם . ש"כן מבואר בתשובות הריב, הרי הוא פסול מלהתחתן עימה, מבואר שאישה שלא ראויה לאדם

, ועל כן כל עוד שאין פסול מדאורייתא בדבר, ש שבימינו לא נוהגים לכוף על הזיווגים"זאת כתב הריב

 :וזו לשונו, ה שלא לשאת אותהל נתנו עצה טוב"אף אם חז, יכול אדם לשאת אישה

  טו סימן ש"הריב ת"שו

. ח"לת ה"ע בת וכן, הארץ לעם חכם תלמיד בת או כהן בבת וכן. בזה שמיחה מי ראינו לא ומימינו"

, כלם את לכפות צריכין היו, לכפותם הזווגים בענייני הדין שורת פ"ע לדקדק נזקקין ד"ב היו אם, ולזה

, תיגרא בה רמו דלא כתובה וליכא, ונדוניא כתובה ונוטלת יוצאות היו בימים הבאות הנשים ורוב

 ל"צ אין, למנעם שלא, הזווגין בעניני עיניהם את הדורות חכמי העלימו ולזה. והמריבה הקטטה ותרבה

 ודי. קדושה אסור משום ולא, ערוה משום לא ההם בנשואין ואין, רוצים ששניהם כל, להפרידם שלא

. התורה פ"ע ושפטום המשפט אל ונגשו, זה על לאשתו איש בין מחלוקת ישכש הדין פ"ע לדונם להם

 במקום הבעל לה ושיהיה, דאישות שמא עלה דליפוק לה ניחא ההיא הזקנה אם, שלפניכם בנדון, ולכן

 תרצו אם, בנים לו אין ואם, דוחקו מפני לישאנה שרוצה זה ומצאה, לקבורה ומרה לידה חוטרא, בן

 הרשות, מעשה ואנשי חכמים מלאות וטובות גדולות קהלות בהרבה נהגו רכאש, עיניכם להעלים

 ."בידכם

 ה יטהר את כל עם "משום שלעתיד לבוא הקב, אין להרחיק משפחה שלימה שנתערב בה ספק פסול

ולא , ה יעשה חסד עם עם ישראל שמשפחה שכבר נטמעו בה הפסולים תטהר כולה"הקב. ישראל

 . נטמע -לומר מי שכבר נטמעכ, יפגום בה הפסולים שנתערבו

 ישנה מחלוקת בגמרא האם לעתיד לבוא ממזרים ונתינים יבואו בקהל: 

 יבואו בקהל: רבי יוסי

 לא יבואו בקהל: רבי מאיר

הטעם . ה יטהר אותם מפיסולם"כי הקב, נפסק בגמרא שהלכה כרבי יוסי שלעתיד לבוא הם יבואו בקהל

שמשמעותו לרבות שאפילו , "אטהר אתכם"מפני שנכתב  זה, של רבי יוסי שאף הממזרים יבואו בקהל

 . הממזרים יבואו בקהל

 שאסור לכל אדם לגלות על , כתב שמוכח מכך שאביי לא רצה לגלות מי הן המשפחות הפסולות ן"הר

, אלא עליו להניח אותה בחזקת הכשרות שכולם חושבים שיש לה. משפחה מסויימת שהיא פסולה

כמו שהוכח בגמרא מן , היא בכל זאת תהיה כשרה, דבר שהיו בה פסוליםאף שיוודע ה, ולעתיד לבוא

 .  ה יטהר את המשפחות הפסולות שהוחזקו כבר ככשרות"הפסוקים שלעתיד לבוא הקב

 יש לספר , ן סייג את דבריו וכתב שלמדקדקים במצוות שידוע עליהם שהם נזהרים תמיד"הר עם זאת

ה משרה שכינתו "שהרי אין הקב, שלא יתחתנו עימהםכדי , להם בחשאי שאותה משפחה אינה כשרה

 .  אלא על משפחות מיוחסות

 ה מטהר את המשפחות הכשרות "שלכאורה כל מה שמצינו שהקב ן הקשה"הרשי הביא "הב

ניתן להתחתן ללא חשש עם  בימינואך מניין לנו שגם , זה רק לעתיד לבוא, שהתערב בהן פסול

 .  ה מטהר אותן אף בימינו"אר בפסוקים שהקבשהרי לכאורה לא מבו, משפחות שכאלו
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 ן"ן כתב בשם הרמב"הרהביא ש י"הב  

  יטפל במשפחות שלא ידוע עליהן שהן , היא שאליהו לעתיד לבוא יבוא.( עא)שכוונת הגמרא בקידושין

 :פסולות

 . ועל כן הם פוסלים את זרע ישראל, כיון שהם לא מכלל ישראל. את העבדים -לרחק. א

ועל כן , רק הבעיה היא שהם אינם כשרים לכהונה, כיון שהם מזרע ישראל. ת החלליםא -לקרב. ב

 . אליהו יקרב אותם

 ה יטהר את "נפסקה הלכה בגמרא כדעת רבי יוסי שאמר שלעתיד לבוא הקב, בפסול של ממזר ונתין

הן , ומשמע אפילו אם ידוע לנו בוודאי שאותן משפחות הן פסולות, המשפחות שיש בהן את הפסולים

 . יטהרו לעתיד לבוא

ואין הן צריכות לחכות לעתיד , הן כבר עתה כשרות, אותן משפחות שכבר עתה התערבו בהן פסולים

 . ועל כן הן טהורות מן התורה, כיון שמי שיודע על פיסולן הרי לא יעיד על כך כדאמרן לעיל, לבוא

 יטהר את המשפחות שנתערבו בהן ה "האם לעתיד לבוא הקב, 26כל המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יוסי

ע "לכו, במשפחות שהדבר לא ידוע, מה שאין כן. זה רק במשפחות שידוע לכל שהן פסולות,  פסולים

 . ה לא יצטרך לטהר אותן במיוחד"והקב, הן כשרות

  ן"הרתמיהה ראשונה של : 

פחות י הקשה שלכאורה משמע מן הגמרא שכל המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יוסי היא במש"הב

מה רב יוסף בא להשמיע , כיוון שאם מדובר שפיסולן כן ידוע לציבור, ידוע לציבור לאפסולות שפיסולן 

אליהו היה , לנו בכך שהוא אמר שאילולי שהייתה הלכה כרבי יוסי שהמשפחות טהורות לעתיד לבוא

 . צריך להוציא כמות אדירה של פסולים מן המשפחות

אם מדובר במשפחות שידוע שפיר , א לאליהו הנביא היודע תעלומותמדוע אנו נזקקים בדווק, כלומר

ועל כן על כורחך אנו , אלא על כורחך שמדובר במשפחות שאין פיסולן ידוע לרבים. פיסולן לרבים

 . נזקקים בדווקא לאליהו היודע תעלומות בכדי שיאמר לנו מי הם אותם הפסולים

  ן"הרשל  שנייהתמיהה : 

ה יטהר את "שלעתיד לבוא הקב, "כסף מטהר"ל שדרש את הפסוק "בלכאורה פשוט הוא שרי

ה יטהר את "שאמר שאין צורך שהקב)אינו סובר כרבי יוסי , המשפחות שהתערבו בהן ממזרים

וזה , (י שהפסולים כבר התערבו בהן מכבר"כיון שהן כשרות כבר מצד עצמן ע, המשפחות הפסולות

 , ידוע לנו שהתערבו בהן ממזריםעל הצד שרבי יוסי דיבר אף על משפחות שב

 :ה יצטרך לטהר את המשפחות שהתערבו בהן פסולים"כלומר שהם חולקים האם הקב

 יצטרך לטהר -ל"לדעת ריב. א

 לא יצטרך לטהר  -לדעת רבי יוסי. ב

                                                           
26
 טהורים אין: אומר מאיר' ר, יוסי' ר דברי, לבא לעתיד טהורים - ונתיני ממזירי: ר"ת :'קידושין דף עב עמוד ב 



25 
 

, ל סובר שהמשפחות שהתערבו בהן ממזרים הן כשרות ועומדות"כיון שאם גם ריב, דבר זה מוכח

ה יטהר את הפסולים "שהקב" כסף מטהר"ל דרש את הדרשה לגבי "מדוע ריב, רהואינן צריכות לטה

על כורחך ? וכמו כן מדוע הגמרא דרשה שמי שנטמע כבר נטמע ואין המשפחה פסולה, לעתיד לבוא

ועל כן יש צורך לטהר את המשפחות ודלא כרבי יוסי שסובר שהן כשרות מצד , שהפסולים משפיעים

 . עצמן

 ן"הר מסקנת : 

     .על פיסולן יצטרכו טהרה לעתיד לבוא שלא ידוערבי מאיר ורבי יוסי נחלקו האם משפחות  .א

כך מי שיודע על , כמו שאליהו לעתיד לבוא לא יגלה מי הן אותן המשפחות שהתערבו בהן פסולים .ב

 (. אך לצנועים יספר בחשאי)חל עליו איסור לגלות זאת לרבים , משפחה שהיא פסולה

 כיון , פסק שהלכה כרבי יוסי שלעתיד לבוא לא יצטרכו לטהר את המשפחות הכהןתן הרב רבי יונ

 . ואין הן צריכים לטהרה נוספת, נטמעו -שנאמר שכל הפסולים במשפחות שכבר נטמעו בהן

 אינן  -שאפילו במשפחות שוודאי לנו שהתערבו בהן פסולים, כמו כן ניתן לומר שרבי יוסי התכוון לומר

 . צריכות טהרה

אף שלא מכוח הכלל של , בי יוסי ומי שפוסק כמותו סוברים שאין צריך את הטהרה לעתיד לבואר

 ". נטמעים -הנטמעים"

פ שיש לנו את "סובר שיש לפסול את המשפחות הפסולות אע, ואילו מי שחולק על רבי יוסי כרב מאיר

 . נטמע -הכלל שמי שכבר נטמע

  נטמעה -משפחה שנטמעה", את הממזרים" רכסף מטה"ניתן לומר שמי שדורש את הדרשה של" ,

היא פסולה  -אלא כרבי מאיר שמשפחה שהיא וודאי פסולה, לא סובר כרבי יוסי שאין צריך טהרה

 .לעולם ולא מועיל לה טהרה אף לא לעתיד לבוא

 :ן"הר מסקנת

יקת שיש לו מעלה בפס)יוחנן ואביי ' ל ור"כיוון שמצינו שאמוראים רבים סוברים כשיטה של ריב

וכן דעת ]נראה שההלכה היא , שאמר בגמרא שהוא גם כן סובר כמותם"( בתרא"ההלכה כיון שהוא 

 [:ם"הרמב

 הלווים והישראליים שכל אחד ידע את מעמדו, לבוא המלך המשיח ייחס את הכהניםלעתיד . א

היה אלא המשפחות יעמדו בכשרותן אף שי, מלך המשיח לא יגלה באיזו משפחות התערבו פסולים. ב

 . על הפסולים שבהן ידוע למלך המשיח 

שידוע לו שהתערב בה אדם , גם בימינו אין לגלות על משפחה מסויימת שהוחזקה להן ככשרה. ג

 . פסול

 . ן"כל זה עד כאן הייתה לשונו של הר

 שמשפחה שלא ידוע עליה שהתערבו , שהלכה כרבי יוסי כהרב רבי יונתןפסק ש "י הביא שהרא"הב

שלא כיוון שכאמור רבי מאיר ורבי יוסי נחלקו האם משפחות . אין לפרסם זאת ברבים, בה פסולים

    . הטורכמו כן היא דעת . על פיסולן יצטרכו טהרה לעתיד לבוא ידוע
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 שכולה " מישון"שרבא סובר שאין תקנה לעיר  י הביא שבהגהות מרדכי הביא בשם אור זרוע"הב

ואם כן הרי ששיטה זאת חולקת על דעת רבי יוסי  ,מלאה בממזרים גמורים אף לא לעתיד לבוא

וסוברת כרבי מאיר שאין תקנה לממזרים אף לא לעתיד ( שסובר שהממזרים יטהרו לעתיד לבוא)

 . לבוא

שאין הלכה כשמואל שפסק כרבי יוסי שהממזרים שהתערבו במשפחות יטהרו לעתיד  יוצא לפי זה 

 . לבוא

 :וטען, כנגד הסתירה לכאורה משיטת רבא, יוסינחלץ לעזרת הפוסקים שפסקו כרבי י "הב

שסברו שהלכה כרבי יוסי מפני דעת יחיד של האור זרוע  27אין לדחות את כל דעות הראשונים. א

 . שחלק וסבר שהלכה כרבי מאיר

שכן הלכה ושהיא משמע . ולא הביאה מי שחולק עליו, תמה ששמואל פסק כרבי יוסיהגמרא ס .ב

 . סוברת כשיטה זאת

אלא גם כן , כיון שניתן להסביר את דעתו כך שהוא לא יחלוק על שמואל, ין להקשות משיטת רבאא .ג

 . יסבור שהממזרים יטהרו לעתיד לבוא

  למרות שעיר " מחוזא"הגמרא מספרת שאמימר התיר לרב הונא לשאת אישה בסתמא מהעיר  -(א)ב

כיון , שהתערבו במשפחות פסוליםידוע שבבל נחשבת כמקום שאין בו חשש . זו אינה בתוך גבול בבל

 . והוציא מידי חשש פסולים, שעזרא ייחס את כל המשפחות

וכי אתה סבור שהשיטה שסוברת שכל הארצות הן בחזקת כשרות ואין צריך : רב אשי הקשה לאמימר

ומי שחולק עליהם זה רבי מאיר , שהלכה כמותם, לבדוק אחר ייחוס המשפחה זה כשיטת חכמים

, ורב זביד לא שנו אלא כך, רב פפא, והרי מצינו שבבית המדרש של רב כהנא? ותושאין הלכה  כמ

ועל "( פסלות בחזקת הארצות כל"אלא דווקר ש)אלא שמשמע מהם שאין כל הארצות בחזקת כשרות 

שרק היא בחזקת )שאינה מבבל " מחוזא"כן תמוה כיצד אמימר התיר אישה בסתמא מן העיר 

 (.כשרות

כיון שהוא שמע במפורש מרב זביד מנהרדעא שהלכה כמו , ר כרב אשיהטעם שאמימר לא סב

 . שהורה

  האם אנו אומרים את הכלל שכל המשפחות בסתמא הן בחזקת ( רבי מאיר-חכמים)נחלקו בגמרא

צריך לבדוק אחריה ולא יכול  -אולם הרוצה לישא כוהנת ממשפחה שיצא עליה ספק שם פסול. כשרות

  . י הערעור מחזקת הכשרות שלה"שהיא יצאה עכיון , לסמוך שהמשפחה כשרה

 ואין " כל הארצות הן בחזקת כשרות"שאף שאמימר הורה למעשה להקל כמאן דאמר שכתב  ש"הרא

 :אין הלכה כן, צריך לבדוק את האישה בסתמא כל עוד שלא יצא עליה ערעור מפורש

 הרי הקשה עליו וחולק על שיטתו" בתרא"רב אשי שהוא . א

גיה שכל האמוראים סוברים בסוגיית פיסול היוחסין שבכדי להשיא אישה בארץ ישראל מצינו בסו .ב

ועל כן קבעו שתמיד , שחכמים עשו מעלה גדולה ביוחסין, י בכתובות"כן פירש רש. יש צורך בבדיקה

 . יש לבדוק את האישה לפני שנושאין אותה מחשש פסול
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 אף אישה אינה )אמותיה  4לבדוק ב הקשה שמצינו במשנה שכהן שנושא אישה צריך רבינו תם

ובנו יכול , ואז אף בתו מותרת מיד להינשא לכהן המשמש על גבי המזבח( צריכה לבדוק את האיש

 . ת"בשם ר' התוסכך כתבו גם . לשמש על גבי המזבח בלי בדיקה נוספת

 שבכדי שכהן יוכל לשאת אישה ואז בניו יוכלו לשמש על גבי , כתב שהכוונה היא ן"הר

 . האמהות 4יש צורך בבדיקת , לסנהדרין\לדוכן\חהמזב

 בלי קשר , אמהות 4שבכל מקום שמדובר בכהן יש צורך בבדיקת  הטורכתב שמשמע מדברי  י"הב

, כיון שעצם נישואיו של הכהן עם אישה. לשאלה אם הוא ירצה שבנו ישמש על גבי המזבח בלי בדיקה

 . מצריכים בדיקה זו

 עבור מה צריך לבדוק את הכהן האם הוא מיוחס ועבור מה לא, חילק בצורך בבדיקה ם"הרמב: 

אפשר שלדעת ) כיון שאנו סומכים בסתמא על חזקת כשרותו של הכהן, אין צורך -לתרומה דרבנן. א

 (אפילו לצורך תרומה דרבנן אנו גם כן נצריך בדיקה של הכהן, רבינו תם

 . וחס יכול לאכול אותהועל כן רק כהן מי, יש צורך בבדיקה -לתרומה דאורייתא. ב

ת "ועל כן כתב הטור בדעת ר, ת מסכים עם שיטה זאת שלתרומה דאורייתא יש צורך בבדיקה"גם ר)

וכמו כן , והרי רק כוהנים מיוחסים יכולים לאכול תרומה דאורייתא, שיש צורך בבדיקה ליוחסי כהונה

כיוון שאף אכילת , וחסי כהונהת סובר שאף לצורך אכילת תרומה דרבנן נצריך בדיקה של י"ייתכן שר

 ((תרומה דרבנן היא מאכילות המיוחסות רק לכהן

 תרומה דרבנן תרומה דאורייתא 

 אין צורך בבדיקה יש צורך בבדיקה ם"הרמב

 יתכן שיצריך בדיקה יש צורך בבדיקה ת"ר

 

 מצינו מחלוקת האם צריך בדיקה לצורך אכילת תרומה דאורייתא: 

 צריך -ם"הרמב. א

כיון שיתכן שהלכה , עם זאת. כיון שחכמים סוברים שכל הארצות בחזקת כשרות, אין צורך -רהטו. ב

 -אך לצורך אכילת תרומה, פ לצורך נשיאת אישה נצריך בדיקה"עכ, כסתם משנה שיש צורך בבדיקה

 . לא

 כיון שחכמים סוברים שכל הארצות בחזקת , הטור סובר שמעיקר הדין אין צריך בדיקה כלל, כאמור

 :וסובר שניתן לחלק ולומר, חלק על הטור שלעולם אין צורך בבדיקה מעיקר הדין י"הב. שרותכ

כיון שאנו , פ מה שחכמים שנו"אין צורך בבדיקה כמו שכתב הטור ע -דווקא בחשש ממזרות. א

 מכירים בממזרים 

וע לנו מי כיון שלא יד, אף בלי יציאת ערעור, אנו נצריך בדיקה אף לדעת חכמים -בחשש חללות. ב

 חלל 

 . ן"ן בשם הרמב"הרכן כתב 
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  כמו כן . כל עוד שלא יצא ערעור מפורש, סובר שאין צורך לבדוק אפילו לא מפני חשש חללותהטור

, ם יש צורך בבדיקה לתרומה מדאורייתא"אלא שלדעת הרמב, ש ובהלכות"בפיהמ ם"הרמבכתב 

 . שאין צורך בדבר טורכ ל"משא

האם יש צורך 

 ?בבדיקה

בדיקה לתרומה  בדיקת ממזרות ת חללותבדיק

 מדרבנן

בדיקה לתרומה 

 מדאורייתא

 לא לא לא לא הטור

 כן לא לא לא ם"הרמב

 כן לא לא כן י"הב

 

 שבסתמא יש חזקת כשרות, אלא כדעת חכמים, אינם סוברים שהלכה כרבי מאירש "ף והרא"הרי .

לבדוק את האישה לפני שהוא  בכל זאת כהן צריך, שאף שהלכה כחכמים הטורמה שכתב , אם כן

פ הפוסקים "שהרי משמע מן הגמרא שבכל מקרה אין צורך בבדיקה ע, אין לו טעם -מתחתן עימה

 .  ל"הנ

 מדוע , פ יש צורך בבדיקה לצורך נשיאת אישה אף בישראל"אם לשיטת הטור עכ: תמיהת הבית יוסף

 ? הוא לא כתב כמה אמהות צריך לבדוק

 לא , לא יהיה צורך בבדיקה של  נראה לומר שלשיטתו, אה לומר שלשיטתונר: הבית יוסף תירוצו של

כיוון שאין זה , יספיק -אלא בבדיקה כל דהו, אמהות כמו בבדיקה לכהן 4יהיה צורך בבדיקה של 

 . 28כבדיקה לכהונה שהחמירו בדבר

  מלשאת יש להימנע , מכל מקום, כתב שאף שמותר לשאת אישה ממשפחה כשרה ם"הרמב (ב)ב

שיש , או להתחתן עם אדם שתמיד מטיל דופי באחר, ומריבהשה ממשפחה שידוע שהם בעלי כעס אי

כמו כן יש להימנע מכל מי שהוא בעל מידות רעות שמע הוא . חשש שאותו דופי נמצא בו בעצמו

 . גבעוני

ועל כן , כיוון שיש שמץ פסול באחת מהן, כתב שישנו מצב לפעמים ששתי משפחות רבות י"רש

 . ם הטילו מריבה ביניהן בכדי שהן לא יתחתנו אחת עם השנייהמשמיי

 פ רבי אליעזר ורב יהודה בשם שמואל שנראה לומר"כתב ע י"הב: 

 אין לחוש אחריו שמא הוא פסול -כהן שהוא בעל כעס. א

 יש לחוש אחריו שמא הוא פסול  -הוא בעל כעסמי שאינו כהן ו. ב
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אף הבנים מוחזקים בכך שיכולו לעבוד על גבי המזבח ללא , שלאחר שבודקים לכהונה, נו לעילשהרי כבר הבא 

 . ואם כן יש להחמיר בבדיקה זו, וכלל הוא שכל העובד על גבי המזבח אינו טעון לעולם בדיקה נוספת, בדיקה נוספת
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  הסימנים המיוחדים לעם ישראל 3מצינו שראוי להתחתן עם מי שיש בו את: 

 רחמנים . א

 ביישנים. ב

 (ר"גב: וסימנך)גומלי חסדים . ג

מבני שאול בכדי לכפר על כך ששאול הרג את נוב עיר  7שהרי הם ביקשו , עניין זה נלמד מהגבעונים

ובכך ששאול הרג את , שמשרתיהם היו הגבעונים שמקור מחייתם היה מנוב עיר הכוהנים, הכוהנים

בכך שהגבעונים לא רצו להתפייס בדרך אחרת . הני נוב היה נחשב לו כמי שהרג גם את הגבעוניםכו

ועל כן גזר עליהם שלא יבואו בקהל , דוד המלך ראה שהם אכזריים, מבני שאול 7י רציחת "אלא רק ע

 . ל לא ראוי להתחתן עמו"המידות הנ 3ומכאן שישראל שאין בו מ, ישראל

 ממזר"\"חלל"אים במסכת כתובות האם כאשר קוראים לאדם בשם גנאי כתנישנה מחלוקת  (א) ד "

או שמא הוא שותק פשוט כי לא אכפת לו שיגנו אותו , האם שתיקתו נחשבת כהודאה, והוא שותק

 . בגנאי שכזה

, והוא שותק, שבכל שם גנאי שקוראים בו לאדם, פסק כתנא קמא ם"המגיד משנה הביא שהרמב

  .ת פסול בגנאי שגינו אותומילא יש לחוש שאותו אדם באמומ, ההרי שתיקתו כהודא

ועל כן די , כדין משפחה שיצא עליה ערעור, פירש שדין אדם שיצא עליו שם גנאי הטורכתב ש י"הב

 . בכדי לבדוק האם הדבר אמת 29בבדיקה בעלמא

 יש בו שכתב שכל מי שקוראים לו בשם גנאי הרי הוא צריך בדיקה שמא )ם "השיג על הרמבד "הראב

וכתב שכל דין הגמרא שייך רק בזמן הגמרא שהיו נוהגים ללכת לבית הדין ולהקפיד ( מאותו הגנאי

ייתכן שאדם סתם קילל את חבירו ולא התכוון , אך בימינו שאין מקפידים כך, מאוד על כל דבר גנאי

 . 30לכך באמת

אף בימינו יש לחוש  ,ד הודה שאם מדובר שאדם גינה  את חבירו שלא בשעת מריבה"הראב עם זאת

 . כיון שהוא באמת התכוון לדבר, לדבר

 :הוא כלומר החילוק

 יש לחוש ששתיקה כהודאה -בזמן הגמרא שהיו הולכים לבית הדין על חירופים. א

חוץ ממקרה שאמרו לו . אין לחוש ששתיקה כהודאה -בימינו שאין הולכים לבית הדין על חירופים. ב

 . זאת שלא בזמן מריבה

 ד ואמרו שאם מדובר שגינו אדם כשר בגנאי והוא "כתבו חילוק אחר מן הראב א"והרשב ן"הרמב

כיוון שעצם השתיקה לא מוציאה מידי , אין אנו חוששים ששתיקתו תהיה כהודאה -שתק לעומתם

זה רק במשפחה שכבר כל מה שאנו חוששים . חזקת הכשרות שלו שמעולם לא נתערערה לפני כן
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 האמהות  4שאין צורך בבדיקת , כלומר 

30
, לחברך בשם גנאי יתבעו אותך לבית הדין היו נזהרים יותר בדברי הגנאיאך בזמן הגמרא שהיה ידוע שאם תקרא  

שאולי הוא התכוון לכך ברצינות ועל כן היה צריך לברר היטב , והיה סביר להניח שאם אדם קורא לחברו בשם גנאי

 . מה שאין כן בימינו, את העניין
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או שיש לנו ספק שמא נטמע , כגון משפחה שידוע שנטמע בה אדם פסול ,התעורר עליה ספק פסול

אין אנו אומרים ששתיקה כהודאה , משפחה שעד עתה היא בחזקת כשרות אבל, בה אדם פסול

 . בגנאי

 : כלומר החילוק הוא

 אין שתיקתם נחשבת כהודאה -משפחה שהם בעלי חזקת כשרות\אדם. א

 שתיקתם נחשבת כהודאה  -או ספק שם פסול משפחה שיצאה עליהם שם פסול \אדם. ב

  א"ן והרשב"ד או לדבריהם של הרמב"סיכם שאין הכרח בגמרא לא לדברי הראבהמגיד משנה . 

 אמנם לא הכריע כאיזו שיטה, א"ן והרשב"ד ואת דברי הרמב"גם כן הביא את דברי הראבן "הר .

 .  א"ן והרשב"י כדעת הרמב"כתב בשם ר הטור

 כיצד היא יציאת הערעור ג נחלקו הראשונים: 

 עדים שנכנס פסול במשפחה זאת 2י עדות גמורה של "ע :ם"הרמב

 ואין צורך בעדות גמורה, עדים שיש במשפחה זו שמץ פסול 2י "יציאת קול ע: י"רש

 אלא צריך , ייחוסהאת  הגמרא שואלת מדוע אמרנו שאין צריך לבדוק במשפחת האב של האיש

 :ענתה הגמרא? אםבמשפחת הלבדוק את הייחוס רק 

ועל כן צריך בדיקה , דרכן לבזות זו את זו בשעת מריבה בפסולי זנות ולא בפסולי יוחסין -נשים. א

 כי אין פרסום לפסולי הייחוס, בדבר

ועל כן אם לא שמענו עד עתה שיצא , דרכם לבזות זה את זה בשעת מריבה בפסולי ייחוס -גברים. ב

כי אם הוא היה פסול בוודאי , אין לנו לחוש לדבר, עת מריבהעל אדם כלשהוא שמועה שהוא פסול בש

 .  הדבר היה נודע לרבים

 מי שנולד )חללים  :כגוןכיוון שמותר לכהונת לשאת פסולים , אישה איננה צריכה לבדוק את הגבר

פירש  י"רש. (משוחרריםעבדים כנעניים )=חרורי , גרים, (31מביאת כהן שבא על אישה שאסורה לכהן

שהרי כאמור מותר להן להתחתן עם פסולים כגון אלו )שהתורה לא הקפידה עליהן לעניין ייחוס שכיוון 

 , (דלעיל

מי ) ממזר או שתוקי אפילו לא מחשששהן תצטרכנה לבדוק את הגבר ' מעלה'גם חכמים לא עשו 

, נתהואין אנו יודעים עם מי היא זי, דהיינו שאימו זינתה וילדה. שמכיר את אימו אך לא את אביו

זאת משום שדווקא . ('שתוקי'אימו משתיקה אותו ועל כן הוא נקרא " אבא"וכאשר בן זה קורא לאביו 

איתחזק ')כשנודע לנו בבירור שיש חשש פסול בו ' ישנה חובה לבדוק את הגבר מחשש ממזר וכו

  . אין צורך לבדוק ואנו מעמידים אותו על חזקת כשרותו -אך בסתמא, ('איסורא

 כך יש ו)גירסה השלישית היא הנכונה לדעתו וה, י"נוסחאות בפירוש ר 2הביא שישנן  י"הב( ב) ד

 :(לגרוס

 הוכחא הוי אז ושותק נתין או ממזר כשנתערב דוקא היינו -גנאי כשאדם אחר קורא בשם. א
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 אלו דלעיל וכן אלמנה  :לכהן גדול, זונה\חללה\גרושה :להדיוט 
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 כשנתערב דוקא היינו -כאשר נתערב במשפחות בשם גנאי כשאחד מן המשפחה שלו קורא לו. ב

 . הוכחא הוי אז ושותק נתין או ממזר אותו קורא המשפחה מן ואחד נתין או ממזר במשפחות

 כשנתערב דוקא היינו -כשאחד מן המשפחה שלו קורא לו בשם גנאי כאשר נתערב במשפחה פסול. ג

 הוכחא הוי אז ושותק נתין או ממזר אותו קוראים המשפחה מן ואחד נתין או ממזר במשפחה

  יוחנן מחלוקת התנאים היא במקרה שיש אדם שכאשר מכנים מובא שלדעת רבי  בכתובותבגמרא

. הוא שותק ואינו מגיב" חלל"ואילו כאשר מכנים אותו , הוא צווח ומוחה על כך" ממזר"אותו בשם של 

  .נחלקו התנאים האם שתיקתו נחשבת כהודאה שאכן הוא חלל

 חילה הוא מחה רק באם מדובר שמת, השתיקה פוסלת שלדעת תנא קמאשנראה לומר  כתב ן"הר

אז מוכח שהוא מודה בפסול , ועתה הוא שותק על פסול זה ואינו מוחה, על פסול אחר שקראו לו בו

 . כמו שהוא מחה על הפסול הראשון, היה לו למחות גם בפסול זה, שאם לא כן, זה

וקרה שיצא עליה שם פסול והיא , ייתכן שאפילו במשפחה שידוע שיש לה חזקת כשרותלפי זה 

שאנו נחוש שמא באמת יש בה , כ יצא עליה שוב שם פסול והיא לא מחתה בכך"ואח, בכךמחתה 

אף , משמע שיש אמת בדבר, ומשלא מחתה, כיוון שהיה לה למחות אף בפסול השני, פסול זה

 . שכאמור מדובר במשפחה שתמיד מעולם הייתה לה חזקת כשרות

 ה"שאת בעצמו בת של עכתוב לא לי "בנוסח הבו, ה"כתב לא להשיא בתו לע בטור . 

 ועל כן ראוי להידבק בהם, היינו שהם אנשי מעשה וצדיקים גדולי הדור  .  

 שהרי  ,נ"כיון שמותר להורגו מדין פיקו, ה שהוא מכיר את בוראו ומתכוון להכעיס"אין להתחתן עם ע

 .  ש"י ורא"רפ "ע, וממילא אין להידבק כלל באדם שכזה ,הוא רע לשמיים ורע לבריות

 שכמו שאין להתחתן עם מומר להכעיס כך מדובר בנשותיהם , לומר הטורכתב שנראה בדעת י "הב

לתאבון או שלא בקי בדקדוקי מצוות  תעובר אך אם מדובר שהוא, "שרץ"שהן באותו המצב וזה בגדר 

 , אין בעיה להתחתן עימו

שגם כאלו הם , תשאין להתחתן אפילו עם מומר לתאבון או שלא מדקדק במצוו וסובר י חולק"הבו

 .י"ש בשם ר"וכן נראה ברא, י"פירשפ "ונראה לומר כן ע, "שרץ"בכלל 

 :עם מי אין להתחתן

 מומר להכעיס -טור

   ואף אם אינו מדקדק במצוות , מומר לתאבון וכל שכן כשמומר להכעיס -י"ר, ש"רא, י"רש, י"ב

 ו להשתדל לקיים מצוות מפני שעלי, שעצה טובה היא שבחור לא יישא זקנה ם פסק כטור"הרמב

 . ר"פו

 מפני שיש חשש , שעצה טובה היא שזקן לא יישא בחורה צעירה הגמראפ "פסק עם "הרמב

 . שהצעירה תזנה תחתיו

 ָרָעה ֵרֲעךָ  ַעל ַתֲחרֹׁש ַאל(: "כט פסוק ג פרק) מפני שנאמר במשלי, על דעת לגרשה אין לשאת אישה 

 ". ִאָתךְ  ָלֶבַטח יֹוֵׁשב ְוהוא
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 מותר -וכתב שאם הוא הודיע מתחילה לאישה שהוא נושא אותה רק לזמן קצה, סייג את דבריו הטור ,

באם הדבר , ם"תמה מדוע הביא מצודתו מרחוק מן הרמב י"הב. ם"הרמבוהביא ראיה שכן כתב 

 . מפורש בגמרא
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 ד"בס

 :'טור סימן ד

 אין לישראל לשאת: 

פסול  

 יוחסין

פסול 

 םשבגופ

ערווה 

 עבורו

 אדומי\מצרי מואבי\עמוני נתינה ממזר

אסורים עד  אסור אסור אסור אסור אסור אסור זכרים

 332דור 

אסורים עד  מותר אסור אסור אסור אסור אסור נקבות

 3דור 

 

 ורק בנו יוכל , הריהו נחשב כדור שניבנה שייוולד לה , (1דור )= אם ישנה אישה מצרית שנתגיירה

  . ראללבוא בקהל יש

 ההוולד פסול כמו הפסולשהרי , אם ישראל בא על אחת מאלו שאסור לו להתחתן עימם . 

 אלא שהוא פגום , כשר הוולד -שבאו על בת ישראל כשרה, ל חוץ ממקרה של ממזר"בכל הפסולים הנ

 . לכהונה

על שבא ישראל  בעילה אסורה

 פסולה

( חוץ ממזר)פסול 

שבא על ישראלית 

 כשרה

 ממזר שבא על בת

 ישראל כשרה

 ממזר אך פגום לכהונה, כשר כפסולה דין הוולד

 

 או שנתגייר אחד מן הפסולים ונשא ישראלית , אם נתגיירה אחת מן הפסולות ונישאה לישראל כשר

 . דין הוולד כדין הפסול, הכשר

 :כיוון, הוולד כשר, שהתגייר ונשא ישראלית -מצרי שהוא דור שני\עמוני: לדוגמה

אלא , הוולד כשר -הבאנו לעיל שפסול כעמוני שבא על בת ישראל כשרה, יוון שכאמורכ -מצד העמוני

 . פ שברור שהייתה כאן ביאה של עבירה"אע. שהוא פגום לכהונה

והרי מדובר שמצרי זה , כיון שכאמור דור שלישי מותר לבוא בקהל ישראל, הוולד כשר -מצד המצרי

  . מצד שהישראלית היא כשרה ועל כן הוולד כשר או .ואם כן הרי הוולד הוא שלישי, הוא שני

  כיון , 2הוולד נחשב כדור  -1שנשא מצרית שהתגיירה והיא דור ( בן של מצרי שהתגייר) 2מצרי דור

 . שבגיור הכול הולך אחר האם
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בן בנו של  -3דור , אסור לבוא בקהל -בנו של מי שהתגייר -2דור , אסור  לבוא בקהל -מי שנתגייר -1דור : דהיינו 

 מותר לבוא בקהל  -המתגייר
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  שבגיור הכול , 3הוולד הוא דור  -(גיורת\בתה של גר) 2שנשא מצרית דור ( 1דור )מצרי שהתגייר

 . הולך אחר האם

 כיון שאצל הגויים אנו הולכים אחר הזכרים, הוולד עמוני -עמוני שהתגייר מצרית 

 כיון שאצל הגויים אנו הולכים אחר הזכרים, הוולד מצרי -מצרי שנשא עמונית 

 הוולד הולך אחר הפגום שבהם, ועתה הם התגיירו, אם גוי מאומה אחת נשא גויה מאומה אחרת . 

 :לדוגמה

  33דינה כמצרית -ילדה בת, דינו כעמוני -ילדה בן -שא מצרית שהתגיירהשנ, עמוני שהתגייר. א

  דינה כמצרית  -ילדה בת, דין הוולד כעמוני -גר מצרי שנשא עמונית שהתגיירה. ב

אך , שהרי העמוני אסור לעולם לבוא בקהל ישראל, שידוע שהעמוני יותר פגום מן המצרי, זאת משום

שני דורות כדין  להיאסרדינה , אם מדובר שנולדה בת. 3 המצרי מותר לבוא בקהל ישראל בדור

 . המצריים שבאים בקהל בדור שלישי

 ומותר לבוא בקהל, הרי הוא כישראל מיד, גוי מאומה אחרת שנתגייר . 

 עתה מותר להתחתן עימהם , מכל מקום, איסור עולם -פ שעמוני ומואבי איסורן"כתב שאע ם"הרמב

מאז שסנחריב בלבל את ', מואבי'או ' עמוני'ידוע לנו בימינו מי הוא כיון שלא , מיד לאחר שנתגיירו

שאותו גוי , אנו תולים לומר, "מרובא פריש -כל דפריש"כיוון שיש לנו את הכלל של , ממילא. האומות

ואין אנו חוששים שמא הוא בא מן , שבא לפנינו להתגייר הינו מרוב הגויים המותרים לבוא בקהל מיד

 . לבוא בקהל ישראל לעולם האומות האסורות

 3אף בימינו אסור עד דור , אמנם מצרי. מותרים מיד -כתב שבאמת בימינו עמוני ומואבי ש"הרא . 

האם מותר  -בימינו

 ?מיד

 מצרי מואבי עמוני

 מותר מותר מותר ם"הרמב

 3עד דור , אסור מותר מותר ש"הרא

 

 והוא קיבל עליו מצוות , (רק זכרים)ילו אותו דהיינו שמלו אותו והטב, שהוטבל לשם עבדות עבד כנעני

אך לכלל ' גוי'הרי הוא יצא מכלל , דהיינו מצוות עשה שהזמן גרמא כנשים, שהעבדים חייבים בהם

 . לפיכך אסור לו להינשא עם בת ישראל. לא בא–ישראל 

י שהניח "או שרבו נתן לו מעמד של בן חורין ע, אם לאחר שרבו שיחרר אותו או הפקיר אותו, אולם

הרי , י כך נתן לו מעמד של בן חורין"צ ורבו קרא לו לעלות לתורה וע"לעבד תפילין או שרבו היה ש

 .  וממילא הוא מותר להתחתן עם בת ישראל, הוא כישראל לכל דבר
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 . יוכלו לבוא בקהל 3ורק ילדיה שהם דור , שהרי היא דור שני, דהיינו שהיא אסורה גם כן 
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אלא העבד מעצמו הניח , אם מדובר שלא רבו נתן לו רשות לעשות מצוות שהגבר חייב בהן, עם זאת

 . העבד לא יצא לחירות -ץ"פני רבו בתורה כשאו קרא ל, תפילין

 בין אם מדובר ששפחה זו היא ', שפחות'שהוטבלה לשם  שפחהלישראל אסור להתחתן עם , כמו כן

 . שלו או של אדם אחר

 ל בעצמו נשא ישראלית "או שאפילו העבד הנ, ל השיא אותו לישראלית"אם רבו של העבד הכנעני הנ

כיון שוודאי הוא לנו שרבו שיחררו בכדי שהקידושין , הרי זה קידושין -ורבו לא מיחה בדבר, לפני רבו

 . יחולו

 כי ברור לנו שהוא שיחרר אותה על מנת , ברור שהקידושין חלים, אם האדון נושא את שפחתו

 . שהקידושין יחולו

 מהבא  חוץ. אדם שבא על אחת מכל העריות שחייבים על ביאה זו מיתת בית דין או כרת :גדר ממזר

 . ואפילו לא מדרבנן, בכל זאת אין הוולד נחשב ממזר, שאף שביאתו בכרת, ל הנידהע

  ואישה זו , במקרה שידוע לנו שבעלה של אישה יצא לזמן רב למדינת הים ראשוניםמצינו מחלוקת

 ? מה דינו של הוולד, ילדה וולד

  .חודש 12כיון שוולד לא יכול לשהות במעי אמו יותר מ. ממזר בחזקת: ם"הרמב

, כיון שאנו תולים לומר שיכול להיות שבעלה בא בצנעא אליה ובעלה אותה. אינו בחזקת ממזר: ג"בה

  . על כך בלי שאנשי העיר ידעו

 ל מדברים על כךווהכ, אישה נשואה שיצא עליה קול שהיא זונה תחת בעלה : 

נו תולים שרוב כיון שיש לנו כלל שא, אין אנו חוששים לומר שבניה הם ממזרים -מצד הילדים. א

 .הבעילות שלה באו מן הבעל

רוב "שאז כבר לא ניתן לומר את הכלל ש, מדובר שיצא עליה קול שהיא פרוצה ביותר ,אלא אם כן

 . וממילא אנו חוששים שאף ילדיה ממזרים, "בעילות מבעלה

 ". זונה"אנו חוששים לה בכל מקרה משום  -מצד האישה .ב

 ( לא קיבלה גט מבעלה הראשון)והיא נישאה לאדם אחר , םאישה נשואה שבעלה הלך למדינת הי

וילדיה מותרים להינשא , הרי הילדים מבעלה השני הם ממזרים גמורים, כשעוד בעלה הראשון חי

 . לממזרת

 כיון שלא ידוע , הרי בנה הוא ממזר מדרבנן, ל חזר בעלה הראשון ובא עליה וילדה"אם במקרה הנ

או שמא הוא בא מבעילתו של בעלה השני , הוא ישראל כשר האם הילד בא מבעלה הראשון והרי

  . על כן מדרבנן הוא ממזר, והרי בנה הוא ממזר גמור

דינו של אותו ממזר מדרבנן שאסור לו להינשא לבת ישראל ואף לממזרת מדאורייתא אסור לו 

 . אלא הוא מותר רק בממזרת מדרבנן, להינשא
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 35הרי הוולד ממזר, א על אישה נשואהוב, 34מי שהיה חציו עבד וחציו בן חורין . 

 משום שיש בו , פסק שאסור לו להינשא אפילו לשפחה ם"הרמב, מי שהיה חציו עבד וחציו בן חורין

 . כמוהו לעולם ודין בניו, חצי צד כשרות שאסור לצד זה לבוא על שפחה

 ממזר לעולם: דין הוולד, ישראל שנשא ממזרת או ממזר שנשא ישראלית . 

 הוולד ממזר -ד שבאו על ממזרתגוי או עב . 

 אך אותו הוולד , בין מישראלית פנויה או שהיא נשואה, 36הוולד כשר -גוי או עבד שבאו על בת ישראל

 . פגום לכהונה

 דינו כישראל כשר, ואם אותו ילד יתגייר, הרי דין הוולד כגוי, ישראל שבאה על גויה . 

 ם אותו ילד ישתחרר הרי דינו כשאר עבד א. הרי דין הוולד כדין עבד, ישראל שבא על שפחה

 . משוחרר

 ואז , כיון שילדיו יהיו עבדים מביאה זו. וכך תהיה תקנה לילדיו, לממזר מותר לשאת שפחה לכתחילה

 . כאשר בניו ישתחררו יהיה דינם כישראלים ולא כממזרים

 והוולד יהיה ממזר, מותר לגר ועבד משוחרר לשאת ממזרת . 

  והוולד יהיה ממזר ,רת ושפחה משוחררתלממזר לשאת גיומותר . 

 בכל זאת מותר לו לשאת ממזרת, והורתו ולידתו הייתה בקדושה, אדם שאביו היה גר ואימו גיורת .

כיון שכבר יצא , אסור -אבל מכאן ואילך, דורות 12מותר לו לשאת את הממזרת רק עד , עם זאת

כי לא ידעו , רו שהוא עובר עבירהואנשים שיראו ישראל זה נושא ממזרת יאמ, ממנו שם גרות

 . שמאבותיו היה גר

 דין הוולד כישראל כל דבר, גר שנשא ישראלית או ישראל שנשא גיורת . 

 אבל אם אחד הוא , אולם זאת רק באם שניהם ממזרים בצורה וודאית. מותר לממזר לשאת ממזרת

ם הוולד הוא מבעלה או כ על בעלה ולא ידוע הא"כגון שאישה באה על אדם זר ואח)רק ספק ממזר 

שמא אחד מהם הוא )אסורים להתחתן זה עם זה  -או אפילו אם שניהם ספק ממזרים, (מהאדם הזר

 (.  ישראל כשר ונמצא בא בספק על ממזר
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שהרי הוא נשאר עתה רק חצי עבד לאדון , החליט לשחררו ואחד מן השותפים, שותפים 2כגון שהיה עבד של  

 . שלא שיחרר אותו

35
כמו כל , ולכן הוולד ממזר, "נמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש"אומרת שזה מפני ש :ביבמות מההגמרא  

 . הנולד מביאת ישראל באשת איש

36
החידוש בדברי רב . ו באשת אישהוא מכשיר אפיל, בגמרא שלדברי המכשיר חכמי נהרדעאפ הכלל של "זאת ע 

מכל מקום , יהודה בגמרא הוא שאף על פי שאם היה מדובר בעבד גמור שהיה בא על ישראלית הוולד לא היה ממזר

 . משום צד חירות, בכל זאת הוולד ממזר, במקרה קל יותר לכאורה שהעבד הוא חצי בן חורין
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 כגון שאביו בא על אימו של הוולד שהיא , וולד שאימו היא ספק ערווה לגבי אביו: גדר ספק ממזר

והרי זה ספק שמא , נתגרשה מאדם אחר ואז אביו בא עליה או ספק אם, ספק נתקדשה לאדם אחר

ועל כן דין הוולד , ונמצא שאביו בא על ספק אשת איש, היא הייתה נשואה לאדם אחר בזמן הבעילה

  . כדין ספק ממזר

 חודשים 3והיא לא חיכתה , והרי היא יבמה שאמורה להתייבם לאחיו של בעלה, אישה שבעלה מת ,

עתה אנו מסופקים האם הוולד הוא של בעלה הראשון . וילדה, יו של בעלהלאח נתייבמהאלא מיד 

והוולד נולד , או שמא הוולד הוא מבעלה השני, לבעילה מבעלה הראשון 9והוולד נולד בחודש ה

 . כשר :דין הוולד, לבעילה מבעלה השני 7בחודש ה

הוא של בעלה הראשון שמא הילד , כ להוציאה מספק"על אף שהדין הוא שאחי בעלה היבם צריך אח

שהרי אם יש וולד לבעל הראשון היא כלל לא , והוונמצא שהיא אשת אחיו שלא במקום מצ( אחיו-)

ונמצא שבאמת היא , שמא הילד הזה הוא לא של אחיו, והרי הוא חייב לתת לה גט, זקוקה לייבום

 . וממילא היא זקוקה לגט, והרי היא אשתו לכל דבר, נפלה לפניו כדין לייבום

כשרותו לא נפגמת בזה שאימא , משום שאם הוולד הוא של בעלה הראשון, בכל זאת הוולד הוא כשר

 , והוכ לאח של אביו שלא במקום מצ"שלו נבעלה אח

וממילא ברור שהוא , הרי נמצא שאימא שלו נתייבמה כדין, ואם מדובר שבאמת הוא בנו של האח החי

 . וולד כשר

כיון שכאן כבר היא בכל מקרה לא צריכה , הרי הוא ספק ממזר, יכ יוולד וולד שנ"אם אח, עם זאת

ונמצא שהיא לא הייתה זקוקה , ואם מדובר שהוולד הראשון היה מבעלה הראשון, ייבום מאח בעלה

שהרי , הרי נמצא שהייתה כאן בעילה שיש בה איסור כרת, ועתה היא באה על אח בעלה, לייבום

וכיון שזה ספק שמא היא לא הייתה זקוקה , א ערוה עליואסור לאח לשאת את אשת אחיו שמת שהי

 . ממילא דין הוולד השני כדין ספק ממזר, לייבום

 ואין אנו יכולים לבדוק מי היה אביה בכדי שנדע האם וולד , שילדה וולד, אישה פנויה שאיננה נשואה

תיתכן מציאות . ממזרדין הוולד כדין ספק , על פסול לה והרי וולד זה ממזר הזה כשר או שמא היא בא

 .  האם לפנינו אך היא שוטה או אילמת\האם איננה לפניה: כגון ש, כזו שלא נוכל לבדוק את זהות האב

 ולפי זה דין הוולד ' פלוני'ל האם של הוולד אומרת לפנינו שאביו של הוולד הוא "אפילו אם במקרה הנ

אלא כדין ספק ממזר ולא כדין ממזר ודאי  בכל זאת אין אנו דנים וולד זה, אמור להיות כדין ממזר גמור

 . זאת משום שאין היא נאמנת לפסול את הוולד, מן התורה

 אין הם נאמנים בכדי שנחזיק , ל גם האם וגם הפלוני מודים שהם שכבו יחד"אפילו אם במקרה הנ

וני זאת משום שייתכן שכמו שהיא זינתה עם פלוני זה כך היא זינתה עם פל. וולד זה כוודאי ממזר

 . 37וממילא וולד זה איננו ממזר, אחר שבעילתו לא הייתה פסולה לה

 שהרי כאן היא לא באה )הרי היא נאמנת , ל אומרת שהיא נבעלה לאדם כשר"אם אותה פנויה הנ

וזה אין , וכל מה שאנו לא מאמינים לה תמיד זה רק כשהיא באה לפסול את הוולד, לפסול את הוולד

 , (בכוחה
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 . "רוב בעילות מן הבעל"פשוט הוא שכאן לא שייך לומר ש 
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ועל כן אין אנו מחזיקים , אין אנו מאמינים לה בדבריה לכל דבר, מכל מקום. ראל כשרכיש :ודין הוולד

עם זאת אנו חוששים לדבריה שבן זה הוא של , את אותו הוולד כוודאי בנו של אותו פלוני לעניין ירושה

 . ועל כן למעשה אותו הוולד אסור בקרובות של אותו פלוני מחשש ערווה, פלוני

 : אנו, כלומר

 ". המוציא מחבירו עליו הראיה"שהרי דין הוא בממון ש, לא מאמינים לה -לעניין ירושה. א

ועל כן אנו מחמירים עליו שיהיה אסור בקרובות של פלוני שמא הוא , נאמנת -לעניין דין ממזר. ב

 באמת אביו 

 דין הוולד תלוי בדברים, אישה ארוסה שנתעברה והרי היא עדיין נמצאת בבית אביה : 

 : היא אומרת שהיא נתעברה מן הארוס שלה אם. 1

 הוולד כשר -הארוס מודה לכך או שהוא לא בפנינו בכדי שנוכל לשאול אותו. א

שהרי ארוסה אסורה לבוא על כל )הוולד ממזר ודאי  -הארוס מכחיש וטוען שוולד זה לא בא ממנו. ב

 (ממזר ועל כן הוולד הוא וודאי, וממילא לכולם יש דין ערווה לגביה, העולם

או שהיא לפנינו אך היא אומרת שהיא , אם הארוסה הזאת אינה בפנינו בכדי שנוכל לשאול אותה. 2

שמא היא נבעלה בעת שהייתה ארוסה וממילא הרי זו )הוא ספק ממזר  הוולד -לא יודעת מי אביו

ס אף אם כיון שהיא נאמנת לומר שהיא נבעלה לארו', זונה'איננה בחזקת  הארוסהאך , (בעילת ערווה

  . 'זונה'ועל כן אין לה חזקת , הוא מכחישה

הדין הוא שמותר לה להתחתן , ולא ידוע לנו ממי וולד זה, לכהןאם מדובר שארוסה זאת התארסה . 3

שהרי היא טוענת שנבעלה לארוסה או שלא ', זונה'ואין אנו חוששים לומר שיש לה דין של , עם הכהן

 . כמו כן הוולד כשר. כאן בעילת פסוליודעת ממי נבעלה וממילא לא הייתה 

פ שגם "אע, שיצאה עליה קול בעיר שהיא זינתה ונבעלה לארוסה ולאנשים אחריםאם מדובר . 4

שהרי כשם שהיא הפקירה עצמה ושכבה עם , ספק ממזרבכל זאת דין הוולד כדין , ארוסה בא עליה

שים אחרים האסורים עליה כך אנו חוששים שמא שכבה עם אנ, ארוסה עוד לפני שהתחתנה עימו

שמא וולד זה לא בא מבעילת , וממילא וולד זה הרי הוא ספק ממזר, כדין ערווה בגלל שהיא ארוסה

 . הארוס אלא מבעילת האנשים האחרים

והיא גם טוענת , ואין שמועה שהיא נבעלה לאחר, את הארוסה הזאת בדקול "אם במקרה הנ. 5

 . שרהוולד כ, שהיא נבעלה לארוס ולא לאחר

 אלא היא זינתה עם אדם זר , אישה נשואה שאומרת על העובר שברחמה שאינו בא מבעילת בעלה

 (. ולומר שהוא ממזר)אינה נאמנת לפסול את העובר  -וממנו בא הוולד

 נאמן  -או על אחד מבניו שאין הוא בנו, אדם נשוי שאומר על העובר שבמעי אשתו שהוא איננו בנו

 .  38זר וודאיוהרי הוא ממ, לפסול אותו
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אינה יודעת האם , במקרה שהיא נבעלה לאחר, ואילו היא, שהרי בעלה יודע אם בעל אותה או שלא, וזה פשוט 

 נכנסה להריון מהבועל הראשון או השני 
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כיון שהתורה , (ולומר שהם ממזרים)אך לא את נכדיו , אבא זה נאמן רק לפסול את בניו שלו, עם זאת

 . אך לא על נכדיו ,נתנה לו כוח להעיד רק על בניו

 כיוון שאין הבעל יכול , כשר: דין הוולד, אישה נשואה שאומרת שהיא נתעברה מגוי או מעבד

    . למעשה כללשהרי הוא לא שותף , להכחישה

 ועל כן הוא יהיה אסור לשאת בת ישראל , פסק שאדם נאמן על עצמו לומר שהוא ממזרם "הרמב

אין בכוחו של אותו , מצד שני. שהוא כלל ידוע בהלכה" דשויא אנפשיה חתיכא דאיסורא"מדין , כשרה

וכל מה  ,כיון שייתכן שהוא לא באמת ממזר, פ הודאת עצמו"אדם להתיר לעצמו לשאת ממזרת ע

 . אך לא להקל שנתיר לו לבוא על ממזרת, שאנו מתייחסים אליו כממזר זה רק לחומרא

ואז גם בנו יהיה , יהיה מותר לו לשאת ממזרת -רק כאשר יוודע בפירוש שהוא ממזר ודאי ,על כן

 . ממזר כמוהו

 . אך לא את נכדו, אדם נאמן לפסול רק את בנו, כאמור לעיל

  נו שבלידתו הוא נאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אבא שלו ולא את אימא דהיי כאסופימי שמוגדר

 . וממילא דינו כספק ממזר, ויש לחוש שמא אימו נתעברה מאדם שהיה פסול לה, שלו

כיון , ועל כן, באם מדובר שאין הוכחה לומר שאותו תינוק הושלך בכוונה להרוג אותוכל זה רק , אולם

ייתכן שאימו הייתה נשואה , ינוק הושלך בכוונה בכדי להרוג אותולומר שמא אותו תשאנו חוששים 

ועתה כשנולד לה הוולד היא השליכה את התינוק כדי שייהרג וכך בעלה לא , והיא זינתה תחת בעלה

וממילא במצב שכזה יש חשש גדול , יראה את התינוק ויחשוד שתינוק זה לא דומה לו ואיננו שלו

 . שאותו תינוק הוא ממזר

ונראה , אין לו דין של אסופי, לא הושלך לאיבוד בכדי שימות -תינוקבמקרה שיש הוכחה שה אולם

וכנראה הוריו השליכו אותו רק מפני שלא היה , שהשליכו אותו בצורה כזאת שניתן יהיה לשמור אותו

 .להם כסף לתת לו אוכל

 :כאסופיועל כן אין דינו , מקרים בהם מוכח לנו שהתינוק לא הושלך במטרה שייהרג

ובאם היה , 39כמו שמתקנים את הוולד אחר הלידה)איבריו מתוקנים  .במהול  .א -הוכחה בגופו. 1

   שמו לו כחול  .דמשוח בשמן  .ג( לא היו מתקנים את איבריו לחינם, מדובר שרצו להשליכו למיתה

 תלו לו קמיע להגנה .ה

, ובאם הוא היה מושלך למיתה)צויים נמצא במקום שבו הרבים מ .א -הוכחה במיקום בו הוא נמצא. 2

, וכמו כן מכך שהוא הונח במקום שהרבים מצויים שם, בוודאי הוריו היו רוצים להסתיר את הדבר

תלוי באילן במקום שחיה לא יכולה להזיק לו  .ב( משמע שהוריו רצו שמישהו ימצא אותו ויטפל בו

 ( ל"כנ)

 הודאת אדם שהאסופי הוא בנו:  

עוד כשהתינוק היה , אם מדובר שאותו אדם בא והודה שאסופי זה הוא בנו -בשוקכשהתינוק עוד . א

כיון שעוד )והוא הדין אם אישה באה ואמרה שהוא בנה , נאמן -הרי הוא, ולא עבר זמן רב, בשוק

 (. 'אסופי'מעולם הוא לא הוחזק בשם 

                                                           
39
 : וכן שם בדף סו. עיין שבת קכג 
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ואספו את , ןאם מדובר שלאחר שכבר עבר זמ -כשהתינוק כבר נאסף מן השוק בשנה רגילה .ב

 . נאמנים אינם -בא איש או אישה וטענו שהוא בנם" אסופי"וכבר הוא הוחזק כ, התינוק מן השוק

אך מדובר בשנת ', אם מדובר כמקרה בסעיף ב -כשהתינוק כבר נאסף מן השוק בשנת רעבון. ג

 זאת משום שהדבר מצוי הוא בשנת רעבון שאנשים משליכים את ילדיהם מחמת. נאמנים -רעבון

ומצוי הוא גם כן שלאחר כמה שעות , ואי היכולת הכלכלית לפרנס את התינוק, הרעבון שתוקף אותם

אין , וכיוון שהדבר מצוי, שהרי מדובר בילד שלהם, הם מתחרטים מאוד על מעשיהם' או ימים וכדו

 החזקה גורעת מנאמנותם 

סביר להניח , נוק לפרנסומה גם שאם מדובר בשנת רעבון ובכל זאת הם לוקחים על עצמם עוד תי)

ובודאי שלא , כיון שבשנת רעבון כולם מנסים כמה שפחות להוציא כסף, שהוא באמת הבן שלהם

 (  לקחת סתם יתומים תחת חסותם מבלי שיהיו חייבים לעשות כן

 בין אם מדובר , הרי אותו תינוק הוא ספק גוי לעניין יוחסין -מצא בעיר שיש בה תושבים גוייםאסופי שנ

 . ב תושביה הם גויים או ישראלייםשרו

 כיון שייתכן שהוא ישראל, צריכה גט -אם הוא קידש אישה, אסופי שכזה שהוא ספק גוי . 

 מותר להאכיל אותו נבילות -שדינו כספק גוי, אסופי שנמצא בעיר שרוב תושביה הם גויים. 

 כאמור דינו כספק גויחוץ מלעניין יוחסין ש, דינו כישראל -אסופי שנמצא בעיר שרובה ישראליים . 

 הרי הוא -אסופי שנמצא בעיר שיש בה מחצה גויים ומחצה ישראליים: 

וכן לפקח , לעניין זה שמצווה לחלל עליו את השבת לעשות לו רפואות אם הוא חולה -וודאי ישראל. א

 . עליו את הגל

כ "כ". יו הראייההמוציא מחבירו על"שהדין הוא ש, ככל ספק ממון, לעניין נזיקין -ספק ישראל. ב

 . ם"הרמב

 ם התיר "שלא כרמב) סובר שאפילו בעיר שרוב תושביה הם גויים ניתן לחלל עליו את השבת הטור

  .(מחצה ישראלייםבה רק בעיר שלפחות יש 

  ספק גוי  -שאף לגבי נזיקין אם מדובר שנגח השור של אותו אסופי, ם"סובר שלא כרמב הטורכמו כן

כיון שהוא ( במקרה שהשור שלו הוא שור תם)נזק א משלם לו רק חצי הרי הו, שור של אדם אחר,

 . 40אשלם לך עוד חצי נזק אם תוכיח שאני גוי: ואומר לניזק, טוען שהוא ישראל
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לישראל  ועל כן אותו ספק גוי אומר, אף אם מדובר שהשור שלו הוא שור תם, ידוע שגוי תמיד משלם נזק שלם 

ואם אתה טוען שאני גוי ועל כן אני , אני מחשיב את עצמי כישראל ועל כן ממילא אני חייב לך רק חצי נזק: הניזק

המוציא מחבירו : "שהרי כלל הוא בנזיקין, ואז אשלם לך את החצי השני, תוכיח את זה -צריך לשלם לך נזק שלם

שעליו להביא ראייה שאותו )הראייה ( ק שרוצה לקבל נזק שלםעל הניז)עליו  -(הניזק רוצה להוציא מאותו ספק גוי)

 (. מזיק הוא גוי וודאי ועל כן הוא יצטרך לשלם לו נזק שלם על הנזק ששור הניזק גרם

 בין תם בין, ישראל של שור שנגח כנעני של: "...א עמוד לח דף קמא בבא לדין זה הוא מן הגמרא במסכת המקור

 "שלם נזק משלם - מועד
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  שניתן לחלל על אותו ספק , סובר שאותו דין יש אפילו במצב שיש רק מחצה ישראליים הטורכמו כן

עניין נזיקין שייתכן שהוא גוי ועל כן הוא פטור מלשלם נזק ואותו ספק גוי יכול לטעון ל, גוי את השבת

 . שלם על הנזק ששורו גרם

  

מה דינו של ספק 

- גוי

בעיר שרובה  בעיר שרובה גויים

 ישראליים

בעיר שיש בה 

 מחצה על מחצה

 לעניין פיקוח נפש

בעיר שיש בה 

מחצה על מחצה 

 לעניין ממון

לעניין  כגוידינו  ם"הרמב

שמותר להאכילו 

 נבילות 

 דינו כישראל

חוץ מלעניין יוחסין 

 שדינו כספק גוי

 כישראל

ועל כן מותר לחלל 

 עליו את השבת

 כספק גוי

המוציא "ועל כן 

 ..."מחבירו

 כישראלדינו  הטור

ואף מותר לחלל 

, עליו את השבת

חוץ מלעניין יוחסין 

 שדינו כספק גוי

 דינו כישראל

חוץ מלעניין יוחסין 

 שדינו כספק גוי

 אלכישר

ועל כן מותר לחלל 

 עליו את השבת

 כספק גוי

המוציא "ועל כן 

 ..."מחבירו

 

  שילדו שתיהן בבת אחת, שאחת מהן היא כשרה ואחת מהן היא פסולה, נשים 2במקרה שהיו ,

הדין הוא שהמיילדת נאמנת לומר , והתינוקות שלהן התערבו זו בזה ועתה לא ידוע של מי כל תינוק

 . הבן של הפסולהשזה הבן של הכשרה וזה 

  כמו כן הדין הוא שהמיילדת , לויה\שאחת מהן היא כוהנת ושנייה היא ישראלית, נשים 2במקרה שהיו

 . נאמנת לומר של מי כל וולד במקרה שהתינוקות התערבו זה בזה

 רק במצב שעוד לא , ל הדין הוא כך שהמיילדת נאמנת"ולומר שבשני המקרים הנ, עם זאת יש לסייג

אלא המיילדת מיד , ם התינוקות קול שמערער שמא זה של הפסולה וזה של הכשרהיצא על אות

 , פסקה ואמרה שזה שלה וזה שלה

ואז באה המיילדת ואומרת שלי , ואנו מסופקים של מי כל וולד, אולם אם מדובר שכבר התעורר הספק

אנשים אחרים כיון שכל מה שהיא נאמנת זה רק בסתמא עוד לפני ש. אין היא נאמנת -מי כל אחד

 .הסתפקו בדבר

  בדיעבד אם הם אף . אסורים להינשא זה לזה[ ספק גוי\42שתוקי\41אסופי\ספק ממזר]כל סוגי הספקות

 . כן דין הוולד כדין ההורים שלוכמו . הדין הוא שעליהם להתגרש זה מזה, נישאו זה לזה באיסור

  ן הוולד כדין ההורה הפגוםואזי די, לגרים על ידי שיינשאואין תקנה לכל סוגי הספקות אלא . 
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 סף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אימו שנא 

42
 ". אבא: "כבר הבאנו לעיל שהוא מי שלא מכיר את אביו ועל כן אימו משתקת אותו כשהוא קורא לבעלה של אימו 
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 :דין הוולד במצב ש, לדוגמה

 שתוקי -שפחה משוחררת\שתוקי נשא גיורת. א

 אסופי -שפחה משוחררת \אסופי נשא גיורת. ב

 שתוקי -עבד משוחרר נשא שתוקית\גר. ג

 אסופי  -עבד משוחרר נשא אסופית\גר. ד

 מותר לממזר לשאת ממזרת. 

 מותר לנתין לשאת נתינה . 

 ונמצא בה ילד בשוק , כתב שבכל מדינה שנמצא בה שפחה או גוייה שמסוגלת להוליד ם"הרמב

אזי הדין הוא שכאשר אותו אסופי יישא גיורת היא ספק , שדינו כאסופי כיון שהוא ספק גוי או עבד

פטור  -ועל כן מי שבא עליה, כי ייתכן שהוא באמת ישראלי, ועל כן דינה כספק אשת איש, מקודשת לו

כי ייתכן שאותו אסופי הוא , כיון שלא ניתן להרוג אותו כדין מי שבא על אשת איש מספק ,ממיתה

 . באמת איננו ישראלי

 כתב ששתוקי שנשא אישה ישראלית שדינה להיות ערווה עליו באם היה וודאי לנו שהוא  ם"הרמב

יו וממילא כיוון שייתכן שהיא באמת ערווה על, אזי הדין הוא שאשתו היא ספק אשת איש, ישראל

הרי שהיא נשואה לו כדין ודינה כדין אשת , אולם אם היא לא ערווה עליו) הקידושין לא יתפסו בה

 . (איש

שאביה או אחיה של אותה ייתכן מצב בו אותה אישה תהיה ערווה על אותו שתוקי במצב , לדוגמה

שהרי יש , וב שלהוממילא ייתכן שאותו שתוקי הוא קר, היו קיימים כאשר אימא שלה נתעברהאישה 

או אשתו של , שמא היא אשת אביו של אותו שתוקי, ספק בכל אישה שנתגרשה או נתאלמנה מבעלה

 . אחי אביו של אותו שתוקי וממילא היא ערווה האסורה להינשא לאותו שתוקי

 יתבאר לקמן דין כתובתה, ל נשאה את השתוקי"אם האישה הנ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 ד"בס

  :ד סימן יוסף בית

 דֹור ַגם ְיקָֹוק ִבְקַהל ַמְמֵזר ָיבֹא לֹא: "שנאמר( ג פסוק כג פרק דברים)ר ממזר מפורש בתורה איסו ☜

 "ְיקָֹוק ִבְקַהל לֹו ָיבֹא לֹא ֲעִשיִרי

 (ב עמוד עח דף יבמות: )כמו כן מפורש בגמרא ביבמות שנתין אסור לעולם להתחתן עם ישראל ☜

 ."נקבות ואחד זכרים אחד, ולםע איסור ואיסורן אסורין ונתינין ממזרין"

וזה במצב שאישה זו היא , כלל הוא שבכל מקום שאין לאישה יכולת להתקדש הרי דין הוולד כדין אימו ☜

 . שאין קידושין תופסין בהן, שפחה או גוייה

 . הוולד כשר -פ הגמרא ביבמות שגוי ועבד שבאו על ישראלית"נפסק ע ☜

 :לד שנולד מישראלית שבאה על גוי או עבדהביא בהלכותיו מספר דעות לגבי וו ף"הרי ☜

, אם מדובר בבת, על כן. הוא פגום -אך לכהונה, הוולד כשר לשאת ישראל: שאמרו' גדולים'יש מה

 . אסור לה להינשא לכהן

 הוולד כשר אף לכהונה: שאמרו' גדולים'יש מה

 האם הוולד פגום לכהונה למעשה מסופק  :ף"הרי

ומכל מקום כתב שאם בת זו , תפק האם הוולד כשר לכהונההסן "הרמבכתב שגם  המגיד משנה ☜

אולם , אין היא צריכה להתגרש ממנו -כבר נישאה לכהן( גוי ואימה היא ישראלית\שאביה הוא עבד)

וממילא הדין ידוע שכהן שבא על מי , שמא באמת היא פסולה לכהן, הוולד שלהם הינו ספק חלל

 . דין הוולד כדין ספק חלל, שפסולה עבורו

משמע שפשוט לו שהוולד כשר , כשר -הוולד, עבד על ישראלית\סתם וכתב שמביאת גוי ם"הרמב ☜

 .   ואינו פגום לכהונה, לגמרי

, שהוא איננו מסופק בדבר כלל, ף שהסתפק האם הוולד פגום לכהונה"כתב על דבריו של הרי ש"הרא ☜

 . הטורוכן כתב , לכהונה פגום שהוולדוברור לו 

שכל האמוראים שמכשירים את הוולד . מסכת יבמות אמרה במפורש בדף מהשהגמרא בזאת משום 

פ שהוולד "מודים עכ, לעניין שיכול לבוא בקהל ישראל, שנולד מביאת ישראלית שבאה על גוי או עבד

 -וכיון שלמידת הלימוד של קל וחומר, כ שדבר זה נלמד מקל וחומר"הגמרא מביאה אח. פגום לכהונה

, אך פגום לכהונה, וממילא ברור הוא שוולד זה כשר לישראל, חולק על כך בגמראאין מי ש, אין פירכא

 . הטורוכן כתב , כדינא דגמרא

דין הוולד כדין , אם אדם פסול התגייר ונישא לישראלית או שאישה פסולה התגיירה ונישאה לישראלי ☜

ן הוולד כדין הצד די, אך מדובר שיש עבירה בעצם הבעילה, שבכל מקום שהקידושין תופסים. הפסול

 (. דין הוולד כדין נתין, נתין שבא על ישראלית: לדוגמה)הפגום 
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, הבת כשרה לבוא בישראל -אם נולדה בת, מכל מקום, אף שהדבר אסור, גר עמוני שנשא ישראלית ☜

 (. שלא כעמוני שאסור לעולם)שהרי עמונית מותרת לבוא בקהל 

שהרי , מותרת הבת לבוא בקהל, על ישראלית שבא, מצרי דור שני שהוא בן לאב מצרי שהתגייר ☜

 .   43ומצרי דור שלישי מותר להתחתן עם ישראלי, הבת היא כבר דור שלישי

( נפקא מינה מתי הוי דור שלישי שיכול לבוא בקהל)האם קביעת הדור  יבמותנחלקו בגמרא במסכת  ☜

גיורת מצרית שהיא במצב שמצרי דור שני נשא , לדוגמה. פ הגבר או האישה"בגר המצרי נקבעת ע

או שמא הוולד הוא דור [ כי מסתכלים על האב שהוא דור שני]האם הוולד הוי דור שלישי , דור ראשון

 [. כי מסתכלים על האימא שהיא דור ראשון]שני 

וזאת כשיטת רב דימי , כדור שני: דין הוולד, פסק שמצרי דור שני שנשא מצרית דור ראשון ם"הרמב ☜

משמע , "אשר יולדו"כי מכך שהפסוק שעוסק במצרי אומר , לפי האםהולכים יוחנן בגמרא ש' בשם ר

, ן"וכן כתב המגיד משנה בשם הרמב, ש"הראכמו כן פסק . משמע באם היולדת, שהכל תלוי בלידה

 . י שהיא דעת הטור"וכן כתב הב

 . דין הוולד כדור שלישי, שנשא מצרית מדור שני, מצרי דור ראשון לפי זה

המגיד . דין הוולד כדור שני, ל פסק שמצרי דור ראשון שנשא מצרית דור שני"הנ בהלכה ם"הרמב ☜

היינו שהדור שלישי מותר רק אם , "אשר יולדו דור שלישי"ם מפרש את הכתוב "כתב שהרמב משנה

ם הבין שכיוון שהפסוק עסק "זאת משום שהרמב. ואז הוא דור שלישי, גם האב וגם האם הם דור שני

כך גם כשרות הגר המצרי , היא מהאב והאם, כמו שסתם ביאה המביאה לידי לידה אז, בעניין לידה

צריך ששני הוריו יביאו אותו , וממילא בכדי להכשירו לבוא בקהל, צריכה לבוא גם מהאב וגם מהאם

 . לידי דור שלישי

קהל שהוולד יותר לבוא ב, לא שייך לומר במקרה שהמצרי הוא דור ראשון והמצרית דור שני, ממילא

וכיון שאין כאן הגעה לדור שלישי משני , כי אביו הרי רק מביאו להיות דור שני, מדין היותו דור שלישי

 . אין כאן היתר לבוא בקהל, הוריו

לפי מי קובעים את - מה דין

 ת+\הדור במצרי

פ מה "ע

קובעים את 

היתר הביאה 

 לקהל

עם  1מצרי דור 

 2מצרית דור 

עם  1מצרית דור 

 2מצרי דור 

, ן"רמב, ש"אר

 טור

 3אם הוא דור  לפי האם

 לאימו

 אסור לבוא בקהל מותר לבוא בקהל

 3אם הוא דור  לפי האם ם"רמב

 לאימו ואביו 

, אסור לבוא בקהל

כיון שצריך שגם 

 2אביו יהיה דור 

 אסור לבוא בקהל

 

                                                           
43

 ָלֶהם יִָוְלדו ֲאֶׁשר ִניםבָ ( ט) :ְבַאְרצֹו ָהיִיתָ  ֵגר ִכי ִמְצִרי ְתַתֵעב לֹא הוא ָאִחיךָ  ִכי ֲאדִֹמי ְתַתֵעב לֹא( ח) כג פרק דברים  

 : ְיקָֹוק ִבְקַהל ָלֶהם ָיבֹא ְׁשִליִׁשי דֹור
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ולד הוא הו, ועל כן מצרי שנשא עמוני, הביא שתמיד באומות העולם יש ללכת אחר הזכרהטור  ח-ז  ☜

 .  מצרי

הוולד הולך אחר , ועתה הם התגיירו, הביא שאם גוי מאומה אחת נשא גויה מאומה אחרתהטור  ☜

 . הפגום שבהם

הרי , כיון שאם נאמר שמדובר במצב שגר מצרי נשא גיורת עמונית, דנה באיזו מציאות מדוברהגמרא 

משמע ששניהם , "ום שבשניהםפג"ומהלשון , עמונית בכלל איננה פגומה כי היא מותרת לבוא בקהל

 ?או כן באיזו מציאות מדובר בגמרא שיש ללכת אחר הפגום, אלא שזה פגום יותר מזה, פגומים

ששניהם פגומים , נשא גיורת מצרית( שאיסורו איסור עולם)שגר עמוני שמדובר במצב  עונה הגמרא

 :כן תלוי מה נולדעל , (רק הדור השלישי של המצרית יוכל לבוא בקהל)ואסורים לבוא בקהל 

ואין אנו מייחסים אותו אחר אימו להיות , והרי הוא אסור לעולם עמוניהמייחסים אותו אחר אביו  -זכר

 . כיון שכאמור יש ללכת אחר היותר פגום שבשניהם, מותר בדור שלישי

ועל כן היא נחשבת רק כדור שני שעדיין אסורה לבוא , מצריתהמייחסים אותה אחר אימה  -נקבה

ואין אנו מייחסים אותה אחר אביה שאז היא תותר לבוא בקהל מיד שהרי עמונית מותרת , הלבק

 . ועל כן אנו תמיד מחפשים כיצד להחמיר וללכת אחר הפגום שבשניהם, לבוא בקהל

העיר שאין  י"הב. דין הוולד כעמוני והרי הוא אסור לעולם, כתב שגר מצרי שנשא גיורת עמונית הטור ☜

שהרי כאמור כאן אם מדובר שאימו היא עמונית לא , יש להגיה ולכתוב שדינו כמצרי זה נכון ועל כן

וממילא שוב יש לנו , כלל איננה פגומה -כי כאמור היא עמונית" הפגום שבשניהם"שייך ללכת אחר 

 . יהיה כמצרי ן הוולדשדים "כן היא דעת הרמב. ודינו יהיה כמצרי, ללכת אחר הזכר

מה דין הוולד 

רים במקרה שג

- נישאו זה לזה

פגום 'האם  עמוני שנשא מצרית מצרי שנשא עמונית

' שבשניהם

זה אף בצד 

 ?אחד

 כן מצרית -נקבהעמוני     -זכר     (אחר הפגום) עמוני הטור

 לא מצרית -נקבהעמוני     -זכר (אחר הזכר) מצרי י"ם והב"הרמב

 

כי , חזקה שהם אינם באמת מאומה זוכיון ש, הבין שכמו שעמוני ומואבי מותרים בימינום "הרמב ☜

וממילא הוא , הוא הדין למצרי בימינו שחזקה עליו שאין הוא באמת מצרי, סנחריב בלבל את האומות

 . תוספתאוכן איתא ב, מותר לבוא בקהל מיד אחר גיור

וממילא שוב , כיון שהם כן חזרו למקומם, ם וסובר שדין המצרי כמות שהיה"חולק על הרמב ש"הרא ☜

 יחזקאלש נימק בטעמו שגזירת הכתוב היא בספר "הרא. אסור לבוא בקהל עד דור שלישי מצרי

 . וממילא שוב חזר האיסור להינשא להם וכדלעיל, מצרים יחזרו למקומם -שנה 42שאחר 

: כמו שכתוב, הרי גזירת הכתוב היא בספר ירמיה שגם העמוניים יחזרו למקומם :קושיה נסתרת ☜

 ?ואם כן מדוע נתיר את המצריים ונאסור את העמונים, "בני עמון ואחרי כן אשיב את שבות"
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 42כמו שכתב שאחר , קצבהה נתן "הקב למצריים, שכן. ישנו הבדל בין המצריים לעמונים :תירוץ ☜

וממילא אנו תולים ואומרים שעוד , קצבהה לא נתן "הקב, לעמונייםאך . שנה הוא יחזיר אותם למקום

כך אנו אומרים לגבי שבות בני , ת ישראל ויהודה לא הגיעה לקיצהשכמו ששבו, הקצבה לא הגיעה

 . ן"וכן כתב המגיד משנה בדעת הרמב, בתוספתאכך מוכח . עמון שעוד לא חזרו למקומם

כגון שקרא בתורה לפני רבו או שרבו )כתב שאם האדון עשה מעשה של בן חורין לפני רבו  הטור ☜

והרי הוא כישראל לכל , לנו שהאדון בוודאי שיחרר את עבדו מוכח, ורבו לא מיחה בו, (הניח לו תפילין

 . דבר

כי מלשון זאת משמע , "הרי הוא כישראל לכל דבר"י תמה על דברי הטור שכתב ש"הב :י"קושיית הב ☜

והרי בדין של מפקיר עבדו שנינו בגמרא , שאפילו מותר לאותו עבד משוחרר לשאת בת ישראל

בכל , שאף במקרה שהניח לו רבו תפילין וכדומה ם"הרמבב וכן כת, שצריך לתת לעבד גט שחרור

 . זאת העבד זקוק לגט שחרור בכדי שייחשב לנו כישראל

 ?באם אותו העבד עוד לא קיבל גט שחרור, כיצד הטור כתב שהרי הוא מיד כישראל לכל דבר, אם כן

אך הוא צריך  ס שאמרנו שהדין הוא שהעבד יצא לחירות"הבין שבכל מקום בש הטור: י"הב תירוץ ☜

אך )הרי הוא מותר מיד בבת ישראל ואין זה מעכב שעוד לא קיבל את הגט שחרור בפועל , גט שחרור

 ( חולקה "הרמ

האם מי שכותב שטר אירוסין לשפחתו הכנענית לשם קידושין , נחלקו רבי מאיר וחכמים במסכת גיטין ☜

 :י כך"יכול לקדש אותה ע

לנו שהוא וודאי , א נהג בה מנהג בני חורין בכך שקידש אותהכיון כיון שאם הו, מקודשת: מאיר רבי

 . יא בחזקת בת חורין ועל כן תופסים בה הקידושיןוה, קודם לכןאותה  שיחרר

למרות שבפועל , כיון שעשוי אדם לנהוג בשפחה שלו כמו שהיא בת חורין. אינה מקודשת: חכמים

 . היא עדיין השפחה שלו

כיון שמדובר כשרבו של העבד השיא את , ובר שהרי היא מקודשתרצתה לתרץ שרבי מאיר סהגמרא 

ברור שהוא לא היה עוזר לו להתחתן כי , ואלמלא שיחרר תחילה את העבד, העבד בעצמו לאישה

 . בכך הרי הוא מסייע לעבירה של נישואי עבדו לבת חורין

ו לבת חורין כל עוד ולא ישיא אות, לא יסייע לו להתחתן האדון -שלעבדכיצד ייתכן : מקשההגמרא  ☜

 ?  יעשה איסור וישא את שפחתו שאינה משוחררת בעצמו הואואילו , שהוא לא שיחרר אותו קודם לכן

 התקדשי לי : "תירץ בגמרא שבוודאי מודים חכמים שאם האדון אמר לשפחה שלו רב נחמן בר יצחק

ואז הוא קידש אותה , הכיון שמוכח שהוא קודם שיחרר אות, הרי היא מקודשת לו, "בשטר אירוסין זה

לפי שבאמת אדם לא עשוי לעבור איסור לשאת שפחה שאינה , כשהיא כבר הייתה בת חורין

 . משוחררת

 שכאן במחלוקת רבי מאיר וחכמים מדובר שכאשר האדון נתן לה את השטר הוא , נ בר יצחק"אומר ר

הוא מגלה בדעתו , כלומר". ובאותו השטר גם כן תתקדשי לי בו, י שטר זה"צאי לחירות ע: "אמר לה

 . אלא רק עם בוא הקידושין הוא משחרר אותה, שהוא לא שיחרר אותה לפני הקידושין
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  יש משמעות שהוא " הרי את מקודשת לי"עתה נחלקו רבי מאיר וחכמים האם בלשון שכתוב בשטר

 , מאיר רביוממילא היא יכולה להתקדש לו וזו דעת , מתכוון לשחרר אותה

ועל כן הרי היא עדיין שפחה , אלא רק לשון של קידושין, עות של שחרור בשטר זהשמא אין משמ או

וממילא הקידושין לא תופסים בה כי היא שפחה וזו דעת , כיון שכאמור היא מעולם עוד לא נשתחררה

 . חכמים

כופין את רבו , פסקו שבמקרה שהעבד נהג כבן חורין בפני רבו כדלעיל ש"ם והרא"הרמב, ף"הרי ☜

  . לו גט שחרורלכתוב 

היינו רק כדי שלא יהיה , שכל מה שאנו מצריכים את האדון לתת לעבד גט שחרורש "הראכתב  ☜

אנו שאנו יודעים , אולם .והרי הוא עבדו, לא שיחרר את העבדכלל פתחון פה לאדון לומר שהוא 

נו א, שבוודאי האדון שיחרר את העבד אם הוא הסכים שהעבד יעשה בפניו מעשה של בן חורין

, שבוודאי הוא שיחרר את העבד אף שאין שטר שחרור לפנינו, הולכים אחר אומדן דעתו של האדון

 . וממילא העבד מעתה מותר להינשא לבת חורין, ומפקיעים את הבעלות של האדון מן העבד

י "מכך שהגמרא לא אמרה שהעבד אסור להינשא לאשתו עד שהאדון ישחרר אותו ע, עניין זה מוכח

 . ואין נתינת הגט מעכבת, ן משמע שמיד הרי הוא בוודאי משוחרראם כ, גט

 . ש"כ דברי הרא"ע, חולק על כך ה"הרמ אולם

 ה"רמאך ביורה דעה הביא את דעת ה, כבשאין הגט מע, ש"כאן באבן העזר סתם כדעת הרא הטור ☜

 . ושין וודאייםובלי גט הרי יש כאן רק קידושי ספק ואין כאן קיד, שחולק וסובר שחובה לתת גט שחרור

, שווה למקרה שרבו עשה מעשה והשיא את עבדו, כתב שבמקום שהעבד נשא אישה לפני רבו הטור ☜

 .  ובכל מקרה העבד משוחרר

, העבד משוחרר -משמע בגמרא שדווקא אם מדובר שהאדון הוא זה שהשיא את עבדו: תמה י"הב ☜

זאת מוכח מכך שרבה . משוחרראין העבד  -אך אם מדובר שהעבד נשא את האישה לפני רבו מעצמו

 ". כשרבו הניח לו תפילין: "בר רב שילא אמר

דווקא אם מדובר שרבו עשה מעשה כגון הניח תפילין בעצמו לעבדו או קידש את עבדו ועשה , כלומר

עבד שהניח תפילין "אך גם רבי יהושע בן לוי שאמר ש, הרי הוא יוצא לחירות -לו מעשה של בן חורין

כיון , אין הוא משוחרר -יודה שאם מדובר שהעבד הניח תפילין בלי הוראת רבו, "חירותבפני רבו יצא ל

 . שהאדון לא גילה דעתו שהוא רוצה לשחרר את עבדו

 הטורואף , שהכל תלוי אם האדון עשה מעשה בעצמו, כתבו כן ש"ף והרא"ריהביא שאף ה י"הב ☜

כן שהכל תלוי בגילוי דעתו של  כאשר ביורה דעה הוא הודה גם, בעצמו לכאורה סתר את דבריו

 .האדון

ג שהעבד באמת לא יצא לחירות באם הוא "שהטור סובר שאע, באבן העזרי בדעת הטור "תירץ הב ☜

מכל מקום לעניין איסור אשת איש אנו , עשה מעשה של בן חורין בפני רבו בעצמו ללא הוראת רבו

ח שאילולי שהאדון היה משחרר וזאת משום שסביר להני, חוששים שמא אותה אישה באמת מקודשת

 , (שהרי הוא עבד)הוא לא היה מניח לו לעשות איסור ולשאת בת ישראל כשרה , את העבד
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יש מקום לחוש שהאדון השלים בדעתו והסכים לשחרר , ואם בכל זאת מצינו שהאדון לא מיחה בעבדו

רבו שיחרר  האם, ספק אם הוא עבד)עבד מקודשת לאותו  ספקוממילא אותה אישה , את עבדו

עד שהאדון ישחרר , הדין הוא שלמעשה אסור לעבד לחיות עם אותה אישה, במקרה שכזה. (אותו

  . את עבדו בפירוש

שהרי מצינו שהטור סתר , וצריך עיון בדבריו, י סיכם שדבריו של הטור סתומים ביותר"הבלמסקנה 

 :את עצמו

 שה ללא הסכמת רבו המפורשתהתיר לעבד להתחתן אף שהוא קידש את האיהטור  -אבן העזר

אך אם מדובר , התיר לעבד להינשא רק באם מדובר שהאדון הוא זה שהשיאו הטור -יורה דעה

 אין היא מקודשת לו כלל -שהוא נשא את האישה מעצמו

 :מה הגדר של ממזר יבמותנחלקו התנאים במשנה במסכת  ☜

אף אם מדובר שאין על ביאה שכזו  ,"לא יבוא)" לאוכל מי שנולד מביאה שיש בה איסור : רבי עקיבא

 (עונש כרת

אך אם מדובר שיש בדבר רק )בידי שמיים  כרתמי שנולד מביאה שחייבים עליה : שמעון התימני

 (אין הוולד ממזר, איסור לאו

  44מיתת בית דיןמי שנולד מביאה שחייבים עליה : רבי יהושע

 . שמעון התימניכתב שהפוסקים פסקו שההלכה היא כ י"הב

ממזר מגיע , כיון שכאמור)שוולד שנולד מביאת נידה הוא איננו ממזר , פסק כפסיקת הטור ם"מבהר ☜

 . אך עם זאת הרי הוא פגום, (רק בביאה שיש בה חיוב כרת

שאסורה על  סוטהאו על  נידהכתב שוולד שנולד מביאה של ישראל כשר שבא על רבינו ירוחם  ☜

 . הוולד איננו ממזר -בעלה

כמו שמצינו . הוולד הינו ממזר מדרבנן, היא סוטהווכתב שבעל שבא על אשתו חלק  רבנו חננאל ☜

פ עדות של עד אחד שאמר "והיא הלכה ונישאה לאדם אחר ע, שבאישה שבעלה הלך למדינת הים

 , שהדין הוא שעליה לצאת ולהתגרש מבעלה הראשון והשני, 45"מת בעליך: "לה

לה עתה אחר שבעלה  שייוולדוואילו ילדיה , רייתאוהדין הוא שילדיה מבעלה השני הם ממזרים מדאו ☜

סוטה )שבשני המקרים הללו , סוטהה אשתובדומה לבעל שבא על , חזר יהיו בגדר של ממזר מדרבנן

 . ובכל זאת חכמים אסרו את הדבר, הרי הן מותרות לבעליהן( ומי שבעלה חזר אחר שנישאה שוב

 :אה של בעל על אשתו סוטהאם כן מצינו מחלוקת מה דינו של וולד שנולד מבי

                                                           
44
 . והרי לאוין אלו חמורים יותר מלאוין שחייבים עליהם רק כרת, או בן שבא על אימו, כגון מי שבא על אישה נשואה 

45
הקילו , ל עדות על מות הבעלאך במקרה ש, עדים בכדי לקבוע בקידושין וגירושין 2בדרך כלל דרושה עדות של  

יש חשש גדול שהאישה תישאר עגונה לעולם מחוסר עדים , חכמים לקבל עדות של עד אחד משום שאם לא יקלו כך

 .שיעידו על מות בעלה
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 כשר: רבינו ירוחם

 ממזר מדרבנן : רבנו חננאל

והוא שהה שם לזמן ארוך של , פסק שבמקרה שהייתה אישה שבעלה יצא למדינת הים ם"הרמב ☜

, חודש 12כיון שוולד יכול להישאר במעי אמו מקסימום , מוכח לנו שהאישה זינתה, חודשים 12יותר מ

 . אלא מאדם זר, כנראה שוולד זה לא בא מבעילת הבעל, חודש 12ר ואם מצינו שהוולד יצא לאח

שרבא תוספאה הכשיר אישה שבעלה יצא  יבמותפ המקרה במסכת "הביא שהמקור לכך הוא עי "הב

ובכל זאת הוא , ירחי הלידה 9חודש אך בסוף השנה לאחר שכבר עברו  12וילדה תוך , למדינת הים

שהוא סבר כרבי הסובר שייתכן מקרה בו העובר ישתהה  כיון, לא חשש שהיא זינתה תחת בעלה

ונגמרה צורתו , ועל כן ייתכן שעובר זה בא מבעילת הבעל, במעי אימו לאחר שכבר נגמרה צורתו

אם כן מצינו מפורש בגמרא . ורק אז הוא נולד, חודשים 3והוא השתהה במעי אימו כ, 9בחודש ה

 . חודש 12ו רק אחר ם שוולד יכול לצאת ממעי אימ"מקור לדעת הרמב

כשר  -בכל זאת הוולד, חודש 12שאף אם מדובר שמצינו שהאישה ילדה אחר כתב  ג"הטור בשם בה ☜

ובעל , זאת משום שאנו תולים לומר שמא בעלה בא בצנעא בלי שידענו על כך. ואינו בחזקת ממזר

 . וממנו הוולד, אותה

 . ם שדין הוולד כדין ממזר"מבוסובר כר, ג"שחולק על בה הטורשנראה מדברי  46כתב ש"הרא ☜

מותר לשאת את ילדיה , שאישה נשואה שיצא עליה קול שזינתה תחת בעלה, פסק כטורם "הרמב ☜

ואז אנו חוששים שאף ילדיה הם , כ יצא עליה קול שהיא פרוצה מאוד"אא, ואין חשש שהם ממזרים

 . ממזרים

צא עליה קול שהיא זונה שמותר לשאת את בתה של אותה אישה שי, ם"בעניין מה שכתב הרמב ☜

 סוטהשהמקור לכך הוא ממסכת  המגיד משנהכתב , "רוב בעילות אצל הבעל"כיון ש, תחת בעלה

שנאמר שם שעדיף לשאת בת של אישה שיצא עליה קול שהיא מנאפת ולא לשאת את האימא 

 . שחשודה בכך שהיא מנאפת בעצמה

 : על כן

כיון שלישראל מותר , בכך שהיא מנאפתיכול לשאת אישה שכזאת שהיא חשודה  -ישראל. א

 . טוב לישראל שלא להתחתן עימה מפני הכיעור, אולם. 'זונה'להתחתן עם 

 והרי כהן אסור בה, "זונה"מחשש שהיא , אסור לו לשאת אותה מן התורה -כהן. ב

האם בניה כשרים או שמא אנו , הסתפקה לגבי דין של אישה פרוצה ביותר סוטההגמרא במסכת  ☜

 ם"הטור והרמבכיוון שכך . אלא הדבר נשאר בתיקו, והגמרא לא הכריעה, שהם ממזרים חוששים

שמפני שהיא פרוצה , כאותו מאן דאמר בגמרא שיש צד לחוש בדבר, פסקו לחומרא שיש לחוש

 (. כ לשון המגיד משנה"ע)יש חשש שהוולד הוא איננו של בעלה , ביותר

                                                           
46

וכמו כן מצוי הוא שאף הדברים לא , שאין לתלות ולומר שנשים למדו את ההלכה, ש"חידוש עולה מדבריו של הרא 

 לא גברי ואפילו גמירי דינא לאו דנשי: "ז סימן ד פרק קידושין מסכת ש"רא: וזו לשונו, ס"יות השבקיאים לרוב בסוג

 "מערבא דבני' בגמ בקיאי
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ספק ממזר מן התורה מותר לו . ספק ממזרת פסקו שספק ממזר מותר לישא ם"הטור וכן הרמב ☜

פ לא החמירו "אך עכ, אך חכמים עשו מעלה ביוחסין ואסרו לו לישא ישראלית, לישא בת ישראל

 . והתירו לו לישא ספק ממזרת, בדבר

פ "והיא נישאה לאדם שני ע, שהייתה אישה שבעלה הלך למדינת היםם פסק שבמקרה "הרמב ☜

 . וולד מבעלה השני הוא ממזרהדין הוא שה, עדות של עד אחד

, ואז בעלה הראשון בא עליה, הוא גירש אותה, אולם אם מדובר שאחר שהיא נישאה לבעלה השני

 גרושתו מחזירדין של מ גרע לאכיון שהבעל הראשון . אין הוולד אסור אפילו לא כממזר מדבריהם

 חכמים תקנת בה ינומצ שלא ,(מבעלה השני) ונתגרשה (שהרי נישאה לבעל השני) שאתישנ אחר

 . וממילא הוולד כשר לגמרי, ממזר לדוהוש לומר

הולד  דין, אישה נשואה על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו במסכת יבמות פסקה שמי הגמרא ☜

דהיינו )הרי אותה אישה מקודשת רק לצד החירות שבעבד , כיון שאין קידושין תופסים בעבד. כממזר

שהרי היא )הרי היא נחשבת כאשת איש , נוגע לחצי צד העבדות שבוואילו ב, (לחצי בן החורין שבו

 ועל כן דין הוולד כממזר, בא על אשת איש( חצי עבד)ונמצא שעבד , (אשתו של חצי בן החורין שבו

 .(י"כן פירש)

 . מפני חצי צד החורין שבו, גם כן פסק שמי שחציו עבד וחציו בן חורין אסור אפילו בממזרת ם"הרמב  ☜

אך מדובר , פסקה שבכל מקום שמצינו שהקידושין אמנם תופסים וחלים קידושיןמסכת הגמרא ב ☜

. הוולד פגום כצד הפגום שבגלל הביאה נחשבה כביאת עבירה, שעצם הביאה כרוכה במעשה עבירה

כמו כן אם . הוולד הינו חלל, על כן במקרה שכהן גדול נשא אלמנה או כהן שנשא  גרושה וחלוצה

 . ניתן\דין הוולד כממזר, ת או נתינה ולהיפךישראל בא על ממזר

כתב שדין זה  המגיד משנה. דין הוולד כממזר, שגוי ועבד שבאו על ממזרת ם פסק כטור"הרמביט  ☜

שהגמרא אומרת שישראל שבא על דהיינו י "בוהסביר ה בקידושיןפשוט שכן מוכח בגמרא 

( אהובה ושנואה)שיש לו שתי נשים  זאת משום שנאמר בדין אדם. דין הוולד כמו האישה, גויה\שפחה

 ". כי תהיין וילדו לו"בתורה 

 :הסבר

 היינו שהקידושין תופסים במצב שכזה, פירושו שנתקדשו לו -"כי תהיין"

 . פירושו שהוולדות מתייחסים אחרי הגבר -"וילדו לו"

וק שהוולדות אנו אומרים גם מתוך ההיקש בפס, "(כי תהיין"שייך )במקום שהקידושין תופסים , על כן

 , "(וילדו לו"פ ההיקש שייך "ע)מתייחסים אחר האבא 

אנו גם לא מקישים לומר , "(כי תהיין"ולא שייך לומר שם )אך במקום שהקידושין לא תופסים 

וממילא הדין הוא , "(וילדו לו"כלומר אנו לא אומרים את הדרשה של )שהוולדות יתייחסו אחר האבא 

  .שהוולדות מתייחסים אחר האם
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שייך לומר שדין , 47ששם הקידושין לא תופסים, בדין של ישראל שבא על גויה או שפחה, ממילא

הוולד הול אחר אימו ולא אחר אביו , בכל מקום שהקידושין לא תופסים, כיון שכאמור, הוולד כדין האם

 .  ועל כן הוולד ייחשב כעבד או גוי

שכיון , וולד כדין האם והוולד הרי הוא ממזרדין ה, ממזרת ישראלית שבאה על גוי או עבד, כן כמו

אין אנו מקישים לומר , שהם אינם ברי קידושין, שאין הקידושין של הממזרת תופסים בעבד או גוי

ועל כן דין הוולד , אלא אחר האם, וממילא הדין הוא שהוולדות לא מתייחסים אחר האב, "וילדו לו"

 . כאימו להיות ממזר

דין הוולד , אמרה שאישה שאין קידושין תופסים בה לשום אדם שבעולםבמסכת קידושין  המשנהכ  ☜

 . ועל כן הוולד יהיה כמותן, שאין הן מתקדשות לשום ישראלי, וזה בשפחה וגויה, להיות כאימו

 . דין הוולד כעבד -שבא על שפחה וישראל, דין הוולד כגוי -שבא על גויה ממזר: על כן

האם יש עצה לממזר לטהר את זרעו כך שהם יהיו , קידושיןבמשנה במסכת  התנאיםנחלקו  ☜

 :ישראלים כשרים

אותו , וכאשר האדון ישחרר את עבדו, הוולד יהיה עבד, י שהממזר יישא שפחה"וזה ע, כן: טרפון רבי

 . ולא כממזר, בן יוגדר כישראל כשר

וכאשר , "בד ממזרע"עדיין הוולד יהיה , כיון שאף אם נקיים את עצתו של רבי טרפון, לא: אליעזר רבי

 . ולעולם אין לו תקנה לטהר את זרעו, הוא יוגדר כממזר, האדון ישחרר אותו

וכן פסקו , כיון שחכמים סוברים כמותו, רבי טרפוןהיא כ שההלכהסיכם שמשמע מן הגמרא  י"הב

 . הפוסקים

 .שריםפסק שהתירו לממזר לישא שפחה בכדי שהוא יוכל לטהר את בניו שיהיו ישראליים כם "הרמב ☜

ואם כן הרי , והרי ממזר חייב בכל הלאוין שבתורה, כיצד מותר לממזר לישא שפחה: הקשהן "הר  ☜

 ?הוא אסור בשפחה כלל ישראל וכיצד התרנו לו לישא שפחה

זאת . שהלאו של איסור החיתון עם השפחה שונה משאר לאוין שבתורה תירץת "ן שר"הביא הר ☜

: אלא התורה כתבה, 48"לא תקח שפחה"שון של משום שהתורה לא אסרה לשאת את השפחה בל

 ". ִיְשָרֵאל ִמְבֵני ָקֵדׁש ִיְהֶיה ְולֹא ִיְשָרֵאל ִמְבנֹות ְקֵדָׁשה ִתְהֶיה לֹא"( יח, כג פרק דברים)

ביאה ן כיון שעצם יצירתו הרי הייתה מ, על כן משמע שאין ישראל ממזר בכלל האיסור לשאת שפחה ☜

וממילא לא , (הרי חייבים על ביאה שכזו כרת, התימני שפסקנו כמותו פ שמעון"ע)שהייתה בה עבירה 

כיון שכל האיסור הוא לישראל לבוא על שפחה זה מפני שבכך , שייך לומר שנאסור לו לבוא על שפחה

וממילא אין בעיה שממזר יישא , (קדש ועומד)=אך הרי ממזר הוא מחולל ועומד , הוא מחלל את עצמו

  . שפחה

                                                           
47
 כך למדנו מדין של יפת תואר שאין הקידושין תופסים בה  

48
 שאז היה משמע שזה איסור עצמי לשאת שפחה בכל סוג של קיחה  
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כי הבן , זה רק בממזר שיכול לשאת שפחה, כתבו שכל התקנה לטהר את הזרע ש"ף והרא"הרי ☜

וממילא הבן לא , יוחסין לעבדכיון שאין , ממזרת לא תשא עבדאך , 49יתייחס אחריה ויהיה עבד

ממילא זה מה שאמרו . אלא אחר אימו הממזרת והבן יהיה ממזר ולא עבד, יתייחס אחר אביו העבד

 . מועילה לטהר רק את הזכרים ולא את הנקבותבגמרא לרבי טרפון שעצתו 

וכתב שכל ההיתר לממזר , הגביל את היתרו של רבי טרפון לממזר שיוכל לשאת שפחה רבינו ירוחם ☜

כיון שאם היא לא , הנשים ותטבול לשם עבדות מצוותאת  בתנאי שהשפחה מקבלת על עצמהזה רק 

  . פון לא היה מתיר אף לממזר לשאת גויהובודאי רבי טר, הרי היא כגויה, מקבלת על עצמה מצוות

מותר לבן זה לבוא , פסק שגוי שבא על אימא שלו והוליד ממנה בן ואותו בן התגייר הגהות מרדכי ☜

אך כיון שלא שייך דין של ממזר , אף שאם היה קורה כזה מצב בישראליים הוולד היה ממזר. בקהל

 . הוולד איננו ממזר והגיור מועיל בו, בביאת גויים

 

 :מביאה מחלוקת האם מותר לגר לישא ממזרת קידושיןהגמרא במסכת  ☜

 . לעניין שיהיו ממזרים אסורים להתחתן עימם' קהל'כיון שגרים לא נקראים , מותר :רבי יוסי

 .  וממילא אסור לממזר להתחתן עימם, 'קהל'כיון שגם קהל גרים נקרא , אסור :רבי יהודה

עם זאת ברור שהוולד ". כרבי יוסי... ומותר בממזרת, כוהנתגר מותר ב: והילכתא" :הגמרא מסכמת

 .  הינו ממזר

 .ם"רמבוכן פסק ה, ועל כן הוולד ממזר, חר הפגוםהולך א והוולד, מותר לממזר לישא גיורת ☜

 :עד, מותר לגר לישא ממזרת ☜

לא כיון שכבר אחר הרבה דורות הדבר , ואז מדרבנן הוא אסור בממזרת, עד דור עשירי :יש אומרים

ומי שרואה אותו נושא ממזרת אינו מכיר את יחוסו וחושב שהוא , ידוע שהוא בא מזרע של גרים

 . ועובר על איסור של נשיאת ממזרת, ישראלי רגיל

אלא העיקר הוא שמותר לו לישא ממזרת רק עד שלא , 50הדבר לא תלוי במספר הדורות :יש אומרים

 . שאז כבר יש לחוש למראית עין וכדלעיל, יהיה ידוע עוד לסתם אנשים שהוא בא מזרע גרים

 . דורות 12שההיתר הוא רק עד , פסקו כתנא קמא ש והטור"הרא ☜

 .  שאין הדבר תלוי במספר הדורות, פסק כיש אומריםם "הרמב

                                                           
49

כיון , ו שהבן מתייחס רק אחר אימו השפחה אך לא אחר אביו העבדלמדנ, "עם הדומה לחמור"מהדרשה של  

הוולד מתייחס רק אחר , כך גם לעניין יוחסין, שכמו שדרך הבהמה שהוולד מכיר רק את אימו ואינו כרוך אחר אביו

 . אימו השפחה אך לא אחר אביו העבד

50
 א בתרא בא להוסיף על תנא קמא כיון שתנ, דורות 12משמע שמדובר בזמן ארוך יותר מש "תוספות ראמן ה 
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, ועל כן הוולד אסור בממזרת ככל ישראל, הוולד הינו כישראל גמור, גר שנשא ישראלית ולהיפך ☜

 . ם"רמב

כשר  כישראלהוולד הוא , שהרי אם מצינו שגוי שבא על ישראלית, דין זה פשוטכתב ש המגיד משנה ☜

 . שיהיה אסור בממזרת, קל וחומר שגר שבא על ישראלית, ואסור בממזרת

, ואין כאן שום עבירה בביאה זו, כיון שהקידושין תופסים בה, במקרה שישראל בא על גיורת, כמו כן

 -"תהיין לו"כמו שהבאנו לעיל שאם שייך לומר . כשרוהרי הוא ישראל , הוולד הולך אחר האב

כמקרה שלנו , שהבן מתייחס אחר אביו" וילדו לו"גם שייך להקיש ולומר , שהקידושין תופסים באישה

  . שישראל בא על גיורת

וולד שבא מביאת גר עם ישראלית אסור ם זאת ש"מניין לרמב: והקשה, ם"חלק על הרמב ן"הר ☜

 :וות בין דין גוי לגרשהרי אין להש, בממזרת

כיון שהוולד איננו מתייחס אחר , הוולד הוא ישראל גמור ואסור בממזרת, גוי שבא על ישראלית -גוי

זה , שיש יחס בין האב לבן, "אבותם לבית למשפחותם"כיון שכל מה שנאמר , אלא אחר אימו, אביו

הרי הוא , מו ולא אחר אביוכיון שהוולד מתייחס אחר אי, וממילא, אך לא אצל גויים, רק בישראל

 . ישראלי כאימו

ואין כאן ביאה של עבירה וממילא שייך , הרי מדובר בקידושין ראויים, גר שבא על ישראלית -גר

כך יש לנו , כמו שאביו הגר מותר בממזרת, אם כן. שהבן מתייחס אחר אביו, "וילדו לו"ההיקש של 

למעשה , (שאסר לבן הגר לישא ממזרת)ם "מבלומר שגם הבן של אותו הגר מותר בממזרת ודלא כר

 .  ם אסר לבן הגר לישא ממזרת"ן נשאר בצריך עיון מדוע הרמב"הר

 :האם מותר לבן הגר לישא ממזרת

 כיון שהוא כישראל גמור, אסור: ם"הרמב

 כך גם לו מותר  -וכמו שלאביו מותר, כיון שהוא מתייחס אחר אביו הגר, מותר: ן"הר

האם הם מותרים להתחתן זה , לגבי אותם האסורים לבוא בקהל קידושיןסכת נחלקו התנאים במ כד ☜

 :עם זה

 מותר: תנא קמא

 אסור :רבי יהודה

 מותר  -ודאי בודאי. א :רבי אלעזר

 כיון שיש    )אסור  -ספק עם ספק אוספק עם ודאי  או( גוי\אסופי\שתוקי)=ודאי עם ספק . ב                 

 ( ונמצא שאסור להם להתחתן, ואילו השני פסול, הספיקות הללו כשר באמתחשש שמא אחד מן        

  .אלעזר כרביהיא  שההלכהרב יהודה בשם רב פסק 

, ומזה למדנו"  'יי בקהל ממזר יבא לא: "כיון שכתוב, מותר לממזר לשאת שתוקית מדאורייתא ☜

שלא , כשתוקית, ספקאך עם קהל , שדווקא אסור לממזר להתחתן עם קהל ודאי דהיינו ישראל כשר
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מותר  -וייתכן שהיא ממזרת בעצמה, וספק אם היא ישראלית כשרה או פסולה, ידוע מי הוא אביה

 . לממזר להתחתן עימה

 . בכדי לעשות מעלה ביוחסין, חכמים אסרו לממזר לשאת את השתוקית מדרבנןעם זאת 

, חודשים 3יא לא חיכתה וה, והרי היא יבמה שאמורה להתייבם לאחיו של בעלה, שבעלה מת אישה ☜

 . הוולד כשר, וילדה, לאחיו של בעלה אלא מיד נתייבמה

כיון שכאן כבר היא בכל מקרה לא צריכה ייבום , הרי הוא ספק ממזר, כ יוולד וולד שני"אם אח אולם

, ונמצא שהיא לא הייתה זקוקה לייבום, ואם מדובר שהוולד הראשון היה מבעלה הראשון, מאח בעלה

שהרי אסור לאח , הרי נמצא שהייתה כאן בעילה שיש בה איסור כרת, באה על אח בעלהועתה היא 

וכיון שזה ספק שמא היא לא הייתה זקוקה , לגביו ערווההיא כיון ש ,לשאת את אשת אחיו שמת

 .ממילא דין הוולד השני כדין ספק ממזר, לייבום

שמא ) או לישראלית( וא ישראלשמא ה)אסור להינשא לממזרת , שהרי הוא ספק ממזר, הוולד השני

אסור להינשא ( כספק ממזר)שספק , פ מה שנפסק כרבי אלעזר שהלכה כמותו"זאת ע(. הוא ישראל

 (. ישראלית)או כשרה ( כממזרת)לודאי פסולה 

כיון שבודקים את , "בדוקי"אבא שאול היה קורא לו . מכיר את אימו אך לא את  אביו :גדר שתוקיכו  ☜

 . והוולד כשר, הרי היא נאמנת, ם היא אומרת שהיא נבעלה לאדם כשראימו של השתוקי וא

כגון שהייתה ארוסה שהיא , אף אם רוב פסולים אצלה, לפי אבא שאול היא נאמנת לומר שהוולד כשר

ואין אנו , ובכל זאת מחדש לנו אבא שאול שהיא נאמנת לומר שהוולד כשר, אסורה על כל העולם

  . מרא פסק שההלכה היא כאבא שאולבג רבא. חוששים שהוולד ממזר

דהיינו שהיא נאמנת לומר . סובר שאימו של השתוקי נאמנת רק להכשיר אך לא לפסול אותום "הרמב ☜

 . אך לא שנבעלה לפסול, שהיא נבעלה לכשר

שמדאורייתא כיון , שהיא נאמנת רק להכשיר, ם"הסבירו את טעמו של הרמב ן והמגיד משנה"הר ☜

ועל כן היא נאמנת להעמידו על , רק שחכמים עשו מעלה ביוחסין ואסרו, קהלהרי שתוקי כשר לבוא ב

 . דין תורה

 . אין בכוחה -אותו ולהתיר לו לשאת ממזרתאמנם לפסול 

אלא מעניין אותנו רק אם , לא בודקים את אימו האם היא אומרת שהיא נבעלה לכשר או לפסול, על כן

אין היא  -אולם אם היא טוענת שהיא נבעלה לפסול, כי רק אז היא נאמנת, היא אמרה שנבעלה לכשר

 . הנימוקי יוסףכן כתב . נאמנת

וממילא היא  ,שהאב לא לפנינו, שתוקיכהביא שהאישה נאמנת רק במצב שכזה  51תרומת הדשן

והכול הולך , אין האישה נאמנת כלל, אך בסתמא כשהאב לפנינו ,נאמנת לומר שהיא נבעלה לכשר

 . אחר דברי האב

                                                           
51

. נאמנת נבעלתי לכשר אמרה אם אמו את שבודקים תלמודא ומפרש :לז סימן וכתבים פסקים הדשן תרומת 

. בדיבורה מילתא תליא אלמא, אמו את בודקים חכמים ואמרו הואיל, לדבריה דחוששין ל"דנ ם"רמב כתב ואהא

 אשת אבל, לפנינו שחוט ושור ריעותא דאיכא כיון, אמו את בודקין הוני מאן אבוה ידעינן לא דשתוקי כיון התם והטעם

 לגמרי נינהו מילתא לאו האם דדברי פשיטא, לפנינו שחוט ושור ריעותא דליכא במדינה עמה ובעלה שילדה איש



55 
 

כיון שהיא טוענת לפלוני שהוא אדם , כתב שאימו של השתוקי נאמנת לומר שהוא בנה שהטור כל מה ☜

פ לא מחזיקים אותו כבנה לעניין שירש את הירושה מפלוני "אך אנו עכ, זה רק לעניין יוחסין, כשר

 , ואותו פלוני טוען שאין הוא בנו, מודה לכך אינוזה רק במצב שהאב , אביו

שהרי הודאת בעל , ודאי שאותו הבן יירש את אותו הפלוני, וני מודה שהוא בנואך במצב שגם אותו פל

 . ם"הרמבוכן נראה מ, דין כמאה עדים דמי

במצב שארוס בא על ארוסתו עוד לפני , מה דין הוולד יבמותנחלקו האמוראים בגמרא במסכת  ☜

 :החתונה

שכיוון שמצינו שאותה , ראנו חוששים שמא בן זה ממז, ואף ששניהם מודים שזה בנם, ממזר :רב

אנו חוששים שמא בא עליה גם , בכך שבאה על ארוסה לפני החתונה, אישה הינה פרוצה בעריות

 . ווולד זה איננו של ארוסה, אדם אחר

ואז הוולד )שהרי יש לנו ספק אם הוולד הוא מהארוס שלה , דהיינו שהוא ספק ממזר, שתוקי :שמואל

ועל כן אנו חוששים שמא , ן כל שתוקי שאנו לא יודעים מי הוא אביוזה כדי. או מאדם אחר, (יהיה כשר

  . וממילא יש חשש ממזרות בדבר, אביו הוא פסול לגבי אם הוולד

ואין היא כסתם אישה , וזה מפני שאותה ארוסה חשודה לנו, נראה כדעת רב שהוולד הוא ממזר :רבא

 :זאת משום. שיצאה עליה קול שזינתה

אף אם נחוש שוולד זה בא , ועל כן, ים לומר שרוב בעילות הלך אחר הבעלאנו תול -בנשואה. א

אין אנו חוששים לומר שוולד זה בא מאדם , אך כיון שיש לנו רוב בעילות מן הבעל, מבעילת אחר

 . שוולד זה בא מבעלה( כדין רוב שזה וודאי)אלא וודאי לנו , אחר

כיון שאישה בסתמא לא רגילה , "הבעל רוב בעילות הלך אחר"לא שייך הרוב של  -בארוסה. ב

 .  וממילא הרי הוא ממזר, ועל כן יש לחוש שמא הוולד נולד מבעילה של אדם זר, להיבעל ללא חופה

כיון , כשר -ע הוולד"לכו, אם מדובר שהארוס הודה שהוא בא עליה כשהייתה ארוסה: איכא דאמרי ☜

 . ונאמנת עלינו הודאתו, שאנו הולכים אחר הבעל

ויש לחוש שהיא , במקרה שכבר מצינו אישה ארוסה שכבר היא מעוברתחלוקת היא אלא המ

 :השאלה היא מה דין הוולד, שלא מן הארוס שלהנתעברה 

ועל כן שייך ללכת , כיון שלא ידוע אם היא נתעברה מן הארוס שלה או מאדם אחר, ממזר ודאי: רב

ברור לנו , וכיוון שרוב זה עניין וודאי, סולא מן הארו, ואומרים שהיא נתעברה מאחר, אחר רוב העולם

 . שהיא נבעלה לאדם זר

 . דהיינו שהוא ספק ממזר ,שתוקי: שמואל

כלומר , שהיא לא חשודה שבאה על הארוס רק במקרה, שהוולד הוא ממזר, מסתבר לומר כרב: רבא

קול ויצא עליה  ,ואז כיון שלא נותר לה אלא להבעל לשאר אדם, שהארוס לא הודה שבא עליה

 . ברור שהוולד הוא ממזר ,שנבעלה לשאר אנשים

וכיון שאין סיבה לתלות שהוולד בה מן , זאת משום שכיון שידוע לנו בבירור שהיא לא נבעלה לארוסה

אנו הולכים אחר רוב העולם ואומרים שוודאי לנו שהוולד הוא מאדם , הארוס יותר משאר אדם בעולם

 . אחר ועל כן הוא ממזר
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ג שהיא חשודה "אע, כגון שהארוס הודה שהוא בא עליה, שהיא חשודה מן הארוסאם מדובר  אך

שמכיוון שידוע לנו , אנו בכל זאת מייחסים את הוולד אליו, שמא בכלל נבעלה לשאר אדם מהעולם

אין , ולגבי אחרים אין כאן הודאה אלא יציאת קולא בעלמא, פ הודאתו שהיא נבעלה לו"בוודאות ע

ואנו תולים לומר שהוולד ( הודאתו של הארוס)מוציאה מידי ודאי ( חר מהעולםשמא נבעלה לא)ספק 

  . ודאי בן מן הארוס ולא משאר אדם

 : כתב ף"הרי ☜

אלא , הוא לא התכוון לומר שהוא ממזר ודאי, אמר שהוולד של אותה ארוסה הוי ממזר שרבמה . א

בבירור האם הוולד הגיע מן האב או כיון שלא ידוע לנו , [ועל כן הוא אסור בממזרת]שהוא ספק ממזר 

 . מאדם אחר

מרת שהיא אם היא או, היינו שאנו בודקים את אימו, אמר שאותו וולד הוא בדוקי ששמואלמה . ב

 . נאמנת -נבעלה לאדם כשר

 . וזה כשיטת אבא שאול, כשמואל: היא ההלכה. ג

ואף , ספק ממזר: דין הוולד, "לא יודעת: "והיא עונה? "של מי הוולד: "אם שואלים את הארוסה. ד

 . שמואל מודה בכך

. 52והארוסה הייתה מעוברת, בו הגיעו ארוס וארוסתו לפני רב יוסף מובא מקרה במסכת כתובות ☜

רב יוסף ועתה דן . הארוס טען גם כן שהיא מעוברת ממנו. הוולד הוא מבעילת הארוס: הארוסה טענה

 . בדין האישה ובדין ולדה

o זאת משום שמדוע לנו לחוש ולומר שהאישה מעוברת . כך נראה לומר, מנתהאישה נא :רב יוסף אמר

 ? מאדם אחר ולא מן הארוס שלה

o הרי הארוס מודה לדבריה שהוולד בא ממנו  :דבר ראשון 

o פ דבריו של רב יהודה בשם "בכל זאת הרי ע, אף אם הארוס לא היה מודה שבא עליה :דבר שני

נאמר גם כאן  ,רת נאמנת לומר שהיא נבעלה לאדם כשרשאישה מעוב, שמואל שהלכה כרבן גמליאל

  . ובכך הוולד יוגדר כישראל כשר, ארוסה תהא נאמנת לומר שהארוס הוא זה שבא עליהשאותה 

o וכי אתה רוצה לומר שאם הארוס לא היה מודה שממנו נתעברה : תמה על רב יוסף ואמר אביי

 ?נת לומר שהיא נתעברה ממנושמואל בכל זאת היה אומר שהארוסה הייתה נאמ, ארוסתו

שהארוסה נאמנת בכל מקרה , דע לך שהלכה כרבן גמליאל: מצינו ששמואל אמר לרב יהודה והרי

וכל שאר , אף שהאדם היחיד שכשר לבוא עליה הוא הארוס שלה, לומר שהיא נבעלה לאדם כשר

 , "רוב פסולים אצלה"דהיינו שמתקיים בה הכלל ש, פסולים לבוא עליה -העולם

אלא תכשיר במצב שהאישה , אתה לא תפסוק כך כפשט פסק ההלכה של רבן גמליאל מכל מקוםו

 . רק במצב שיש רוב כשרים אצלה, אומרת שנבעלה לכשר

                                                           
52

, אבל כאן מדובר שהארוסה נבעלה באיסור. ידועה ההלכה שלאדם אסור לבוא על ארוסתו עד שישאנה בחופה 

ויש לנו ספק בדבר האם הוולד הוא מבעילת הארוס או שמא , היא באה לפני רב יוסף כאשר היא כבר מעוברתועתה 

 . מבעילת אדם זר
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שהרי כאמור רק הארוס , הרי רוב פסולים אצלה, בארוסה שנתעברה ובאה לפני רב יוסףכאן , ממילא

ואם כן תמוה כיצד רב יוסף רצה להוכיח , וולדוממילא יש לאסור את ה, כשר לבוא עליה מכל העולם

פ שמואל כיון שרוב "משמואל דייקא ששמואל יכשיר אף במקרה שלנו אם הוכחנו שיש לאסור ע

 . פסולים אצלה

o  שהרי שמואל אמר לרב יהודה. לפי דבריך תצא קושייה בדבריו של שמואל: השיב לאביירב יוסף :

אך אתה אל תעשה מעשה אלא רק , רוב פסולים אצלהשהארוסה נאמנת אף ב, הלכה כרבן גמליאל

 :אם כן נמצא ששמואל סותר את דבריו. במצב שרוב כשרים אצלה

 מכשיר אף ברוב פסולים אצלה -מהרישא של דבריו. א

 מכשיר רק ברוב כשרים אצלה  -מהסיפא של דבריו. ב

o ה ומה שיש לעשות על כורחך יש לתרץ שיש לחלק בדבריו של שמואל בין מה שיש לעשות לכתחיל

 : בדיעבד

אם בא כהן לשאול את , לדוגמה. אין להכשיר את הוולד רק במצב שרוב כשרים אצלה -לכתחילה. א

כ מדובר "בית הדין לא יתיר לו לשאת אותה אא, בית הדין האם מותר לו לשאת את האישה הזאת

 . שהיו רוב כשרים אצלה

דהיינו שאם כבר , הכוונה בדיעבד, רבן גמליאלמה ששמואל אמר שמעיקר הדין הלכה כ -בדיעבד. ב

בית , ולא נמלך קודם לכן בבית הדין, הכהן נשא את אותה האישה שיש לנו ספק ממי היא נבעלה

כיון שבדיעבד אנו . ואף אם מדובר שרוב פסולים אצלה, הדין לא יוציא את אותה האישה מהכהן

 . סומכים על רבן גמליאל שהכשיר אף ברוב פסולים

מעיקר הדין ההלכה היא כרבן גמליאל שהרי היא נאמנת בין ברוב כשרים , התירוץ של רב יוסף לפי

 . אלא שלכתחילה החמיר שמואל לומר שהיא לא נאמנת ברוב פסולים אצלה, או פסולים

o שהרי היא כבר , "בדיעבד"המצב מוגדר כ, במקרה של הארוסה, גם כאן :אומר רב יוסף לאביי

, ואם לא נאמין לה שהיא נתעברה מהארוס הכשר לה, והרי היא מעוברת ,התקדשה לאותו הארוס

על כן בדיעבד הלכה היא . ולפסול את הוולד ולהגדירו כספק ממזר, הרי שיהיה עלינו להוציאה מבעלה

 . פ שרוב פסולים אצלה"אע, שהרי היא נאמנת, כרבן גמליאל

אזי אפילו אם יהיה , לכה כרבן גמליאלכוונת רב יוסף בטעם השני לומר שכיון שה איןכתב שן "הר  ☜

 . היא תהיה נאמנת -מדובר שהארוס יכחיש את הארוסה ויטען שהוולד הוא לא שלו

שכל מה שרבן גמליאל אמר שהיא נאמנת זה רק במצב שיש  ,שמבואר לקמן בגמרא ,זאת משום

, גמליאל מודהאך גם רבן , שייתכן שזה לא הוא שבעל, של הארוס" שמא"שלה מול " ברי"טענה של 

שלא בעל " ברי"והארוס כנגדה טוען , שנבעלה מן הארוס" ברי"שאם יהיה מצב שבו היא טוענת 

  . שאין היא נאמנת -אותה

ועל כן אנו לא יכולים , ן שהמציאות כאן היא במצב שהארוס לא נמצא לפנינו"הסביר הר, ממילא

וזאת כפסיקתו של רבן , שיר את הוולדועל כן אנו סומכים על דברי הארוסה בלבד להכ, לשאול אותו

 .שהארוסה נאמנת עלינו, גמליאל

  . והנימוקי יוסף ש"הרא וכמו כן כתב

 ? לגבי מה רב יוסף אמר שיש דין של בדיעבד, יש לשאול :ן"הרכתב עוד ג  ☜
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 ועל כן אנו , שהרי הוא עדיין לא נשא אישה, הרי לגביו זה דין לכתחילה -אם נאמר שזה ביחס לעובר

שהרי מצב של בדיעבד זה רק כשכבר נישאו , האם מותר לה להתחתן עכשיו, ם עליו כאישה פנויהדני

 וכאן הוא עוד לא נישא 

 שהרי אם נאמר , אין לה דרך אחרתהרי ש, זה ממש דין של דיעבד -אם נאמר שזה ביחס לאישה

לכתחילה ואז  ולא שייך כאן המקרה הרגיל של, שאין היא נאמנת היא תאלץ לעזוב את בעלה הכהן

שהרי כאן אין לה דרך אחרת להשאר עם , אם לא ניתן אנו פונים למצב הדחוק שמוגדר כדיעבד

 . אלא זה או שהיא תישאר עם בעלה או שנורה לה לעזוב אותו, בעלה

 ן"על כן תירץ הר : 

 אף הבעל לא יאמין לאשתו במה שהיא , שאם אתה תפסול את העובר כדין ספק ממזר :תירוץ ראשון

, שהרי בית הדין בעצמו גזר אומר שיש לחוש שהוולד הוא ספק ממזר, מרה שהיא נבעלה לארוסא

ליבו של הבעל ינקפו , ואם בית הדין בעצמו יפסוק כך, כלומר שיש לחוש שהיא נבעלה לאדם אחר

וממילא הבעל יחליט , לומר שהאמת היא כדברי בית הדין שיש צד לומר שהיא נבעלה לאדם אחר

 . ולפיכך מצב זה מוגדר כדיעבד, תולגרש את אש

כיון , ן מקרה זה באמת מוגדר רק כדיעבד"פ תירוצו של הר"יש להוסיף ולומר שעלתוספת ביאור 

אנו מגדירים , רק שבגלל שיש לחוש שהוא יגרש אותה, הארוס רשאי לקיים את הארוסה, שכאמור

לא , כמו במצב של הכהן, תהאך אם המצב היה מוכרח להיות שהארוס יגרש או. את המצב כדיעבד

וכן נראה מדברי , היה שייך להגדיר את המצב כבדיעבד ביחס למצב אחר שהיה יכול להיות לכתחילה

 .ף"הרי

  שניתירוץ:  

שהרי יש חשש )הרי הוא יהיה אסור להינשא בין לישראלית , אם נפסול את הוולד כדין ספק ממזר

שכמעט , ועל כן יימצא שנטיל עליו איסור חמור, (שמא הוא ישראל כשר)ובין לממזרת , (שהוא ממזר

אין זה כמו המצב של . וממילא מצב שכזה מוגדר כדיעבד, ולא תהיה לו תקנה עם מי להתחתן

כיון שאם בית הדין יורה לה להתגרש , ן הקשה שזה ממש דיעבד"האישה שנישאה לכהן שהר

אך במצב , בבחינת או הכול או כלוםכי זה , לא שייך לוןמר במצב שכזה לכתחילה ובדיעבד, מבעלה

 . ספק ממזרתפ בכל זאת הוא יוכל למצוא לו ,הרי עכ, שלנו שהוולד יוגדר כספק ממזר

, והיא תפסל רק מלהינשא לכהן, לגבי האישה שהיא יכולה להינשא לאנשים רבים אחרים, עם זאת

רי ישראל יהיה מותר שה, "לכתחילה"עדיין מצבה יוגדר כ, באם נסיק לומר שהיא נבעלה לאדם זר

זאת משום שכל עוד שהמציאות לא מכבידה על פעילות  ,"לכתחילה"יש להגדיר את המצב כ. בה

 . הוא" לכתחילה"בכלל , החיים הרגילה בצורה יוצאת דופן

שלגבי האישה המצב הוא , (שפירש שלגבי האישה המצב הוא כלכתחילה)ן "פירש שלא כר ד"הראב ☜

 :שהמצב בו אישה היא ארוסהזאת משום . גם כן כבדיעבד

 . כי היא עדיין מחוסרת הבאה לחופה בכדי שיגמר תהליך הקידושין, אינו כדיעבד גמור: מצד אחד

 . שהרי היא כבר נתקדשה ונתארסה, אינו כלכתחילה לגמרי :מצד שני

 אף לבעלה, ומצד שני, הרי היא לא יכולה כבר להינשא לכל אדם, במצב שהאישה היא ארוסה ,כלומר

אך אין , הוא כבדיעבד האישהעל כן אמר רב יוסף שמצבה של . היא לא יכולה להיבעל לכתחילה

 .  שהרי סוף סוף אחר כניסתה לחופה היא תותר לבעלה, כוונתו לומר שמצבה הוא בדיעבד לגמרי
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הכוונה היא למעשה שהיא , תלוי בדבריה של הארוסהדין הוולד ש טורשמה שכתב ה י"הבכתב  ☜

 :בבמצ, נאמנת

 הארוס מודה שהיא נבעלה לו. א

 ועל כן אנו חיין מפיה, הארוס אינו לפנינו. ב

, והוא טוען שהוולד לא בא ממנו, מודה לארוסהברור שבמקרה שהארוס לא , כמו שכבר הבאנו לעיל ☜

" ברי"של הארוסה מול " ברי"כיון שכאן יש לנו , אפילו לא לשיטת רבן גמליאל, אין היא נאמנת כנגדו

זה רק , ארוסה נאמנתג אמר שה"וכל מה שר, אין היא נאמנת -ג מודה שבברי וברי"ואף ר, וסשל האר

 .בברי מול שמא

הרי זה , דין הוולד כממזר וודאי, כתב שאם הארוס מכחיש את הארוסה טורכתב שמה שהי "הב ☜

היא אין , "ברי"ו" ברי"במקרה של , שכאמורם "א וברמב"ריטב, נימוקי יוסף, ן"ר, ש"בראמפורש 

 .   ובזאת אף רבן גמליאל מודה, ועל כן דין הוולד כממזר, נאמנת

או שהיא אומרת שהיא , שבמקרה שהארוסה איננה לפנינו בכדי שנוכל לשאול אותה הטורמה שכתב  ☜

אף שמואל שאמר שהלכה היא , בזאת. ף"רימבואר ב, דין הוולד כספק ממזר, לא יודעת ממי הוולד

מודה שהוולד הוא ספק  -(ואנו מאמינים לה, ת לומר שהוולד כשרשהארוסה נאמנ)כרבן גמליאל 

 .ממזר

 -דין הוולד, או שהיא אילמת או שוטה, שבמקרה שלא בדקו את אם הוולד הנימוקי יוסףכמו כן כתב  ☜

כיון שכל מה שאמר שמואל שהלכה כרבן גמליאל שנאמנת עלינו , וזאת אף לשמואל, ספק ממזר

אך אם מדובר שלא , דהיינו ששאלו את האם מה דינו של הוולד .זה רק לאחר בדיקת האם, האם

   .  ודינו כספק ממזר, אין הוולד כשר -בדקנו את האם מאיזו סיבה שהיא

דינה  איןו, נאמנת -שטוענת שנבעלה לארוס שלה, שאותה אישה מעוברת הטורלגבי ההלכה שכתב  ☜

היא יכולה , נישאה כבר לכהן ובאם מדובר במקרה שהיא, אף אם הארוס מכחיש אותה" זונה"כ

 . ם"רמבשכן כתב הי"בהעיר ה, כשר -להמשיך לחיות עימו והוולד

שמשמע שם שאף אם , בכתובותשכן משמע מן הסוגיה , ל"ם הנ"כתב על הרמב המגיד משנה ☜

בכל זאת רב יוסף היה מכשיר בדיעבד , הארוס לא היה נמצא שם בכדי להודות לדבריה של הארוסה

ואם נאמר שהיא לא נבעלה לארוס הרי הוולד , ן שמדובר שהיא כבר מאורסת לארוסכיו, את הוולד

אולם אם היה מדובר שהארוס היה שם והוא היה  .53ונצטרך להוציא אותה מבעלה, יהיה ספק ממזר

   . והארוסה לא הייתה נאמנת" ברי"מול " ברי"הרי זה היה מקרה של , מכחיש אותה

והיה טוען , שאף אם מדובר שהארוס היה מכחיש את ארוסתו, ם"המגיד משנה הסביר בדעת הרמב ☜

לא בכל מצב הוא היה נאמן לפסול , וממילא לפי דבריו יוצא שהיא זינתה תחתיו, שהוא לא בא עליה

 :אותה

 "זונה"הוא לא נאמן לפסול אותה מדין  -לכל העולם. א

                                                           
53

 מזנה אינה אשה שסתם זו חזקה מטעם נאמנת והיא, דיליה משמא עדיף שלה ברי :ד סימן העזר אבן לבוש 

 .ליורשו אפילו בנו והוי, כשר והולד
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זאת משום . יכת איסורמדין שהוא השווה אותה לעצמו כחת, הוא נאמן לפסול אותה -לעצמו .ב

הרי הספק עתה הוא רק שמא היא זינתה ברצון או , שלגביו שהוא טוען שברור לו שהיא זינתה תחתיו

ותולים , אנו הולכים לחומרא עבורו, וכיון שזה ספק מן התורה מהו דינה של הארוסה, שאנסו אותה

 . וממילא היא אסורה לו, לומר שהיא זינתה ברצון

כיון שרוב בעילות הלך אחר , הוולד כשר, שאף אם יצא עליה קול שהיא מזנה הטורלגבי מה שכתב  ☜

רק , ם היא שהוולד הוא ספק ממזר"שדעת הרמבכתב  המגיד משנה. כתב כןם "רמבגם ה, הבעל

 :אבל אם מדובר, ולא ידוע לנו אם הארוס בא עליה, במקרה שהארוסה לא נבדקה

 ידוע לנו שבא עליה הארוס. א

 שבאה על אדם חוץ מן הארוס אינה חשודה. ב

היא , צדדים חיוביים בכדי לומר שייתכן מאוד שהוולד בא מבעילת הארוס ולא מבעילת איש זר 2שיש 

 . כשר -אינה צריכה בדיקה והוולד

 :במקרה שיש רק צד אחד חיובי, אולם ☜

 אך היא חשודה שבאה גם על אדם אחר, ידוע לנו שבא עליה הארוס. א

 אך היא גם לא חשודה שבאה על אדם אחר  , הארוס עליהו שבא לא ידוע לנ( או. )ב

הוולד  בחזקת ספק , וכל עוד שהיא לא נבדקה, היא צריכה בדיקה, במצב שכזה שיש רק יתרון אחד

 . ממזר

 :לישנות 2ם הבין כן מן הסוגיה במסכת יבמות שיש בה "כתב שנראה שהרמב המגיד משנה

הוולד  -רוס בא עליה אף שהיא לא חשודה מאדם אחרבמקרה שידוע לנו שרק הא :לישנא קמא

שהרי אסור היה לה לבוא עליו )כיון שכמו שהיא חשודה שהפקירה עצמה לארוס , ממזר לשיטת רב

 . כך היא חשודה שבאה על אדם אחר( בעת האירוסין מדרבנן

עליה קול כל עוד שלא יצא , ע הוולד כשר"לכו, במקרה שידוע לנו שהארוס בא עליה: לישנא בתרא

כלומר שהארוס , כל המחלוקת היא רק במצב שלא ידוע לנו ממי הוולד. שהיא זינתה עם אחר בפירוש

 . שתוקי -ולפי שמואל, ממזר -שאז לפי רב הוולד, טוען שהוא לא בא עליה

רק במצב שיש לנו , ועל כן, לחומרא, שיש לפסוק כלישנא קמאם סובר "הסביר שהרמב המגיד משנה

לומר שהוולד איננו  (ברור לנו שהיא אינה חשודה מאחר. 2הארוס בא עליה . 1) בייםצדדים חיו 2

כגון שידוע לנו שהארוס בא , כאמור במקרה שיש לנו רק צד אחד חיובי, אולם. אזי נכשיר אותו, ממזר

כי אנו חוששים שמא , הוולד ממזר -אך עדין לא ידוע לנו בבירור שהוולד איננו מאדם אחר, עליה

 . ה את עצמה לאדם אחר כמו שהפקירה את עצמה לארוסהפקיר

, אך האישה מכחישה, לו שהוולד הגיע ממנו" ברי"כתב שבמקרה שהבעל טוען ש הנימוקי יוסףכט  ☜

 :וטוענת שהוולד בא מבעילה של אדם אחר

כנגד , של הבעל שהוולד בא ממנו" ברי"זאת משום שיש כאן . ממזר כספקשדין הוולד  יש אומרים. א

 . הוולד הינו ספק ממזר -בברי וברי, וכאמור לעיל, של האישה שהוולד לא הגיע מן הבעל" ריב"ה
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וזאת ברור לו כיון שהוא טוען שהוא לא עזב אותה , טוען שהוולד בא ממנו הבעלשאם  יש אומרים. ב

שכמו שהתורה האמינה לאבא לפסול , זאת משום. כשר: ועל כן הוולד, נאמן -מרגע הבעילה ,לרגע

שהרי יש לאם , לומר על בנו שהוא כשר, כך התורה גם האמינה לאב, ת בנו ולומר עליו שהוא ממזרא

, י שתטען שהוולד שלה פסול"ואין בכוחה לערער חזקה זו ע, חזקת כשרות שהיא נבעלה רק לבעלה

 בכדי, כי אין היא נאמנת על עצמה לומר כך, בין אם היא טוענת שנבעלה לאחר בשוגג או אף במזיד

 . הסכים לכך א"הריטבוכן  הוולדלפסול את 

 קידושיןבמסכת  המשנהפ "זאת ע. פסקו שאב נאמן לומר על בנו שהוא ממזר ם"הטור כרמב ☜

 :האם האב נאמן ,שהביאה מחלוקת לגבי אב שטוען על בנו שהוא ממזר

 אינו נאמן: חכמים

 נאמן :רבי יהודה

. שלמדנו זאת מדין בכורכיון , נו ממזרלומר שב נאמןסובר שהאב  יהודה שרביהסבירה  הגמרא

ועל כן בן זה יקבל חלק , "יכיר" -גזירת הכתוב היא שהאב נאמן לומר על אחד מבניו שהוא הבכור

הברייתא אמרה שכשם שהאב נאמן לומר על בנו שהוא . אף שהוא חב לשאר בניו, כפול בנכסי האב

וממילא יהיה דינו כדין חלל , בן של חלוצהאו , כך האב נאמן לומר על בנו שהוא בן של גרושה, בכור

הוא הדין שהאב נאמן , ממילא(. חלל מדרבנן -בחלוצה, חלל מדאורייתא -בגרושה)באם הוא כהן 

 . לומר על בנו שהוא ממזר

חלוצה או שהוא \לומר על בנו שהוא בן של גרושה נאמן אינוחולקים וסוברים שהאב אולם חכמים 

כיון שגזירת הכתוב מפורשת , שהאב נאמן לומר על בנו שהוא הבכור חכמים סוברים, עם זאת. ממזר

 ". יכיר"שנאמר , היא

שאב נאמן לומר על בנו שהוא ממזר או שאר , ל כרבי יהודה"פסקו במחלוקת הנש "ף והרא"הרי ☜

 . פסולים

הגיע לפני רב  (שהיה מוחזק לנו שהתגייר כראוי)במסכת יבמות מביאה מקרה שבו גר אחד  הגמרא ☜

ידוע שגיור שלא . אותו גר אמר לרב יהודה שהוא התגייר בינו לבין עצמו שלא בפני בית דין. ודהיה

שאמנם על כן אמר לו רב יהודה . ולמעשה יוצא שאותו גר אמור להיות גוי, בפני בית דין איננו כשר

אין הוא נאמן  -אך לגבי בניו, את עצמו הוא נאמן לפסול ולטעון שהוא גוי כיון שהוא לא התגייר כהלכה

ואין בכוחו , שכך החזקנו אותם עד עתה, ועל כן אנו מחזיקים את בניו כבניו של גר כשר, לומר כן

 . לגרוע בחזקה זו

שזאת מוכח לנו מכך שהוא )וכי רבי יהודה סובר שאדם לא נאמן לפסול את בניו  :הגמרא הקשתה

לומר שהאב נאמן לומר על , "יכיר"ורה והרי שנינו בדין בכ? (אמר לגר שהוא לא נאמן לפסול את בניו

ואם כן כיצד כאן רבי , ורבי יהודה אמר שמכאן ראייה שאדם נאמן להעיד שבנו פסול, בנו שהוא בכור

 ?יהודה אמר לגר שהוא לא נאמן לפסול את בניו

הרי : אך רבי יהודה אמר לגר, באמת ישראל נאמן לומר על בנו שהוא פסול: תירץ רב נחמן בר יצחק

כיון , והרי אין אנו שומעים לעדותו של גוי, טוען שלא התגיירת כראוי וממילא הרי אתה גוי אתה

 . שעדותו של גוי אינה נאמנת עלינו

אך כאן במקרה של הגר עם רבי יהודה לא ניתן להתייחס לדבריו של , אב נאמן לפסול את בניואמנם 

וממילא לא שייך שנאמין , צא שהוא בכלל גוימשום שאם נאמין לדבריו יו, ולהאמין לו" עדות"הגר כדין 

 . רק לישראל ולא לגוי, "יכיר"כי התורה נתנה כוח להעיד על הבן מכוח הפסוק , לו
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 :עשה חילוק בדברי רב יהודה רבינא

 (נ בר יצחק שהבין שהוא לא נאמן אף לא על בניו"שלא כר)נאמן לפסול אותם  -לגבי בני הגר

" יכיר"פ גזירת הכתוב של "כיון שהתורה נתנה כוח ע, ן לפסול אותםאינו נאמ -לגבי נכדיו של הגר

 . רק לבניו של אדם ולא לגבי נכדיו

אך אין אדם , כמו כן מצינו שרבי יהודה בעצמו אמר שאדם נאמן לומר על בן קטן שלו שהוא פסול

 . נאמן לומר על בן גדול שלו שהוא פסול

 : ימרה הזאת של רבי יהודההסביר את הא יוחנן' בשם ר רבי חייא בר אבא

אביו יכול , שכיון שאין לאותו בן נכדים, ואביו של אותו קטן יכול לפסול אותו, היינו שאין לו ילדים -קטן

 . כיון שזה לא ישפיע על בניו של בנו שכלל לא קיימים, לפסול אותו

יון שהרי אם הוא יפסול את כ, ו יכול לפסול אותואינ -"גדול"ואביו של אותו , היינו שיש לו ילדים -גדול

והרי כבר אמרנו שאדם נאמן , ייפסלו( היינו נכדיו)כתוצאה ישירה מכך גם בניו של בנו הגדול , בנו

במצב שיש לבנו , ועל כן ממילא אין לו כוח אפילו לא לפסול את בנו, לפסול רק את בנו ולא את נכדיו

  . התוספות והמגיד משנהוכן דעת , 54כבר ילדים

כתב שלא מבואר מה הטעם שאישה נאמנת לומר שנתעברה מגוי או עבד ובכל זאת  שנההמגיד מ ☜

אלא כתב שהטעם הוא משום שאישה נאמנת לומר על וולד שתוקי שלא ידוע מי . הוולד יהיה כשר

ועל כן יש לה גם כוח לתלות ולומר , אף אם מדובר שיש רוב פסולים אצלה, שהוא כשר -הוא אביו

 , ובכל זאת הוולד יהיה כשר, ו מעבדשהיא נבעלה מגוי א

, ממילא. אם מגוי באמת או מישראל פסול ואז הוולד יהיה ממזר, שהרי לנו זה ספק ממי היא נבעלה

    .  והרי היא נאמנת להכשיר בספק, שוב כאן אנו מקבלים עלינו את דבריה

שאדם נאמן  ,הודהמה שאנו פוסקים כרבי יש הלכות גדולות ורבינו תםפ "כתבו ע הגהות מיימון ☜

 בבא בתראכמו שמצינו שרבי אבא אמר במסכת , זה דווקא כשמדובר שבנו הוא בכור ,לפסול את בנו

חידש רבי אבא . אחד גדול וקטן: בנים 2במקרה שלאדם יש . שאב נאמן לומר על בנו שהוא הבכור

פ מה שכתוב "ע, "הבכור"שאמר שהתורה האמינה לאב לומר על אחד מבניו שהוא )פ רבי יהודה "ע

שאדם נאמן לומר ( וכן הלכה, וזאת אפילו במקרה שהייתה לנו חזקה שלא זהו הבכור, "יכיר: "בתורה

על כורחנו לומר , שאינו בכור כדבריו, על אף שלפי דבריו יוצא שבנו הגדול, על בנו הקטן שהוא הבכור

 , שבא מאישה אחרת

הרי ברור , משום שאם הוא לא הבכור, האב רוצה לומר שהבן הגדול הוא ממזר, במילים אחרות ☜

אך , ובכל זאת מצינו שהתורה האמינה לאב לומר על בנו שהוא ממזר, שהוא נולד מבעילת גבר אחר

וממילא יוצא שהבן , י שהעיד על בנו אחר שהוא הבכור"כאמור זה רק במקום שהדבר בא ממילא ע

 ". יכיר" -ח גזירת הכתובהתורה האמינה לו מכו, כאמור. הוא ממזר, השני שאינו הבכור

ואף אם , אין האב נאמן לעשות את בנו ממזר, "יכיר"שאין נאמנות מכוח ה, במקום שאין בכור, אולם ☜

ועל כן , שאנו חוששים מאוד שזינתה עם גבר אחר וממנו הגיע הוולד, מדובר שאישתו פרוצה ביותר
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, אך זה מוגבל רק לעניין לפסול את בנו, אדם נאמן לפסול את בנו, "יכיר"ירת הכתוב של פ גז"למרות שכאמור ע 

 אין בכוחו לפסול את בנו  -במצב שיווצר מצב שגם נכדיו ייפסלו, ועל כן
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כיו שעדיין אנו אומרים , שהוא ממזראין האב נאמן לומר על בנו , בכל זאת, לכאורה יהיה הוולד ממזר

 ". רוב בעילות הלך אחר הבעל"ש

שאדם נאמן לפסול את , וסבר שתמיד אנו פוסקים כרבי יהודה, חלק על הלכות גדולות ורבינו תם י"ר ☜

 . אף אם מדובר שאין שם בכור, בנו

 . ול את בנושבכל מקרה האב נאמן לפס, י"סובר כדעת רש "הראאמנם . כתבו כדעת רבינו תם 'התוס ☜

 :כתב שלא בכל מקרה האב נאמן לפסול את בנו ה"רבינו ירוחם בשם הרמ ☜

כיון שכבר , אינו נאמן יותר לפסול את בנו -אם מדובר שכבר האב פעם אמר על בנו שהוא בנו. א

ואז האב , כ מדובר שהאב יביא עדים שיעידו שהוא אינו בנו"אא. נתן לו בעבר חזקת כשרות שהוא בנו

 . כיון שבכוח עדים לסתור את חזקת הכשרות של האב, ןיהיה נאמ

כיון שמעולם לא , האב נאמן לפסול את בנו -אם מדובר שהאב מעולם לא אמר על בנו שהוא בנו. ב

 הייתה חזקת כשרות לבן שהוא בנו של אביו 

שכתב שאדם נאמן לומר על עצמו שהוא ממזר לעניין שיהיה  ם"הרמבכתב שדברי המגיד משנה  ☜

שהרי זה הדין הפשוט בו לפי ההלכה אדם יכול להשוות , פשוטים -לו לשאת בת ישראל כשרה אסור

ועל כן אנו דנים את אותו אדם לחומרא , שיהיה בעבורו כדבר של איסור, על עצמו דבר של היתר

  .  שמא הוא באמת ממזר, וממילא מעתה יהיה אסור לו לשאת בת ישראל כשרה, שמא דבריו אמת

שאדם נאמן לומר על תינוק , פסקו מה שכבר מובא בטור והטור, ם"הרמב,ירושלמי הפ "ן ע"הר ☜

חוץ מבשנות . 'אסופי'ולא יצא עליו שם של , כל זמן שהתינוק לא נאסף מן השוק, אסופי שהוא בנו

 (. ע"ל)כ אדם נאמן כיון שזה דבר המצוי שאדם משליך את בנו "שאז אף אח, רעב

 :בעיר שיש בה ישראל וגויים, שאם נמצא תינוק מושלךפסקה  המשנה במסכת מכשיריןלד  -לג ☜

 דינו כגוי -אם רוב בני העיר הם גויים. א

 דינו כישראל -אם רוב בני העיר הם ישראליים. ב

 דינו כישראל  -אם יש בעיר מחצה גויים ומחצה ישראליים. ג

רב הגביל את ושם הגמרא הביאה ש, הביאה את המשנה ממסכת מכשיריןהגמרא במסכת כתובות  ☜

 :ההיתר וכך אמר

 :אזי אנו דנים את התינוק, אם רוב בני העיר הם ישראליים

ומספק אנו דנים לחומרא שהוא , "וחי אחיך עמך"שנאמר , כישראל -לעניין הצלה ודאגה לצרכיו. א

שיש לדאוג שהישראל לא יבוא לידי חשש מיתה בשום , "וחי בהם"כיון שלמדנו מהלימוד של , ישראל

למדנו שבית הדין , כמו כן. ולכן אנו חוששים מאוד שמא הוא ישראל, מחמת שמירת המצוות אופן

שעליך לדאוג שאחיך במצוות יחיה בצורה , "וחי אחיך עמך"שנאמר , מצווה לפרנסו מדין צדקה

 . מכובדת

וזה , שמא הוא ממזר, וממילא הוא אסור להתחתן עם ישראלית, אנו דנים אותו כגוי -לעניין יוחסין. ב

 . ם"הרמבוכן כתב , דינו של אסופי
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שמא היא  ,בכל זאת היא אסורה לכהן, פירש שאם מדובר שנקבה נמצאה בעיר שרובה ישראל י"רש ☜

, אף אם מדובר שהיא קטנה היא אסורה לכהן, לפי מי שסובר שגיורת פסולה לכהונה. בת של גויים

 . 55וניםש" רוב"סוגי  2כיון שאנו צריכים לעניין הכשר ליוחסין 

ברור לנו שאימא שלה לא השליכה  אף אם, אסורה לכהן -שנמצאה בעיר שרובה גוייםנקבה , כאמור

 . וממילא אין לנו חשש שהיא פסולה והיא יכולה להתחתן עם ישראל, אותה

, לדוגמה אם מוצאים שאברי התינוק מתוקנים ומיושרים, ניתן לדעת שאימא שלה לא השליכה אותה

שהרי בכל מקרה , לא הייתה טורחת אימא שלו ליישר את האיברים שלו, היה פסולמשום שאם הוולד 

אם מצאנו , כמו כן ניתן לדעת שאימא של הוולד לא התכוונה להרוג אותו. היה בדעתה שסופו למיתה

שתלוי בצוואר ( שרשי סממנים)או קמיע של עיקרין , קמיע של כתב שהיה תלוי בצוואר הוולד להגנה

  .  הוולד

הסביר שזה מפני שבאותה העיר הרי  המגיד משנה. אינו נהרג עליו -פסק שמי שהרג אסופיור הט ☜

גם לגויים וגם , על כן. ומקצת מן התושבים שהם ישראליים, יש מקצת מן התושבים שהם גויים

והם , כיון ששם הם נמצאים תמיד מחמת שהם גרים שם, "קבוע"לישראליים באותה העיר יש דין של 

      .ם במקומםקבועים ש

ם פסק שאף אם מדובר שהאסופי נמצא בעיר "שהמגיד משנה בא להסביר מדוע הרמבי "הבהסביר  ☜

פ הכלל בתורה שיש ללכת "שהרי ע. שהיא צריכה גט מספק, ואותו אסופי קידש אישה, שרובה גויים

ואם , הוא גוי הרי זה כוודאי לנו שאותו אסופי, אם מצאנו את האסופי בעיר שרובה גויים, אחר הרוב

 ?מדוע אותה אישה בכלל צריכה גט מספק שמא אותו אסופי הוא ישראל, כן

ואין כאן , נכללים לנו בספק, שהטעם הוא מפני שגם התושבים הישראליים שבאותה העיר, אלא וודאי

כל קבוע כמחצה על מחצה "מדין , והוא קבוע בה, אלא כיון שיש ישראל בעיר, מקום ללכת אחר הרוב

 . וממילא שפיר לומר שאותה אישה צריכה גט מספק, הוא ישראל, עלינו לחוש שמא אותו אסופי "דמי

אף , אינו נהרג עליו -ם שמי שהרג"פסק הרמב, (שאנו מסופקים אם הוא ישראל או גוי)מאותו טעם 

 ויתכן שאותו אסופי, כיון שהגויים שבה הם גם כן קבועים, אם מדובר בעיר שרוב תושביה ישראליים

 ". כל קבוע כמחצה על מחצה דמי"מדין , הוא גוי

בכל זאת לעניין , שאפילו אם מדובר שמצאנו את האסופי בעיר שרובה גוייםבגמרא אמר  שמואל ☜

כיון שאין , אלא דינו כישראל, (לא נחלל עליו את השבת -שאם דינו כגוי)פיקוח נפש אין דינו כגוי 

 . עליו את השבת ועל כן נחלל, הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב

, מותר לנו להתייחס אליו כגוי, 56כיון שמצאנו את האסופי בעיר שרובה גויים, פ"אמר שעכרב פפא  ☜

 .  ואין אנו חוששים שמא הוא ישראל, לעניין זה שמותר לנו להאכיל אותו נבילות
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כיון שהיה מדובר שם , הכשיר תינוקת שנאנסה אף להינשא לכהן, ק דכתובות שרבי יוחנן בן נורי"כמו שמצינו בפ 

רוב בני השיירות או שאר העוברים במקום היו אנשים . 2רוב בני העיר שלה היו אנשים כשרים . 1": ובר" 2שהיו 

 . לא חשש רבי יוחנן בן נורי שבא עליה פסול ופסלה מן הכהונה, ועל כן, כשרים

, ןשחכמים החמירו בדין היתר האישה שרוצה להינשא לכה, כלומר, "מעלה עשו ביוחסין"משום שחכמים , כל זאת

לא , ידוע שבשאר דיני התור, עם זאת. 'רובים'אלא רק על שני , שלא לסמוך על רוב אחד, וכן בהיתר הוולד שלה

 . הולכים אחר הרוב להכשיר, ולפיכך בכל שאר מקומות, החמירו חכמים לגזור שרוב אחד לא יועיל משום קבוע
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הדין הוא שישראל שמצא אבידה , אמר שבמקרה שהאסופי נמצא בעיר שרובה ישראל רב פפא ☜

כוודאי  -שהרי רוב ישראל לנו, פ דין להחזיר לאסופי הזה אותה"מחויב ע -כת לאותו תינוקששיי

, רק באבידת ישראל ולא באבידת גויחלה " השבת אבידה"זאת ידוע שמצוות . ישראל לגבי האסופי

 ". אבדת אחיך"מכך שנאמר 

אין  -רובה גוייםאם מדובר שהאסופי נמצא בעיר שיש בה מחצה על מחצה וכל שכן בעיר ש ,אולם

 ". עליו הראיה -המוציא מחבירו"וכלל הוא בממון ש, כיון שהוא ספק גוי, מחזירים לאסופי את האבידה

שאנו דנים את האסופי כישראל במקרה  הדין הוא, אמר שבעיר שיש בה מחצה על מחצה ריש לקיש ☜

המזיק , של האסופיאם יהיה מדובר ששור של ישראל יזיק את שורו , כלומר. שהוא מזיק אדם אחר

תוכיח  -והמזיק יאמר לאסופי, "המוציא מחבירו עליו הראיה"שהרי , יהיה פטור מלשלם לאסופי

אם מדובר ששורו של האסופי יזיק את שורו של , אולם(. פטורים מלשלם -שהרי לגוי)שאתה ישראל 

על , השור הניזקלבעלי ( במקרה שמדובר בשור תם)האסופי יצטרך לשלם רק חצי נזק , ישראל וודאי

: כיון שהאסופי יטען לניזק, גוי משלם נזק שלם אף כשמדובר שהשור שלו הוא שור תם, אף שבסתמא

 . תוכיח שאינני ישראל ואתן לך גם את החצי השני כדין גוי המזיק

האם , במקרה שיש בעיר רוב גויים, ם נחלקו בדין פיקוח נפש בשבת עבור האסופי"הטור והרמב ☜

 :ופימצילים את האס

 . הרי הוא לנו כוודאי גוי, כיון שבעיר שיש בה רוב גויים. לא מצילים :ם"הרמב

ועל כן אנו חוששים , כיון ששמואל אמר במפורש שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. מצילים :הטור

 ויש לחלל עליו את השבת , שמא אותו אסופי הוא ישראל

 ן"הרמבכתב שכן היא דעת  משנה המגידוגם , הטורהעיר שפשט הגמרא הוא כדברי  י"הב

שאין להציל אסופי שנמצא בעיר שרובה , ם"כרמבסוברים  מפרשיםהרבה , עם זאת. א"והרשב

 . גויים

 אין מצילים-הסוברים ש מצילים-הסוברים ש 

 האם מצילים את 

 האסופי בפיקוח נפש 

 בעיר שיש בה 

 רוב גויים

 הטור .1

 המגיד משנה  .2

 ן"הרמב .3

 א"הרשב .4

 ם"הרמב. 1

 מפרשים אחרים. 2

 

מדוע אין מצילים את האסופי מדין פיקוח נפש : (ם"ת הרמב"שו) ם"כתב ששאלו את הרמבי "הב ☜

 ? בעיר שיש בה רוב גויים
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אלא רק ברוב גויים , רים להאכיל אותו נבילותלא היינו מתי, אולם אם היה מדובר בעיר שיש בה מחצה על מחצה 

 . שם' פ התוס"כן הוא ע, אנו מתירים להאכיל אותו נבילות
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ואחד , אנו פוסקים להלכה כדעת רבי יוחנן שסבר שאם יש לנו בחצר תשעה גויים: ם"תירץ הרמב ☜

 :הדין הוא ש, ונפל עליהם הגל בשבת, ישראל

מפקחים את הגל אף שהדבר כרוך  -ובר שהגל נפל עליהם באותה החצר בה היו כולםאם מד. א

   .כמחצה על מחצה דמי' קבוע'וכל , שם 'קבוע'מפני הישראל ה, בחילול שבת

שכל יושבי היינו  -"אחרת חצר". אין מפקחים את הגל -אם מדובר שהגל נפל עליהם בחצר אחרת. ב

כיון שעתה אנו , אין אנו מפקחים את הגל, "קביעותם"טלה וכיון שהתב, החצר פירשו לחצר אחרת

אני תולה , וכיון שהרוב היו גויים, הרי פירש מהרוב, אומרים שכל אחד מהם שפירש לחצר האחרת

וממילא אין לחלל , (על אף שברור לי שאחד מהם היה ישראל)לומר שכל אחד מהם בא מן הרוב 

  . שבת על גוי

כל "אנו גם כן אומרים שיש ללכת אחר הכלל של , עיר שרובה גוייםשנמצא בבאסופי , ממילא. ג

לא שייך כלל ועל כן , דאית על אותו תינוק כגויוממילא אנו מסתכלים בצורה וו, "מרובא פריש -דפריש

יפה רק במצב , כל מה ששמואל אמר שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב .לחלל עליו את השבת

, שמדובר בגוי" רוב"פ ה"כאן שברור לנו ע, אך כאמור, ישראל או גוי שמדובר שיש לנו ספק שמא זה

  . לא שייך כלל לחלל עליו

 שאם מדובר שהאסופי נמצא בעיר שיש בה מחצה על מחצה, ם"כתב שלגבי מה שכתב הרמב י"הב ☜

 . בדבר העיר כלום לא הטורש, מצווה להחיותו -(ישראל וגויים)

שאם מדובר בעיר שיש בה רוב  הלכהללמה נצרכנו : לההגמרא שא: ם"י הסביר בדעת הרמב"הב

 . לעניין השבת אבידה: ענתה הגמרא? שדין האסופי כישראל, ישראל

שהוא  -מדוע הגמרא לא תירצה שנצרכנו להלכה שאם מדובר שיש רוב ישראל: עתה יש לשאול

ק אז מותר ר, שאם מדובר שהאסופי נמצא בעיר שרובה ישראל, כלומר ?לעניין להחיותו, ישראל

 ?אסור לחלל עליו את השבתיהיה  -ראלישאך אם מדובר שאין רוב , לחלל עליו את השבת

יש לחלל עליו , אלא ודאי התירוץ הוא שמשמע לגמרא שאף אם מדובר שיש בעיר מחצה על מחצה

 . וממילא ההלכה של רוב ישראל נצרכה לנו לעניין השבת אבידה, את השבת

כי לעניין להחיותו יש , ירצו שיש צד להעדיף וללמד על דין השבת אבידהות, הקשו כן 'תוסכמו כן ה

אך השבת אבידה שיש חשש גדול להחזיר , הלכה שבכל מקרה מפרנסים עניי גויים עם ישראל

א להחמיר ולא להחזיר את האבידה לאותו ישראל שהוא בא מעיר שיש "אולי הייתה הו, אבידה לגוי

ל הגמרא שאין לחוש לכך ויש להחזיר את "ועל כן קמ, ת גוישמא הוא בכל זא, בה רוב ישראל

   .  האבידה

 . ש"עיי, י"רשקושייה זו נרמזה גם כן בתוך דבריו של 

לפי זה מה שרב אמר שיש לחלל שבת על . ועל כן פירש כדבריו, י"ורש' לא סבר כתוסם "הרמב

רוב ישראל , שכאמור. מחצהזה בין אם מדובר שיש רוב ישראל או שמדובר שיש מחצה על , האסופי

כי העניין שיש להחיותו כבר היה ידוע לנו אף מעיר , לימד לעניין השבת אבידה ולא לעניין להחיותו

 . שיש בה מחצה על מחצה

, בכל זאת זה לא מועיל עניין יוחסין, ם השמיע לנו שאף אם מדובר בעיר שיש בה רוב ישראל"הרמב

 .  בת ישראל ועל כן יהיה אסור לאסופי להתחתן עם
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ללמד על , מדוע שלא נאמר שמה שנצרכנו להלכה שאם מדובר בעיר שיש בה רוב גויים: קושיה ☜

כיון שכאמור הוא מוחזק לנו כגוי , זה לעניין לומר שאין מצווה לחלל עליו את השבת, האסופי שהוא גוי

 ? ועל כן אין לנו לחלל עליו את השבת

, ללמד אותנו זה בכדי לומר שאין לחלל שבת במצב שכזה היה בא" רוב גויים"אם כל מה ש :תירוץ ☜

וממילא הייתי יודע שאנו מצויים , "רוב גויים"היה פשוט למשנה לשתוק ולא להזכיר את ההלכה של 

אין אנו  -אך אם יש בה כבר רוב גויים, להחיות רק אסופי שנמצא בעיר שיש בה מחצה על מחצה

 . מצווים להחיותו

 . באה ללמד לעניין האכלת האסופי בנבילות, גויים -רוב גויים שההלכה של, על כורחך

ולא , (כדלעיל)אמרה שהיא באה ללמד על נזיקין ' מחצה על מחצה'מדוע הגמרא במקרה של : קושיה ☜

 . צריך עיון? מספק שמא הוא ישראל, לעניין שיש מצווה להחיות אסופי במצב שכזה

אף אם , ישראל נגח את שורו של אותו האסופישנראה שבמקרה ששור של הטור כתב בדעת  י"הב ☜

, ואז היה לנו לכאורה לחוש שמדובר בוודאי ישראל, מדובר שהאסופי הזה נמצא בעיר שרובה ישראל

שהרי ידוע שישראל שהזיק , תוכיח שאתה ישראל ואז אשלם לך: בכל זאת יכול המזיק לומר לאסופי

בכל זאת הרי כלל , ומר שאותו אסופי הוא ישראלאף שלכאורה יש לנו כאן רוב שא. פטור מכלום -גוי

 . המגיד משנהוכן דעת , "אין הולכים בממון אחר הרוב"הוא בידינו ש

: ואומר לו, מחצהרק הוא חייב לשלם לו , פסק שאם שורו של האסופי נגח שור של ישראל אחר הטור ☜

 .אשלם לך גם את החצי השני כדין גוי שמשלם נזק שלם, אם תוכיח שאני גוי

כיון שמן הטור משמע שכך הדין באסופי שנמצא בעיר שיש , כתב שאין נראה בעיניו לומר כטורי "הב ☜

שבכל זאת ההאסופי יכול לטעון שלא ניתן , וכל שכן בעיר שיש בה רוב גויים, בה מחצה על מחצה

  .  שמא הוא גוי, להוציא ממנו

הרי אנו נעמיד את , בה רוב גויים שאם יהיה מדובר שהאסופי נמצא בעיר שיש, חולק וסוברי "הב ☜

וממילא אותו אסופי יהיה חייב לשלם נזק שלם על , כיון שרוב העיר הם גויים, האסופי הזה בחזקת גוי

, שאמרה שבמחצה על מחצה, זאת מוכח מן הגמרא. המגיד משנהכן כתב . הנזק ששורו גרם

האסופי יצטרך לשלם , רוב גוייםאך מדויק מן הגמרא שבמצב שיהיה , האסופי פטור מלשלם נזק שלם

 . כדין גוי, נזק שלם

ומדובר שהאסופי הזה נמצא , בדין אסופי ששורו הזיק לישראל י לטור"כ מצינו מחלוקת בין הב"א ☜

 ?כמה ישלם לישראל, בעיר שרובה גויים

כ סבר שאם נמצא אסויפ "נזכיר שלעיל הטור ג) כיון שיש לנו ספק שמא הוא ישראל, חצי נזק: הטור

 ( מחשש שמא הוא ישראל, אנו נציל את האסופי, בעיר שרובה גויים

מעמידים אותו על חזקה  אנו, שכיון שהאסופי בא מעיר שיש בה רוב גויים, כדין גוי, נזק שלם :י"הב

כיון , אין אנו מצילים את האסופי, ם סובר שבעיר שרובה גויים"נזכיר שלעיל ראינו שהרמב)שהוא גוי 

 (ו על חזקה שהוא גוישאנו מעמידים אות

על כל וולד , נאמנת במקרה שילדו כמה יולדות בבית אחד בקידושיןפ הגמרא "פסק ע הטור ☜

כל זאת רק במצב שעוד לא יצא ערעור על ייחוסו של התינוק , אולם. ממזר\נתין\לוי\כהן:שהוא
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יצא  אבל אם, (במקרה שכבר נאמר עליו שהוא כשר, לדוגמא שאחד אמר על תינוק שהוא ממזר)

 . 57המיילדת אינה נאמנת יותר -ערעור

, משום שאם תאמר שמדובר בערעור של עד אחד? בערעור של כמה עדים מדובר: הגמרא הקשתה ☜

 .עדים 2שהרי רבי יוחנן אמר שאין ערעור מועיל אם הוא נאמר בפחות מ, אין זה סביר

. רותו של הוולדעדים על כש 2על כורחך לומר שמדובר במקרה שערערו באמת  :עונה הגמרא ☜

שאף , ועל כן אמרה הברייתא שאין המיילדת נאמנת כנגדם, עדים טענו שהוולד ממזר 2אותם , כלומר

שלהם , כמו שיש לשני עדים" עדות"אך עדיין אין לדבריה גדר של , שחכמים תיקנו להאמין למיילדת

ואילו היא , כשריםאנו מאמינים בצורה מוחלטת מכוח גזירת הכתוב להאמין לעדות של שני עדים 

 . נאמנת עלינו בלבד אך לא מתורת עדות

ומה , באמת אפילו עד אחד נאמן להעיד כנגד מיילדת :ענתה הגמרא תירוץ שני: לישנא בתרא ☜

 :זה תלוי במצב, עדים 2שאמר רבי יוחנן שערעור לא מועיל בפחות מ

עדים בכדי להוציא  לא מועיל ערעור בפחות משני -במקרה שכבר הייתה חזקת כשרות לוולד. א

 מחזקת הכשרות של הוולד

 גם עד אחד נאמן להעיד כנגד המיילדת  -במקרה שעדיין לא הייתה חזקת כשרות לוולד. ב

ויש , פסקו כלישנא בתרא שאפילו עד אחד נאמן להעיד כנגד המיילדתם "ש והרמב"הרא, ף"הרי ☜

   .  צורך בשני עדים רק במקרה שיש כבר חזקת כשרות לוולד

שהרי , שהרי אין למיילדת נאמנות מן התורה, לא מצד הדין, שאנו מאמינים למיילדת 58הסביר ן"הר ☜

אלא מפני שבדרך כלל אין דרך אחרת , ולאישה אין נאמנות כלל, מדינא יש צורך בשני עדים כשרים

, שהרי רק המיילדת היא זאת שמכירה מי היא אימו של כל וולד, לקבוע את ייחוסם של הוולדות

 .  נו לה חכמיםהאמי

                                                           
57

י לפי "נראה שהב, שלא קרא עליו ערער. 2שלא קרא עליה ערער . 1:גירסאות בגירסת הגמרא 2יש להעיר שיש  

 . המיילדתביאר שהכוונה היא לעניין ערעור על  ם"הרמב. כללם בחדא מחתא, גירסתנו

58
הרי מן ? כיצד חכמים נתנו למיילדת כוח שאין לה מן התורה: תמה, בהגהותיו לטור ט"התוספות יויש להעיר ש 

אף שהיה ניתן ליישב ולומר ? ואם כן כיצד חכמים נתנו לה כוח שכזה, התורה אישה אינה נאמנת לייחס את הוולדות

אך מכל , אין אנו צריכים באמת לעדותה של המיילדת, ם כןוא, מותר בישראלית כשרה -שמדין תורה הרי ספק ממזר

 !?כיצד אנו יכולים לסמוך על דבריה לעניין נאמנות לומר על וולד שהוא כהן, מקום

חכמים הבינו שעל כורחינו לומר שגם התורה , ט שמאחר ואין דרך אחרת לקבוע את הייחוס של הוולדות"התוי תירץ

 . וממילא אין כאן מעשה של חכמים כנגד צו התורה, תבעצמה מקבלת את עדותה של המיילד

שאם , בכדי שתאמר מי הוא הבכור, כסיוע לדבריו ניתן לומר שבדין הבכור מונח היסוד שהתורה האמינה למיילדת

ויש , על כורחך כדאמרן? הרי מי יעיד לנו מי יצא ראשון במקרה שיצאו שני וולדות? לא כן כיצד שייך כלל דין בכור

 . זה גם המקור לנאמנותה של האישה גם בשאר יוחסיןלומר ש

 . כל עוד שלא יצא עליה ערער, המיילדת נאמנת אף לאחר זמן מרובה, כתבו הפוסקים שלעניין יוחסין עוד 
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. כיון שכך נפסקה ההלכה במסכת קידושין כרבי אליעזר, פסק שכל הספקות אסורים זה בזההטור  ☜

 בספיקן וספיקן, בודאן וספיקן, בספיקן ודאן, מותר - בודאן ודאן: אומר אליעזר רבי( "א עמוד עד דף)

  "אסור –

 גר מותר לישא ממזרת ☜

הדין הוא , הביאה היא מעשה של עבירה. 2ופסים הקידושין ת. 1:שבמקום שכבר הבאנו לעיל  ☜

, הוולד יהיה ממזר, על כן לדוגמה במקרה שגר נשא ממזרת. שהוולד הולך אחר הפגום שבשניהם

 . כדין אימו הפגומה שבשניהם

 ם"הרמב. אסורים לבוא זה בזה( וכותי, אסופי, שתוקי)שהספקות , בקידושיןפסק כמשנה הטור  ☜

שמשנה זו נשנתה בזמן שחכמים , ן שהזכירה את הכותי בכלל הספקותהסביר את המשנה בקידושי

מטעם . לא שייך לשנות דין זה, לכל דבר אך עתה שהכותיים לנו כגויים, לא היו מתייחסים לכותי כגוי

 . ם לא הזכיר את הכותי בכלל הספקות"זה הרמב

חסים כלפיהם כגויים רק אלא אנו מתיי, חולק וסובר שאין דינו של הכותי כגוי לגמרי הטוראולם  ☜

. ולא נקל להם לקיים מצוות כגוי, דהיינו שלא נתיר להתחתן עימהם כדין ספקות. ולא לקולא, לחומרא

 . סיכם שכך דעתו נוטה לומר י"הב

 ?מה דינו של כותי בימינו ☜

 כגוי :ם"הרמב

 רק לחומרא ולא לקולא, כגוי :י"וכן הסכים הב, הטור

כיון , ממזר-אך הוולד]שמותר לממזרים לבוא זה בזה  קידושיןבפ הגמרא "פסקו עם "הטור והרמב ☜

הדין הוא שהוולד הולך , אך יש עבירה בביאה, שבכל מקום שהקידושין תופסים קידושיןששנינו ב

שאין הם )וכן לנתינים , [וממילא בממזר הדין הוא שהוולד הוא ממזר כדין הוריו הפגומים, אחר הפגום

  .  אליעזר שנפסקה הלכה כמותו פ רבי"וזאת ע, "(קהל"בכלל 

 :להתחתן עם נתיןלשתוקי ואסופי האם מותר  הראשוניםנחלקו  ☜

 (כמו כן מותר להם להתחתן עם גרים) אך הוולד ספק, מותר: ם"הרמב

וממילא אסור , "59אסורודאן בספיקן "שהרי רבי אליעזר במשנה בקידושין פסק ש ,אסור :י"רש

   ן עם הנתין שהוא וודאי פסול להתחת, לשתוקי והאסופי שהם ספקות

  ?לשתוקי ואסופי להתחתן עם נתין ם כיצד הוא התיר"על הרמב תמה ן"הר ☜

ועל , מדרבנןהוא רק  נתיןם סובר שהאיסור של "שנראה לומר שהרמב, ם"בדעת הרמב ן הסביר"הר ☜

מותר מילא מועל כן  ,לומר שאותו שתוקי ואסופי הוא ממזר ודאי, כן אנו מקילים בספק דרבנן לקולא

כדין שאמר רבי אליעזר שפסול ודאי , שהרי ממזר מותר להתחתן עם נתין, נהלו להתחתן עם הנתי

  .(נתין)מותר בפסול ודאי ( ממזר)

                                                           
59
 ."ונתיני בממזרי ואסופי שתוקי - בודאן ספיקן" :א עמוד עד דף קידושין מסכתב י"רש 
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 שדוד המלך גזר עלאלא , שהנתינים הם גרים גמורים מן התורה ם"רמבכתב כדעת ה המגיד משנה ☜

אך , וודאיזר עליהם רק שלא יבואו בקהל דוד המלך ג, עם זאת. שלא יבואו בקהל לעולם הנתינים

 . וודאי' קהל'שאינו , מותר  להם לבוא -שתוקי ואסופי :כגון ,בקהל ספק

ועתה , ולא מקיימים את מצוות התורה, נשאל על מינים שפירשו מקהל ישראלי גאון נטרונא רבלז  ☜

 ? האם ניתן לקבלם, יש מהם שרוצים לחזור בתשובה ולחזור לקהל ישראל

וממילא בניהם , ולא כתבו גיטין, בעבירהזאת משום שהם נישאו זה לזה . לא ניתן: ב נטרונאיענה ר ☜

שמא הם יתערבו בקהל , כמו כן לא ניתן לקבל אותם. וממזר אסור לבוא בקהל לעולם, הם ממזרים

 . יש להרחיק אותם מקהל ישראל, על כן ,יתחתנו עם ישראליות וירבו ממזרים בישראל, ישראל

אך , רב נטרונאי כתב שכל האמור הוא רק בבנים שכבר נולדו בעבירה והרי הם ממזרים ,עם זאת ☜

בסוף דבריו הוסיף . כיון שהם נולדו מטיפה כשרה, ניתן לקבל אותם -האבות שרוצים לחזור בתשובה

  . בכדי לכפר על חטאיהם, הגאון שיש להלקות אותם

קראים מקדשים את נשותיהם כדין בכסף או כיון שה, אסור להתחתן עם הקראיםכתב שרבינו שמשון  ☜

, י שהם משנים מהנוסח שקבעו חכמים לכתוב בגט"וזאת ע, אך הם מגרשים אותן שלא כדת, ביאה

וממילא , ועל כן הבנים מהם ממזרים, הן עדיין נשים נשואות, כ כשהן נישאות לאדם אחר"ונמצא שאח

 .  יש חשש שהקראים הם ממזרים

 . הגמרא במסכת קידושין העיר שכן משמע מן י"הב ☜

 :מובאת מחלוקת לגבי דין הכותים במסכת קידושין

ולא , כלומר שהם התגיירו רק מפחד מוות שמא האריות יהרגו אותם. הם גירי אריות: רבי ישמעאל

הכהנים שנתערבו בהם היו . ולכן אין זה נחשב כגיור כשר, משום שבאמת קיבלו על עצמם עול מצוות

 . פסולים

חכמים גזרו לאסור עליהן , עם זאת. והכוהנים שהתערבו בהם היו כשרים, הם גירי אמת :ארבי עקיב

, מפני שהכותים היו מייבמים רק את הארוסות שנתקדשו אבל עדיין לא נישאו, לבוא בקהל ישראל

, לאמיתה של תורה. שאותן הם היו פוטרים להינשא שוב מבלי לעשות להן חליצה, ולא את הנשואות

 . זקוקה לייבום -ישה נשואה שמת בעלה בלי ילדיםהרי גם א

פ שיטת "ע, והיו אסורות להינשא להם, כיון שהכותים נשאו נשים שמן הדין היו זקוקות לייבום, אם כן

הרי שהוולדות , "(לאוין מחייבי ממזר)" שממזר הוא מי שנולד מביאה שעברו בה על לאו, רבי עקיבא

בכל זאת לא , אף שכותים אלו היו גירי אמת לפי רבי עקיבא, ילאממ. שנולדו מכותים אלו היו ממזרים

 .  מפאת ביאת האיסור שהייתה מצויה בהם, מפני שבניהם ממזרים, ניתן להתחתן עימם

שכותים ייאסרו לבוא דבר שגרם , מצב בו אי שמירה על ההלכה גרמה לריבוי ממזרים, מצינו אם כן

  .קהל ישראל
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 ד"בס

  :'סימן ו טור

 אסור לכהן הדיוט לשאת אישה- 

הוא , והוא נשא אותה -'ספק גרושה'אפילו אם מדובר שהיא רק . חללה\זונה\גרושה: מן התורה. א

 .   כהן הדיוט אסור בין בגרושה מן האירוסין ובין בגרושה מן הנישואין. חייב לגרשה

', ספק חלוצה'ממילא אם כהן נשא , כיון שהאיסור לשאת חלוצה הוא רק מדרבנן. חלוצה: מדרבנן. ב

 .  מותר לו להמשיך לחיות עימה ואין הוא צריך לגרשה

 בא לבטא מציאות בה הייתה פעולה ' ריח גט'הביטוי . 'ריח הגט'י "כהן אסור אפילו באישה שנפסלה ע

ועל כן , וממילא הרי זה רק כריח שאין לו עיקר, פ ההלכה הגמורה"אך שלא ע, של גירוש האישה

 . בר לא מועיל מדאורייתאהד

. אך את לא מותרת לכל אדם, הרי את מגורשת ממני בגט זה: כהן אמר לאישתו :דוגמה לריח הגט

, "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה"שהרי נאמר בתורה , בוודאי שגט זה לא מועיל מדאורייתא

 . בין האיש לאישה" כריתות"התורה הקפידה שבעת הגירושין יווצר 

שהרי הוא אמנם , מצינו שהבעל לא ניתק את קשריו עם האישה לגמרי' ריח הגט'ן בדוגמה לכא, אולם

, בכך שהבעל הגביל אותה. אך הוא הגביל אותה בכך שהיא לא מותרת מעתה לכל אדם, גירש אותה
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אך עדיין יש בקשר זה בכדי , על אף שזה בוודאי קשר שלילי עבורה. הוא השאיר קשר בינו לבינה

 . איננו כשר -וממילא גט זה, שעליה ציוותה התורה' כריתות'הלפגום את 

אך בכל זאת היא מעתה כבר פסולה לחיות עם , איננו מועיל מדאורייתא -'ריח גט'למרות שכאמור 

אך בכדי לעשות פעולה , הגט לא פעל, זאת משום שאמנם בכדי להתירה לאחר בצורה חיובית. כהן

 , ה כוחויפ -שלילית ולנתק את הקשר עם בעלה

כי כוחו של הגט , היא אסורה -אך לאדם אחר, ועל כן היא כגרושה ממנו, מבעלה היא נותקה: וממילא

 . לא היה מושלם בכדי שיוכל להתירה לשוק

 ובפועל התנאי , יחול הגט -שרק אם יתקיים התנאי, אם מדובר שהכהן נתן לאישתו גט על תנאי

ולא נאמר שהתנאי לא מעכב את חלות הגט , נו פוסלואינ, ברור שגם הגט לא חל, לבסוף לא קוים

אם לא קוים , בכך שהבעל סייג את כוחו של הגט בביצוע התנאי. אלא לא כן, והגט יחול בכל מקרה

 . וממילא אין האישה מגורשת כלל, אין שום תוקף כלל לגט, התנאי

 באותו אדם ומיאנה  והיא לא הייתה חפצה, נערה קטנה שהשיאו אותה בעודה ברשות אביה לאדם זר

. בכל זאת מותרת לכהן, וממילא הדין שהיא מגורשת ממנו, ואמרה שהיא לא רוצה לחיות עימו, בדבר

 . שהרי היא לא התגרשה מבעלה בגט, זאת משום שממאנת לא נחשבת כגרושה

 גרושה'הרי היא אסורה לכהן מדין  -ובעלה גירש אותה בגט, נערה קטנה שהשיאוה' . 

 כ היא אמרה שהיא לא "ואח, כ החזירה ונשא אותה שוב"ואח, טנה גירש אותהאם בעלה של הק

ואין אנו אומרים שיש לה דין של גרושה , הרי היא מותרת לכהן -והיא מיאנה בו, חפצה לחיות עימו

מבטל את , זאת משום שהמיאון שלה שמיאנה בבעלה לבסוף. מפני שבתחילה בעלה גירש אותה

 . בתחילה הגירושין שבעלה גירש אותה

כשחכמים תיקנו שאימה ואחיה של הקטנה יוכלו לקדש את : בטעם הדבר שמיאון מבטל הגט

, הם תיקנו זאת בצורה כזאת שהקידושין ייחשבו כמעשה של אישה גדולה, היתומה הקטנה מדעתה

 . וזאת בתנאי שהקטנה לא תמאן בבעלה

של היה רק מעשה , עד עתה המיאון מגלה לנו שכל מה שהיה, אם הקטנה מיאנה בבעלה, אבל

 . וממילא הקידושין בטלים למפרע, שוודאי אינו נחשב כלום, קטנה

בכל זאת הגט , י מיאון"ורק בפעם השנייה ע, י גט"אף שמתחילה אותה קטנה יצאה מבעלה ע, על כן

מגלה למפרע שכל הקידושין שהיא , כיון שהמיאון שהיה לבסוף, "גרושה"לא נותן לה שם של 

 -וגם הקידושין הראשונים והגט שבא אחריהם, בהן עד עכשיו היו כאמור מעשה של קטנהנתקדשה 

 . בטלים למפרע

היא יכולה לחזור לבעלה , וגם ממנו היא מתגרשת, לאחר מכן כאשר היא נישאת לאדם אחר ,ממילא

מאחר שהתברר שמעולם היא לא הייתה , "מחזיר גרושתו משנישאת"ואין כאן דין של , הראשון

 . ולכן היא מותרת לו, מת נשואה לראשוןבא

 כ היא "ואח, שאם מדובר שבעלה הראשון של הקטנה גירש אותה, פ האמור"ע הטור כתב שנראה לו

לכאורה היה לנו לומר ששם גרושה עליה . שבכל זאת היא מותרת לכהן, ומיאנה בשני, נישאה לאחר

שאמרנו שמיאון מבטל גט זה רק באותו שהרי לכאורה היה לנו לומר שכל מה , כבר מן הבעל הראשון

אין המיאון מועיל לבטל , והמיאון היה בבעלה השני, אך כאן שהגירושין היו בבעלה הראשון, הבעל

 . את הגט של הבעל הראשון
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 שכל מה שאנו אומרים שמיאון בבעל אחד לא מועיל לבטל גט של בעל , על כן מחדש הטור ואומר

מחזיר גרושתו "שה לא תוכל לחזור ולהתחתן עם הראשון מדין זה רק לעניין זה שאותה אי, אחר

 . ועל כן היא מותרת לכהן, "גרושה"ודאי שאין היא נחשבת כ, אך לעניין גדר מעמדה, "משנישאת

  משמע מן הגמרא והמשנה במסכת יבמות שמעיקר הדין המיאון של הקטנה בבעל השני אמור באמת

גלה שכל הקידושין שנתקדשה מתי המיאון שלה "הרי עש, לעקור אפילו את הגט של הבעל הראשון

אלא שחכמים גזרו שהמיאון לא יבטל את . ואינם קידושין כלל, לבעלה הראשון היו מעשי קטנה

 . הגירושין של הבעל הראשון משום חשש תקלה

 הוא ינסה לפתות , על כן. ירצה שוב לחזור אליה, זה שמא הבעל הראשון, התקלה שחכמים חששו לה

, כך שאחרים לא יבינו זאת, ה בדרכים שרק היא והוא יבינו שהוא מראה לה את אהבתו אליהאות

וממילא היא תמאן בבעלה השני וכך היא תרצה לחזור , והיא תבין מעצמה שהוא רוצה לחזור אליה

 . לבעלה הראשון

 שפתיוויקרוץ לה ב, י שירמוז לה בעיניו"הגמרא מביאה שהבעל הראשון יפתה את אותה הקטנה ע ,

מצב מקולקל שהקטנה תמאן  ייווצרוכך , מנישואיה הקודמים עימו, בצורה כזאת שרק היא מכירה

חכמים גזרו שבכל מקרה היא לא תוכל כבר לחזור , ממילא. בבעלה השני ותרצה לחזור לבעלה השני

היא , ואם היא תרצה להינשא לבעל שלישי שהוא כהן, על אף שאין דינה כדין גרושה, לבעלה הראשון

 . תוכל

 סותרים זה את זה -וזה שהיא מותרת לכהן, אין זה שהיא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון, כאמור ,

ועל כן כלל לא שייך דין של , שהרי אמרנו שמעיקר הדין המיאון באמת מועיל לבטל את כל הקידושין

וממילא , ור אליואלא שחכמים ראו לגזור ולאסור לבעלה הראשון שתחז, "מחזיר גרושתו משנישאת"

    .  60ברור שהיא מותרת להינשא לכהן כדין כל בת ישראל פנויה

 אין מוציאים : הדין הוא, ובכל זאת הוא חי עימה ביחד, אם יצא קול על כהן שהוא גירש את אשתו

 .  שיוצא לאחר הנישואין' קול'זאת משום שאין אנו חוששים ל. אותה ממנו

 ויצא עליה קול שהיא התגרשה מבעלה הראשון, אה לכהן אחרועתה היא ניש, מת -ל"אם הבעל הנ ,

כיון שהקול נסוב על מציאות שהייתה קיימת עוד לפני שהיא התחתנה . תצא מבעלה השני: הדין הוא

ועל , פ הקול היה לה גדר של גרושה עוד לפני שהיא נישאה לבעלה השני"שע, דהיינו. עם בעלה השני

 . אנו מתחשבים באותו קול, כן

 הדבר תלוי, ם יצא קול על כהן אחד שכתב גט לאישתוא : 

                                                           
60

ואז ברור לכאורה , אם הדבר ייחשב כך שלא נעקרו קידושי הראשון אפילו :שיש מן הראשונים שהקשו, נעיר 

וזאת , בכל זאת לכאורה מותר לה לחזור אליו, "מחזיר גרושתו משנישאת"שאסור לה לחזור לבעלה הראשון מדין 

ונמצא שהשני בא עליה ללא , י המיאון שמיאנה בבעלה השני"מפני שהרי סוף סוף היא עקרה את קידושי השני ע

וידוע שאישה , (שהרי מדובר בפנוי שבא על פנויה, "זונה"אף שהיא לא נאסרת מדין )והרי זה כזנות בעלמא , איןנישו

כיון שהתורה אסרה רק במציאות , מותרת לחזור לבעלה הראשון, שזינתה לאחר שנתגרשה מבלי להינשא לאחר

 . ואז היא רוצה לחזור לשני, שהאישה התחתנה לאחר

כדי שהוא לא יפתה אותה למאן בבעלה , ים רצו לאסור לאותה קטנה לחזור לבעלה הראשוןמכיוון שחכמ: תירוץ

, ולא כזנות בעלמא, י מיאון כאילו הייתה נשואה לו ממש"הם החשיבו את אותה קטנה שיוצאת מבעלה השני ע, השני

השני לא יעקור את  כמו כן חכמים תיקנו שהמיאון בבעלה. פ שכאמור הדבר היה נחשב כזנות בעלמא וכדלעיל"אע

והרי , לא בטל מחמת המיאון -וממילא הגט של בעלה הראשון, הגט של בעלה הראשון על אף שכוחו יפה לעשות כן

 ". מחזיר גרושתו משנישאת"היא אסורה לחזור לבעלה הראשון מדין 
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כיון שהדבר נחשב כאילו , תצא מבעלה :'כתיבת גט'כ' נתינת גט'ם נהוג לקרוא לאם באותו מקו. א

 . יצא קול האומר שאותו כהן גירש את אשתו

ן משום שאיזאת . לא תצא מבעלה :'כתיבת גט'כ' נתינת גט'לקרוא ל נהוג לאאם באותו מקום . ב

  ת גירש אותהבאמהכהן שבעלה לומר אנו חוששים 

 הדבר תלוי, כ מיד נתגרשה מבעלה"אם יצא קול על אישה שהיא נתקדשה ואח: 

שאין שום צד שעל פיו נוכל לבטל , כיצד הדבר קרה (אמתלא) אם הקול יצא מבלי נתינת סיבה. א

 .   'גרושה'להינשא לכהן מדין וממילא היא אסורה , חוששים לאותו הקול -את הקידושין או הגירושין

 -61שעל פיה ייתכן ונוכל לבטל את הקידושין או הגירושין, ועימו יש נתינת סיבה, אם הקול יצא. ב

ואין לחוש , זאת משום שייתכן שהיא באמת כלל לא נתקדשה או התגרשה. אין אנו חוששים לקול

 . לקול חלוש שכזה

 

וממילא היא עדיין נשואה , שהיא לא נתגרשה כראויאם יש נתינת סיבה שעל פיה ייתכן לומר  .ג

  -אך לא יצא ערער על הקידושין, כבתחילה

הקול כיון שכאמור לא יצא ערער שיגרום לנו לבטל את , היא אסורה על כל העולם -מצד הקידושין. 1

 הקידושין שיצא על 

  .  רשה מעולםכיון שאין אנו חוששים לומר שהיא התג, היא מותרת לכהן -מצד הגירושין. 2

זה דווקא שהסיבה לבטל את הקידושין או הגירושין באה מיד עם יציאת , כל האמור לעיל. ד

ורק לאחר זמן אמרו את הסיבה לפיה יש צד לבטל , אבל אם מדובר שהקול יצא בבירור, הקול

 . 'גרושה'ואנו חוששים לדון אותה כ, אין זה מבטל את הקול -את הקידושין או הגירושין

 . והרי היא מותרת לכהן, הקול בטל לגמרי -כ נתברר שזה היה קול שקרי ולא אמיתי"אם אח .ה

  ומצא שיש לחוש , רק במקרה שבית הדין בדק את מקור הקול', קול'אנו מאמינים ל :אמין' קול'גדר

 -דהיינו שבית הדין מצא שהקול אינו נכון או אינו ברור, אם הקול לא הוחזק בבית הדין, אולם. לדבר

 .אין אנו חוששים לקול שכזה

 ועל כן יש לבחון את המצב, אסור להם לחיות בקירבה, כהן שגירש את אשתו: 

 אסור להם לגור ביחד -באותו המבוי. א

 מותר -ואחד מחוץ למבוי, אחד בתוך המבוי. ב

 והאישה תעזוב למקום אחר, הגבר יישאר -אם מדובר שהם היו גרים בשכירות באותה החצר. ג

 ל "כנ -מדובר שהם היו גרים באותה החצר שהייתה שייכת לשניהם אם. ד
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 או את קידושיה לה שהוא זרק או ,תנאי אך הוא עשה זאת על, אותה גירש או שבעלה קידש אותה קול שיצא כגון 

כיון שבכל המקרים הללו לא ברור לנו שהיא . לו או לה לנו אם הגט או הקידושין נפלו יותר קרוב וספק את הגט

 . אין לנו לסמוך על קול חלוש שכזה -או שלא ברור לנו שהיא בכלל התגרשה, נתקדשה מתחילה בכלל
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 והגבר יעזוב , האישה תישאר -והוא היה גר שם בשכירות, אם מדובר שהחצר שלה. ה

 אסור לו לפרוע לה את החוב בעצמו, ולפני הגירושין הוא לווה ממנה כסף, כהן שגירש את אשתו ,

 . י צד שלישי"עאלא הוא יפרע לה את החוב , מפני חשש קירבה

 הדבר תלוי, ושניהם באים ביחד לפני בית הדין, כהן שתובע כסף מאישתו הגרושה: 

שכיון שהקירבה בינהם . מנדים אותם -אם מדובר שהכהן גירש אותה לאחר שכבר התחתנו. א

שמא יבוא עליה ונמצא כהן בא )יש לנדות אותם על שבאו ביחד לבית הדין ולא חש לקלקלה , גדולה

 (.ושהעל גר

אף שלא עשו . אין מנדים אותם -אם מדובר שהכהן גירש אותה לאחר שהתארסו ועוד לא נישאו. ב

כ גדולה שיש "כיון שמתחילה הקירבה בינהם לא הייתה כ, אך אין מנדים אותם, כדין במה שבאו ביחד

בא שהרי הוא מעולם לא , כ"כיון שכאן הקלקלה לא מצויה כ, לנדות אותם על שלא חשו לקלקלה

ייתכן שירצה לבוא , שמחמת שבא עליה בעבר, שלא כמו כהן שגירש את אשתו מן הנישואין, עליה

 .  עליה שוב לאחר שהם כבר התגרשו זה מזה

אך הם רגילים להיות זה עם , אם מדובר שהכהן גירש אותה לאחר שהתארסו ועוד לא נישאו. ב

ושוב אנו חוששים , שוי שהתגרשזוג נכשבמצב שכזה הרי הם , זאת משום. מנדים אותם -זה

 . ראוי לנדותם, ומשלא חששו הם לכך, לקלקלה

   גדר זונה : 

 . והרי הוא פסול לה עליה' ערווה'אישה שנבעלה לאדם שהוא . 1

 .ובין אם העונש הוא רק כרת משמיים, בין אם מדובר שהעונש על ביאה שכזו מחייב מיתת בית דין. 2

 . בזדון האישה או בשגגה, ה באונס או ברצוןבין אם מדובר שהבעילה היית. 3

, הרי היא זונה, בכל מקרה שהבועל הערה בה, בין אם הבעילה הייתה כדרכה ובין שלא כדרכה. 4

 והכוונות לא משנות, שבכל מקרה הייתה כאן בעילה דרך זנות

ויום אחד  שנים 9בן  והגבר, שנים ויום אחד ומעלה 3הייתה לפחות בת  אישהכל זה רק במצב שה. 5

 . 'זונה'אין היא נעשית  -אולם בגיל פחות יותר, ומעלה

 . אפילו לא מדרבנן, לא עשה אותה זונה -ישראל כשר שבא על נידה. 6

 אף אם מדובר בקרוב שלה , ביאה של אישה על מי שהוא אסור להתחתן עימה מחמת איסור לאו

, שכיון שהקידושין תופסים בה, משום זאת. בבעילה זו' זונה'אין היא נעשית  -שאסור לה מחמת לאו

 . על כן היא לא נעשית זונה בבעילה זו

שהרי רק היבם , תופסים בה קידושיןכיון שלא , פסול שבא על אישה יבמה שצריכה להתייבם, אולם

 . הרי היא נעשית זונה בבעילה שבועל אותה אדם זר, יכול לבוא עליה

 י שאסור לבוא עליה מחמת איסור לאו ששייך חלק על הטור וכתב שאישה שנבעלה למ ם"הרמב

 -או מי שאסור לבוא עליה מחמת מצוות עשה, ואין זה לאו המיוחד רק לכהנים, איסורו בכל ישראל

 . הרי היא זונה

 :'זונה'איזו בעילה גורמת לאישה להיות מוגדרת כ, מצינו אם כן מחלוקת
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 מי שבא עליה מחייבי מיתת בית דין או חייבי כרת :הטור

 מי שבא עליה מחייבי לאוין או עשה אף: ם"הרמב

  62בבהמה' זנות'כיון שלא שייך , אין היא נעשית זונה בכך, אם אישה באה על בהמה . 

 יש לה דין, שנים 3אף אם היא פחותה מגיל , שפחה שהשתחררה מן העבדות ונתגיירה עם שחרורה 

שכיון שהיא הייתה שפחה ולא היה  י במסכת הוריות מסביר"רש)והרי היא אסורה לכהן ' זונה'של 

ברור לנו שהיא הפקירה את עצמו לכל ובוודאי היא נבעלה לעבד או לשאר , בידה לשחרר את עצמה

 .(פסול

 הרי היא , אף אם מדובר שאנסו אותה שלא לרצונה, אישה הנשואה לכהן שנבעלה למי שפסול לה

 .  63טומאה. 2' זונה'בא על . 1: הוא יקבל מלקות מדין, ואם הוא יבוא עליה, אסורה לבעלה

 אישה הנשואה לישראל שנאנסה : 

 . 'זונה'שהרי מותר לישראל להתחתן עם , מותרת -לבעלה. א

 .באם בעלה ימות, אין היא רשאית להינשא -לכהן אחר. ב

 או שבטעות שגגתי וקרה שבא עלי אדם זר בלי , אנסו אותי: שאמרה לבעלה, אישה הנשואה לכהן

 :בין באונס או מרצונה, עד אחד והעיד ואמר לבעלה שראה את אשתו שזינתהאו שבא , כוונה

  -לבעלה. 1

רצתה להתגרש אלא היא פשוט , כיון שאנו נוטים לומר שהיא לא באמת נבעלה. מותרת: בסתמא .א

ועל כן היא מנסה לגרום בעקיפין לבעלה , מבעלה כי היא מצאה גבר שהיא רוצה להתחתן עימו

 .שירצה לגרש אותה

לא שייך שנחוש , כיון שהיא נאמנת עליו והוא מאמין לדבריה: או העד נאמן עליו עליו כשנאמנת .ב

כדי לצאת מידי הספק , חייב לגרשה -כן אם העד נאמן עליו כשני עדים וכמו, שהיא סתם משקרת

   . האסורה לכהן' זונה'שמא הדבר אמת והרי היא באמת 

שהרי  ',חתיכת איסור'שהרי היא השוותה את עצמה כ. אסורה -(אחר מות בעלה) לכהן אחר. 2

' זונה'שהרי היא מעידה על עצמה שהיא , וממילא אין בכוחה להתחתן עם כהן ',זונה'אמרה שהיא 

 ? וכיצד היא תתחתן עם הכהן

 כ הוא "ואח, ואחרי איזה זמן הוא בא עליה, בין שאותה אישה היא גדולה או קטנה, כהן שקידש אישה

והוא , דהיינו שהוא מצא פתח פתוח, ין וטען שבעת הבעילה הוא לא מצא לה בתוליםבא לבית הד

נבעלה באיסור מספק שמא היא , הרי היא אסורה עליו: הדין הוא, חושש שהיא כבר נבעלה לאחר

 . והרי היא כבר אשת איש ,לאחר שכבר נישאה לו

  אין אשתו נאסרת עליו -'פתח פתוח'ישראל שטוען טענת . 
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 . אינו קשה, ..."הזנות את אוהב: בסוס ריםנאמ דברים ששה: "ב עמוד קיג דף פסחים ומה שנאמר במסכת 

63
 לֹו ִלְהיֹות ְלַקְחָתה ָלׁשוב ִׁשְלָחה ֲאֶׁשר ָהִראׁשֹון ַבְעָלה יוַכל לֹא: "לומדת זאת מן הפסוק יבמותהגמרא במסכת  

, שייך בדבר שם טומאה שלא, הגמרא לומדת שאין פסוק זה מלמד על מחזיק גרושתו...". ֺהַטָםָאה ֲאֶׁשר ַאֲחֵרי ְלִאָשה

 . שאסורה לבעלה מדין טומאה, אלא מדובר באשת איש שנבעלה
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 פ עד אחד"ע שמעתי שאת מתייחדת עם פלוני: "כלומר אמר לה, אישה שבעלה קינא לה: הדין סוט ,

מדין , והיא לא שמעה לו אלא נסתרה עימו פעם נוספת, "אני מתרה בך שלא תתייחדי עימו יותר

 . ם ולשתות את המים המרים כמבואר בפרשת סוטה-התורה הרי היא צריכה לעלות לי

  שהרי ספק ', ספק זונה'משום שהיא , הרי היא אסורה לכהן, ת המיםהאישה הסוטה לא שתתה אאם

או שבעלה לא , אם היא לא רצתה לשתות בין, הרי היא אסורה. הוא שמא היא נבעלה לאדם פסול

אם יש עדות של שני עדים שמעידים עליה שראו אותה נסתרת ואז לא שייך  בין, רצה להשקות אותה

אם היא מנויה מן הנשים  ובין, ל שני עדים היא וודאית עבורנוכי עדות ש, בה דין של אישה סוטה

 . שאינן ראויות לשתות

  משום , הרי היא אסורה לכהן כל זמן שהיא לא שתתה את המים המרים, בית הדין קינא להאף אם

 . ספק שמא היא זונה

  כך אין חוששים לפסול אותה מלהתחתן עם כהן בשביל, שהיא זונה' שם'שרק יצא עליה אישה  . 

 או שרואים אותה כבר , ולא ידוע לנו מי היה אותו בועל, שעדים ראו שהיא נבעלה אישה פנויה

 :והיא טוענת שהיא נבעלה לאדם כשר, מעוברת

ואין אנו חוששים , היא והבת שלה רשאיות להתחתן עם כהן, כמו כן. הרי היא נאמנת -בדיעבד. א

 .שרוב האנשים שיכלו לבוא עליה הרי הם פסוליםאף אם מדובר , לומר שהאימא נבעלה לאדם פסול

עד , ועל כן אין מורים לכתחילה לכהן לשאת אותה, אנו חוששים שמא היא משקרת -לכתחילה. ב

שאז נוכל ללכת אחר הרוב הכשר , שנדע שרוב הבועלים שיכלו לבוא עליה הרי הם אנשים כשרים

 . ולהכשירה

 או שרואים אותה כבר , דוע לנו מי היה אותו בועלולא י, שעדים ראו שהיא נבעלה אישה פנויה

או שהיא , היא טוענת שהיא לא יודעת מי הוא היה, וכשבית הדין שאל אותה מי היה הבועל, מעוברת

 :הדין הוא ,או שהיא אילמת שלא יכולה לענות, שוטה שאין בה דעת לענות

דיעבד היא תאלץ להתגרש ואף ב, שמא היא נבעלה לפסול, אסור לה להתחתן עם כהן -בסתמא. א

 . מן הכהן

מצב זה מוגדר כאשר יש לנו . הרי היא מותרת להתחתן עם כהן -רובי 2במצב מיוחד שיש  .ב

שבהצטרפות שניהם אנו נוטים לומר שהדבר וודאי הוא שהיא נבעלה , סוגי רוב 2הצטרפות של 

 . ואין לנו לחוש שנבעלה לפסול, לכשר

 : סוגי הרוב הנצרכים הם 2

 רוב אנשי העיר שראויים לבעול אותה הינם אנשים כשרים . 1

 הינם אנשים כשרים , בזמן הבעילה' י שיירה וכו"רוב האנשים שהגיעו לעיר ממקומות אחרים ע. 2

  זה דווקא אם היא , כתב שכל הדינים שאמרנו לעיל לגבי פנויה שראו אותה עדים שנבעלהם "הרמב

 . 'קבוע'וממילא אין לאף אחד שם דין של , םשאף אדם לא גר ש, נבעלה בפרשת דרכים

אף , שהעדים ראו אותה שנבעלה בעיר או שהיא נתעברה בזמן שהיא שהתה בעיראם מדובר , אולם

 :בכל זאת הדין הוא, אלא רק גוי או עבד אחד( 'קבועים')אם לא גרים בעיר 
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ועל כן אנו , 64חצה דמימדין שכל קבוע כמחצה על מ, אסור לה להינשא לכתחילה לכהן -לכתחילה. א

 .חוששים מספק שמא אותו בועל היה גוי או עבד ועשאה זונה בבעילתו

הואיל והיא , הדין הוא שבית הדין לא יורה לה להתגרש מהכהן, אם כבר נישאת לכהן -בדיעבד. ב

 .  טוענת שהיא נבעלה לאדם כשר

  בכל זאת ,כתב שאף אם מדובר שהיא נתעברה בעירום "העיר על דברי הרמבהטור: 

רוב בני . 1)סוגי רוב  2שכיון שיש בעיר , לכהן מותר לה להינשא לכתחילה -אם הבועל בא אליה. א

אנו לא חוששים לומר שהבועל , (רוב האנשים שהגיעו ממקומות אחרים הינם כשרים. 2העיר כשרים 

 היה פסול

סוגי רוב לסמוך  2נו שהרי כאן אין ל, אסור לה להינשא לכהן, כאמור -אם היא הלכה לבועל. ב

 . ומידי ספק פסול לא יצאנו, עליהם

 . מותר לה להינשא לכתחילה לכהן -בסתמא שלא ידוע מי הלך למי. ג
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בכל ספק אנו , והרי הם קבועים בה, כבר הסברנו שדין זה אומר שכיון שהגוי או העבד גרים באותה העיר 

 . שמא הבעילה הייתה מאדם כשר ושמא הבעילה הייתה מהאדם הפסול, מסתכלים על המציאות בצורה שווה
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 ד"בס

 :'בית יוסף סימן ו

 65ובנוסף הכהן הגדול אסור אף באלמנה, זונה ככהן הדיוט\חללה\כהן גדול אסורה בגרושה . 

  ובמסכת יבמות מבואר , ובכתובותכן מבואר במשנה ביבמות , להתחתן עם חלוצהכהן הדיוט אסור

 . שהאיסור הוא רק מדרבנן

  שהאיסור לשאת חלוצה הוא רק כיון , ורשאי לקיימה, אינו חייב לגרשה -חלוצהשעבר ונשא ספק כהן

ויעבור על לא יבדיל ביניהן הוא ש כיון, שמא יבוא לשאת גרושה אם נתיר לו לשאת חלוצה) מדרבנן

   .והרי ספק דרבנן לקולא, (איסור לאו

 המגיד משנה .חייב לגרשה -חללהספק  \זונהספק :( ם"תוספת מהרמב)\אם הכהן נשא ספק גרושה 

שהרי לכהן אסור , ופשוט שיש ללכת לחומרא, כתב שהטעם הוא מפני שיש כאן ספיקא דאורייתא

  . לבוא על נשים אלו מדאורייתא

 הגמרא דורשת זאת . דהיינו שגירשה אך לא התירה לכל העולם, פוסל' ח גטרי'הביא שאף  הטור

אישה )=לומר שאף אם מדובר שהאישה התגרשה רק מבעלה , "ואשה גרושה מאשה"מכוח הפסוק 

  .הרי היא פסולה לכהונה, אך עדיין היא אסורה לכל העולם( א"עם מפיק בה

 שכזה לא מפקיע את קשר האישות שבינה כיון שגט , היא שלבעלה היא מותרת המעשית המשמעות

וממילא אף אם בעלה ימות היא תהיה אסורה , עם זאת היא כבר נחשבת כאישה גרושה, לבין בעלה

   . לכהן

                                                           
65
 :ִאָשה ִיַקח ֵמַעָםיו ְבתוָלה ִאם ִכי ִיָקח לֹא ֵאֶלה ֶאת זָֹנה ַוֲחָלָלה וְגרוָׁשה ַאְלָמָנה :יד, כא פרק ויקרא 
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 במקרה שהבעל כתב  פוסל' ריח הגט'האם , במשנה במסכת גיטין נחלקו בית שמאי ובית הלל

, ב על תנאי ולבסוף לא התקיים התנאיוכמו כן האם גט שנכת, לאשתו גט מבלי לתת לה אותו בפועל

 :האם הוא פוסל את האישה ומגדיר אותה כגרושה

כבר היא , אף אם הוא לא נתן לה אותו בפועל, אם אדם כתב גט לאישתו, על כן. פוסל :בית שמאי

כל שכן  .כי עצם הכתיבה כבר מגדירה אותה כגרושה, מוגדרת כגרושה ותיאסר להינשא לכהן

אף אם הוא התנה , שהיא מוגדרת כגרושה, לה את הגט ונתן לה אותו בפועל שבמקרה שהבעל כתב

 . תנאי שלבסוף לא התקיים

או אף אם , ואם הוא לא נתן לה אותו בפועל, אדם יכול לכתוב גט לאישתו, על כן. לא פוסל :בית הלל

  . גרושה כללואין היא , אין זה גט -הוא נתן לה אותו אך הוא התנה תנאי והתנאי בסוף לא התקיים

ובנתינת הגט על תנאי במקרה שהתנאי , בכתיבת הגט בעלמא שאין ריח גט פוסל, הלכה כבית הלל

 . לא התקיים לבסוף

 כתב בתשובה שכהן יכול לגרש את אשתו אפילו לכתחילה באם הוא ימות בכדי שלא תצטרך  ש"הרא

כיון שהוא מתנה תנאי , ן גרושהואין לו לחוש מצד שהיא תיאסר עליו כבר עתה מדי, ייבום או חליצה

וממילא אין חשש של , אין כאן גט כלל -הוא לא ימות ואם, הגט ייחשב כגט -הוא ימות אםשרק , כפול

ובכל זאת הן  ש הוכיח זאת מדין כהן גדול שהיה נושא שתי נשים ומגרשן על תנאי"הרא. דין גרושה

   . בדבר' גרושה'ולא היה חשש , היו נחשבות כנשותיו 

 ובאמת מצד הדין היא לא , כתב בתשובה שאישה שיצאה עליה קול שהיא נתקדשה לפלוני א"רשבה

כיון , פסולה לכהונההרי היא , כיון שאותו פלוני כלל לא קידש אותה בפועל, הייתה צריכה גט בכלל

 . כן משמע במרדכי. שאנו חוששים שמא אותו פלוני באמת קידש אותה

 כופים את בעלה לגרשה, 'ריח גט'י "ירש אותה עכתב שאשת כהן שבעלה ג ש"ריבה . 

  הדין הוא שבעלה לשעבר מותר לשאת את , ביבמות אומרת שקטנה שמיאנה בבעלה המשנהב

ואין היא , וגם לממאנת מותר לשאת את קרובי המשפחה של בעלה לשעבר, הקרובות משפחה שלה

מילא הם נחשבים כאנשים זרים ומ, כיון שהמיאון עוקר למפרע את כל הנישואין, נחשבת כגרושה

 . לאחר המיאון

 ועל כן , שראוייה לגט, מתברר שהנישואין כאן היו עם אישה גדולה, אם בעלה של הקטנה נתן לה גט

והקטנה אסורה , ועל כן הבעל אסור בקרובות שלה, יש להם דין של בעל ואישה שהתגרשו זה מזה

 . ה אסור לה להתחתן עם כהןוהרי היא נחשבת כגרושה וממילא יהי, בקרובים שלו

 ושוב היא , כ הוא החזיר אותה אליו"ואח, שאם בעלה של הקטנה גירש אותהפסקו ם "הטור והרמב

 . כיון שהמיאון מבטל את הגט, ואין היא מוגדרת כגרושה, הרי היא מותרת לכהן -כ"מיאנה בו אח

 בעלה של הקטנה נתן במקרה ש: יבמותפ מה ששנינו במשנה במסכת "הסביר שהטעם הוא עי "הב

והלכה ונישאה לאיש , ואז היא זאת שמיאנה בו ועזבה אותו, כ הוא החזיר אותה אליו"ואח, לה גט

 . מותר לה לחזור לבעלה הראשון -כ מת בעלה השני או שהיא נתגרשה מבעלה השני"ואח, אחר

כאן שאותה , ואם כן', מחזיר גרושתו משנישאת'שהרי ידוע לנו שיש דין של . דין זה לא מובןלכאורה 

היא לא יכולה לחזור לבעלה , קטנה הלכה ונישאה לאיש אחר לאחר שנתגרשה מבעלה הראשון

ואם כן כיצד דין זה של קטנה שחוזרת לבעלה ', מחזיר גרושתו משנישאת'הראשון מכוח האיסור של 

 '?מחזיר גרושתו משנישאת'לא סותר את הדין של 
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, מיאונה של הקטנה, כלומר". מיאון מבטל גט"ששנינו דין שני והוא כיון , שאין סתירה בדבר אלא ודאי

ומגלה למפרע שזה לא היה מעשה של גדולה אלא , כאינם -גורם לכך שכל הקידושין שהיו עד עתה

וממילא הקטנה , והרי גם הגט שבעלה נתן לה כאינו, וממילא מעשה של קטנה אינו כלום, של קטנה

 . רי היא מעולם לא נתגרשהשה, אפילו מותרת להינשא לכהן

 כיון , לכך שהגט שבעלה הראשון לא יחשיב אותה כגרושההביא שהמיאון בבעל שני מועיל  הטור

 . י המיאון"י הגט וגורם לה להיחשב כגרושה מתבטל ע"שהפסול שנוצר ע

ואם אנו אומרים שהמיאון לא יכול לבטל את הגט , שלכאורה הדברים צריכים ללכת יחד העירי "הב

אז גם המיאון לא יבטל את שם הגרושה שיש לה , כיון שהמיאון היה בבעל השני, ל הבעל הראשוןש

 . וממילא לפי זה עדיין היא תיחשב כאישה גרושה, מבעלה הראשון

אם , על כן. ל שחכמים לא נתנו לדבריהם שיעורים"הוכיח דבריו אלו מכך שיש כלל ידוע בחזי "הב

מחזיר "את הגט של הבעל הראשון לעניין שיתבטל כאן הדין של מצינו שהמיאון לא מועיל לבטל 

אז אין לחלק ולומר שלעניין שם , ויותר לבעל הראשון לשאת את הקטנה שוב" גרושתו משנישאת

כי אם הדבר לא מועיל לבטל ממנה שם , י המיאון"פ יועיל לבטל ממנה שם גרושה ע"גרושה הדבר עכ

  ?  נאמר שיתבטל ממנה שם גרושה לעניין נישואין לכהןמדוע ש, גרושה לעניין מחזיר גרושתו

 

 

 :י תמה מדוע"הבלסיכום 

 אין המיאון מבטל -דין של מחזיר גרושתו. א

 המיאון מבטל מהקטנה  -שם גרושה. ב

  אין אנו מאמינים בסתמא , אומרת שאם יצא קול על כהן שהוא גירש את אשתו גיטיןהגמרא במסכת

דהיינו שיש יסוד ברור לומר שהדברים , וחזק כקול אמת בבית הדיןאלא רק לאחר שהקול י, לקול

 . נכונים

  לפני שנכנסה , האם אנו חוששים לקול שיצא לאחר שהאישה נתארסה מחלוקתהגמרא מביאה

למעשה . לפני שהיא תכנס לחופה עם הבעל השני, כך שנצריך שהבעל הראשון ייתן לה גט, לחופה

ועל כן היא מותרת להינשא , פילו לקול שיוצא לאחר האירוסיןהגמרא מסכמת שאין אנו חוששים א

הרי שהיא תאלץ לצאת מנישואיה , אם אנחנו נצריך לתת לה גט. לכהן ואין אנו מצריכים שיתנו לה גט

 . ולכן אנו לא מצריכים לה גט, עם הכהן שנישאה עימו לאחר בעלה הראשון

 אך , לו עתה כיון שאנו לא חוששים לקול אמנם האישה לא צריכה לצאת מבעלה הכהן שהיא נשואה

 . היא תאלץ לצאת ממנו, אם היא תתחתן עם כהן אחר

 מדוע שלא נחוש שמא אנשים , שלכאורה אם אנו מצריכים אותה לצאת מבעלה השני הגמרא מקשה

הרי אנשים יאמרו שהסיבה שאמרנו לה לצאת מבעלה ? יאמרו שאף בניה מבעלה הראשון הם חללים

 ?ואם כן כיצד לא נחוש להוצאת לעז על בניה הראשונים, י שמצאנו שהקול הוא אמתהשני זה מפנ

 שכיון שאנו מורים לה לצאת מבעלה השני ולא מן , זאת משום. אין לחוש בדבר :עונה הגמרא

בוודאי סמוך : שהרי אנשים יתלו לומר, ודאי שלא יוציאו לעז על בניה מן בעלה הראשון, הראשון
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ומצד שני אין , ולכן מצד אחד היא נחשבת כגרושה, גירשה בעלה הראשון, וןלמיתה של בעל הראש

 . חשש לומר שהוא גירש אותה כי חששו לקול כבר בבעלה הראשון

  אם מדובר שבאותו המקום נוהגים לקרוא לנתינה של גט , אם יצא קול על כהן שכתב גט לאישתוד

ואף , אלא גם נתן לה אותו, גט לאישתו ממילא אנו חוששים לומר שאותו אדם לא רק כתב, ככתיבה

וממילא עתה כשיצא קול , אם מדובר שבאותו מקום נוהגים גם לקרוא לעצם כתיבת הגט ככתיבה

לא ידוע לנו האם התכוונו לומר שהוא רק כתב לה את הגט או שהוא , שפלוני הכהן כתב גט לאישתו

אנשים התכוונו לומר  66ומרים שמסתמאוא, בכל זאת אנו חוששים לאותו הקול, גם ממש נתן לה אותו

    . מפני הקול, ועל כן תצא אותה אישה מבעלה הכהן כדין גרושה, שהוא ממש נתן לה את אותו הגט

 שנראה לומר שהתכוונו לומר שבעלה , שיש לחוש מסתמא לקול שיצאהתוספות פ "פירש ען "הר

ואנשים , לא לחינם יצא -ול הזהכי מן הסתם הק, הכהן ממש נתן לה את הגט ולא רק כתב לה אותו

אלא ודאי שאם אנשים דיברו על כך הם רצו לאסור את אותה האישה על בעלה , לא סתם מדברים

 . וזה אפשרי רק אם מדובר שהכהן ממש נתן לה את הגט ולא רק כתב לה אותו, הכהן מדין גרושה

שהכהן כתב גט מענו ממילא אם ש, שידוע שרק לשיטת בית שמאי כתיבת גט גם כן פוסלתכיון 

ודאי שהתכוונו כשיטת בית הלל לומר שהכהן נתן לה את הגט בפועל ואז היא תיאסר על , לאישתו

 . בעלה

 או אפילו אם יצא קול , בסתמא שבין אם יצא עליה קול שבעלה הכהן כתב לה גטכתב ם "הרמב

ן אלא רק מבעלה בכל זאת היא לא תצא מבעלה הראשו, מפורש שהכהן נתן בפועל את הגט לאישתו

אלא כאמור בכל מקרה אין עליה לצאת , "נתינה"ל" כתיבה"ם לא חילק בין "הרמב. הכהן השני

בכל זאת אנו לא חוששים לגבי הבעל , אף אם יצא קול שהכהן ממש נתן גט לאישתו ,מבעלה הראשון

 . היא תצא ממנו -ורק במקרה שהיא נישאה לכהן השני ,הראשון

 היא , ם אם יצא עליה קול מפורש שבעלה נתן לה גט בפועל"מדוע לפי הרמב: ם"תמה על הרמב ן"הר

  ?לא תצא אפילו מבעלה הראשון

 67ם שלא חילק בדבר"מדוע לא העיר על הרמב, על המגיד משנהתמה י "הב .  

  כ היא נתגרשה מאותו פלוני לו "כתב שאם יצא קול על אישה פנויה שהיא נתקדשה ומיד אחהטור ה

כ היה "אא, דין הוא שאנו חוששים לקול זה ועל כן נאסור אותה לכהן מדין גרושהה, היא נתקדשה

 . בשמועה זו איזה טעם שמבטל את כוח הקול

 אנו  -האומרת שאם יצא לאישה שם שהיא מקודשת או מגורשת גיטיןהמקור לכך הוא מן הגמרא ב

 . חוששים לכך ומחזיקים אותה כמקודשת או מגורשת

                                                           
66
משום שאם היה מדובר שאותו פלוני הכהן רק כתב גט לאישתו ולא , נראה לומר שיש לחוש שמתסמא לכך נתכוונו 

, ואנשים רבים דיברו על כך, אלא ודאי מכך שיצא קול בדבר, כ"ם על כך כאנשים לא היו מדברי, נתן לה בפועל

 . ן לקמן"ועיין בר, משמע שכנראה הכהן ממש נתן לאישתו את הגט ולא רק כתב לה אותו

67
ממילא אין מה לחוש לבעל הראשון , ם שכיון שזה נחשב כקול שלאחר הנישואין"המגיד משנה נימק בדעת הרמב 

וממילא אין לחוש אפילו , נו שאנשים יתלו לומר שהבעל הראשון גירש אותה רק סמוך למיתתווכדברי הגמרא שהבא

 . לא לילדיו
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 והרי  ?נו אוסרים אשת כהן על בעלה מחמת קול שיצא עליה שהיא נתגרשהכיצד א :הגמרא הקשתה

ואם כן כיצד אנו , אין אנו חוששים לו, שכל קול שיוצא על אישה לאחר נישואיהמצינו שרב אשי אמר 

 ? חוששים כאן לאסור את האישה על בעלה הכהן מחמת שאנו חוששים שהיא גרושה

  חר את המשנה ואומרתהגמרא מפרשת באופן א, מחמת קושיא זו : 

והרי היא אסורה , הרי אנו מחזיקים אותה כמקודשת, התקדשהאם יצא שם על אישה שהיא . א

 . להינשא לאדם אחר חוץ מאותו פלוני שיצא עליה שם שהתקדשה לו

מאותו אדם  מגורשתכ יצא עליה קול שהיא שהיא "ואח, מקודשתאם יצא שם על אישה שהיא . ב

מפני שיש כאן קול , הרי זו מגורשת ומותרת לכל אדם, לה שהיא מקודשת לושיצא עליה קול בתחי

כשם שהקול הוא זה שאסר אותה מתחילה להינשא לשאר כל אדם חוץ ממי , כלומר. ושוברו עימו

 . כך גם הקול מתיר אותה להינשא לכל אדם עתה, שהתקדשה לו

וזה , ל את כוח הקול הראשוןששובר ומבט" שובר"יש עמו , הקול שחששנו לו מתחילה שנתקדשה

 . באמצעות הקול השני שהיא נתגרשה

 כ "אח מידכתב במקרה השני שיצא עליה קול שהיא נתקדשה לפלוני ו טורהעיר תמוה מדוע ה י"הב

, שהרי אף אם מדובר שהקול של הגירושין לאחר הקידושין לא יצא מיד, שהיא נתגרשה מבעלה השני

ומה הרבותא בכך שהוא יצא , ר את הקול הראשון של הקידושיןאנו גם חוששים לו לומר שהוא שוב

  ?מיד

י שהקול השני של הגירושין מועיל לאו דווקא אם הוא נעשה מיד לאחר "העיר שכן משמע מרשי "הב

 . הקול הראשון של הקידושין

 אף שלא מצוי כלל , כלומר. לרבותא" מיד"שנאמר , רצה לתרץ בדעת הטורי "הב: ניסיון לתירוץ

בכל זאת אם שמענו על אישה כלשהיא קול שאומר , כ מגרש אותה"דם מקדש אישה ומיד אחשא

    . ואוסרים אותה על כהן, שאנו חוששים לקול, כ היא נתגרשה ממנו"שהיא התקדשה ומיד אח

 אך רק בתנאי שלא יצא עם הקול איזו סיבה שבכוחה , פ המשנה"ע, פסק שיש לחוש לקול טורה

באם יש סיבה שכזו שבעקבה יש לחוש לביטול ". אמתלא"א בלשון המשנה הנקר, לבטל את הקול

 . 'אמתלא'ואנו אומרים שמא הקול באמת אינו אמת עקב ה, אין אנו חוששים לקול -הקול

 אמתלא'המשנה מביאה דוגמאות ל' : 

, יםשהרי אם התנאי לא התקי, ומפני כך הרי זה כקול ושוברו עימו, פלוני גירש את אשתו על תנאי. א

שמא התנאי לא , וממילא אין לחוש לקול זה שפלוני גירש את אשתו, גם הגירושין לא התקיימו

 . התקיים

והרי זה כקול , ויש לחוש שמא השטר נפל יותר קרוב אליו, פלוני זרק שטר גט או קידושין לאישתו. ב

 . גירושיןלא לקידושין ולא ל -כלומר שאין לחוש, ושוברו עימו ועל כן אין לחוש לקול זה

 ממילא אנו חוששים , שאם יש סיבה לחוש לבטל את הגירושין אך לא את הקידושיןכתב  הטור

אך לא נחוש , מדין אישה מקודשת שאסורה על העולם, לקידושין ועקב כך נאסור אותה על כל העולם

 . 'גרושה'ועל כן לא נאסור אותה לכהן מדין , לקול הגירושין

 שאנו חוששים לומר משמו של רבי יוחנן יין יציאת הקול ומביאה דנה בענ הגמרא במסכת גיטין

וגם הבריות אומרים , במקרה שמצאנו מקום שנראה כמקום שנעשו בו קידושין, שאישה התקדשה
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פ הקול "ע, בכל זאת, עדים ברורים על המקרה 2ולמרות שאין לנו , שאותה פלונית נתקדשה היום

 . אנו מחזיקים אותה כמקודשת ,שיצא מן הבריות שאותה פלונית נתקדשה

 זה הוא , דהיינו שאמרו שאותה פלונית נתקדשה היום, אם אותם בני אדם אמרו דבר :הגמרא אומרת

הרי זו , דהיינו שהם לא אמרו שאותה פלונית נתקדשה, אך אם הם לא אמרו דבר, קול שחוששים לו

פ אמתלא זו לא נחוש "וממילא ע, אמתלא שיש בכוחה לבטל את הקול שיצא על אותה פלונית

 .  לקידושיה של אותה אישה

 זה נחשב , וכי אם אותם אנשים לא אמרו דבר זה שאותה פלונית נתקדשה :הגמרא תמהה ושואלת

שהרי הם באמת לא אמרו , אז יוצא שלא היה כאן קול בכלל, הרי אם הם לא אמרו כלום? כאמתלא

י האמתלא בכך שהם "ול רק שיש בצידו שובר עאז מה שייך לומר שיש כאן ק, כלום ולא יצא שום קול

 !?לא אמרו במפורש שהיא נתקדשה

 יוחנן ' ר. מה שהבאנו משמו של רבי יוחנן זה בא להוציא מדעתו של רבה בר רב הונא :הגמרא עונה

 ?האם זה מועיל, ורבה בר רב הונא נחלקו מה הדין של קול שיצא והאמתלא יצאה רק לאחר זמן

בכל זאת הדבר , אפילו אם הסיבה לביטול הקול יצאה רק לאחר עשרה ימים. כן :רבה בר רב הונא

 . מועיל לבטל את הקול

ואם היא , צריכה לצאת ביחד עם הקול, כיון שהאמתלא שיש בכוחה לשבור את הקול. לא :רבי יוחנן

  . אין בכוחה לשבור את הקול, לא יוצאת ביחד

כלומר שהוא לא הוציא , לא אמר דבר, הוציא את הקולשדווקא אם מי ש, משמיע לנו רבי יוחנן ממילא

, אלא הוא הוציא קול שיש ספק שמא היא נתקדשה, קול מוחלט לומר שאותה פלונית נתקדשה בוודאי

 . ואין אנו מאמינים לקול זה מחמת הספק שבו, שאז הדבר נחשב כהוצאת קול עם אמתלא

ואמרו במפורש , שיכולה לשבור אותובלי אמתלא , אם הוציאו את הקול בצורה מוחלטת, אולם

לא יועיל אמתלא שתבוא לשבור את הקול שיצא בצורה ברורה , שאותה פלונית נתקדשה היום בוודאי

כמו במקרה שיש , ורק אם האמתלא תבוא מיד, (שלא כרבה בר רב הונא)אם הוא יבוא לאחר זמן 

 . האמתלא תועיל -ספק בעצם קידושיה כך שהאמתלא בא ביחד עם הקול

 למעשה אם כן יוצא לנו: 

 מועילה -אמתלא שיוצאת מיד. א

 אינה מועילה  -אמתלא שיוצאת לאחר זמן. ב

  וכששואלים , י שפלוני אומר איזה דבר שמועה"מביאה שהוצאת קול נעשית ע גיטיןהגמרא במסכת

, אחר הוא אומר שהוא שמע זאת מפלוני ואותו פלוני שמע זאת בעצמו מפלוני, אותו מניין לנו זאת

, וכאשר מבקשים לברר את הדבר עם אותם שני אנשים שסיפרו עליהם שהם הפיצו את השמועה

פ שהעדים שמעידים על "אע, אם כן. מתברר שהם הלכו למדינת הים ולא ניתן לברר את הדבר

מאחר שיש לנו עדים שמעידים על המעשה מפי עדים , בכל זאת, המקרה עצמו אינם לפנינו עתה

 . ולכן אנו חוששים לו' קול'נחשב הדבר כ, ת המקרהאחרים שראו א

 מה הדין אם לאחר זמן הגיעו אותם שני אנשים : כ מביאה שאביי שאל את רב יוסף"הגמרא אח

כיון ' קול'האם אנו נבטל עתה את ה, והם טוענים שלא היו דברים מעולם, שהשמועה נפוצה משמם

 ?שיכים לחוש לאותו הקול שכבר יצא מתחילהאו שמא אנו ממ, שמצאנו שהבסיס שלו מופרך מעיקרו
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 :הגמרא הביאה שזאת מחלוקת

 אין מבטלים קול -אביי

 מבטלים קול -יוסף רב

 באם הוא נמצא שקרי פסקו שמבטלים קול ם"ש והרמב"הרא . 

 רק באם בית הדין בדקו אחריו ומצאו שיש לו יסוד , נחשב מהימן' קול'ש, אמר במסכת גיטין רב אשי

 . בר אמתאיתן להיות ד

  פסק שכהן שנשא אישה גרושה או אחת  נטרונאיהגאון הרב ש( 'כלבו'בעל ה) הארחות חייםו כתב

ואמר שהוא , פעמים ובכל זאת הוא לא גירש אותה 3ונידו אותו על כך ( חללה\כגון זונה)מן הפסולות 

כל זאת . ותהעד אשר הוא יסכים לפרוש ממנה ולגרש א, מנדים אותו לעולם, איננו חפץ להיות כהן

: וזאת ממה שנאמר בתורה, משום שאנו אחראים לשמור על קדושת הכהן ואפילו בעל כורחו

הגמרא מבינה כן ממה שנקטה התורה דווקא לשון ". אפילו בעל כורחו: "ואומרת הגמרא, "וקדשתו"

 הגמרא מבינה שהחיוב הוא על כל ישראל לדאוג, ממילא. מאליו" ויתקדש"ולא של " וקדשתו"של 

  . 68אף בעל כורחו של הכהן, שהכהן תמיד ינהג בקדושה

  ולהכריז , שצריך להפריש את אותם הכהנים שנישאו לפסולות להם נטרונאיהגאון הרב עוד פסק

וצריך לנדות אותם עד שהם , ולא יתקלו בהם, בכדי שהכהנים יפרשו מהם, עליהם שהם פסולים

חוששים שמא אותו כהן שנשא פסולה ילך למקום ואם אנו , ויש להלקות אותם, יפרשו מן הפסולות

יש להטיל בו מום ולקצוץ לו את ראשי אצבעותיו בכדי שלא יכשיל את , אחר ויתנהג ככהן וישא כפיו

 . הציבור

 

 נוא אמון'שהוציא ושלח ל( אדם מחרימיםשעל ידו )שטר פתיחה על  כתב בתשובות ם"הרמב '

ם "הרמב .להחרים את הכהן ואת אשתו ם החליט"בומשום כך הרמ ,שבמצרים על כהן שנשא גרושה

או יאכל וישתה עמהם או אפילו רק ישב , שם בחרם החרים כל איש ואישה מישראל שישא ויתן עמהם

, כמו כן. וכתב שמי שיכנס עמהם לשמחה או לאבילות יהיה מוחרם כמוהם, אמותיהם' עמהם בתוך ד

ויהיה דינו להיות מוחרם כדין אותם , ייו ובמותויהיה מוחרם בח, מי שיעבור על החרם וישתתף עמהם

ויראו בגילוי , במותם' צידוק הדין'ולא יעשו להם , יסקלו את ארון הקבורה שלהם, במותם. כהן ואישתו

ם ציווה בצורה חריפה מאוד את הנשים שלא להיכנס עם "כמו כן הרמב. שמחה כאשר הם ימותו

   .    לבית המרחץ בלבדרק אפילו לא ו, אותה הזונה שהתחתנה עם הכהן בשום מקום

 כך יש להפריש מעדת , ם שכמו שיש להפריש את אותו הכהן עם אשתו הפסולה"עוד כתב הרמב

ויש להקפיד שלא להשתתף עם אותם עבריינים בשום דבר , ישראל את כל מי שעובר על המצוות

 . עד אשר ישובו בתשובה, כלל

 או שאר עבריינים שהרחיקו מן ), זור בתשובה עם אשתוכאשר אותו הכהן יח: תהליך חזרה בתשובה

וכל אחד מהם ישבע בספר , וכל אחד מהם יקבל מכת מרדות, על אותו הכהן לגרש אותה( הקהל

ויתוודו על , ולא ינשאו שוב בעבירה למי שלא ראוי להם, תורה המקודש לנו שלא ישובו לסורם לעולם

ויחזרו לקהל , ואז נתיר להם את החרם, ולא חשוכמו שהם גם חטאו ברבים , החטא שלהם ברבים

 . ישראל

                                                           
68
 ' תורת כוהנים'על ' קרבן אהרון'כן משמע ב 
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 ם כתב שאם הם ימשיכו בחטאם"הרמב: דרך הפעולה במקרה שהמורדים לא חוזרים בתשובה ,

ם יוציא כתבי חרם "בכדי שהרמב, ם שוב"על הקהילה להודיע זאת לרמב, ולא ירצו לחזור בתשובה

 . 'נוא אמון'ת והרחוקות לחדשות בכדי לשלוח אותן לערים הקרובו( 'פתיחות')

בכדי להראות שאנו לא משלימים כלל עם הכפירה , יש לחדש עליהם את החרם שוב ברביםכמו כן 

או להימנע מלעשות פעולה בגלל , וחלילה לנו להסביר פנים שלא כדין, בתורה של אותו כהן ואישתו

 . בתשובה ה יחזיר אותם"ה הקב"ובעז, פחד שיש לנו מאיזה אדם שתומך באותו כהן

  אסור לה , ואותה אישה עכשיו נישאה שנית, אומרת שישראל שגירש את אשתו הגמרא בכתובותז

אזי אסור , אם מדובר שבעלה לשעבר היה כהן. מחשש לתקלה, לגור ליד בעלה לשעבר באותו מבוי

 . אף אם היא לא נישאה, לה לגור לידו באותו מבוי

 ועל כן חשו בכהן אף אם אשתו , ן אסור בגרושתו מן התורההוא כידוע שכה, החילוק בין ישראל לכהן

לא חשו אלא רק אם אשתו לשעבר נישאה  -אך בישראל שמותר בגרושה, לשעבר לא התחתנה שוב

 . 'אשת איש'שוב ואזי היא אסורה עליו מדין 

 הוא מפני , שהחשש בבעל שגר ליד אשתו לשעבר, כמו כן כבר הבאנו לעיל בדין קטנה הממאנת

ועל כן יש חשש שבעלה לשעבר ירצה , שה מכירה זה מכבר את תנועות הגוף של בעלה לשעברשהאי

ועל כן הוא יפתה אותה בתנועות גופו כך שרק היא תבין ובעלה לא יבין שהוא רומז , לחזור לאישתו

   . ויבוא עליה וממילא יש חשש גדול שהדבר יביא לידי תקלה, רמיזותלה 

 וממילא אסור לישראל לגור עם אשתו , רת שכפר קטן נחשב כשכונה אחתכמו כן הגמרא מוסיפה ואומ

 .מחמת הקירבה וחשש התקלה, נה אחתבשכו, לשעבר שנישאה או כהן עם אשתו לשעבר הפנויה

 3שבשכונה יש ' הבינו התוס, כמו כן. קטנה ממבוי -יצאו מתוך נקודת הנחה ששכונה התוספות 

שכיון , זאת משום, (לא נשואה)בו אשתו לשעבר הפנויה  כהן לא יגור במבוי שגרה, ממילא. בתים

כי הוא לא יחוש לבוא עליה משום , יש חשש יותר גדול שמא הוא יבוא עליה, שהיא פנויה ולא נשואה

ועל כן יש לתת סייג גדול ולהחמיר עליו שמא הוא יבוא עליה ונמצא כהן בא , שהיא לא נישאה שנית

 . על גרושה

אין צורך להטיל עליהם סייג גדול שיגורו שלא באותו , שעבר תינשא שניתאם אשת הכהן ל, אולם

מותר להם לגור זה  -אך במרחק שכונה, וממילא אף שנורה להם שלא לגור באותה השכונה, המבוי

כי איסור בעילת אשת איש , הכהן יחוש שלא לבוא עליה, שכיון שעתה אישה זו היא נשואה, ליד זה

וממילא אין צורך לחזק את הסייג במקרה , מאשר שכהן יבוא על הגרושה יותר חמור בעיני הבריות

 .  של אשה נשואה

 דינה של אישה שהיא , לפי זה .גדולה ממבוי -וסוברים ששכונה' חולקים על התוס ן"ש והר"הרא

יהיה חמור מדינה של אישה פנויה , (צריכה לצאת מכל השכונה)גרושה מישראל ונישאה שנית 

   (. צריכה לצאת רק מהמבוי)שהתגרשה מכהן 

 69מבוי או שכונה -מה גדול יותר, במחלוקת הראשונים? 

 מבוי: 'תוס
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בלי )אותיות  5ן זה "ש ור"רא, לעומת זאת. אותיות 4זה ' מבוי'וגם ( כולל הגרש)אותיות  4= 'תוס: וסימנך 

 'שכונה'האותיות של  5וזה כמניין ( הגרשיים
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 שכונה: ן"ש ור"רא

  יבמותבמשנה במסכת ' זונה'נחלקו התנאים בגדר: 

. וממילא מי שבועל אותה אינו מכוון אלא לזנות, כיון שהיא לא יכולה להוליד, איילונית :רבי יהודה

 . ם האסורות לכהןזאת בנוסף לשאר הנשי

 . ואישה שנבעלה בעילת זנות, ושפחה כנענית משוחררת, גיורת :חכמים

 שאין הקידושין , נוצרת מבעילה שעוברים על איסור כרת בבעילת האישה' זונה'פסק ש ש"הרא

הגמרא לומדת ) 'זונה'הופכת לכנעני כמו כן אישה שבאה על גוי או עבד . תופסים באישה שכזאת

מלמד שאישה שנישאת לאדם שאין הקידושין , "בת כהן כי תהיה אלמנה וגרושהו"מכוח הפסוק 

הרי היא נאסרת מחמת , ולכן אישה שנבעלת לו אינה שבה לאכול בתרומה בבות בעלה, תופסים בו

 . (הבעילה

אין היא נעשית , הקידושין תופסים באישה שכזאתש, בעילה שיש בה רק איסור לאו בעלמא, אולם

 .'זונה'

 היא ישראלית שנבעלה לאדם הפסול עבורה' זונה'פירש שי "רש . 

  י שכל מי שפסול בעבורה "זאת משום שאם נאמר כרש, י שאי אפשר לומר כן"הקשו על רשהתוספות

נצטרך לומר שאף אם היא תבוא על מי שאסור לה לבוא עליו רק מחמת איסור לאו , עושה אותה זונה

והרי אנו יודעים שחייבי לאוין לא עושים את , להגם כן יעשה אותה זונה מחמת שהוא פסול 

 . י"וממילא לא ניתן לומר כפירוש רש, הישראלית זונה בבעילתם

 ואין , או עשה, היא אפילו מי שנבעלה למי שחייב על ביאתו איסור לאו' זונה'חלק וכתב ש ם"הרמב

 . על גוי או עבדצריך לומר שהיא נעשית זונה אם היא באה על מי שהוא ערווה עליה או שבאה 

 היא רק מי שבאה על אדם שחייבים כרת על ' זונה'ש' ם וכתב כדעת התוס"חלק על הרמב ד"הראב

 . שלא תופסים בהם הקידושין, ביאתו או שבאה על עבד או גוי

 שנים ומעלה של  9שבעילת זכר בן  יבמותשנינו במסכת : ם"הסביר בדעת הרמב משנה המגיד

 :ממילא למדנו ש. ישראלית\לויה\ממזר פוסלת את הכהנת\חלל\נתין\כותי\אדומי\מצרי\מואבי\עמוני\גר

ובת "זאת מכוח הפסוק . אותה מלאכול בתרומה הרי הוא פסל -שבאה על מי שפסול לה כהנת. א

היא בתרומת הקדשים לא "אזי " איש זר"שאנו דורשים שכהנת שבאה על , "כהן כי תהיה לאיש זר

 . תהכיון שהוא פסל או, יותר" תאכל

מכוח דרשת . 'זונה'נפסלות והרי הן בגדר  -שבאו על מי שפסול להן, ישראלית ולוויה כמו כן. ב

וכתבה ' ומדוע ייתרה אות ו..." בת כהן: "היה לתורה לכתוב. שיש ייתור בפסוק, ..."ובת כהן"הפסוק 

 . י בעילת הפסול"שגם הן נפסלות מלאכול בתרומה עללמד ? בת כהןו

אך מניין לנו שהן , י בעילת הפסול לאכילת תרומה"מדנו שנשות ישראל פסולות עאומרת שלהגמרא 

 ?פסולות אף מלהינשא לכהן

 : לומדת כן בקל וחומר מגרושההגמרא 

, (אוכלת בשביל בנה)אישה גרושה שהיא בת של כהן או שהיא ישראלית זרה שיש לה זרע מכהן  -קל

 מקום היא אסורה להינשא לכהן  ומכל , מותרת לאכול בתרומה על אף שהיא גרושה
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ובת "שלמדנו כן מן הפסוק )שהרי היא אסורה בתרומה וכדלעיל , מי שנבעלה לאדם הפסול לה -חומר

 ?האם לא מסתבר לומר בדרך של קל וחומר שהיא תהיה גם פסולה לכהונה..."( כהן

 נבעלה לפסול גרושה 

 מותר לה לאכול -תרומה קל

 

 אסורה לאכול -תרומה

קל וחומר  -כהן עם להתחתן אסור לה -כהן עם להתחתן חומר

להתחתן עם  שתיאסר מתרומה

 כהן

 

 כיצד אתה רוצה ללמוד לאסור לאישה שנבעלה לפסול להתחתן עם כהן מכוח קל : הגמרא הקשתה

 !?והרי אין מזהירין מן הדין, וחומר

 לא תעשה'אזהרת  הקל וחומר לא מלמד אותנו, כלומר. זה גילוי דבר בסך הכול: ענתה הגמרא '

כמו שחשבנו , שנאמרה לעניין אכילת תרומה' לא תעשה'לעניין איסור נישואין לכהן מאזהרת 

 .בתחילה

בוודאי גם , שאישה שנפסלת מלאכול בתרומה( ולא מחדש דין חדש)רק מגלה לנו אלא הקל וחומר 

בתרומה זה  זאת משום שכשהתורה פסלה אישה שנבעלה לפסול מלאכול, פסולה מלהינשא לכהן

זה עניין ברור , ואם כן ברור שהתורה גם תפסול אותה לגמרי מן הכהונה, מחמת שיש פגם בקדושתה

 . ואין כאן חידוש

מכוח , הקל וחומר לא מלמד איסור חדש לעניין איסור לאישה להינשא לכהן, לפי ההבנה עתה ,כאמור

, ק מגלה לנו שפסול קדושה בתרומהאלא הקל וחומר ר. ו מעניין תרומה לעניין נישואין לכהונה"ק

פסולה מלאכול  -כשהתורה אמרה לנו שאישה שנבעלה לפסול, על כן. בוודאי גם פוסל בכהונה

 . אנו כבר יודעים מעצמנו ממילא שאותה אישה גם פסולה מלהינשא לכהן, בתרומה

שגם לא שייך ממילא אני יודע , זה משום שיש בה פסול לכהונה, כיון שמי שפסולה מלאכול בתרומה

  . 70שאותה אישה תוכל להינשא לכהן

 ד"כתב שיש קצת סמך לדעת הראב המגיד משנה. להלכה ברייתא זוכתב  ף"הרי . 

 ממסכת  ש יסבירו את דברי הברייתא"התוספות והרא, ד"שלא מובן לו כיצד הראב הקשה י"הב

והרי האיסור , לו אותהפס -שבאו על בת ישראל 9בני למעלה מגיל ' עמוני וכו\שהבאנו שגר יבמות

נעשית רק מביאה של חייבי כרת ' זונה'ואם כן כיצד לשיטתם ש, לבוא עליהם הוא רק מכוח איסור לאו

אם , יסבירו את הברייתא שכתבה שאותה בת ישראל נפסלה מאותה ביאה שהרי עשאוה זונה

 ? לשיטתם היא לא נעשית זונה מכוח ביאה זו

                                                           
70

 ל"ז י"פרש. הוא בעלמא מילתא גלויי: "ב עמוד סח דף יבמות במסכתא "הריטב הסבר זה מבוסס על מה שכתב 

 ממילא כהונה קדושת משום מתרומה רחמנא דפסלה דכיון אלא ,מתרומה כהונה איסור דילפינן למימרא דלאו

 "כהונה פסול זה ובכלל לתאכ לא כהונה קדושת בתרומת ק"וה, לכהונה פסול שמעינן
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 ל ואם כן צריך עיון כיצד הוא יסביר "עצמו הביא את הברייתא הנש ב"הרא: קושיה שנייה לבית יוסף

 . את הברייתא לשיטתו שזונה נעשית רק מחייבי כריתות

 זונה' -אך היא לא נעשית בבעילה זו, דינה מוות בסקילה, פסק שאישה שנרבעה לבהמה ם"הרמב ,'

 -נבעלה לבהמה: "זאת משום ששנינו במסכת יבמות בשם רב שימי בר חייא. ולא נפסלה לכהונה

וכל זאת משום שביאת בהמה , (מותר לה להינשא אפילו לכהן גדול" )כשרה לכהונה( אפילו כדרכה)

 . פ ההלכה"ע' ביאה'אינה נחשבת כ

ומכל מקום אם היא באה על )נחשבת רק כמוכת עץ , לבהמה כדרכה אפילו אישה שנבעלה, לכן

  ( גדול אסור במוכת עץ כי כהן, היא לא תתחתן עם כהן גדול, הבהמה כדרכה

 בכל זאת האישה , על כך כרתפ שחייב "אע, שבא על אישה נידהכשר שישראל  ם"רמבעוד פסק ה

על אף שהיא , כלומר. שהרי היא מותרת להינשא לו, לכהונה ולא נפסלה, בבעילה זו' זונה'לא נעשית 

 . בכל זאת הקידושין תופסים בה, מחייבי כריתות בבעילתה

 דהיינו אישה ' קדשה'אפילו אם היא הייתה , שבא על פנויהכשר שישראל ם "רמבעוד פסק ה

בכל זאת היא לא , ודינה לקבל על כך מלקות מבית הדין, שהפקירה את עצמה למשכב לכל אדם

 . במצב שהיא באה על ישראל כשר, והיא לא נפסלה לכהונה', זונה'נעשית בכך 

 על ', זונה'לא עשה אותה  -שמי שבא על נידה( וכן הטור)ם "ביאר שמה ששנה הרמב המגיד משנה

שדורשת את הפסוק שנאמר על כהן  יבמותפ הברייתא במסכת "זה  ע, אף שחייבים על ביאה זו כרת

 , "את אלה לא ייקח... אלמנה וגרושה"

 ואם לקחת אותם הרי הבנים שלך מהן הם חללים, אסור לך לקחת -מהנשים הללו: והברייתא דורשת ,

דין זה שנוי בשם רבי אליעזר ) אין בניה נעשים חללים -בא על נידה שלא שנויה בפסוקאך אם אתה 

" אלה"רק שהם לא למדו זאת מכוח המילה , האמת היא שגם חכמים מודים לדין זה, בן יעקב

  . (אלא למדו זאת בדרך אחרת, י"כראב

 ,יה אמור להיות חללהרי גם הוולד ה', זונה'עושה אותה  באמת הדין היה שמי שבא על נידהאם 

משמע שאין , ומכך שהברייתא לא אמרה כן ,(שבפסוק" )אלה"והנידה הייתה צריכה להיות בכלל ה

 .  ם והטור"כדעת הרמבא "הרשבכן כתב . 'זונה'ביאת נידה הופכת אותה ל

 בכל זאת מי ', זונה'כתב שעל אף שמי שבא על אישה שחייבים על ביאתה כרת עושה אותה  ש"הרא

, כיון שתופסים בה הקידושין, על אף שחייבים על ביאתה כרת' זונה'נידה לא עושה אותה  שבא על

לא עושה , כהן שבא על אשתו כשהיא נידה, על כן. שלא כשאר עריות שאין תופסים בהן הקידושין

 ". אלה לא ייקח"כיון שאין הנידה בכלל ', חללה'אותה 

 לא עשה אותה זונה  -שמי שבא על נידה כיח כןבעניין זה והאריך להו 71ש בתשובה"עוד כתב הרא

 . בכך

  האם פנוי כשר שבא על פנויה שלא בכדי לקדש אותה באותה ביאה  יבמותנחלקו התנאים במסכת

 :או שמא לא עשה אותה זונה בכך, עשה אותה זונה כיון שלא כיוון לשם קידושין

 זונה :רבי אליעזר

                                                           
71

 תופסין דקידושין היכא אבל, זונה עשאה הוא בה תופסין קדושין דאין היכא כל" :א סימן כט כלל ש"הרא ת"שו 

 "קידושין בה תופסין ונדה; זונה מיקרי לא, בה
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 אינה זונה : חכמים

 . ן הלכהוכ, אינה זונה :רב עמרם

 אין היא , שאפילו אם אותה פנויה הייתה קדשה המוכנה תמיד למשכב זנות ם"רמבמה שכתב ה

כיון שרבי עקיבא , זה שלא כשיטת רבי עקיבא, נעשית זונה כל עוד שמדובר שבא עליה ישראל כשר

 . 72וממילא קדשה היא זונה לשיטת רבי עקיבא, סובר שגדר זונה זו מי שמפקירה עצמה

 שאמרו שגדר זונה זה רק מי  כשיטת חכמיםם סובר שההלכה היא "ריך לומר שהרמבצ, ממילא

 . דהוי בעילת זנות ,או מי שנבעלה לאדם פסול לה, שהיא גיורת או שפחה כנענית משוחררת

 שנים  3צריך שהיא תהיה לפחות בת , שבכדי שהאישה תהיה פסולה בביאת פסול טורמה שכתב ה

וממילא היא גם , אין זה נחשבת כלל כביאה, משום שבפחות מגיל זהזה , שנים 9והזכר לפחות בן 

: י"רש) "בעין אצבע כנותן מכאן פחות(: "א עמוד מה דף)נידה כלשון הגמרא במסכת  .לא פוסלת

 .(שהדמעה יוצאת וחוזרת

  ישנה מחלוקת האם אדם זר יכול לקדש יבמה יבמותבמסכת : 

כלומר שלא , "תהיה אשת המת החוצה לאיש זרלא "זאת משום שגזירת הכתוב היא ש. לא: רב

 . לאדם זר[ קידושין" ]=הויה"תהיה בה מציאות של 

זאת משום שלצערנו אנו לא יודעים כיצד יש . ועל כן מספק היא צריכה גט, כן-חוששים ש :שמואל

פירוש הפסוק הוא כרב שאדם זר לא יכול לקדש יבמה או האם ..." לא תהיה"לפרש את הפסוק 

, והרי היבמה כשאר חייבי לאוין שהקידושין תופסים בה, מלמד שיש איסור לאו לישא יבמה שהפסוק

צריכה גט מאותו אדם זר שמא הוא , וממילא למעשה יש לנו להורות שיבמה שהתקדשה לאדם זר

 . באמת יכול לקדש אותה

 בא עליה ממילא משמע שיבמה ש, שתלה את גדר הזונה בכך שאין קידושין תופסים בה ש"ראלפי ה

 . היבמשהרי אין קידושין תופסים ב, אדם זר הרי היא נעשית זונה בכך

שבמקרה שאדם זר קידש את , שהסקנו למעשה שההלכה היא כשמואלכיון  :אך יש להקשות

ממילא היה לשמואל לכתוב שאותו אדם זר , שמא היא התקדשה לו, עליו לתת לה גט מספק, היבמה

הרי , כיון שאם למעשה הקידושין שלו לא תופסים בה, פק זונהעשה אותה ס -שבא על אותה יבמה

  ? ש"פ הרא"ומדוע שמואל לא כתב כן ע, שהיא נעשית זונה

 ם שני 3שאמר שגיורת שהתגיירה כשהייתה פחותה מגיל של  י"רשבמובא משמו של  במסכת יבמות

וכל הטף : "במדין פ מה שאמר משה לאנשי הצבא שנלחמו"וזה ע, מותר לה להינשא לכהן -ויום אחד

לאחר , משום שאם תרצו תוכלו לשאת מהן נשים, כלומר אל תהרגו את הטף, "החיו לכם.. בנשים

ואם כן מוכח שאישה שנתגיירה , הגמרא מביאה שהרי פנחס היה עם יוצאי הצבא. שהן תתגיירנה

 . 'זונה'ואין אנו חוששים לומר שהיא , כשרה לכהונה -כשהיא קטנה

                                                           
72
ם אחת זה במקרה שאותה פנויה הפקירה עצמה לזנות פע, בין רבי עקיבא לרבי אליעזר שהנפקא מינהיש להעיר  

 (:ישנים' פ תוס"ע)בלבד 

 ובפעם אחת היא לא נעשית כבר זונה, כיון שזונה זאת רק מי שמפקירה עצמה תמיד לזנות, אינה זונה :רבי עקיבא

 כבר הפנויה נעשית לזונה , כיון שהוא סובר שאפילו במעשה אחד של זנות, זונה :רבי אליעזר
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כיון שאנו חוששים שמא ( טף)ם וסוברים שאסור לכהן לשאת אפילו גיורת קטנה חולקי אולם רבנן

אלא שיש איסור לשאת כל מי ' זונה'יש מסבירים שהיא אסורה לא מצד ) 'זונה'היא נבעלה והרי היא 

 . (שהיא לא מזרע ישראל

להם אינו נסוב על הטף בכדי שיהיו " החיו לכם: "על כן הם מפרשים שמה שמשה אמר ללוחמים

אסור  -כיון שכאמור לשאת אותן, אלא זה נסוב על הטף בכדי שיהיו ללוחמים לעבדים ושפחות, לנשים

 . לכהנים

 :שנים ויום אחד 3מצינו אם כן מחלוקת תנאים האם מותר לכהן לשאת גיורת פחותה מגיל 

 מותר: י"רשב

 אסור : חכמים

 יוחאי בן וןשמע כרבי הלכה :לוי בן יהושע רבי אמר אידי בר יעקב רבי

 הביאה מקרה שלפיו משמע יבמות שהרי הגמרא במסכת , י"כתבו שאין הלכה כרשב ש"ף והרא"הרי

 (: י"שפסק כרשב)שלא כדעת רבי יעקב בר אידי 

ורב , שכהן נשא גיורת שנתגיירה כשהיא הייתה פחותה מגיל של שלוש שנים ויום אחדהיה מקרה 

פ רב "אמר לו הכהן שזאת ע? התיר לעצמו לעשות כן נחמן בר יצחק שאל את אותו הכהן כיצד הוא

כיון שאין הלכה , גרש אותה: נ בר יצחק"אמר לו ר. י"ל שפסקו כרשב"יעקב בר אידי בשם ריב

אני אנדה אותך עד שתאלץ לגרש אותה ולא תמשיך , ולא תגרש אותה, ואם לא תעשה כן, י"כרשב

 . לסייע לךוהוא לא יוכל , לשמוע בקולו של רבי יעקב בר אידי

 . אסורה לכהן -שנים ויום אחד 3לפי זה צריך לומר שאף גיורת שהתגיירה בגיל פחות מ, אם כן

 פ שברור לנו "ואע, שנים ויום אחד 3כתב שאסור לכהן לישא גיורת שהתגיירה בגיל פחות מ ש"הרא

כי הגויים הם ', נהזו'כיון שעדיין יש לה גדר של , כיון שאין דרך לבעול תינוקת שכזו, שהיא לא נבעלה

פ שלא נבעלו בבעילת "וממילא ילדיהם נחשבים כזונות אע, ובניהם נחשבים כילדי זנונים, שטופי זימה

   .איסור

  ם"הרמבוכן כתב ', זונה'משום איסור , אסר לכהן לשאת את אותה הגיורת ש"ראלומר שהנראה .

 . וכן נראה עיקר, י"רשכתב שכן דעת  המגיד משנה

 בתולות "אלא משום שכתוב ', זונה'חלק וכתב שהאיסור לשאת גיורת הוא לא מצד ד "אולם הראב

שאוסר לישראל לבוא , שיש איסור חדש שלמדנו מכוח הפסוק בספר יחזקאל, כלומר". מזרע ישראל

 . על כל מי שאיננה מזרע ישראל

 ורת ד ברור שהאיסור לכהן לשאת גי"וכתב שגם לדעת הראב, ד"הסכים עם דעת הראב א"הרשב

 . 73רק שיחזקאל כתבה בספרו, מהלכה למשה מסיני, הוא מן התורה

ממה 

נובע 

האיסור 

 (חדש)משום איסור  'זונה'משום איסור 

לשאת מי שאינה מזרע 

 ישראל
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 . מן התורה אינוד יחזקאל אסר איסור חדש ש"לדעת הראב ערוך השולחןאולם יש להעיר שלדעת ה 
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לכהן 

לשאת 

 ?גיורת

 ם"הרמב. א

 י"רש. ב

 ש"הרא. ג

 הטור. ד

 המגיד משנה. ה

 ד"הראב. א

 א"הרשב. ב

 

  זונה'נאסרת לבעלה הכהן מדין , אפילו באונס בעל כורחה, הפסק שאישה של כהן שנבעלהטור י '

 . 74טמאה. 2זונה . 1: יבוא עליה הוא יקבל מלקות משום שבא על( או כהן אחר)ואם הוא 

, כ"ובעלה הכהן בא עליה אח, שאשת כהן שנאנסה השם אמר רבהמקור לכך הוא ממסכת יבמות 

 . 'זונה'הבעל לוקה משום שבא על 

והרי וודאי '? טמאה'ולא גם משום שבא על ' זונה'בעל לוקה רק משום שבא על ה: הגמרא תמהה

 '?זונה'אמר שלוקה רק משום  הומדוע אם כן רב, שעליו ללקות עליה גם משום שבא על טמאה

 . 'טומאה'וגם משום ' זונה'שהוא לוקה גם משום , היא הבאמת כוונת רב :הגמרא עונה

רבה אמר שכהן שבא על אשתו לאחר שאנסו : כא דאמריאי :כ הגמרא מביאה לישנא אחרת"אח

 . לוקה עליה משום טומאה, אותה

ת מכאן משמע שאש. 'זונה'בעלה לוקה עליה רק משום טומאה ולא משום שמשמע  :הגמרא מדייקת

  . כיון שהיא לא ניאפה מרצונה', זונה'אינה נקראת , כהן שנאנסה

 ?משום מה לוקה

 טומאה משום זונה ומשום :לישנא קמא

 משום טומאה בלבד :לישנא בתרא

 משום זונה וגם משום טומאה -שהכהן לוקה על אשתו שנאנסהדהיינו , פסק כלישנא קמא ם"הרמב .

זאת . ולא משום טומאה' זונה'כתב שעיקר הטעם שהבעל לוקה הוא משום שהיא  המגיד משנה

למעשה המגיד . ן על לאו שכזהוידוע שאין לוקי" לאו שבכללות"משום שהלאו על טומאה הוא בבחינת 

 :ובר שלוקים גם על הצד של הטומאהם באם הוא ס"ע בדעת הרמב"משנה נשאר בצ

 אשת" :'ם כתב שם בהלכה ז"שהרי הרמב -ם שלפיו משמע שלוקים גם על הטומאה"צד ברמב. א

 "טומאה משום עליה לוקה בעלה שנאנסה כהן
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שהגמרא לומדת שאינו נסוב , "אחרי אשר הטמאה...לשוב לקחתה...לא יכול בעלה הראשון"מכוח דרשת הפסוק  

אלא הכתוב , ואין בעילתה נקראת טומאה, שהרי נישואי הגרושה לבעלה השני היו בהיתר, על דין של מחזיר גרושתו

 (.   'לא יוכל')שהיא אסורה לבעלה הכהן מכוח לאו זה , ה נשואה שנבעלהבא לרבות לנו כאן איש

 . אסורה מדין טומאה, י העיר שגם סוטה שנבעלה"רש
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: 'ם כתב בסוף דבריו בהלכה ז"כיון שהרמב -'זונה'משמע שלוקים רק משום  ום שלפי"צד ברמב. ב

 ". זונה היא שהרי"

  פ דבריו של רב "זאת ע. אסורה -לכהן, מותרת -לישראל: פסק שאשת ישראל שנאנסה הטור יא

משמע לגבי אשת , "והיא לא נתפשה"פירש שכיון שהתורה כתבה י "רש. עמרם במסכת יבמות

 :ישראל

אלא היא נבעלה  (לא אנסו אותה) היא לא נתפשה בעל כורחהכיון ש: כלומר, אסורה -לא נתפשה. א

 . הרי היא אסורה לבעלה מדין טומאה -מרצונה

ונאנסה נגד , כיון שהיא נתפשה בעל כורחה: כלומר, (אך אסורה לכהן, לישראל) מותרת -נתפשה. ב

 . אין היא בגדר האיסור משום טומאה, רצונה

 יח פרק ביאה איסורי הלכות ם"רמבוזו לשונו של , ם"פסק כרמבהטור יג  -יב:  

 שאמרה כהן אשת .לכהונה אסורה לבעלה מותרת שהיא פי על אף שנאנסה ישראל אשת :ח הלכה

 בין באונס בין ,שזינתה עליה לו והעיד אחד עד שבא או 'אחד עלי ובא שגגתי' או 'נאנסתי' :לבעלה

 , באחר נתנה עיניה שמא, עליו אסורה אינה זו הרי -ברצון

 . ספק ידי לצאת כדי יוציא ז"ה -לדבריהם דעתו וסמך לו נאמן העד או לו נאמנת היא םוא

 היא הרי שביארנו כמו לבעלה מותרת שהיא פ"ע אף 'נאנסתי' :לבעלה שאמרה כהן אשת :ט הלכה

 ונעשית ,עצמה ואסרה ',זונה' שהיא הודת שהרי, בעלה שימות אחר שבעולם כהן לכל אסורה

 . האסורה כחתיכה

 בתחילה תיקנו : שאומרת נדריםם זה במשנה במסכת "לפסיקת הטור והרמבפסק שהמקור  י"בה

והרי הן נוטלות מה , י שהבעל ייתן להן גט בעל כורחן"נשים שעליהן לצאת מבעליהן ע 3לומר שיש 

אנסו : "היא אשת כהן שאומרת לבעלהוהראשונה שבהן ששייכת לעניינינו , פ הכתובה"שמגיע להן ע

 . והרי היא נאסרת על בעלה הכהן בכך, "על כן אני טמאה לךו, אותי

מפני שאנו חוששים שמא היא נתנה עיניה , כ תיקנו לומר שאישה לא תוכל סתם לטעון כך"אח, אולם

, על כן. ומפני שהיא רוצה להתחתן עימו היא משקרת לבעלה בכדי לצאת עם כתובה, באדם אחר

 . 75תביא ראיה לדבריה שאכן נאנסה, אנסהאמרו שאישה שאומרת לבעלה הכהן שהיא נ

  שהוא , מה הדין במקרה שעד אחד מעיד על אישה בפני בעלה, נחלקו האמוראים קידושיןבמסכת

 ?האם העד נאמן, והבעל שותק ולא אומר שום דבר, ראה אותה זונה עם איש אחר

 . שאר איסוריםכמו שעד אחד נאמן להעיד ב, העד נאמן לאסור את האישה על בעלה. נאמן: אביי

גם אביי מודה לרבא שעד אחד לא נאמן להעיד על כך שאישה זינתה תחת בעלה ולאסור אותה על 

 . מתי שהבעל מכחיש את העד, בעלה
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והרי , מאמינים לה במה שהיא אומרת שהיא אסורה לבעלה לאשם העירו שלכאורה לא ברור כיצד אנו  'התוס 

כיון שיש , שבכל זאת יש לנו היתר לא להאמין לה 'התוס ענועל כן '? חתיכת איסור'היא אסרה את עצמה על הכהן כ

, ומכוח זה יכולים היו חכמים לתקן שלא תהא נאמנת כלל, ביד חכמים כוח לעקור דבר מן התורה כדי לגדור דברים

יש ביד חכמים לעקור דבריה מכל וכל בסברא גדולה : "'התוס וכלשון, ואין חוששים לאיסור שיש בכך לכל עניין

 ". כזאת
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אנו רואים כאן את שתיקתו , ולא אומר דבר כנגד דברי העד, בזמן שהבעל שותק לעומת העד, אולם

  .אמן כמו שנאמן בשאר איסוריםוממילא העד נ, "שתיקה כהודאה"של הבעל בגדר של 

וממילא , יש להעיר שוודאי שאין אביי רואה את שתיקתו של הבעל כאילו הודה ממש שאישתו זינתה

יה צריך שאם כן הרי גם רבא ה, "שוייה אנפשיה חתיכא דאיסורא"היא תהיה אסורה עליו מדין של 

רגלים 'לעד שיש כאן באמת אלא ההסבר הוא שאנו רואים את שתיקתו של הבעל כהודאה , לאסור

   . נאמן העד לאסור את האישה על בעלה, וכיון שכך, תחתיוומסתבר שהאישה באמת זינתה ', לדבר

וידוע לנו שכל ', דבר שבערוה'זאת משום שאיסור זה של אישה על בעלה הרי הוא . אינו נאמן: רבא

', רגלים לדבר'יש כאן לכאורה אף ש, לדעת רבא. אין נאמנים עליו בפחות משני עדים, דבר שבערוה

 . ולא מועיל לנו כלל עד אחד, דבר שבערווה אנו צריכים שני עדיםב לעולם ,בכל זאת

  היה אדם עיוור שהיה רגיל לשנות משניות : מעשה שהיה, קידושיןשם הגמרא במסכת עוד מביאה

, על כן. בזמן הקבוע איחר אותו עיוור ולא בא לפני שמואל, יום אחד. וברייתות בעל פה לפני שמואל

כבר הגיע , בדרך אחת, עד שהשליח הגיע לביתו של העיוור. שמואל שלח שליח לדעת מה קרה לו

לאחר שכמובן הוא לא מצא את , כאשר בא השליח בחזרה לשמואל. העיוור לשמואל בדרך אחרת

  .השליח אמר לעיוור שהוא ראה שאישתו זינתה בזמן שהוא לא היה בבית, העיוור בביתו

אם : אמר לו שמואל לעיוור? ושאל אותו האם אשתו באמת אסורה עליו, לפני שמואלבא העיוור 

שתך הרי א -ואם הוא לא נאמן עליך, ועליך לגרשה, הרי אשתך אסורה עליך, השליח הזה נאמן עליך

 . מותרת לך

 הרי מצינו ש. פ עד אחד"הסביר שממעשה זה יש ראייה לשיטתו שניתן לאסור אישה על בעלה ע אביי

שמה , אביי הסביר. באם העיוור יאמין לו, כאן שהשליח נאמן לאסור את אשת העיוור על בעלה

האם אותו שליח נאמן עליך לעניין : הוא התכוון לומר, "האם השליח נאמן עליך: "ששמואל אמר לעיוור

אם . 76התורההרי הוא פסול לעדות מן  ,גזלןלדעתך כיון שאם הוא  ?שהוא גזלן שאתה לא חושד בו

וממילא זה אמת , הרי שעד זה כשר עליך לעדות, ואין אתה חושד שהוא פסול, הוא באמת נאמן עליך

     . 77שאשתך זינתה עליך

  שכוונת שמואל היא לומר לעיוור שאם השליח הזה נאמן עליך כאילו שהעידו בפניך שני  הסביררבא

, אזי אתה חייב לגרש אותה, א לא משקר לךכלומר שאתה בטוח בו שהו, ('מהימן לך כבי תרי')עדים 

 . אזי היא מותרת לך, אבל אם הוא לא נאמן לך כשני עדים, שהרי לפי דברי העד היא זינתה

בכל זאת בית הדין לא יוכל , שאף במקרה זה אם הבעל יאמין לעד כנאמנות של שני עדים יש להעיר

אין "והרי לפי רבא , ן כאן שני עדים לפנינוכיון שבפועל הרי אי, לכוף אותו לגרש את אשתו בכל מחיר

, פ עדות העד"כיון שהוא בטוח שאישתו אכן זינתה ע, אבל הבעל עצמו". דבר שבערוה פחות משנים

                                                           
76
 . רשע -והגזלן הוא, "להיות עד חמס רשעאל תשת ידך עם : "שנאמר 

77
. "הואיל ולא הכחישתו", הרי שאשתך אסורה עליך, שאם העד נאמן עליך, כתב בדעת אביי י"רש :יש להעיר 

שאתה , כלומר, "הואיל ולא הכחשתו: "ף הגירסא היא"י שעל הרי"אמנם ברש. כלומר שהאישה לא הכחישה את העד

 . ואין זה מדבר על האישה, ור לא הכחשת את העדהעיו

. אך למסקנה הוא הבין כאותה גירסה שההכחשה תלויה באישה, י"הסתפק בכוונת דברי רש א"ת הרשב"בשו

פ מה "וזה ע, אין העד נאמן כנגדה -שאם אשתו של העיוור הכחישה את העד שאמר עליה שהיא זינתה, כלומר

כל מה שמדובר כאן , ממילא. שעד אחד לא נאמן כאשר מכחישים אותו: הדף ס קידושיןשאמרו בגמרא במסכת 

 .   לא מכחישה את העד -זה רק במצב שהאישה, שלפי אביי העד נאמן
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כיון שהוא לא גירש , הוא חייב לשלם לה את כתובתה, באם הבעל יגרשה. הרי הוא חייב לגרשה

 . ות של שני עדיםפ עד"ואישה מפסידה כתובתה רק ע, פ שני עדים"אותה ע

 פ עד אחד אף ברצון"או ע, פסק שאישה שהעידה על עצמה שהיא נבעלה באונס או בשגגה הטור ,

 . באם בעלה ימות והיא תרצה להתחתן שוב, אך אסורה לכהן אחר, מותרת לבעלה

: שאישה שאמרה לבעלה, שאומרת נדריםהוא מן המשנה במסכת הביא שהמקור לדין זה י "הב

אינה נאמנת לאסור את עצמה על בעלה בלא , כלומר שהיא טוענת שאנסו אותה, "טמאה אני לך"

לכהן  ,והיא תרצה להינשא שוב, או תתגרש ממנו, אם אותה אישה תתאלמן מבעלה, עם זאת. ראייה

 . היא תיאסר לאכול בתרומה, אחר

ון שהבריות יאמרו כי, (ויאמרו שבניה אינם כוהנים כשרים) אמר שאין חשש שיוציאו לעז על בניה רבא

ולא יבואו להלעיז על בניה שהם , שבוודאי היא נאנסה לאחר שכבר בניה נולדו לה מבעלה הראשון

  . נולדו לה לאחר האונס

 שהיא נאנסה -כמו שלאותה אישה שהעידה על עצמה או עד אחד, ם"הרמבשלדעת , העירי "הב ,

 תהזאת משום שהרי היא הוד. לכהן כך אותה אישה אסורה גם להינשא, שהיא אסורה לאכול תרומה

 . האסורה על הכהן, והרי היא כחתיכת איסור' זונה'שהיא בגדר 

 שהיא לא , האישה אומרת לאחר שכבר בעלה מתשאם , ם וכתב"חלק על הרמבד "אולם הראב

אלא היא אמרה זאת לבעלה רק בכדי לגרום לו לגרש , התכוונה באמת לומר שבעלו אותה באמת

מוצקת ומוכחת שעל  טענהדהיינו שיש לה , ן הוא שאם הייתה לה קטטה עם בעלהאזי הדי, אותה

וממילא היא מותרת , הרי היא נאמנת -(אמתלא)=פיה ברור לנו שהיא רצתה להיפרד מבעלה 

גם , אולם בלי אמתלא טובה)ם שאסר לה בסתמא בכל מקרה "ודלא כדעת הרמב, להינשא לכהן

 (. אין היא נאמנת -ד מודה ש"הראב

 אף , שהרי ידוע שהבעל לא חייב לגרשה, וכתב שאין בדבריה כלום, ד"חלק על הראב המגיד משנה

ומשום כך ייתכן שהבעל ישמע את , (כיון שזה תלוי אם הוא מאמין לדבר)אם מדובר שהבעל הוא כהן 

, הפ עדות"כיון שהבעל לא חייב לגרש אותה ע. דבריה ובכל זאת לא יגרש אותה כי הוא לא יאמין לה

וממילא בכל מקרה אנו לא מאמינים לדבריה לגבי בעל , אין כוח בדבריה לחייב את הבעל לגרש אותה

   (. אמתלא)אף אם מדובר שיש לה טענה טובה , ם"כדברי הרמב, והרי היא אסורה לכהן אחר, אחר

 עליו , העיר שמה שהטור כתב שבכל מקרה אם הוא רוצה לחוש לדברי האישה או העד אחד י"הב

אלא אף בישראל שמותר ', זונה'זה לא דווקא בכהן שאסור ב, גרש אותה בכדי לצאת מן הספקל

פ עדותו של העד אחד "שהרי המקרה עם העיוור ששאל את שמואל אם לגרש את אשתו ע', זונה'ב

ובכל זאת היה משמע ששמואל אמר לו שאם הוא רוצה לחוש , אלא ישראל, לא משמע שהוא היה כהן

 . ת אשתושיגרש א -לעד

 אלא , ולא חילק בין אם מדובר שזאת אישה של כהן או של ישראל, כתב כן בסתמאם "כמו כן הרמב

 .הוא חייב לגרשה, כתב שבכל מקרה שהוא מאמין לדבריה

  מבלי לחלק אם זאת אישה של כהן או של ישראל, שיש להוציא אישהו "לקמן בסימן קטכמו כן הטור .  

 וכשהם הגיעו ליער הם , ה אחת שהלכה בדרך עם עוד שני יהודיםכתב שהיה מעשה באיש המרדכי

ואותה אישה , והשני ברח והתחבא, ואנס אותה ובא אחד מהם ותקף את האישה, ישבו לנוח מעט

 . ולא היו עדים על מעשה האונס, צעקה מבלי שאף אחד עזר לה
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אם היא  היא שואלת ועל כן, ואמרה להם שאנסו אותה ,רבותיו של המרדכיכ היא באה לפני "אח

הרי , מתוך שיכלה לומר שכלל לא נבעלה :משום שיש לה מיגו, התירו אותהורבותיו , מותרת לבעלה

 . היא נאמנת לומר שהיא נבעלה באונס ולא ברצון

זאת משום שבכך שהיא . אסורה -חלק על רבותיו של המרדכי ופסק שהיא אולם רבינו שמחה

וכיון שכך , הרי היא עברה על הדת שאסור לה להתייחד עמהם ,נתייחדה עם אותם שני אנשים ביער

וכיון שהיא טענה , י מיגו"וממילא אין אנו מאמינים לה שנאנסה ע, היא איבדה את הנאמנות שלה

אך מצד שני אנו לא מאמינים לה שזה היה , אנחנו מאמינים לה מצד אחד שבעלו אותה, שהיא נאנסה

 . ה ברצוןאלא אנו חוששים שמא זה הי, באונס

  הרי היא אסורה עליו, 78בבעילת אשתו 'ח פתוחפת'אמר שהוא מצא  פסק שאם הבעל הטוריד .

    . פ דעת רבי אליעזר"שפוסקת כן ע בכתובותהביא שהמקור לכך הוא מן הגמרא  י"הב

 פתח 'מדוע שאשתו תיאסר עליו בגלל שאמר שהוא מצא לה  :הגמרא הקשתה על דעת רבי אליעזר

ספק )ספקות בדבר  2הרי עדיין יש לנו , אף אם נניח שאשתו כבר נבעלה לאיש אחר והרי'? פתוח

 (: ספיקא

לאחר שהיא נתארסה לו ואז , לנו אם היא נבעלה כבר כשהיא הייתה ברשותו ספק: ספק ראשון. 1

ואז היא איננה נאסרת על בעלה , או שמא היא נבעלה עוד לפני שהיא התארסה לו, היא נאסרת לו

 בכך 

הרי עדיין יש לנו , אפילו אם תאמר שהיא באמת נבעלה לאחר שהיא כבר התארסה לו) :ספק שני .2

או שמא , ספק לנו אם היא נבעלה באונס בעל כורחה שאז היא לא נאסרת על בעלה( -ספק שני

 .  מדובר שהיא נבעלה מרצונה החופשי שאז היא נאסרת על בעלה

 וממילא אין , כשמדובר שבעלה הוא כהן, רה על בעלהרבי אליעזר אמר שהאישה אסו :עונה הגמרא

, שמא היא נבעלה לפני שהתארסה או לאחר שהתארסה(: הספק הראשון)לנו אלא רק ספק אחד 

עדיין היא , כי אף אם היא נאנסה, אינו משנה -שמא היא נבעלה באונס או מרצון -משום שהספק השני

שהרי אם היא נבעלה לאחר ) בבעילת פסול' נהזו'אסורה על בעלה הכהן כי בכל מקרה היא נעשית 

 . ('זונה'ועל כן היא נפסלת בביאת זר מדין , הרי כל העולם אסור עליה מדין ערווה, האירוסין

 שתהיה כשרה , כתבו שלכאורה מדוע שלא נאמר שאפילו אשת כהן שמצאו אצלה פתח פתוח 'התוס

ומדוע שנפגום , שהיא כשרה לכהונהזאת משום שנעמיד אותה על חזקתה הידועה מראש , לכהונה

נאמר פשוט שנשארה לה חזקת הכשרות שלה , חזקה זו מפני הספק ונאמר שהיא זינתה תחתיו

 ?לפני שהיא נכנסה לרשותו( שלא פוסל אותה)והיא נבעלה מאדם כשר , שהיא ראויה לכהונה

 וף שהייתה לה נעמיד אותה בחזקת הג, שאם כבר אתה רוצה להעמיד אותה על חזקתה ענו' התוס

רק לאחר שהיא כבר , וממילא נאמר שהחזקה הזאת נפגמה מאוחר, שהיא בתולה, מאז שנולדה

ולא נפגום את חזקתה ונאמר שהיא נבעלה בעבר הרחוק עוד לפני שהיא נכנסה , נכנסה לרשותו

דווקא שייך לומר שהחזקה תהיה ארוכה עד כמה , שהרי אם אתה רוצה לשמור על חזקתה, לרשותו

וממילא היא תהיה אסורה על בעלה מדין , וממילא נאמר שהיא נבעלה ברשותו של הבעל, יתןשנ

  . 'זונה'

                                                           
78

ועל כן כניסת השמש , הפתח של אותו מקום צר ודחוק .1: סימנים 2ידוע שלבתולה שנבעלת בפעם הראשונה יש  

רקמה )= מחמת קריעת קרום הבתולים שהינו קפל דק של קרום מוקוזי , יוצא ממנה דם בסוף הבעילה .2קשה מעט 

 הממוקם בפתח הנרתיק  ( דקה וורודה רירית הנועדה להגן על חלקי הגוף
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 מבלי שהיה שהות לאדם אחר , כתב שאם מדובר שהבעל קידש את אשתו ובעל אותה מיד י"הב

כיון , אשתו מותרת לו -הדין הוא שאפילו בבעל שהוא כהן', פתח פתוח'ואז הוא מצא , לבוא עליה

בטור וכן משמע . באמת נעשה בצורה טבעית ולא מחמת בעילה של אדם זר' פתח'ר לנו שהשברו

, משמע שאם הוא בא עליה מיד. לאחר זמןשכתבו שהיא אסורה לו במצב שהוא בא עליה  ם"וברמב

, אם לא מדובר שהבעל היה כל הזמן עם אשתו מאז הקידושין ועד הבעילה, כמו כן. היא מותרת לו

וידוע להם שהיא לא נבעלה , ני עדים שמעידים על כך שהיא לא זזה מתחום ראייתםאך היו עימה ש

 . הרי היא מותרת לבעלה הכהן, אפילו אם זאת אשת כהן, לאחר

 לעניין , "נאנסתי משארסתני"או , "מוכת עץ אני: "כתב שהאישה נאמנת לומר לבעלה משנה המגיד

 . מנה כדין בתולה בכתובה 222שיהיה מגיע לה 

 שהאישה גם נאמנת להתיר את עצמה לבעלה באם היא תתן  שיש מפרשים הביאיד משנה המג

כיון )וכל מה שאמרו שהבעל נאמן לאסור אותה עליו , 79'פתח פתוח'טענה טובה מדוע בעלה מצא 

זה רק במצב שהיא מכחישה כנגדו וטוענת שהיא לפני הבעילה עימו הייתה , (שלא מאמינים לה

פתח 'שכיון שהוא טוען שמצא , שאז אין היא נאמנת כנגדו, בתולים שלםבתולה שלימה עם קרום 

ן "הרמבהמגיד משנה כתב שכן היא דעת . ואין אחר יכול להתירה לו, מצידו היא אסורה עליו' פתוח

 . א"והרשב

 רק במצב ' פתח פתוח'האישה נאסרת על בעלה באם הבעל טוען שמצא ל "כמו כן לדעה הנ

אך טוענת , אולם אם האישה מודה שנבעלה, והיא לא מכחישה אותו, שהאישה שותקת לעומתו

 . הרי היא מותרת', מוכת עץ'או שהיא טוענת שהיא , שאנסו אותה לפני שהיא התארסה לבעלה הכהן

 ואז אפילו באונס היא , כגון שבעלה כהן)שאם מדובר שיש לנו רק ספק אחד  אולם יש שחלקו ופירשו

הרי היא אסורה על , (א שמא היא נבעלה לפני האירוסין או לאחריהםוכל הספק הו, נאסרת על בעלה

. ('מוכת עץ'שאין זה משנה לנו אם היא טוענת שהיא ) ואין משגיחים כלל במה שהיא טוענת, בעלה

 הטורהמגיד משנה כתב שנראה שכן היא דעת 

 הוא שמא היא מדוע במציאות שבעלה הוא כהן אנו אומרים שאין כאן אלא ספק אחד ו: שאל א"הרשב

כיון שהספק אם זה היה באונס או ברצון לא משנה בכהן שהוא אסור )נבעלה לפני או לאחר האירוסין 

כיון שבאו ' פתח פתוח'שמא הבעל מצא : והרי לכאורה יש לנו ספק נוסף בדבר והוא, (אף באנוסה

הייתה מוכת עץ  ומדוע לא החשיבו ספק זה שמא היא בכלל, עליה אך יכול להיות שמא היא מוכת עץ

 ?כספק נוסף

ואין זה , ממילא אין אנו חוששים לדבר, כיון שהתופעה של מוכת עץ היא תופעה לא מצויה :תירוץ

 . נכנס לנו בכלל בתור ספק

 יא שהרי ה, את דיני הסוטה האסורה לבעלה כל עוד שהיא לא שתתה ם"פ הרמב"הטור פסק ע טו

שכל אישה שקינו לה והיא , ם בהלכות סוטה"ברמב נתבאר. 'זונה'ספק רה לבעלה הכהן מדין אסו

 .הרי היא אסורה על בעלה בין אם בעלה הוא כהן או ישראל, נסתרה ולא שתתה את המים המרים
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כיון , הרי היא נאמנת, אך היא טוענת שזה לא מחמת זנות, אם היא מודה שלא היו לה בתולים בעת הבעילה 

אלא שהוא מסופק בדבר שמא היא זינתה , ו מחמת שזינתה תחתיושהבעל לא טוען בוודאות שאשתו אסורה עלי

מתקבלת יותר מטענת הספק שלו שמא היא , ולכן טענתה שהיא טענת וודאי', פתח פתוח'תחתיו לאחר שהוא מצא 

 ". ברי עדיף -ברי ושמא"פ הכלל ש"ע, זינתה תחתיו
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 שאם מתו בעליהן של אותן נשים סוטות מבלי שהן שתו את המים המריםפסק  הטורש כתבי "הב ,

 .ולם להינשא לכהןהרי הן אסורות לעהדין הוא ש, ובעליהן לא גירשו אותן

  שאם נמצאה אישה שקינו לה ובכל זאת היא נסתרה עם אדם זר ושהתה עימו  סוטהמבואר במסכת

כלומר , (ביתה-)הרי היא אסורה לבעלה , (זמן המספיק לבעילה)בבית הסתר בכדי זמן טומאה 

כל , א כהןוכמו כן הרי היא אסורה לאכול בתרומה באם בעלה הו, שאסור לו לקיים עמה יחסי אישות

 . י שתייתה מים מרים"עוד שלא התברר הדבר ע

 משום שהבעל מסיבה , הביאה שישנם מקרים שבהם בית הדין מקנא לאישה הגמרא במסכת סוטה

: ואין הוא יכול לומר לה, (וגם לא יכול לדבר)אישה שבעלה נתחרש : כמו, כלשהיא לא יכול לעשות כן

ישה שבעלה היה חבוש בבית הכלא ולא יכול לבוא או א, או אישה שבעלה נשתטה". אל תסתרי"

 . אליה ולומר לה שלא תיסתר

 זה רק לעניין זה , בית הדין מקנא לעיתים במקום הבעלכל מה שאמרה ששם הגמרא שי הביא "הב

ולעניין להפסיד את  ,שאותה אישה תהיה פסולה לכהונה ומעתה היא לא תוכל להינשא לכהן

אין בכוח  אולם ,בעלה משום שנמצא שהיא לא התנהגה כשורהשהיא לא תקבל אותה מ, כתובתה

שזה יש רק בכוחו של , בית הדין להעלות אותה לבית המקדש ולהשקות אותה את המים המרים

 .  הבעל לעשות מדין התורה

  פעמים עניין הטומאה אצל האישה סוטה 3שבתורה הוזכר הגמרא שם מביאה: 

 "נטמאהוהיתה אם ". 1

 "נטמאהתו והיא וקינא את אש". 2

  "ונטמאהאשר תשטה אשה תחת אישה ". 3

 :איסורים בהם אסורה האישה 3בכדי ללמד אותנו על 

 כיון שהיא נטמאה והרי היא אסורה לו, בעלההאישה הסוטה אסורה על . 1

 שבעל אותה באיסור הבועלהאישה הסוטה אסורה על . 2

 שהייתה נשואה לכהן  אם היא כוהנת או, תרומההאישה הסוטה אסורה לאכול . 3

 . היא גם אסורה להינשא לכהן או לאכול בתרומה, פשוט שבכל מצב שהיא אסורה לבעלה

  שאם יצא קול בעיר על אישה שהיא זינתה עם אדם , הביאה בשם רבא גיטיןטז הגמרא במסכת

ור אין אנו חוששים לכך לאס, (עבד או אדם שאסור עליה באיסור כרת, כגוי) שפוסל אותה לכהונה

שמן הסתם ראו , רבא תירץ בטעם הדבר. אלא הרי היא מותרת לכהן ככל אישה כשרה, אותה לכהן

, ולא מדובר שהיא זינתה ממש ("דדיה בין לה מיעך או בשוק ששיחקה" :י"רש) בה רק מנהג פריצות

  . ומתוך כך יצא עליה קול שקרי האומר שהיא זינתה ממש

 או שהיא באה לפנינו , עלת אך לא ידוע למי היא נבעלהפסק שפנויה שראו אותה נבהטור יח -יז

הרי היא : הדין, והיא טוענת שהיא נבעלה לאדם כשר, כשהיא מעוברת כבר ולא ידוע מי האבא

 . לכל עניין בכהונה, וכמו כן בתה כשרה, נאמנת

  האומרתכתובות הוא מן המשנה במסכת המקור לכך : 
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, פן שאנו חוששים או שיודעים בוודאי שהיא נבעלה לובאו, שראו אותה מדברת עם אדם אחדפנויה 

, 80שאותו אדם הוא איש כשר וכהן: ואמרה להם? האם אותו פלוני הוא אדם כשר או פסול: ואמרו לה

 :נחלקו התנאים האם אותה פנויה נאמנת לנו בדבריה. וממילא אין הוא פוסל לכהונה בביאתו

, מר היא נאמנת עלינו לומר שהיא נבעלה לאדם כשרכלו. נאמנת :אומרים אליעזר ורבי גמליאל רבן

 . ומשום כך היא כשרה להינשא לכהן

והיא עומדת בחזקת , זה משום שאנו מעמידים אותה על חזקת הכשרות שלה, טעמו של רבן גמליאל

בגלל שלנו יש ספק שמא , ועל כן אין לנו להוציא אותה מחזקת הכשרות שלה, כשרות להינשא לכהן

 . 81פסולהיא נבעלה ל

או לשאר פסול ) 82ולממזר לנתין בעולה בחזקת זו הרי אלא ,חיין אנו מפיה לא :אומר יהושע' ר

 . שנבעלה לכשר ולא לפסול לדבריה ראיה שתביא עד ,(שפוסל את האישה הכשרה בביאתם

 שם הביאה מקרה נוסף המשנה : 

, האם היא נבעלה לאדם כשר ושאלו אותה, ולא ידוע לנו מי בא עליה, שהייתה מעוברת מזנות פנויה

. כלומר שהוא אדם מיוחס וכשר שאינו פוסל בביאתו, התעברתי מאדם כשר והוא כהן: ואמרה להם

 : שוב נחלקו התנאים במשנה האם אותה אישה נאמנת לנו בדבריה

  נאמנת :אומרים אליעזר ורבי גמליאל רבן

 ראיה שתביא עד ,ומממזר מנתין ברתמעו בחזקת זו הרי אלא ,חיין אנו מפיה לא :אומר יהושע רבי

  לדבריה

 נאמנת בדבריה -וממילא אותה פנויה, הגמרא פסקה שהלכה כרבן גמליאל . 

  ה מביאה זופנוישנולדה ל הבתנחלקו האמוראים בגמרא מה דינה של: 

, כיון שהוא מאמין לה לדבריה שנבעלה לאדם כשר, לדברי רבן גמליאל המכשיר את הפנויה :יוחנן' ר

 . ועל כן גם הבת שלה ראויה להינשא לכהן, אף את הבת שלה מכשירהוא 

הוא מודה שהבת , לדעת רבן גמליאל שמכשיר את הפנויה (יוחנן וסובר' חולק על ר) :רבי אלעזר

 . מלהינשא לכהן פסולהפ "שלה עכ

 יוחנן' י הביא שהפוסקים פסקו כר"הב .  
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מת הוא הדין אם אמרה שאותו פלוני הוא אך בא, רק כדוגמא לאדם כשר' כהן'נקטה שאותו פלוני הוא  המשנה 

 .  ישראלי כשר

81
 בסיוע חזקת הכשרות שלה, שלה שנבעלה לאדם כשר' ברי'שהנאמנות שלה כאן היא מדין טענת ה יש אומרים 

 "  עד אחד נאמן באיסורין"שהנאמנות שלה היא מדין ש יש אומרים

82
בכדי להשמיע , אף שרוב העולם הם גויים, "גוי" ולא נקטה, "נתין וממזר"העיר שהמשנה נקטה  א"בתוספות רעק 

שהרי רוב העולם הם לא , פ שהם אינם אלא מיעוט בעולם"אע, שאנו חוששים אפילו לביאת נתין וממזר, לנו רבותא

 . נתינים וממזרים
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 שפנויה הלכה כרבן גמליאל אחד ש מצדכ הקשתה מכך ששמואל אמר לרב יהודה "הגמרא אח

 ומצד, נאמנת לומר שהיא נבעלה לאדם כשר אף אם רוב האנשים שיכלה להיבעל להם הם פסולים

שני הוא אמר לו שיש להאמין לפנויה רק כשרוב האנשים שהיא הייתה עלולה להיבעל להם הינם 

 . כשרים

 הגמרא תירצה שיש כאן חילוק בדין: 

אלא אם כן ידוע לנו שרוב , פ טענתה לאדם כשר"לישא פנויה שנבעלה עאין להתיר לכהן  -לכתחילה

 האנשים שיכלה להיבעל להם הם כשרים

אף אם רוב האנשיפ שיכלה , להינשא לכהן, יש להתיר לפנויה שטוענת שנבעלה לכשר -בדיעבד

   כיון שבדיעבד אנו סומכים על רבן גמליאל שמכשיר אף ברוב פסולים, להיבעל להם הם פסולים

 אמר שהיה מעשה שילדה אחת ירדה למלאות מים מן יוסי ' רמביאה ש המשנה במסכת כתובות

 . ועתה התעורר לנו ספק האם היא נפסלה לכהונה שמא בעל אותה אדם פסול, ואנסו אותה, המעיין

 ובנותיהם , אמר במשנה שאם מדובר שרוב אנשי העיר הם אנשים כשרים יוחנן בן נורי' ר

כיון , הדין של הילדה שנאנסה הוא שמותר לה להינשא לכהונה,רות להינשא לכהונהואלמנותיהם מות

 . שאנו הולכים אחר הרוב שמן הסתם האנס היה אדם כשר וממילא היא לא נפסלה לכהונה

 יוחנן בן נורי מכשיר את הילדה הזאת להינשא ' מביאה שרבא אמר לרב נחמן שמה שר הגמרא שם

 ? כמי הוא סובר, כשרים מפני שיש רוב אנשים, לכהונה

אז לא מובן , שפנויה נאמנת לומר על עצמה שנבעלה לאדם כשר, נאמר שהוא סובר כרבן גמליאלאם 

והרי אף אם הם , מדוע רבי יוחנן התיר לילדה להינשא לכהונה רק כשרוב האנשים שם הם כשרים

 . כשיר בכל מקרהכיון שאנו פוסקים כרבן גמליאל שמ, עדיין יש לנו להכשיר, יהיו פסולים

אז לא מובן מדוע , נאמנת לומר שנבעלה לכשר אינהשפנויה , נאמר שהוא סובר כרבי יהושעואם 

הרי לפי רבי יהושע היא בכל מקרה לא , פ המשנה"אותה פנויה תהיה נאמנת ע, כשיש רוב כשרים

  . עד שתביא ראיה לדבריה, אצלהנאמנת אף אם רוב כשרים 

 באמת המשנה שלנו הולכת בשיטת רבי יהושע: ך אמר רב יהודה אמר רבכ: אמר לו רב נחמן לרבא ,

כיון , ובכל זאת רבי יוחנן בן נורי הכשיר את הילדה שנאנסה לכהונה, שפוסל אף כשיש רוב כשרים

 . כמו שנבאר לקמן, ולא רוב אחד בלבד, סוגי רוב 2שמדובר במשנה שלנו שיש 

  ובאותו יום באו שיירות רבות של סוחרים , בציפורימדובר שאותה ילדה נאנסה ביום השוק שהיה

יש . וממילא ייתכן לומר שהאנס היה מאחד הסוחרים הללו, (קרונות)=ממקומות שונים בעגלות 

כיון שמדובר , שמדובר שאותה ילדה כשרה לכהונה, להעמיד כמו שהעמיד רבי אמי את המשנה שלנו

 :סוגי רוב 2שיש כאן 

 ינם אנשים כשריםרוב בני העיר ציפורי ה. 1

 רוב הסוחרים שהגיעו ביום השוק היו אנשים כשרים . 2

מותר לה  -ם מגיעיםזאת בדומה למה שאמר רבי ינאי שכאשר אנסו אישה ביום השוק כאשר הסוחרי

  .וכדלעיל' רוב' 2כלומר כשיש , להינשא לכהונה

 אנשי העיר ציפורי  אף שרוב, כ אמרה שאם ברור לנו שאחד מאנשי ציפורי אנס אותה"אח הגמרא

ואין לנו , שהוא ספק פסול בכל זאת דין הוולד כשתוקי ,ביום השוק והגיעו סוחרים מבחוץ ,כשרים
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כיון שכאשר ידוע , בכל זאת יש לנו לאסור, בא מן הרוב הכשרשידוע לנו שהבועל פ "עשא, להכשיר

כי הרוב של אנשי העיר , לנו בוודאות שהבועל הגיע מציפורי עצמה הרי זה רק כרוב אחד ולא שניים

לנו עקב הידיעה שהבועל בא מציפורי וממילא זה כמות שאין לנו כאן  לא נצרך -שבאו מבחוץהכשרים 

 . אלא רק רוב אחד בלבד

 פ רוב של בני עיר "כ הביאה שרב דימי בשם זעירי אמר שניתן להכשיר את האנוסה ע"הגמרא אח

אם , לדוגמה. שבאו מבחוץ והם אנשים כשרים נשיםבתנאי שיש שם גם רוב של סייעת א, כשרים

וגם רוב של אנשים שבאו , כאשר יש שם גם רוב של בני עיר כשרים, מדובר שאנסו אותה ביום השוק

 . בשיירה מחוץ לעיר

 ואלא יש צורך בדווקא שיהי, לא ניתן ללכת אחר רוב בני העיר או אחר רוב בני השיירה בלבד, אולם

  .83לנו שני סוגים של רוב

 והוא מפני שמעיקר הדין , ואין מועיל רוב אחד, הגמרא מנמקת מדוע יש צורך דווקא בשני סוגי רוב

מפני שאותם , כלומר". ניידי"בגלל שיש להם גדר של , באמת היה לנו להסתפק ברוב סייעה בלבד

 פ"ממילא יש לנו לדון אותם ע, אלא הם נעים ממקום למקום, אנשי הסיעה אינם קבועים במקומם

אין לנו ללכת , כיון שהם קבועים במקומם, ברוב בני העיר, אולם". כל דפריש מרובא פריש"הכלל של 

 . "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי"פ הכלל של "אחר הרוב אלא יש לנו ללכת ע

וממילא הבועל נשאר , הגמרא מעמידה במצב שהאישה הנאנסת בעיר הלכה למקומו של הבועל]

אולם אם היה ". כמחצה על מחצה דמי -כל קבוע"פ הכלל של "יש לנו לדון ע ועל כן, במקום קביעותו

כל "פ הכלל של "ע, באמת היה לנו ללכת אחר הרוב, מדובר שהבועל היה בא למקומה של הנבעלת

 ."([מרובא פריש -דפריש

 ,פ הרוב של בני הסיעה הכשרים"ע, כיון שאם נתיר להכשיר אישה שאנסו אותה מחוץ לעיר, דא עקא

 -יש להכשירה באם רוב בני העיר, אנשים יטעו לחשוב שגם אם נמצא שאנסו אישה בתוך העיר

אין , כיון שהאנשים בה קבועים, אך כאמור אמרנו שבעיר עצמה. כיון שיש ללכת אחר הרוב, כשרים

אלא יש לנו ללכת אחר הכלל של כל קבוע כמחצה ', כל דפריש מרובא פריש'לנו ללכת אחר הכלל של 

, גזרו חכמים אף על רוב הסיעה, כיון שאנשים יטעו לדמות בין בני עיר לסיעה, ממילא. מחצה דמיעל 

 . בכדי שלא יבואו להתיר בבני העיר

  אלא היה די ברוב אחד , סוגי רוב 2הגמרא למעשה מוכיחה שבאמת מצד הדין לא היה לנו להצריך

  'עשו מעלה ביוחסין'אך כיון שחכמים , ירכמו שמצינו בכל התורה כולה שדי בסוג רוב אחד בכדי להכש

וממילא יש צורך , שחכמים החמירו לעניין היוחסין בהיתר האישה והוולדות שלה לכהונה, כלומר)

  . סוגי רוב בדבר 2על כן למעשה אין לנו להקל אלא רק אם יש לנו , (בשני סוגי רוב

 רוב בכדי להכשיר את האנוסה  פסקו כדעת הגמרא שיש צורך בשני סוגי ש"ם והרא"הרמב, ף"הרי

 . לכהונה
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א כך שהבועל ב, כגון שאנסו אותה שלא ביום השוק, יכול להיות מצב בו יש לנו רק רוב של בני העיר הכשרים 

 . כנראה רק מן העיר

 . כגון שאנסו אותה מחוץ לעיר, כמו כן יכול להיות מצב בו יש לנו רק רוב של סייעה

אך אין הולכים אחר , למסקנה יש להבין בדברי רבי חנינא שיש ללכת אחר רוב העיר בתנאי שיש שם גם רוב סיעה

 . רוב העיר בלבד וכל שכן שאין הולכים אחר, רוב סיעה בלבד בלי שיש שם גם רוב עיר
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 שהכשיר  84הביא שנחלקו הראשונים בביאור הגמרא כדעת מי סובר רבי יוחנן בן נורי במשנהי "הב

 :את האנוסה לכהונה

שמאמין לדברי האישה אף אם מדובר שרוב האנשים , כרבן גמליאל -ש"ם והרא"הרמב, ף"הרי

ולא היה צורך בשני סוגי , מליאל היה כבר די ברוב אחדפ רבן ג"אף שע. שיכלו לבוא עליה הם פסולים

כיון שהגמרא פסקה שהלכה היא כרבן , ל היו מוכרחים להסביר כן"י שהראשונים הנ"הסביר הב, רוב

כ "ואח, שפנויה ומעוברת נאמנת לומר שנבעלה מאדם כשר( כך פסק רב יהודה בשם שמואל)גמליאל 

שאותה ילדה שאנסו אותה , יוחנן בן נורי' פ ר"סי עיו' שהלכה כרהגמרא פסקה , בהמשך הגמרא

 :ממילא יוצאת לנו סתירה בדבר. פ שני סוגי רוב"יכולה להינשא לכהונה ע, במעיין

 מצינו שהלכה כרבן גמליאל שדי אף ברוב אחד להכשיר לכהונה -מצד אחד

 וב להכשיר לכהונהיוחנן בן נורי שיש צורך בשני סוגי ר' פ ר"מצינו שהלכה כרבי יוסי ע -מצד שני

בכדי שלא תהיה סתירה בין ) הראשונים יישבו שוודאי רבי יוחנן בן נורי סובר כרבן גמליאלעל כן 

 :ההלכות

 וכרבי יוסי אליבא דרבי יוחנן בן נורי, יש צורך בשני סוגי רוב -לכתחילה

   כדעת רבן גמליאל שמכשיר אף ברוב אחד , מספיק רוב אחד -בדיעבד

אף אם מדובר , הסובר שאין האישה נאמנת לומר שהיא נבעלה לאדם כשר, שעכרבי יהו -י"רש

שאם , רבי יהושע מודה לרבי יוחנן בן נורי, עם זאת. כשרים -שרוב האנשים שיכלו לבעול אותה

 :כלומר, יש להתיר לה להינשא לכהונה, מדובר שיש שני סוגי רוב

 נאמנת -רובסוגי שני  .בלא נאמנת        -רוב אחד. א

 בדינה של האישה שיש לנו ספק שמא היא נבעלה לפסול חילקן "הרשהביא  ש"הרא: 

  -('ברי'טענת )במצב שהיא טוענת שברור לה שנבעלה לכשר . א

וכיון שכך , דהיינו שרוב האנשים שיכלו לבוא עליה הינם כשרים. יש צורך ברוב כשרים -לכתחילה. 1

ועל כן יש להאמין , ממילא הבועל היה אדם כשרו', מרובא פריש -כל דפריש'אנו תולים לומר ש

 . לטענתה שנבעלה לאדם כשר

אף אם מדובר שרוב האנשים שיכלו לבוא עליה , כלומר. בלי רוב כשרים כללנאמנת אף  -בדיעבד. 2

שאנו פוסקים זאת משום  ,בכל זאת היא נאמנת לומר על עצמה שנבעלה לאדם כשר, הינם פסולים

. שלא נאמר לה לצאת ממנו בדיעבד, כל זה בדיעבד אם כבר נישאה לכהן אך כאמור. ליאלכרבן גמ

לא תהיה לו , ם נחמיר על הוולד ונאמר שהוא ספק ממזרכיון שא, כמו כן העובר שלה כשר בדיעבד

     .(חוץ מגיורת) עם מי להתחתן תקנה

הבועל היה  שמא -'שמא'טענת )כגון שהיא שותקת או לא יודעת , במצב שהיא לא טוענת כלום .ב

  -(כשר

  -בין לכתחילה ובין בדיעבד
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כיון , ואין הוא מייצג דעה שלישית, נראה לומר שרבי יוחנן בן נורי סובר כדעת רבן גמליאל או כדעת רבי יהושע 

 . מן הסתם היו מביאים אותו כבר לעיל במחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע, שאם הייתה לו דעה עצמאית
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 אסורה להינשא לכהונה -אין רוב כשרים. 1

 אסורה להינשא לכהונה -יש רוב כשרים אצלה .2

 מותרת להינשא לכהונה  -יש שני סוגי רוב כשרים אצלה .3

 ש וכתב"ן והרא"חלק על הרם "הרמב: 

 :במצב שהיא טוענת שנבעלה לכשר. א

 ורך בשני סוגי רוב בכדי להכשירה ולהתיר לה להינשא לכהןיש צ -הלכתחיל. 1

, כיון שהיא טוענת שנבעלה לכשר, הרי היא נאמנת בדבר, אף אם אין אפילו רוב אחד -בדיעבד. 2

     .אף ברוב פסולים אצלה, שהאישה נאמנת לומר על עצמה שנבעלה לכשר, פ רבן גמליאל"וזאת ע

 :טוענת שנבעלה לכשר לאבמצב שהיא  .ב

 תצא אפילו בדיעבד -אין רוב כלל או יש רוב אחד של כשרים. 1

  מותרת לבעלה  -יש שני סוגי רוב של כשרים. 2

 

 

 שני סוגי רוב יש רוב אחד אין רוב כלל 

 ם"הרמב ן"ר, ש"רא ם"הרמב ן"ר, ש"רא ם"הרמב ן"ר, ש"רא טוענת

לא  -בדיעבד

 תצא

לא  -בדיעבד

 תצא

די ) מותרת לכתחילה

 ברוב אחד

 (לכתחילה

בדיעבד לא תצא 

כי לכתחילה צריך )

 (שני רוב

 מותרת לכתחילה מותרת לכתחילה

 ם"הרמב ן"ר, ש"רא ם"הרמב ן"ר, ש"רא ם"הרמב ן"ר, ש"רא לא טוענת

 בדיעבד לא תצא מותרת לכתחילה תצא תצא תצא תצא

 (י לקמן"כ הב"כ)

 

 לא מדובר , אנסו אותה במעייןכיון שבמשנה שלנו במקרה של הילדה ש: ם"על הרמב תמה ן"הר

והגמרא לא חילקה בין לכתחילה ובין , ואמרנו שבכדי להכשירה יש צורך בשני סוגי רוב, שהיא טוענת

בכל זאת יש צורך בשני סוגי , שנבעלה לכשרם שכאשר האישה טוענת "אם כן מניין לו לרמב, בדיעבד

 ? (די ברוב אחד לכתחילה, טוענתכשהיא , ן"ש ולר"שהרי לרא)רוב לכתחילה ולא די ברוב אחד 

 המשיך ואמר שאומנם הגמרא אמרה שלמעשה יש להחמיר ואין להכשיר את האישה שטוענת ן "הר

אך הגמרא לא התכוונה לומר שנצריך גם כאן שני סוגי , עד שיהיה רוב כשרים אצלה, שנבעלה לכשר

גי רוב אפילו כשהאישה ם הצריך שני סו"ואם כן לא ברור מדוע הרמב, אלא די ברוב אחד, רוב

 ? טוענת

 נבעלה לכשר ויש רק רוב אחד היא ש לא סביר לומר שיש לגזור אף כשהאישה טוענתכתב ש ן"הר

כגון ', קבוע'במצב של  שמא יבואו להכשיר אף, רובסוגי שלא תהיה נאמנת אלא רק בשני , של כשרים
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ואין לנו ' צה על מחצה דמיכל קבוע כמח'וממילא שייך לומר , שהאישה הלכה למקומו של הבועל

 .וממילא נחמיר לומר שהיה תהיה נאמנת רק בשני סוגי רוב , ללכת אחר הרוב

  ן"הרהיא כדעת  א"ן והרשב"הרמבכתב שדעת הרב המגיד .   

 (אף כשהאישה טוענת שנבעלה לכשר, שהצריך לכתחילה שני סוגי רוב) ם"הרמבכתב בדעת  י"בה ,

רי התכוון להכשיר את אותה הילדה כשבדקו אותה והיא טענה ם הבין שרבי יוחנן בן נו"שהרמב

כדעת מי סובר רבי : לא מובן מה רבא שואל את רב נחמן, שאם לא כן, ואמרה שהיא נבעלה לכשר

 רבן גמליאל ורבי יהושעשהרי מה השייכות של רבן גמליאל ורבי יהושע לכאן שהרי , יוחנן בן נורי

וכאן בילדה שנאנסה במעיין מדובר , אותה למי היא נבעלה ושאלו מדברים במצב שבדקו את האישה

בין דבריו של רבי יוחנן בן נורי לדבריהם של רבן גמליאל  ואם כן מה הקשר בכלל, שלא שאלו אותה

 ? ורבי יהושע

, דיבר במציאות שבדקו את הילדה שנאנסה במעייןעל כורחך לומר שגם רבי יוחנן בן נורי , מחמת כן

אף אם , התכוון לומר שיש צורך לכתחילה בשני סוגי רוב בכדי להכשיר את האישהרי יוחנן בן נו' ור

מה שאמרנו בדעת רבן , ממילא. מחמת שעשו מעלה ביוחסין, מדובר שהיא טענה שנבעלה לכשר

 :הכוונה היא, שיש בדבריו דין לכתחילה ובדיעבד, גמליאל

 טוענת שנבעלה לכשראף אם מדובר שהאישה , יש צורך בשני סוגי רוב -לכתחילה

 הרי היא נאמנת , אף בלי רוב כלל -בדיעבד

האם מדובר שבדקו את הילדה שנאנסה והיא , יוצא לנו שנחלקו הראשונים בהבנת הגמרא לפי זה)

, ן"ר, ש"רא)שמא מדובר שלא בדקו אותה והיא לא טענה כלום  או, (ם"רמב)טענה שנבעלה לכשר 

 ( א"רשב, ן"רמב

 צד ניתן לומר שבכדי להשוות בין ההלכה של רבי יוסי אליבא דרבי יוחנן בן נורי כי: י"קושייה של הב

תירץ רב יהודה שמדובר במצב שיש רוב שיירה מבחוץ שהגיעה ביום , לבין ההלכה של רבן גמליאל

 ? השוק

 אם רבן גמליאל מכשיר את האישה שאמרה שנבעלה לכשר אף כשיש : הרי מתחילה היה קשה לנו

פ "אם כן כיצד אנו רוצים לומר ע, ואילו רבי יוחנן בן נורי מצריך רוב כשרים אצלה, להרוב פסולים אצ

והרי הקושיה רק תגדל כיצד הפסיקה של רבן , פ רבי יוחנן"רב יהודה שיש צורך בשני סוגי רוב ע

 ? גמליאל ושל רבי יוסי אליבא דרבי יוחנן דומות זו לזו

 רב יהודה תירץ שמדובר שהמעשה שהכשירו את י כתב שנראה לומר שכאשר "הב :י"תירוץ הב

הוא התכוון לומר , זה היה ביום השוק כאשר שיירות של אנשים כשרים הגיעו מבחוץ, הילדה לכהונה

 .'מעלה ביוחסין'שהכל משום שחכמים עשו 

 :אלא שיש חילוק בדין, שבאמת רבי יוחנן בן נורי סובר כרבן גמליאל דהיינו

כיון שאישה , אף אם רוב פסולים אצלה, נאמנת לומר שנבעלה לכשרבאמת האישה  -מצד הדין. א

 . וממילא היא מותרת מעיקר הדין לכתחילה לכהונה, נאמנת על עצמה

וזאת , שני סוגי רוב כשרים אצלההאישה נאמנת רק אם יש  -מצד שחכמים עשו מעלה ביוחסין. ב

  רוב סייעה מבחוץ  . 2רוב עיר . 1: שאז היה, פ מה שאמר רב יהודה שהמעשה היה ביום השוק"ע
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 אף אם היא כבר נישאה, סובר כאמור שאם מדובר שהאישה לא טוענת שנבעלה לכשר ם"הרמב ,

כיון שכל מה שרבן . סוגי רוב כשרים אצלה בשעת המעשה 2כל עוד שלא היו , עליה לצאת מבעלה

אך אם מדובר שהיא  ,זה דווקא כשבדקו את האישה והיא אמרה שהיא נבעלה לכשר, גמליאל הכשיר

  .  לכתחילה אין לה להינשא לכהן, לא טוענת כך

  ם שאפילו אם מדובר שיש "שמשמע מדקדוק לשון הרמב ,ם"בדעת הרמבוכתב  י"הבעוד הוסיף

כיון שמצב שהאישה , טוענת  בכל זאת לא תינשא לכתחילה כל עוד שהיא לא, אצלה שני רוב כשרים

, אינו עדיף על מצב שהיא טוענת שנבעלה לכשר, רוב כשרים לא טוענת שנבעלה לכשר ויש לה שני

 . לא תצא -אך בדיעבד, שכבר אמרנו שבמצב כזה לא תינשא לכתחילה, אך יש לה רק רוב אחד

 פ הגירסה האומרת שאם מדובר"פסק ע שהטורכתב  י"הב: 

הכשר  פ הרוב"וע, כיון שהבועל פרש מן הרוב, מותרת להינשא -שהבועל בא למקומה של האישה

  .יש לנו להכשיר אותה לכהונה

פ "וע, כיון שהבועל נשאר קבוע במקומו, אסורה להינשאהרי היא  -שהאישה באה למקומו של הבועל

אנו רואים כאילו לפנינו מחצית מן האנשים כשרים , "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי"הכלל של 

  .'עקבו'כי כך הדין בדין , אף אם יש רוב כשרים, ומחצית פסולים

 לא "אין לגרוס  ם"א והרמב"הרשב, 85התוספות, א"הריטב, י"רשכתב שלפי הגירסה של י "הב

שלפי גירסתם יש לגזור ולאסור אפילו , כלומר". דקאזלא איכא"אלא , 86"דקא אזלא איהי צריכא

אף שבמצב שהבועל עוקר ממקומו יש . כשידוע לנו שהבועל עקר ממקומו והלך למקומה של האישה

אך כיון שיש לנו חשש שמא גם במצב שהאישה היא זאת שתלך , רה ללכת אחר הרוב הכשרלנו לכאו

 . על כן יש לגזור בכל מקרה,נחשוב בטעות שיש ללכת אחר הרוב , למקומו של הבועל

 פ הכלל "כיון שהוא קבוע במקומו יש לנו לפעול ע, במצב שהאישה הולכת למקומו של הבועל, כידוע

אנשים . וממילא לחוש אף במקרה שהבועל הוא מן המיעוט, "מחצה דמיכל קבוע כמחצה על "של 

כיוון , עלולים לטעות ולחשוב שכמו שבמצב שהבועל הולך למקומה של האישה יש ללכת אחר הרוב

, אך כאמור, כך יש לנו ללכת אחר הרוב אף כשהאישה הלכה למקומו של הבועל, שהוא עקר ממקומו

כיון , שמא הוא פסול, הרי היא אסורה, לכה למקומו של הבועלכיון שאם האישה ה, אין הדין כן

   ". כל קבוע כמחצה על מחצה דמי"ו, שהבועל קבוע במקומו

 או כשרים ברוב אפילו הילכך קבוע ל"וה אצלו היא שהולכת יש איכא מאי)הביא גירסה נוספת י "רש 

 . אך דחה אותה( ידימ למיגזר דליכא אכשרה רובי תרי ומשום פסיל סיעה רוב או העיר רוב

 בכל זאת יש צורך בשני סוגי , כתב שאף אם ידוע לנו שהבועל הלך למקומה של האישה א"הריטב

אזי אין צורך , שאם מדובר שידוע לנו שהבועל הלך למקומה של האישה ולא כמו מי שפירש, רוב

ני סוגי רוב זה רק וכל מה שצריך ש, כיון שאם הבועל עקר ממקומו הרי הוא מן הרוב, בשני סוגי רוב

 . כשלא ידוע אם האישה הלכה למקום הבועל או הבועל הלך למקום האישה

 הסיעה רוב . 2 (קבועים במקומם) רוב העיר. 1: סוגי הרוב 2כתב שיש ללכת אחר  א"גם הרשב

אם מן העיר או מן )אך כל זה רק אם לא ידוע לנו מהיכן הבועל פירש , (ניידים ממקום למקום)

                                                           
85
 "לגבייהו איהי אזלא דילמא: "הכיון שגרסו בדומ, סוברים כמותם 'שהתוסכן נראה  

86
 -וכיון שכל דפריש, כיון שהוא עקר ממקומו, יש להתיר כשהבועל הלך למקומה של האישה, שכאמור לפי גירסה זו 

 . יש לנו ללכת אחר הרוב הכשר, מרובא פריש
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וכן , הרי היא אסורה לכהונה, אם ידוע לנו שהוא פירש מן העיר שבה אנשי העיר קבועים אך, (הסיעה

, שכיון שידוע לנו מהיכן הבועל פירש, הרי היא אסורה לכהונה, אם ידוע לנו שהבועל פירש מן הסיעה

כל זאת כדברי הגמרא . ואין הדבר מועיל להשיאה לכהונה, הרי זה כמי שיש לנו רק רוב אחד בדבר

 . כתובותב

 סתם וכתב שאם היא נבעלהם "כמו כן הרמב: 

או הבועל בא , אין חילוק בין אם היא הלכה למקום הבועל. להינשא לכהונה אסורההרי היא  -בעיר

. אין לה להינשא לכתחילה כשנבעלה בעיר, סיעה. 2עיר . 1: ואף אם יש לנו בדבר שני רוב, למקומה

, אנו מחשיבים אותו כקבוע, לך למקומה של האישהזאת משום שאף אם מדובר שהבועל עקר וה

שאז , גזירה משום מצב בו האישה תלך למקומו של הבועל שאז וודאי הבועל נחשב כקבוע במקומו

 . 'כל קבוע כמחצה על מחצה דמי'יש לנו לאסור אותה משום שהבועל הוא בחזקת פסול משום ש

רוב . 1: באם, להינשא לכהונה מותרת -בפרשת דרכים או במקום שעוברות שיירות בשדה

 רוב בני העיר שהולכים לשם הינם כשרים . 2העוברים שם כשרים 

 מותר לה , כתב שאם לא ידוע אם האישה הלכה לבועל או שהבועל עקר ממקומו והלכה אליה הטור

הסביר שהטעם של הטור הוא מפני שהרי מעיקר  י"הב. להינשא לכהונה אם יש שני סוגי רוב בדבר

כיון . וכל מה שהחמרנו בדבר זה רק מפני שחכמים עשו מעלה ביוחסין, ש לנו ללכת אחר הרובהדין י

ממילא יש לנו ללכת בו לקולא ובספק שכזה לתלות ולומר , שכל הדין הזה הוא רק חומרא מדרבנן

כל "ואין לנו סתם לחוש שהאישה היא שבאה אל הבועל ואז נצטרך לדון מצד , שהבועל בא מן הרוב

 ". כמחצה לע מחצה דמיקבוע 

 שאותו וולד כשר לכהונה, והיא ילדה לו בן, פסק במקרה שהיה כהן שבא על פנויה אלמנהש "הרא .

האם הוולד של הפנויה שטוענת שנבעלה לכשר , מחלוקת כתובותזאת משום שיש בגמרא במסכת 

פ "את הוולד ע אך השאלה היא האם אנו נכשיר גם, והרי היא נאמנת על עצמה כדברי רבן גמליאל)

 :כשר לכהונה, (חזקת הכשרות של האם

 כשר: רבי יוחנן

 פסול  :רבי אלעזר

 מתי אישה נאמנת לומר על עצמה שנבעלה : רבי אלעזר הקשה לרבי יוחנן מן מברייתא האומרת

אולם בכדי להכשיר את , ('עדות אישה בגופה')דווקא כשהיא רוצה להכשיר את עצמה ? לאדם כשר

כיון , והברייתא פוסקת שהוולד הוא שתוקי, לא ניתן -('עדות אישה בבתה')ות האם פ עד"הבת שלה ע

. כיון שאין אנו מאמינים לדברי האם בעבור הבת, אך לא ידוע לנו מי הוא האב, שידוע לנו מי היא האם

מכל , כיון שלא ידוע לנו מי הוא האב, רבי אליעזר אומר שאף שאמרנו שהוולד הוא שתוקי, עם זאת

וממילא ברור שהוולד , כיון שלעניין האם האמנו לה שנבעלה לכשר, ם הוולד הזה הוא שתוקי כשרמקו

 . גם כן נולד מאדם כשר

ואם זאת , הינו וולד שמצד אחד ידוע לנו שהוא ישראלי כשר' שתוקי כשר'הגמרא אומרת שהמושג 

אין הוא עובד , הוא כהןאך מצד שני הוא שתוקי לעניין זה שאם , נקבה היא יכולה להתחתן עם כהן

: פ גזירת הכתוב שאמרה"זאת משום שיש דין מיוחד בכוהנים ע. במקדש וגם לא אוכל בתרומה

וידוע לנו מי , רק אם הוא מיוחס, שכהן יכול לעבוד ולאכול בתרומה, לומר, "והיתה לו ולזרעו אחריו"

הרי הוא כהן מצד , לנו שהוא כשראך מצד שני מוחזק , כיון שכאן לא ידוע לנו מי הוא אביו. הוא אביו

 . אין הוא יכול לתפקד ככהן רגיל -אך מצד העבודה ואכילת התרומה, היוחסין
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, שאם היה מקרה בו היו עשרה כוהנים עומדים במקום אחד, פ שמואל"הגמרא מביאה דוגמה ע

ין הוולד הוא ד, אך ברור לנו שהוא כהן כשר, ולא ידוע לנו מי הוא, ופירש אחד מהם והלך ובעל אישה

כיון שכל מה שהכשיר רבי יוחנן זה רק , בזאת אף רבי יוחנן מודה. וכמו שהסברנו לעיל' שתוקי כשר'כ

 . יין עבודת הכוהניםנאך לא לע ,לעניין יוחסין

 כמו . ולא ניתן לברר האם הוא פסול, י כתב שבוודאי שכל זה במקרה שהבועל לא נמצא לפנינו"הב

ועל כן יש מחלוקת ביניהם , לרבי יהושע שמדובר שלא ידוע מי הוא הבועלבמחלוקת בין רבן גמליאל 

 . האם האישה נאמנת לומר שנבעלה לכשר בלי ששאלנו את הבועל בעצמו

כיון שכל מה שהחמירו , שהם נאמנים, שבמקרה שהאישה והבועל טוענים שזה הוולד שלהם, כל שכן

אין אנו חוששים לומר שאולי יש לחוש שכמו . ולא מעיקר הדין, חכמים ביוחסין זה רק משום חומרא

כך היא בוודאי הפקירה את עצמה , שהיא הפקירה את עצמה לשכב עם הארוס לפני הנישואין

אין  -כיון שכל עוד שלא יצא עליה קול שהיא באה על אחרים, (פ רבא ביבמות"ע)להיבעל לשאר אדם 

  . אנו חוששים לכך בסתמא

 משום , אין אנו חוששים לומר שהוולד של אותה פנויה הוא פגום וחללמדוע  :י"קושיה נסתרת של הב

וידוע , (שהרי סתם פנויות בזמן הזה הן בחזקת נידות)שיש חשש גדול שאותה פנויה היא נידה 

מדוע אנו , ואם כן, חייב כרת -והרי מי שבא על הנידה, הוולד הוא פגום, שבביאה שחייבים עליה כרת

 ? ה ככשר לכהונה אם חזקה על אימו שנבעלה כשהיא נידהדנים את הוולד של הפנוי

 אינו נעשה חלל, שמי שבא על נידה, כיון שנפסקה בגמרא הלכה כדעת רבי אליעזר בן יעקב :תירוץ .

אף , אך מי שבא על נידה, (חלל)הוולד נעשה פגום לכהונה , זונה\חללה\כהן שבא על גרושה, כלומר

היא , אם הפנויה טוענת שהיא באה על אדם כשר, ממילא. חלל אין הוולד נעשה, שחייבים עליה כרת

ואין לנו לפסול את הוולד כחלל מספק שמא אימו נבעלה בהיותה , נאמנת וגם הוולד כשר לכהונה

 . נידה
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  :ט סימן טור

 זאת . שלישי לא תינשא לאדם, כ נישאה לאדם שני וגם הוא מת"ואח, והוא מת, אישה שנישאה לאדם

 . עשוי למות בגללה -משום שנוצרה כאן חזקה לפיה כל מי שיתחתן עמה

 שכופים את הבעל  ש"פסק הרא, תינשא לבעל שלישי, אם אותה אישה שמתו לה כבר שני בעלים

, לפיכך". חמורה הסכנה מן עשיית האיסור: "זאת משום שיש לנו כלל גדול בהלכה ולפיו. לגרש אותה

אנו , אך כיון שיש כאן סכנה שמא הוא ימות גם כן, ן התורה בנשיאת אישה זואף שאין איסור מ

כמו שבית הדין מחויבים . וממילא אנו כופים אותן לגרשה מפני סכנת חייו, אוסרים עליו לקיים אותה

כך גם בית הדין מחויבים , מתוקף תפקידם להפריש את האדם מאיסור שהם רואים שהוא עושה

 . ועליהם לפעול בכדי להציל את חייו, פשוע בנפשולמנוע מאדם שרוצה ל

 אף שהיא עשתה שלא כדין במה , בעניין האם אותה אישה שנישאה לבעל שלישי תקבל את כתובתה

 :הרי זה תלוי, שנישאה לבעל השלישי

 . שהרי הוא ידע ומחל, תקבל את כתובתה -אם הבעל השלישי ידע שהוא הבעל השלישי שלה. א

 אין לה כתובה -ידע שהוא הבעל השלישי שלה לאי אם הבעל השליש. ב

 אף אם הוא לא , יש לה כתובה מן הבעל השני, והיא נישאה לבעל שני, אישה שבעלה הראשון מת

 . כיון שהיא לא הוחזקה בכך שבעליה מתים. ידע שבעלה הראשון מת

 מותר לו לישא אישה שלישית, גבר שנשא שתי נשים והן מתו .  
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  :ט סימן יוסף יתב

  מביאה מחלוקת האם אישה שמת בעלה הראשון והשני יכולה להינשא לבעל  יבמותהגמרא במסכת

 :87השלישי

 . ודינה כקטלנית, י שני הבעלים הראשונים שמתו"משום שנוצרה חזקה כבר ע. אסור: רבי

יהיה אסור  ,רק אם הבעל השלישי ימות. משום שעוד לא נוצרה חזקה שלוש פעמים. מותר: ג"רשב

 . לה להתחתן עם הבעל הרביעי

 .  אסור לאותה אישה לשאת את הבעל השלישי, וממילא, כרבי :למעשה ההלכה היא

 מידיעה והוא  88פסקו שאפילו אם אדם רוצה לישא אישה קטלנית א"הנימוקי יוסף והריטב, ש"הרא

איסור לאדם לגרום  זאת משום שיש. אסור לבית הדין לאפשר לו לעשות זאת, אינו מקפיד על כך

אם אותו אדם עבר על האיסור ונשא ". שופך דם האדם באדם דמו ישפך: "כמו שנאמר, לעצמו למות

. ואז יתירו לו את הנידוי, על בית הדין לנדות אותו עד אשר הוא יגרש את אשתו, אישה קטלנית

 . א כתב שרבו עשה מעשה בפועל כהלכה זו"הריטב

                                                           
87
 שלוש פעמים -ג"רשבפעמיים  -רבי: מחולקת זו תלויה במחלוקת הידועה לאחר כמה פעמים הוי חזקה 

88
 דהיינו שכבר מתו לה שני בעלים 
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 ואפילו אם היא רק , אין עליו חיוב לגרשה, דם נשא אישה קטלניתוסבר שאם כבר א, חלק ם"הרמב

כל זה שלא כאותם הראשונים דלעיל שאסרו אף בדיעבד . מותר לו כבר לשאת אותה, נתקדשה לו

 . להישאר עם אותה האישה

 שטעמו הוא משום שאין לנו מעתה להוסיף על גזירותיהם של  ם"הסביר בדעת הרמב המגיד משנה

, ל לא גזרו כן"כיון שחז, תצא ממנו -אין לנו לגזור שאף בדיעבד הנושא אישה קטלנית, על כן. ל"חז

 . ומה אנן נענה אבתרייהו

  לא תצא ממנו -כבר, ם במה שכתב שאפילו אם רק נתקדשה לו"שכוונת הרמב, מ"הסביר המעוד .

שב ם סובר שקידושי האישה הם כבר ככניסה לחופה לעניין זה שהמצב כבר נח"משום שהרמב

   89ן"בתשובות המיוחסות לרמבכמו כן כתב . וממילא אין לו לגרש את ארוסתו, כדיעבד

 ם"שהוא ניסה למצוא בכל הדרכים ראיות לדעת הרמב, [ם"על הרמב] כתבא בתשובה "הרשב ,

 :הוא ,לא תצא -והראיות היחידות שעולות על דעתו לומר שניתן לסמוך עליהם ולומר שבדיעבד

 ,(דהיינו שהאישה הקטלנית לא תנשא לבעל שלישי" )לא תנשא: "בסתמאמה שהגמרא שנתה  .א

אלא משמע שזה רק דין , תצא מבעלה -שבדיעבד אם היא נישאה: כ"כתבה אח לאוהגמרא 

 . לא תצא מבעלה -אך בדיעבד, לכתחילה

ג נחלקו "פ שאביי היה סבור שרבי ורשב"שאעם סמך על דעת אביי בגמרא "ניתן לומר שהרמב .ב

ע "סבר אביי שבנישואין לכו, מתי הוי חזקה למות אם אחר פעמיים או אחר שלוש פעמים, ין מילהבעני

( שמתו תחתיה שני בעלים', חומה')ונשא אישה , ועל כן אביי נהג בעצמו כן, אין לחוש בשתי פעמים

אלא , ולא חש לדעת רבי האומר שיש חזקה בשתי פעמים אף בנישואין, שהיה עבורה הבעל השלישי

   .  סבר שרבי סובר כן רק במילה

  היא אישה קטלנית' חומה'מצינו שאביי לא גירש את אשתו ולא חש לחשש שמא: 

פסקו שהלכה כרבי , רבה -וכן רבו של רבו, רב יוסף, על אף שאביי שמע שרבו -כנגד פסק רבותיו. 1

מתו לה שני בעלים ולפי זה אין לשאת אישה ש, שאחר שתי פעמים כבר הוי חזקה, בנישואין ומלקות

אשתו ' חומה'והמשיך לחיות עם , לא חש אביי לכך למעשה -'אישה קטלנית'כי כבר יש לה שם של 

 . ולא גירשה

וכי יש אדם שעושה מעשה : אף שרבא השיג על מעשהו של אביי ואמר, כמו כן -כנגד דברי רבא. 2

ובכך יכול להיות שהוא  םלסמוך על הדעה שאין היא אישה קטלנית אחר שני בעלי, שכזה בפועל

 .ולא גירש את אשתו, בכל זאת אביי לא חש? מסכן את נפשו

במסכת יבמות פוסקת שאם היה מקרה בו חכם ניסה  המשנה -כנגד פשט דברי רבי בעצמו. 3

או היה שליח שהביא , למצוא פתח להתיר נדר של אישה שאסרה את הנאתה על בעלה ולא הצליח
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 אם ואפילו. יוציא לא, כנס שאם: ל"ז ם"הרמב שאמר ומה :קכא סימן ן"לרמב המיוחסות א"הרשב ת"שו 

, סכנתא ודאי זה שאין מפני, ל"ז הרב של שטעמו ואפשר. כן שכתב לזולתו ראיתי ולא', בגמ אינו זה. יכנוס, נתקדשה

 וזהו. מספק לגרש אותו מחייבין אין, שקדש או, ונשא קדם אם אבל. לכתחלה ואות נאסור אם די, הלכך; ספק אלא

 ואם, תנשא לא' לג: בפירוש שאמרו, בנים לה היו שלא במי, שאמרו כמו. תצא, נשאת ואם: 'בגמ בפירוש אמר שלא

 לא, כנס אם: עלייהו אמרו, כ"ואעפ. יכנוס לא: ביבמות אמרו, איסור של ספקות ובכמה. בכתובה שלא תצא, נשאת

 ל"ז הרב דעת זהו שמא:(. ה"כ דף) כיצד פרק' בגמ, שם שיש והרבה. בעלה על בנדר האשה שאסר חכם גבי; יוציא

 .בזה
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הדין הוא שהם אסורים לשאת את , עד שהעיד על מיתת בעלה של אישהאו , גט לאישה ממדינת הים

 . 'נוגעים בדבר'מחשש שהם , האישה

עם )שאם מדובר שאותן נשים נישאו לאיש אחר לאחר המעשה , כ המשנה אומרת"אח

הרי הן מותרות עתה להינשא לאותו , ונתגרשו או נתאלמנו מבעליהן השני( עד\שליח\החכם

, שעתה כבר אין חשש לומר שאותם גברים פעלו בעורמה בכדי לשאת את הנשיםכיון , עד\שליח\חכם

 . ועתה זה נישואין חדשים שלא קשורים לעבר, שהרי לא הן נישאו להן בתחילה

נסוב גם על הדין של עד , סברה לומר שהדין במשנה המדבר על מות הבעל השני א"הגמרא בהו

נסוב גם על , ו האישה נתגרשה מבעלה השניוכמו כן המקרה ב, שהעיד על מות הבעל הראשון

שאסרה עצמה על )ועל החכם שלא הצליח לפתוח את נדרה , השליח שהביא גיטה ממדינת הים

וכמו , ולפי זה אישה שמת בעלה השני מותרת להינשא לעד שהעיד על מיתת בעלה הראשון, (בעלה

 . ישואיה עם בעלה הראשוןאישה שנתגרשה מבעלה השני מותרת להינשא לחכם שהיה קשור לנ -כן

זאת משום שרבי . יוצא שהמשנה שלנו לא הולכת כדעת רבי, אם נאמר כן :לפי זה הגמרא תמהה

חזקה שתתאלמן , אישה שהתאלמנה פעמיים, כלומר. הוי חזקה -סובר שכבר בחזרת הדבר פעמיים

מטעם . ישיחזקה שתתגרש גם מבעלה השל, אישה שנתגרשה פעמיים, כמו כן. גם מבעלה השלישי

    . שמא הוא ימות ממנה, פעמיים 90אסור לאדם לשאת אישה שהתאלמנה או נתגרשה, זה

יש להבין שמה שהמשנה השנייה דיברה על מיתה זה נסוב רק על : ואמרה דחתהכ "אח הגמרא

נסוב רק על מיתה במשנה , ומה שדיברה המשנה השנייה על גירושין, גירושין במשנה הקודמת

 . הקודמת

אך לא , עד\שליח\להינשא לחכם, רק התירה לנשים שבעליהן מתו או גירשו אותן המשנה, רכלומ

אין לה להינשא פעם  -כיון שבמקרה כזה, מדובר כאן על אישה ששני בעליה מתו או גירשו אותה

, זה רק במקרה שהאישה נישאה לבעל הראשון והוא מת, המצב היחידי שהמשנה התירה. שלישית

שאז מותר לה , ובעלה השני מת, שהיא נתגרשה מבעלה הראשון או, מבעלה השניואז היא נתגרשה 

 .עד\שליח\להינשא לחכם

אלא כאמור היה , כיוון שלא הייתה כאן חזקה של שני בעלים שמתו או שני בעלים שגירשו אותה

כך שלא היה פעמיים מקרה של , ובעל שני גירש אותה או להיפך, מדובר שבעל אחד מת תחתיה

כיון שלא היה כאן פעמיים , וממילא משנתנו היא אף כדעת רבי, או פעמיים מקרה של גירושין מוות

 .   וממילא היא רשאית להינשא לבעל שלישי, מעשה חזקה

 אין לו לשאת , ם אם אישה נתגרשה משניים"שלדעת הרמב א בתשובה"הרשב אומר, לפי האמור

 .לא תצא מבעלה -ובדיעבד, 91וכמו כן סברו כמה מן הראשונים, אותה לכתחילה

. לא תצא ממנו בדיעבד -אם אדם נשא אישה שמתו כבר שני בעליה, ם"לדעת הרמב, כמו כן

כלומר . ם יכול לתרץ על ידם"כתב לסיכום שלא נתיישבה דעתו מן הנימוקים שהרמב א"הרשב

 .  תצא מבעלה -שלדעתו אף בדיעבד האישה הקטלנית

                                                           
90

, וסוברים שכל האיסור לשאת אישה זה רק במקרה שהיא התאלמנה מבעליה, י"הרבה ראשונים חולקים על רש 

שלא יישא כזאת אישה שכולם ' עצה טובה'רק בבחינת אלא יש פה , אך אין איסור לשאת אישה שהתגרשה מבעליה

 . גירשו אותה

91
 שהבאנו שיש מחלוקת בראשונים האם יש איסור לשאת אישה שנתגרשה פעמיים , עיין בהערה הקודמת 
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 כמו כן כתב . לא יגרש אותה בדיעבד -נשא אישה קטלניתשאדם ש, ם"הסכים לדעת הרמב ש"הריב

והוא המרה את פיהם ונשא , ש שאף אם בית הדין התרה באותו אדם שלא יישא את האישה"הריב

אין  -ומספק, כיון שיש חילוף נוסחאות בירושלמי האם יש לכוף)אין כופין אותו לגרש אותה  -אותה

 (. כופים

  מה גורם לאישה הקטלנית להרוג את בעליה מביאה מחלוקת יבמותהגמרא במסכת: 

ההנחה היא שיש לה חולי בתעלת . שהגבר מת כתוצאה מתשמיש עימהדהיינו . מעיין גורם :רב הונא

  . רחמה המביא את המשמש עימה לידי חולי ומוות

   .שהמזל שלה משפיע על כך שבעלה ימות, כלומר. מזל גורם :רב אשי

  יהם תהיה במקרה שמביאה שהנפקא מינה בינהגמרא: 

וכיון שידוע שאסור לארוס לבוא על ארוסתו לפני , אירס אישה ומת לפני שהכניסה לחופהאדם 

שהרי לא ) במקרה שהבעל נפל מדקל ומת או, יוצא שברור לנו שהוא מעולם לא בא עליה, החופה

' מעיינה'מת המוות של הבעל לא היה מח, שברור לנו שבשני המקרים הללו, (ראינו שהוא מת מחולי

 :וממילא, של אשתו

וממילא מותר לה לשאת בעל נוסף ואין הדבר מצטרף לחזקת , אין זה בגלל האישה :לדעת רב הונא

 . לא שייך הטעם של מעיין גורם. קטלנית

שייך . וממילא הדבר יצטרף לחזקת קטלנית, אנו תולים לומר שזה בגלל האישה :לדעת רב אשי

  . הטעם של מזלה גורם

 . ביחס לרב הונא( אחרון יותר)שהרי הוא בתרא , כרב אשי היא שההלכה כתב משנה דהמגי

 שבכל  הטורפסק , שהכל תלוי במזלה של האישה, י כתב שכיון שלהלכה אנו פוסקים כרב אשי"הב

גם , כיון שהיא הוחזקה להיות קטלנית אחר שמתו שני בעליה, מקרה אישה לא תשא בעל שלישי

 . 92א בתשובה"הרשבוכן פסק , סוגיא זולא הזכיר כלל  ף"הרי

 מדובר באישה שיש לה מזל רע ועל כן הבעלים : 'גורם מזל'פירש את גדר המושג  ש בתשובה"הרא

תלויים , כיון שידוע שהחיים והפרנסה של האדם, המוות של בעליה תלוי במזל שלה. שלה מתים

דה במזל כזה כך שנגזר עליה אם אישה זו נול. פ מערכות השמיים כשהאדם נולד"במזל שנקבע ע

כיון , כדי לקיים את הגזירה שתהיה ענייה, משמיים גורמים שבעלה ימות, שכל חייה היא תהיה ענייה

על כן משמיים הורגים את בעליה , שאם בעלה יחיה הוא יפרנס אותה והיא כבר לא תחיה חיי עניות

האישה נשארת בבית ולא יוצאת  שהרי, בכדי שלא ירצו להתחתן עימה ולא יהיה מי שיפרנס אותה

 . לחוץ

כיון שלא מצינו שדבר יהיה , שהאישה נולדה במזל כזה שעצם המזל גורם שבעליה ימותו אין לפרש

 .  אך גרימת מוות ושאר דברים לא תלויים במזל, ('חיי')עניות ואריכות ימים \תלוי בזמל אלא רק עושר
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 דמזלא לן וקיימא חזקה הויא זימני בתרי דאמר' כר לן דקיימא קטלנית ולענין": שיא סימן ז חלק א"הרשב ת"שו 

 "אשי כרב גרים
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 להינשא , ר לאישה קטלנית שמתו שני בעליהכתב על אדם אחד שהתי ן"בתשובות המיוחסות לרמב

שהרי כבר , ן כתב שהוא תמה ולא יודע על סמך מה הוא התיר את הדבר"והרמב, לבעל השלישי

 .  נפסקה הלכה כרבי שאחר פעמיים הוי חזקה שהיא קטלנית

ניסה ללמד זכות על אותו אדם שהתיר לאישה הקטלנית להינשא לבעל השלישי מתוך הנחה  ן"הרמב

, כגון שנפל או טבע ומת, ורם אחרהבעל הראשון או השני לא מת אחר התשמיש אלא שמת מג שמא

ממילא לא הוי לה חזקת קטלנית בכך ', מעין גורם'וכיוון שכנראה אותו אדם פסק כדעת רב הונא ש

וממילא אין לה , אלא מתו מגורם אחר, כיון שהם לא מתו מחולי שנגרם מהתשמיש, ששני בעליה מתו

 . ל אישה קטלניתדין ש

כיון שהוא סובר שאין הלכה כרב הונא , ן כתב שהוא חולק על דעת אותו אדם שהתיר"הרמב למעשה

בין אם הבעל מת אחר , ועל כן', מזל גורם'אלא הלכה היא כדעת רב אשי ש' מעין גורם'שאמר ש

והרי ' טלניתק'אישה 'הרי שיש לה דין של , או שמת מגורם אחר כגון שנפל או טבע ומת, התשמיש

 . היא אסורה להינשא לבעל שלישי

 . א"ף והרשב"כמו כן כתבו הרי

 והחכמים לא מוחים בידן , כתב שמעשים בכל יום שישנם נשים שמתו להן שני הבעלים תרומת הדשן

כתב שאם מצאנו אישה  ש"הראזאת משום שמצינו ש. ואין זה נכון לעשות כן, מלשאת בעל שלישי

 ם"הרמבאף . כיון שחמירא סכנתא מאיסורא, כופים את הבעל לגרשה, יןקטלנית שנישאה שלא כד

 .    פסק שאסור לאישה קטלנית להינשא לבעל השלישי

אין הכוונה , וממילא אין לה להינשא לבעל השלישי, כתב שמה שפסקנו הלכה כרביאמנם האור זרוע 

אלא זה רק ספק , ה השלישיכיון שאין זה וודאי לנו החשש שמא ימות בעל, שיש לה איסור להינשא

 . חשש שמא בעלה השלישי ימות

לומר שכל הדין של , סומך' עולם'ל כל ה"שיתכן שעל האור זרוע הנ, כתב התרומת הדשןפ זה "ע

ל הזהירו "כמו שמצינו עוד דברים שחז, ועל כן לא נזהרים בכך, הוא רק ספק חשש' אישה קטלנית'

 .  לא נהג להיזהר בהם 'עולם'עליהם מפני שיש בהם קצת סכנה וה

על כן נהגו , והרי לא יעלה על הדעת שאנשים יישארו רווקים, כיון שהיהודים הם לא רבים, כמו כן

אין , וכיון שכבר דשו בעניין זה', קטלנית'ולשאת אפילו אישה שהיא בבחינת , שלא להקפיד על הדבר

ישנה הנהגה משמיים , ו היתרנוהג ב' עולם'שידוע שדבר שיש בו רק ספק חשש וכבר ה, כבר חשש

 .  'שומר פתאים ה'ו, כיון שכך היא כבר דרך כל העולם, להגן על האדם

 אחר שידוע לו , כתב שצריך עיון האם שייך להתיר לתלמיד חכם לישא אישה קטלנית התרומת הדשן

' אישה קטלנית'ל אסרו לישא "ואף בסתם אדם שכנראה לא יודע על כך שחז, ל אסרו את הדבר"שחז

שהרי הוא ממש פתי " ' שומר פתאים ה"וממילא יש יותר צד להקל לו כיון שיותר שייך בו הכלל של 

שהרי אנו מחמירים בדבר שיש בו חשש , נראה שבכל זאת יש לחוש, בדבר שלא ידוע כלל מן האיסור

ז "זאת כמו שמצינו במסכת ע. ואולי בכל זאת יש לאסור לכל העולם באופן גורף את הדבר, סכנה

 . שהחמירו בחשש סכנה

 ייתכנו מקרים כמו , לשאת בעל שלישי' אישה קטלנית'ד שאם נאסור בכל מצב ל"כתב התה כן כמו

ואם נאמר להם שהן אסורות , לדוגמה בנות צעירות שיקרה להן מקרה כזה ששני בעליהן ימותו

שטבעי הדבר קרוב הדבר לוודאי שהן תצאנה לתרבות רעה כיון , מעתה ועד עולם להינשא שנית

 . שאישה צעירה רוצה להיות בחברת בן זוג
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 שיש אומרים מסברת הלב שאם הבעל מת מחמת שינוי האוויר שנגרם ממחלת  ד"עוד כתב התה

( של אשתו)מזל 'לא שייך לומר שה, או שהוא נהרג ונשרף בגזירה שהגויים גזרו על הציבור, הדבר

אך במצב , זה רק מחמת המזל הפרטי של אשתו' םמזל גור'כיוון שכל מה שהגמרא דיברה על ', גורם

או  גזירותיהם של חלאת , כמו מגפת דבר המכה בכול, שכזה שמצינו שזאת מכת מדינה כוללת

וממילא אין לה דין של אישה קטלנית מחמת מות , לא שייך לתלות זאת במזלה של האישה, הגויים

 . בעלה במצב שכזה

אומרת  בבא מציעאכמו שהגמרא , פ ההלכה"בים בדבר עשמתחש 'מכת מדינה'לעניין  יש ראייה

דהיינו שהוא מקבל את השדה ובתמורה הוא נותן דמי שכירות , שאדם שקיבל שדה מחבירו בחכירות

על בעלי השדה , אם מדובר שהייתה מכת מדינה כגון שבא נחיל של חגבים או בצורת קשה, (חכירה)

 . כיון שבכל המדינה הייתה מכה זו', מזלך גרם'ו והוא לא יכול לומר ל, לתת הנחה לשוכר השדה

  כלומר שמעיינה של אישה )שמשמע ממנו שהמקום גורם  הספר חסידיםהביא בשם תרומת הדשן

ג שמותר לאישה לשאת בעל שלישי אך לא "וכמו כן שההלכה היא כדעת רשב, (גורם למיתת הבעל

והוא , ם כיון שהוא כתב דבר תמוהד כתב שאין לסמוך על הספר חסידי"למעשה התה. את הרביעי

ומפני , מותר לה לשאת בעל חמישי כי היא לא תזיק לו, שאם כבר היא נשאה בעל רביעי באיסור

  . אין לסמוך על דבריו, שדבר זה תמוה

 כתב שאם מדובר שבעלה של האישה מת במגפה חמורה כזאת שרוב אנשי העיר מתו  ש"הריב

' אישה קטלנית'וממילא אין לה דין של , תלות זאת במזל האישהואין ל' דינהמכת מ'הרי זה , ממנה

 בבא מציעא שכך משמע בגמרא ב, מכת מדינה שייכת רק כשמדובר שרוב אנשי המקום ניזוקו. בגללו

פ "ניתן להגדיר מגפה ע. שרב יהודה אמר שמכת מדינה היא כשרוב השדות של אותו מקום השתדפו

איש מתו בשלושה  522מחלת דבר כאשר בעיר שיש בה שידוע שיש  תעניתמה ששנינו במסכת 

 . ימים רצופים שלשה אנשים

רק באם מדובר שהבעל באמת מת , יש לתלות את מיתת הבעל במכת המדינה של המגיפה, כמו כן

, אך הוא מת ממחלה אחרת, משום שאם מדובר ששוררת מגיפה בעירו. מן המגיפה ולא מחולי אחר

וממילא כאן שיש סכנה בדבר , מציעא שהעלתה ספק דומה לזה בתיקוהרי זה דומה לסוגיה בבבא 

שמא אותו אדם מת מחמת מזלה של אשתו , ייתכן שנלך לחומרא ונדון את האישה כאישה קטלנית

    .  ולא מחמת המגיפה

 כיון , מכל מקום מגיע לה הכתובה מן הבעל השני, פסק שאף אם מדובר שהיא אישה קטלנית הטור

וממילא מגיע לה הכתובה , היא עוד לא הוחזקה כאישה קטלנית, יתה נשואה לושכאשר היא הי

 . מנכסיו

לא מגיע לה כתובה , לעומת זאת כתב שיש מדקדקים מן הגמרא שבמקרה שהבעל השני מת ש"הרא

ולא שייך שהיא ' אישה קטלנית'משום שהתגלה למפרע שהיא כבר מן הבעל הראשון הייתה , ממנו

דחה את דבריהם וכתב שברור שמן הבעל השני בכל  ש"הרא. זה מקח טעותשהרי , תקבל כתובה

 :ש, וכל החילוק הוא בבעל השלישי, מקרה מגיעה לה כתובה

 יש לה כתובה כי הוא ידע ומחל -'אישה קטלנית'אם הוא נשא אותה למרות שהוא ידע שהיא . א

 . מקח טעותכיון שזה , אין לה כתובה -'אישה קטלנית'אם הוא לא ידע שהיא . ב

כתב גם כן שיש אומרים שמן הבעל השני אין לה כתובה וכדעת האומרים שכיון  רבינו ירוחם, עם זאת

 . לא מגיעה לה כתובה', אישה קטלנית'שהתגלה למפרע שהיא 
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 ועל כן , אך אין דין זה שייך בגברים' אישה קטלנית'שרק באישה שייך הדין של  ש בתשובה"הרא

ש נימק זאת באומרו שאם דין "הרא. אף אם כבר מתו לו שני נשיו, שלישיתמותר לגבר לשאת אישה 

ומכך שלא  והיו מתריעים על סכנה שכזאת, ל לא היו שותקים"בוודאי שחז, זה היה שייך גם בגברים

  . משמע שאין שום צל של חשש בדבר, התרו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :יג סימן טור

 עד שיעברו שלושה חודשים , ארס לגבר אחרלהתלה אסורה , כל אישה שבעלה מת או גירשה

 (. בכדי שאם היא בהריון נדע ממי הוולד)מגירושי בעלה הקודם \ממיתת

  אף אם מדובר שהיא התאלמנה או , האירוסין\הגירושין\כוללים את יום המיתה לאשלושת החודשים

שהרי הדבר נתגרשה כשהיא הייתה רק ארוסה וממילא אין חשש שהארוס בא עליה בזמן האירוסין 

     . אסור

  אף אם יש לנו סיבה טובה לומר למה ברור לנו שהבעל לא בא על אשתו לפני שהוא מת או שהם

או שהאישה או הבעל היו חולים , כגון שהיה לה באותה תקופה מריבות וכעס עם בעלה, התגרשו

שהייתה זקנה  או שהאישה היא קטנה שלא ראויה לביאה או, ומחמת כן לא היו יכולים לשמש המיטה

בכל זאת דין אחד הוא שכולן צריכות להמתין , או עקרה או איילונית ואין חשש כלל שהיא בהריון

 . שלושה חודשים לפני שהן מתחתנות שנית בלי חילוקים בדבר

 וכבר כתבו את הגט אך מסיבה כלשהיא הבעל עוד לא מסר את , אם הבעל והאישה רצו להתגרש

כיון שברור  הכתיבההדין הוא שאנו מונים את שלושת החודשים משעת כתב ש ף "הרי, הגט זמן מה

כי הוא , אין חשש שהוא שוב בעלה עליה, לנו שמהרגע שהבעל כבר כתב בפועל את הגט לאישתו

 . כבר הסיח דעתו ממנה
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 כיון שכל , נתינהל יש למנות את שלושת החודשים רק משעת ה"וכתב שבהנ, ף"חלק על הרי ש"הרא

ויש חשש שמא בא עליה , א נתן את הגט לאשתו הוא מורה לעצמו היתר לבוא עליהעוד שהבעל ל

 . והוולד בא ממנו

 :שנחלקו הראשונים ממתי מוניםנמצא 

 כתיבה: ף"הרי

 נתינה :ש"הרא

 כ קול שהגט שנתנו לה היה פסול ואין "ויצא אח, היה פעם מעשה באישה אחת שנתגרשה מבעלה

הצריך לתת לה גט נוסף מפני  רבינו תם, כיון שכך. איש והרי היא עדיין אשת, היא מגורשת

כיון , ומיד התיר לה להינשא לגבר אחר, פ שבאמת הגט היה כשר מדינא"אע, הלעז שיצא עליה\הקול

וכל מה שהיא קיבלה גט שני זה היה רק מחמת הקול שיצא על , שכאמור הגט מצד עצמו היה כשר

, והקול לא יצא ממנו, שהרי כבר הוא נתן לה גט, עליה אך וודאי שאין חשש שבעלה הקודם בא, הגט

 . וממילא בעבורו הרי היא כאישה גרושה שאסור לבוא עליה

  כן היא . על האישה להמתין שלושה חודשים מן הגט השני, סבר שבנתינת גט שני י"רעם זאת

 . שיש למנות את שלושת החודשים מן הגט השני י"רכדעת ש "הראמסקנת 

 אין זה אמור דווקא לאחר , ש לאישה להמתין שלושה חודשים לפני שהיא תינשאמה שאמרנו שי

 ,עליה להמתין שלושה חודשים ,אלא אף לאחר ביאת זנות כגון שאנסו אותה או שפיתו אותה, נישואין

 . מן הבועל הראשון מחשש שמא היא בהריון

אינה צריכה  -במיאון יצאה מבעלה\נתפתתה\אך קטנה שנאנסה, אולם כל זה דווקא באישה גדולה

 . להמתין שלושה חודשים

  אפילו אם הן גדולות, צריכות להמתין שלושה חודשים אינןגיורת שנתגיירה או שפחה שנשתחררה 

 צריכים להמתין שלושה חודשים לפני שיינשאו , גר וגיורת שהתגיירו יחדו, עם זאת 

 עם זאת . ן שלושה חודשיםצריכה להמתי לאשהיא  ה"הרמפסק , אפילו אם היא גדולה, שבויה

 .  שמא באו עליה, פסק שהיא צריכה להמתין ש"הרא

  ואם הוא לא , הרי הוא חייב לגרשה -באיסור חודשיםהאם אדם קידש או נשא אישה בתוך שלושת

עם זאת אין לכוף אותו תוך שימוש בכפייה פיזית , רוצה לגרש אותה מנדים אותו עד שיגרש אותה

 (. כגון להכות אותו)

 אפילו שידוע שברגע שהוא , שקידש או נשא אישה בתוך שלושת החודשים חייב לגרשה כהןפילו א

 -ישראלאך אם הוא . שאסורה לכהן' גרושה'כיון שיהיה לה דין של , יגרש אותה הוא לא יחזיר אותה

 . 'גרושה'שהרי מותר הוא ב, יכול הוא להחזירה לאחר שלושה חודשים

 הדין הוא שאין , כ הוא ברח בלעדי אשתו"ואח, ך שלושת החודשיםאם אדם קידש אשה באיסור בתו

כיון שהוא גילה בדעתו שהוא , אף שנשא אותה באיסור, בית הדין כופה את אותו האדם לתת לה גט

 . וממילא אין להחמיר עליו שיצטרך לגרשה, שהרי הוא ברח, לא רוצה לכנוס אותה ולהינשא לה

 ף לכתחילה להורות לאותו אדם שנשא את האישה באיסור הורה שניתן א יוסף ר"ב יחיאל ר"ה

  . בכדי שלא נצטרך לכוף אותו לתת לה גט, בשלושת החודשים לברוח
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 רק באם הוא , כתב שמועילה בריחה של אדם שנשא אישה באיסור בתוך שלושת החודשים ש"הרא

להגיע למקומו הוא לא יספיק , כך שאף אם הוא יחזור מאותו מקום מיד, כ רחוק"ברח למקום כ

משום שאז יכול , איננה מועילה -אולם סתם בריחה למקום קרוב. בחזרה לפני תום שלושת החודשים

וממילא תתבטל לה , כ לברוח לעיר אחרת"ואח, בעיר אחת באיסורלהיות שאדם יערים לקדש אישה 

 . שתיקנו תקנה כך שאדם לא יוכל לקדש אישה בתוך שלושת החודשיםתקנת חכמים 

  התאלמנה מבעלה או שהיא מניקה את הוולד של אדם \לאדם לישא אישה מעוברת שהתגרשהאסור

לא כולל את יום הלידה או את היום בו היא נתארסה )חודשים  24: עד אשר הוולד יגיע לגיל של, אחר

 (. לו

 או שהיא , כלל ל חל אף אם אותה אישה כבר גמלה את הנער והוא הפסיק לינק חלב"הנ האיסור

  הפסיקה להניק אותובעצמה היא אך , וממנה הוא יונק ותה למינקת אחרתנתנה א

 והיא נשבעה או שנדרה על דעת הרבים , אף אם מדובר שהאישה נתנה את התינוק למינקת אחרת

אף אם מדובר . חודשים לוולד 24בכל זאת אסור לשאת אותה בתוך , שהיא לא תחזור להניק אותו

שהיא תפחד לעבור על , ידים החשובים שהולכים בחצר המלךכמו הפק, שהיא נשבעה לאדם גדול

 .ואסור בכל מקרה לשאת אותה, לא מועילה השבועה, בכל זאת, השבועה שלה

 או שמעולם , אביו של התינוק, או שהיא הפסיקה להניק את התינוק עוד בחיי בעלה, אם הוולד מת

או שהיא הייתה פעם מינקת אך עוד  ,היא סובלת מצימוק דדיםכגון ש, היא לא הייתה מניקה את בנה

כבר בחיי בעלה שכרו מינקת שתניק את הוולד או ש, בחיי בעלה הקודם היא הפסיקה להניק

 . חודשים 24צריכה להמתין  לאשהיא  ש"הראכתב , במקומה

  כמו כן הוא . חובה עליו לגרש אותה -אדם עבר על איסור ההמתנה ונשא או אפילו רק קידש אותהאם

אם הוא ישראל והגיע זמן , אולם. אם היא תתבע אותו לה את הכתובה שהתחייב לה חייב לתת

 . אך עליו לכתוב לה כתובה חדשה, מותר לו לשאת אותה שוב לאחר שגירשה, הנישואין

 אך הוא , כתב שאפילו אם אדם קידש אישה בתוך זמן ההמתנה באיסור ל"ז מרוטנברק מאיר ר"הר

וממילא ברור לנו שעתה אין , ו על דעת רבים עד שהוא יישא אותההדיר אותה הנאה מן התשמיש של

 . בכל זאת הוא חייב לגרש אותה, חשש שהוא יבוא עליה

הוא לא יספיק לחזור עד שיעברו , כ רחוק עד מקום שאם הוא יחזור ממנו עתה"אם הוא ברח כ, אולם

 . אין הוא צריך לגרשה -חודשים לוולד 24כבר 

 ועתה ראובן והנערה מודים שהיא , והיא נכנסה להריון ממנו, בא על נערה ראובן :ש"שאלו את הרא

, כ"אח. שהרי ניתן לקדש אישה בביאה, וראובן אומר שהוא בא עליה לשם קידושין, נתעברה ממנו

 . וראובן רצה לשאת אותה, כ שמעון גירש אותה"ואח, אותה נערה הלכה ונתקדשה לשמעון

כיון שידוע , ה להמתין שלושה חודשים מסיום נישואיה עם שמעוןהאם אותה נערה צריכ :השאלה היא

ואם כן אין שום טעם שתצטרך לחכות שלושה , אלא מראובן, כבר לכל שהיא לא מעוברת משמעון

 ?או שבכל זאת עליה להמתין, חודשים מסוף נישואיה עם שמעון ואין צורך כאן בהבחנה

 . חודשים 3חייבת להמתין  :תשובה

זאת משום שקידושין חייבים . משום שמתחילה הקידושין של ראובן לא היו קידושין כללזאת  :נימוק

עתה , על כן. וממילא אין הם קידושין כלל, וראובן קידש אותה בלא עדים, להיעשות בפני עדים

, חודשים 3עליה להמתין עתה , וממילא, היא נתקדשה לו כראוי, כששמעון קידש אותה בפני עדים
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ובכל מקום שאישה עוזבת , כיון שחכמים לא חילקו בדבר, היא כבר נתעברה מראובןפ שידוע ש"אע

  .   חודשים 3עליה להמתין , את בעלה משום אלמנות או גירושין

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :יג סימן יוסף בית

 לא תתארס או , שכל אישה שנתאלמנה או נתגרשה מבעלה אומר יבמותבמסכת  משנהתנא קמא ב

 . הגירושין\חודשים מיום מיתת הבעל 3עד שיעברו , רתינשא לגבר אח

, מותר לה להתארס מיד, (ולא רק מאורסת לו)מי שהייתה נשואה לבעלה הראשון : אומר רבי יהודה

וממילא כבר נבחין , אין אנו חוששים שהארוס יבוא על ארוסתו( הארוכה)כיון שבתקופת האירוסין 

 . ולא נחוש שהוולד מהארוס החדש, ודםבזמן זה אם הארוסה מעוברת כבר מבעלה הק

יכולה להינשא , שברור לנו שהארוס שלה לא בא עליה, מי שהייתה ארוסה לבעלה הקודם ,כמו כן

שאנו , חוץ מן הארוסות שביהודה. ואין אנו חוששים לומר שהיא מעוברת מארוסה הראשון, מיד

 .   חוששים שמא הארוס בא עליה בעודה ארוסה

יום ממיתת  32שעליה להמתין )חוץ מן האלמנה , כל הנשים יכולות להתארס מיד: אומררבי יוסי 

 (. בעלה

 בכל זאת , שהנשואות יכולות להתארס מיד, יוחנן פסק כרבי יהודה ורבי יוסי' כתב שאף שר י"הב

 .שחובה על נשים אילו להמתין שלושה חודשים, שהוא רבי מאיר קמא כתנאהפוסקים פסקו  למעשה
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 יוסי ' אף שרבי יוחנן פסק כר, ולא כרבי יוסי, הסבירו שההלכה היא כתנא קמאש "ף והרא"הרי

 :משום ש, כאמור

 ולמעשה הוא פסק כדעת תנא קמא, יוחנן חזר בו' מובא בגמרא שר. א

כיון שכאן זאת גזירה שלא . ידוע שיש לפסוק כדעת רבי מאיר בגזירות שהוא גוזר, בכללי ההלכה. ב

 .   פ כללי הפסיקה"ע, עלינו לפסוק כתנא קמא הוא רבי מאיר, ה מעיקר הדיןואין ז, לשאת את האישה

 ה מת וחוץ מן היום בו חוץ מהיום בו בעל, חודשים 3שעליה להמתין תקופת המתנה של פסק  טורה

 . פ מה שפסקו רב ושמואל במסכת יבמות"היא נתארסה ע

  כוונה היא שאין לה להתקדש ה, להתארס -שנמצאת בתקופת ההמתנה האישפסק שאין ל שהטורמה

 .ותרומת הדשן ש"הרא וכן פסק ,מותר -אך להשתדך איתו בלבד, ארוסל

 מ אין להתיר לה להשתדך אלא רק אם "מ, מותר לאישה שבתקופת ההמתנה להשתדך, אף שכאמור

כדי שלא יבואו לידי תקלה , הגבר המשתדך עימה ישבע שלא יכנס לביתה עד סוף תקופת ההמתנה

 (. עליה שמא יבוא)

  חודשים 3הטעם שיש להמתין תקופת המתנה של: 

התורה באה , "ולזרעך אחריך: "ה לאברהם"שבהבטחתו של הקב יבמותאמר במסכת  שמואל. א

על כן . ולא בספק, אחרי אביו ללמד אותנו שהשכינה לא שורה אלא רק על מי שהוא מיוחס בוודאות

 3י המתנה של "וזה ע, ן הזרע של הבעל השניובי, יש צורך להבחין בין הזרע של הבעל הראשון

 . חודשים ניכר העובר 3כי ידוע שאחר , חודשים

 :הוא מפני ש, חודשים 3אמר שם שהטעם שיש להמתין  רבא. ב

והיא , שהרי אם אישה לא תחכה שלושה חודשים. שמא אדם יש את אחותו מאביויש לנו חשש . 1

יכול להיות שאותו הוולד , עצם הבן של הבעל הראשוןוהיא תלד שם וולד שהוא ב, תנשא לבעל השני

ונמצא שבא על , כיון שהוא יחשוב שהיא לא אחותו מאותו האב, יישא את בתה של אימו, כשיגדל

 . הערווה

הוולד ייבם את אשת אחיו , יש חשש שמא במצב שהאישה לא תמתין שלושה חודשים, כמו כן. 2

ואז הוא יחשוב שהוא בנו של הבעל , שא לבעל השנישאימו תלד אותו לאחר שתנ, כלומר. מאימו

והוולד הראשון מהבעל הראשון יחשוב שהוא אחיו של , כ אימו תלד באמת בן לבעל השני"ואח, השני

ויבוא הוולד מהבעל , ויקרה מצב שהוולד מן הבעל השני יתחתן וימות בלי בנים, הוולד מן הבעל השני

ייבם את אשת אחיו מאימו ולא ונמצא שהוא , השני הראשון וייבם את אשתו של הוולד מהבעל

 . ויתחייב על כך כרת, מאביו

אם אותה האישה תלד את הוולד בבית , כלומר. יוציא את אימו לשוקשמא הוא יש חשש , כמו כן. 3

היא תחשוב שהיא יכולה , כ אותו בעל ימות"ואח, ויחשבו שהוא בנו של הבעל השני, הבעל השני

ובעצם היא לא יודעת , כיון שנותר לו בן בעולם, מבלי צורך בחליצה( 'ת לשוקלצא')להינשא שוב 

, והרי היא צריכה חליצה, ואילו הבעל השני מת בלי בנים, שהוולד הזה הוא בנו של הבעל הראשון

 . ויצא מצב בו יבמה יוצאת להינשא שוב מבלי שחלצו לה

אם האישה שלא המתינה שלושה , מרכלו. יפטור את יבמתו לשוקשמא הוא יש חשש , כמו כן. 4

ואז במקרה שאחיו מאביו , יחשבו שהוא בנו של הבעל השני, תלד אותו בבית הבעל השני, חודשים
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וממילא אין הוא , כיון שהוא יחשוב שהוא לא אחיו, הוא לא יחלוץ לה, הראשון יתחתן וימות בלי בנים

 . חתן מבלי שחלצו להתצא לשוק ותת, ויצא מצב שבו אשתו של אחיו שנפטר, היבם

י כך יתברר האם "וע, אמר רבא שחכמים תיקנו להמתין שלושה חודשים, בגלל כל החששות הללו

  . הוולד בא מן הבעל הראשון או מן הבעל השני

 מבלי שהיא נישאה , שמי שגירש את אשתו ורוצה עתה להחזיר אותה ק"הטור והסמפ "פסק ע י"הב

, מבלי שיהיה עליו חיוב להמתין שלושה חודשים, את אותה מידמותר לו לש, בינתיים למישהו אחר

   . אין חשש שהוולד לא בא ממנו ,שכיון שרק הוא היה נשוי לה

 הרי הם צריכים להמתין שלושה חודשים , ועתה הם גר וגיורת, כתב שגוי וגוייה שנתגיירו ש"הריב

ובין וולד שנותר לאחר שהם כבר , בכדי להבחין בין וולד שנוצר בעת היותם גויים, מלבוא זה לזה

 -שזרע שנזרע בקדושה כאשר הוא כבר התגייר, "לזרעך אחריך"עניין זה נלמד גם כן מ)נתגיירו 

 (.  אינו נחשב כזרעו -וזרע שלא נזרע, נחשב כזרעו

 שעוד בהיותה , כלומר. אומרת שאם היה מקרה בו האישה הייתה רדופה להיות בבית אביה הגמרא

, מבלי להיות שם עם בעלה, יא הייתה רגילה ללכת לבית אביה שהיה בעיר אחרתה, נשואה לבעלה

כך שבפרק זמן שכזה אין לנו לחוש שמא היא התעברה , והיא הייתה שם זמן רב לפני מיתת בעלה

 , מבעלה

ומחמת כן ברור , והיא רבה עימו לפחות שלושה חודשים קודם מיתתו, שהיה לה כעס עם בעלהאו 

 , וממילא אין חשש שמא היא נתעברה הימנו, צתה לשכב עימולנו שהיא לא ר

ואין מצב שהיא נתעברה , שבעלה הלך למדינת הים לזמן של לפחות שלושה חודשים קודם מיתתואו 

 , הימנו

שבעלה היה אסור בבית כלא לפחות שלושה חודשים קודם מיתתו מבלי שאשתו הייתה יכולה או 

 לבוא אליו 

 , ר לא מסוגל להולידשבעלה היה זקן וכבאו 

 שהיה בעלה חולה כך שהוא לא היה יכול לשמש עמה או 

 שהאישה הייתה יכולה ולא הייתה יכולה לשמש עם בעלה או 

כך שברור לנו שהיא לא יכולה כבר להיות , שהאישה הפילה את העובר מיד לאחר מיתת בעלהאו 

 מעוברת מבעלה 

 מעוברת מבעלה  וממילא אין מצב שהיא הייתה, שנעקר רחמהאו 

 (כך שמלידה היא לא יכלה ללדת)שהיא הייתה זקנה או קטנה או איילונית  או

 שמחמתו היא לא הייתה יכולה ללדת    93שהיא נטלה סם או שהיה לה שאר חולי או

                                                           
93

איננה  -אך היא בעצמה, י איזה חולי נתקלקל לה ההיריון שלה"ביאר שחולי שמדובר כאן היינו שע ל"המהרש 

 בת נשאת חסדא רב דאמר ארבעים בת שנשאת כגון פירוש לילד ראויה שאינה.(: "יד)שם כתב  ף"רי. חולה

 ". לילד ראויות אינן הני ינשאל בדעתה היה ולא שנים עשר בעלה אחר ששהתה או יולדת אינה שוב ארבעים
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חודשים קודם שתתארס או  3זאת האישה צריכה להמתין  שבכל מאיררבי פ "הדין הוא ע בכל אלו

ראויה  שאינהל גזרו אף על מי "משום שחז, אי הוא לנו שהיא איננה מעוברתפ שוד"אע, תינשא לאחר

שהרי כאן זו ) כיון שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו 94הלכה כרבי מאיר. לילד משום מי שכן ראויה לילד

אך בכל זאת רבי , כיון שמצד הדין אין לנו לחוש ולומר שהאישה מעוברת במצבים שכאלו, גזירה

, (וגזרו בסתמא על כל אישה שתמתין שלושה חודשים, סור לה להתחתן מידאומר לא גזרמאיר 

 . וממילא יש לפסוק כן

 צריכה להמתין שלושה חודשים , ומת בעלה היבם, אישה שהייתה יבמהד ש"כתב בסימן קס הטור

 . שמא היא נתעברה לו, לאחר מיתת היבם

 חייבת להמתין שלושה  95'דםאסריס 'כתב בתשובה שאפילו אישה של גבר שידוע שהוא  ש"הריב

 . אף שידוע לנו שאין מצב שהיא נתעברה הימנו, חודשים

 והיא , כ היא מיאנה בבעלה"כתב שאם הייתה קטנה שהייתה נשואה ואחה "והרמ ירוחם רבינו

, בלי שהמתינה שלושה חודשים, נישאה לבעל אחר תוך שלושת החודשים מן המיאון בבעלה הראשון

( אף לענייני ממון כירושה)והרי הוא בנו לכל דבר , השניולד להיות בנו של הבעל דין הו, והולידה וולד

אינה צריכה להמתין שלושה , י שמיאנה בו"שקטנה שיצאה מבעלה ע, כמו כן כתב רבינו ירוחם

 (. כדעת שמואל בגמרא, י גט היא צריכה להמתין"אלא רק אם היא יצאה ע)חודשים 

  מצינו מחלוקת ראשונים בדבר ממתי מונים את שלושת , ו מידנשתהה והבעל לא נתן אותאם הגט

 . נתינה -ש"הראכתיבה  -ף"הרי: חודשי ההבחנה

 

 

 

 :96שמצינו בדעת האמוראים, גיטיןמבוססת על המחלוקת במסכת מחלוקתם 

 נתינה: רב

 כתיבה :שמואל

ורב פפי  רב, מביאה שלמעשה רב כהנאהגמרא . וכן לדעת שמואל, הגמרא הביאה ראיות לדעת רב

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע  ואילו, עשו מעשה כדעת שמואל שיש למנות משעה כתיבהאשי 

                                                           
94
 " רבי יוסי: "יש גורסים כאן 

95
 י גורם אחר "ובין ע, י מעשה אדם"בין אם ע, היינו שהוא נסתרס לאחר הלידה 

96
פ "ע)' גט ישן'הגט נפסל מדין , ידוע שאם הבעל התייחד עם אשתו לאחר כתיבת הגט ועוד לפני שמסר לה אותו 

מוכח , גט -שאם מצינו אצל האישה, נמצא. א יש לבעל לכתוב לה גט חדשוממיל, (בית הלל שפסלו גט שכזה

על . ל"היו פוסלים את הגט הנ, אם הבעל היה מתייחד עימה, שהרי כאמור, שבעלה לא בא עליה משעת כתיבת הגט

אף שהבעל עוד לא נתן לה את , כבר משעת הכתיבה, את שלושת חודשי ההבחנה, שמואלניתן למנות לדעת , כן

 . בפועל הגט

אנו חוששים שמא הבעל בא עליה לאחר , סובר שכיון שכאמור הבעל לא נתן לאשתו את הגט בפועל רבאולם 

 .   וממילא אין לנו למנות את שלושת חודשים ההבחנה אלא רק משעת נתינת הגט בפועל, כתיבת הגט
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שמואל  כדעתלמעשה שיש לפסוק  הכריעה הגמרא. עשו מעשה כדעת רב שיש למנות משעת נתינה

  . משעת כתיבה

 וכתב שהלכה כשמואל, ף הביא רק את הראייה לדעת שמואל"כתב שהרי ש"הרא . 

 והרי, מדוע פסק כדעת שמואל, ף"על דעת הרי ש תמה"הרא:  

 בענייני איסורים שתמיד הלכה כרב כנגד שמואל, ל בכללי הפסיקה"קיי. א

, ('בתרא') שהם אמוראים מאוחרים, הגמרא בעצמה אמרה שרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע. ב

   שיש למנות משעת נתינה  , עשו מעשה בפועל כדעת רב

  כדעה שיש שהגמרא מכריעה , (שלא כמו שמצוי לפנינו) ש שיש נוסחאות בגמרא"אהעיר הרעוד

ף לא הביא "שמכך שהרי, ש העיר"הרא(. ף"והרי כן פסק הרי)לחכות משעת כתיבה כדעת שמואל 

ש שבכל אשכנז וצרפת נהגו שיש לחכות "למעשה העיר הרא. ף לא גורס כן"משמע שהרי, גירסה זו

 . ף"ולא כפסיקת הרי, וכדעת רב נתינהה את חודשי ההבחנה רק משעת

 שפסק שיש למנות את חודשי ההבחנה ( ף"כדעת הרי)שמואל בהלכות גירושין פסק כדעת  ם"הרמב

ם גרס כגירסת הספרים שלנו שהגמרא מכריעה "י כתב שיכול להיות שהרמב"הב. משעת הכתיבה

 . במפורש כדעת שמואל

בכל זאת , רא הכריעה למעשה כדעת שמואלם לא גרס כך שהגמ"שאף אם הרמב, ניתן לומר

 :הינומשום שמצינו שרב אשי , שהלכה כן ם סבר"הרמב

בעל 'הוא נחשב כ. 2מאוחר יותר בתקופת האמוראים מאשר שאר האמוראים שמוזכרים בסוגיה . 1

על כן ממילא סבר . פסק למעשה כדעת שמואל שיש למנות משעת כתיבה, שהלכה כמותו' התלמוד

 . לפסוק למעשה כדעת שמואלם שיש "הרמב

פסק  97בירושלמיכמו כן . ל"ף סבר שיש לפסוק כדעת שמואל משום הנימוק הנ"ניתן לומר שאף הרי

וכן , ש"ן והריב"הר, א"ג והרשב"הסמוכן פסקו . במפורש כדעה שיש למנות משעת כתיבה

 . ף"הביא רק את דעת הריהאורחות חיים 

הלכה כדעת שמואל 

שיש למנות משעת 

 הכתיב

הלכה כדעת רב 

שיש למנות 

 משעת נתינה

 ף"הרי. 1

 ם "הרמב. 2

 הירושלמי. 3

 ג"סמ. 4

 א"רשב. 5

 ש"הרא. 1

אשכנז כל מנהג . 2

 וצרפת
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 ן"ר. 6

 ש"ריב. 7

 אורחות חיים . 8

 

 האם היא צריכה , הביא שיש מחלוקת ראשונים במקרה שיצא קול של פסול על גט של אישה ט הטור

 :חר נתינת הגט השנילהמתין שלושה חודשים א

 לא צריכה: רבינו תם

 צריכה :י"ר

המגיד משנה כתב שנראה לו לומר שההלכה היא . ובמרדכי, ן"ר, ש"רא', בתוסמחלוקת זו הובאה 

שהרי אין שום חשש ללעז אף אם יאמרו שהוא , שאין היא צריכה לחכות זמן נוסף, כדעת רבינו תם

ואין כאן שום חשש , בינתיים א נישאה לשום אדם אחרא לישהרי ה, החזיר את אשתו לאחר הנישואין

 . עבירה של תורה

 ש בפסקיו לא כתב "הרא) ש לא הכריע כן בפירוש"אף שהרא. י"הכריע כדעת ר ש"הראכתב ש הטור

י "ש הביא את דעת ר"שמשום שהרא, ש"הטור סבר לומר כן בדעת הרא, (י"במפורש שהלכה כר

 . י צדק בדחייה שלו את רבינו תם"נראה שהוא סובר שר, ללולא דחאו כ( שדחה את דעת רבינו תם)

שיש ממש בקידושין הראשונים באם נתנו גט ( י"כדעת ר) בתשובהכתב כך בפירוש  ש"הראמה גם ש

אנו , כיון שאם ניתן עליהם גט. אף אם ברור לנו שהקידושין הראשוניים לא היו אמת, בעבורם

  .    מתייחסים אליהם כקידושי אמת

  שיש למנות שלושת חודשי הבחנה מנתינת הגט השני, י"כתב בתשובה שהלכה כרא "הרשבכן כמו ,

כמו . וממילא יש למנות שלושה חודשים משעת נתינתו, י הגט השני היא נחשבת כמגורשת"שהרי ע

, על כן. יש למנות ממנו את חודשי ההבחנה, שכל גט שבית הדין מצריך לתת, א כלל"כן קבע הרשב

    . כיון שבית הדין גזר אומר לתת אותו, ת שלושת חודשי ההבחנה מנתינת הגט השנייש למנות א

  אף שהקידושין . שיש לחכות מנתינת הגט השני ן"א בתשובות המיוחסות לרמב"הרשבכמו כן כתב

ידוע . ראייה לדבר מצאנו בדין הממאנת. בכל זאת יש לחכות, הראשונים לא היו קידושין של ממש

ההבדל בין הדרכים הוא שאם היא תצא . גט. 2מיאון . 1: צאת מבעלה בשתי דרכיםשקטנה יכולה ל

י גט היא כן "ואם היא תצא מבעלה ע, י מיאון היא לא צריכה לחכות שלושה חודשים"מבעלה ע

 . תצטרך לחכות שלושה חודשים

שידוע  אפילו, היא צריכה לחכות שלושה חודשים, י גט"אף במקרה שהקטנה יצאה מבעלה ע, אם כן

משמע שבכל , י מיאון ואז היא לא הייתה צריכה לחכות כלל"לכל שהקטנה יכלה לצאת מבעלה ע

בכל זאת חובה לחכות שלושה , לא היה בהם ממש -אף אם הקידושין הראשונים, מקרה שנתנו גט

 (. זה אחר נתינת הגט השני, ובמקרה שלנו)חודשי הבחנה אחר נתינת הגט 

יצא עליה קול האומר שהיא כבר נשואה לאדם , ישה רצתה להינשאכל שכן שבמקרה שלנו שהא

יש , אם ישמעו שלא הצריכו אותה לחכות שלושה חודשים, ועקב כך הצריכו אותה לתת גט, אחר

כיון שלא , חשש שאנשים לא ישמעו את הכרוז האומר שהיא ספציפית לא חיכתה שלושה חודשים
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 ויחשבו שאין צורך, ישמעו על כך שהיא אישה מגורשת ומצד שני הם, היה ממש בקידושין הראשוניים

  .ותצא קלקלה בדבר ין גירושין לנישואיןלחכות חודשי ההבחנה ב

, שמא יחלצו לה בחינם, חודשי הבחנה ביבמה 3בדומה לכך מצינו במסכת יבמות שחששו להמתין 

ואם היא , ש בחליצהויהיו אנשים שישמעו על החליצה אך לא ישמעו על הכרוז שיצא ויאמר שאין חש

להינשא לכהן שלא כדין התורה ( גרושה)יאמרו אנשים שחכמים התירו לחלוצה , כ תינשא לכהן"אח

   . ותצא קלקלה בדבר

  בכל זאת אם , שאף שלא היה ממש בקידושין הראשוניים 98כתב בתשובה אחרת א"הרשבכמו כן

 . לכהונה והרי הוא פוסל את האישה, הרי יש בגט זה ממש, כתבו עליהם גט

  הייתה אלמנה שיצא עליה קול שהיא נתקדשה : תשובה אחרת על מקרהבא "הרשבעוד כתב

אולם אחר מתן . וקיבלו ממנו, גט ועל כן הלכו אוהביה של אותה אישה לראובן וביקשו ממנ, לראובן

 . ומעולם הוא לא קידש אותה, הזה היה שקר 'קול'ראובן נשבע שכל ה, הגט

בקרובותיה של  אסור וראובן גם כן בקרוביו של ראובן אסורה סק שהאישהא פ"הרשב: פסק הדין

של ראובן לא  זאת משום שהשבועה. כלומר שאנו מתייחסים אליהם כגרוש וגרושה, אותה האישה

כיון שהוא , לה כתובה ליתן אפילו אותו כופין -לאותה האישה מעצמו גט וכיון שהוא נתן ,כלום עושה

 . קידושיןוכן מוכח במסכת , קידושין של ממש בעצם נתינת הגט במעשיו שהיו כאן הוכיח

אלא גם האישה אסורה להינשא בתוך שלושת חודשי , שכל אחד מהם אסור בקרובי השנילא די 

  . בעקבות מסירת הגט, ההבחנה

  בתשובה אחרת על מקרה אחר א"הרשבעוד כתב : 

כ אביה של הנערה שידך "אח. תנואך לבסוף הם לא התח, נערה אחת השתדכה עם בנו של ראובן

בא ראובן וטען , אחר הקידושין של הנערה עם יהודה. והיא התחתנה איתו כהלכה, אותה ליהודה

והוא טוען שהאב לא , שהוא היה השליח של הבן שלו לקדש את אותה הנערה בפני אביה של הנערה

הנערה , מת גירסתו של ראובןלעו. מת -ואחד מן העדים, והוא קידש אותה בפני שני עדים, מיחה בו

 . ואביה מכחישים את טענותיהם של ראובן והעד

זאת . ואין אותה נערה צריכה גט מבנו של ראובן, אינו נחשב כאמין -אותו העד שבא לפנינו: הדין

 :משום ש

 .אינו נאמן כלל -(שהרי הנערה ואביה מכחישים את העד)עד אחד שמכחישים אותו  .א

קידושין במסכת זאת משום שכלל הוא בידינו . לומר שבנו עשה אותו שליחראובן אינו נאמן  .ב

כאילו שאבא שלו הוא משרת , אין אדם חצוף דיו בכדי לעשות את אביו שליח בשבילוש שחזקה היא

אין אנו מאמינים לראובן שהוא היה שליח לבנו לקדש את , ממילא. והרי זה זלזול בכבוד אביו, שלו

 .הנערה

וכל שכן שאין לחוש אחר , אין אנו חוששים לו לאחר האירוסין, שאנו חוששים לו אפילו לקול .ג

 . הנישואין
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 שעל בנו של ראובן , שמי שאמר באותו המקרה עם הנערה ובנו של ראובן, א"עוד כתב שם הרשב

וברור שהיא , כיון שאין כאן כלל חשש לקידושי הנערה לבנו של ראובן, עשה כראוי לא -לתת לה גט

 . ת רק ליהודהמקודש

 ובכל זאת היא , פ דין"שבכל מקום שהאישה לא הייתה צריכה לקבל גט ע, א"עוד כתב הרשב

, א לא נתגרשה כלל מבעלהשהרי הי(. אין היא נחשבת כגרושה)אין זה פוסל אותה לכהונה , קיבלה

לפסול ולכן אין סיבה , ל"וממילא אין תוקף לגט הנ, כלל לא היה בעלה -שהרי אותו אדם שגירשה

 . אותה לכהונה

האומרת שאם העידו לאישה עדות שקר על  במשנה( א עמוד צב דף) יבמות דין זה מפורש במסכת

כלומר שבעלה הראשון ', הרוג ברגליו'כ בא "ואח, ועקב כך היא נתקדשה לאדם אחר, כך שבעלה מת

בכל זאת היא  ,פ שהבעל השני נתן לה גט"אע, הדין הוא שמותר לאותה אישה לחזור אליו, הגיע

 . הרי היא מותרת לחזור אליו, ואם בעלה הראשון היה כהן, איננה נחשבת כגרושה

 ואשה גרושה מאשה: "פ מה שנאמר בתורה"ע, ל דרש רבי אלעזר בן מתיא"את המקור לדין הנ

אך אישה שלא , הרי היא אסורה על הכהן -כלומר שרק אישה שנתגרשה מבעלה" לא יקחו -(מבעלה)

  . 'גרושה'איננה נחשבת כ -להגרושה מבע

אין אנו חוששים לומר שהרואה יאמר , שאם אדם נתן לאשתו גט פסול גיטיןכמו כן מצינו במסכת 

בכל . אין אנו חוששים למראית העין, כיון שבמצב שהגט בעצמיותו הוא פסול. שאישה זאת מגורשת

 . ואינו פוסל לכהונה, הרי הוא כחרס בעלמא, מצב שהגט פסול

שמדובר  כל שכן כאן, אינו פוסל את האישה לכהונה -אם אמרנו שגט פסול, בנידון דידןעתה 

, חשש לומר שהגט של בנו של ראובן יעכב מבעדה להינשא ליהודה שאין, שהאישה נתקדשה כראוי

 .  כיון שהגט של בנו של ראובן לא נחשב לנו ככלום

  הדין הוא שיש להם דין , בן קידש אותהאמרנו לעיל שאם יצא קול על אלמנה שראו :א"הרשבהמשיך

אומרת  בקידושיןהגמרא . אף לעניין זה שכופין את ראובן לתת לה את כתובתה, של גרוש וגרושה

 :שבמקרה שהאיש והאישה מכחישים זה את זה בנוגע לקידושין

 . בכדי לצאת מן הספק, שבית הדין אפילו כופה את הבעל לתת גט לאישה, כלומר. כופין: רב

אבל לא כופים את , שבית הדין מבקש מאותו אדם שייתן גט לאותה אישה, כלומר. מבקשין :אלשמו

 . אותו אדם על כך

מדוע אותו אדם ? לתת גט לאותה אישה כופין את אותו האדםמדוע , לפי דעת רב :הגמרא שואלת

ובותיה של אני אאסר בקר, משום שאם אתן לה גט, אינני רוצה לתת לה גט: לא יכול לטעון להגנתו

, מדוע למעשה הוא אסור בקרובותיה, ואף אם נאמר שכופין את אותו אדם, 99מדרבנן אותה אישה

 ? ומדוע שייאסר בקרובותיה, והרי הוא צווח כנגדנו שהיא כלל איננה אשתו
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אלא כופים אותו על כך למרות שהוא טוען שהוא , פ שהוא לא נותן לה את הגט מרצונו החופשי"כתב שאע ן"הר 

והרי היא נראית , משום שהוא נתן לה סוף סוף גט, בקרובותיה מדרבנןמכל מקום הוא ייאסר , לא קידש אותה

ייראה לאנשים כאילו הוא נושא את קרובת , יה לאחר שנתן לה גטואם הוא יבוא לשאת את קרובות, כגרושתו

 . גרושתו

 כדי בקרובותיה נאסר בקדושין מודה אינו שהוא פי על אף גט שנתן היכא דכל נראה ומכאן" :ן"וזו לשונו של הר

 " גרושתו קרובת נושא שהוא יאמרו שלא
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ובאמת ייתכן , אומרת בוודאי שהיא נתקדשה לאותו אדםכיון שאותה אישה : א"תשובת הרשב

. מילא אותו אדם צריך מספק לתת לה גט כל עוד שלא ידענו לנו אחרתמ, שהאמת היא כדבריה

הטעמים  3פ "ע) ונתברר שראובן שיקר, במקרה שלנו שאותה נערה נישאה כבר ליהודה, אולם

' שגעון בעלמא'ממילא הגט שבנו של ראובן נתן לה הוא כ, א לא מקודשת לבן שלווהי (שהבאנו לעיל

 : ואין אנו חוששים לגט זה כלל ,ואין בו ממש, ואינו חשוב כלום

 לא לאסור אותה לכהונה . 1

  . 100לפני שתתחתן עם יהודה לא להצריך אותה להמתין שלושת חודשי הבחנה. 2

 הרי , כתב שכל אישה שקיבלה גט מחמת קול שיצא עליה שהיא כבר מקודשת לאחר רבינו ירוחם

 . דשי הבחנהחו 3היא צריכה להמתין  איןו, היא מותרת להינשא לאחר מיד

 אך , אפילו אם באו עליה באונס שלא ברצונה, חודשי הבחנה 3כתב שעל האישה להמתין  הטור

 ' דווקא כשמדובר באישה גדולה וכו

כל אישה שנבעלה ורוצה להינשא צריכה : האומרת בשם שמואל יבמותלכך הוא במסכת  המקור

ושפחה , חוץ מגיורת קטנה ,שמא היא מעוברת, חודשי הבחנה לפני שתינשא לאחר 3להמתין 

 . משוחררת קטנה

שהרי שמואל , כן צריכה להמתין שלושה חודשיםשקטנה ישראלית , הגמרא מדייקת מדברי שמואל

אם כן משמע שסתם קטנה , צריכות להמתין רק חוץ מהגיורת והמשוחררת הקטנות' כולן'אמר ש

 .צריכה להמתין -ישראלית

שאנו חוששים שמא נבעלה לו )קטנה יצאה מרשות בעלה הגמרא עתה מבררת כיצד מדובר שאותה 

 (:ולכן אנו מצריכים שתחכה חודשי הבחנה לדעת האם באמת היא מעוברת ממנו, והיא מעוברת ממנו

לא מובן מדוע היא צריכה להמתין שלושה , 101י מיאון"מדובר שאותה קטנה יצאה מבעלה ע אם. א

  . 102חודשי הבחנה 3זקוקה להמתין  אינה -והרי שמואל אמר שקטנה שמיאנה, חודשים

והרי שמואל ? איזה חידוש יש בדבר, 103י שנתן לה גט"מדובר שאותה קטנה יצאה מבעלה עאם . ב

 :ש, כבר אמר לנו הלכה זאת בפירוש בפעם אחרת

                                                           
100
 אובן משום שאין אנו חוששים כלל לומר שמא היא נתעברה לבנו של ר 

 .  שם נידונו עוד עניינים הקשורים לנתינת גט לא נצרך, א"בקידושין רמז תקל' פרק ג במרדכיי כתב שיש לעיין "הב

101
ואז מספיקה הכרזה שלה שהיא לא , י אחיה או אמה שאז הקידושין שלה תקפים רק מדרבנן"וכגון שנתקדשה ע 

 חפצה בבעלה בכדי שתצא מבעלה 

102
כיון שלא שייך מיאון אלא רק , גזור כאן אף על הקטנה שמא יבואו להתיר בגדולהשמואל סובר שלא שייך ל 

 בקטנה

103
 : נתינת גט לקטנה יכול להיות בשני מצבים 

וכל , שידוע שמדאורייתא רק קידושי אביה מועילים. י שאביה מסרה לו"אותה קטנה נתקדשה לגדול מדאורייתא ע. 1

 .אזי תיקנו לה קידושין מדרבנן, ו לזנות"די שלא תצא חמה שמועילים קידושי אחיה ואימה זה רק כ

 י גט  "בכל זאת בעלה יכול לגרש אותה ע, י אחיה ואימה"אף במקרה שנתקדשה ע. 2
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 ואילו , חודשים 3אינה צריכה להמתין  -שמיאנה בבעלה קטנה

 . חודשים 3צריכה להמתין  -שקיבלה גט מבעלה קטנה

ועתה היא רוצה  ,הגמרא אומרת שמדובר שאותה קטנה שהייתה פנויה נבעלה בזנות למסקנה. ג

(. בניגוד לגיורת ומשוחררת קטנות)חודשים  3שהדין הוא שאותה קטנה צריכה להמתין , להינשא

בכל , חודשי הבחנה 3ואם כן לא שייך לכאורה לגזור עליה שתמתין , פ שקטנה אינה ראויה ללדת"אע

ובכדי שלא יטעו לומר שבגדולה שנבעלה , שמא יקרה מצב כזה אף בגדולה, ו על הקטנהזאת גזר

 .  גזרו אף על הקטנה שנבעלה בזנות מדרבנן, בזנות אין צורך להמתין כקטנה

חוץ , שמואל אומר שכל הנשים צריכות להמתין חודשי הבחנה פ לישנא אחרינא"למסקנה ע .ד

לגבי )כ הגמרא ממשיכה כלישנא קמא "אח ,(קטנות: אבלישנא קמ) גדולותמגיורת ומשוחררת 

הגמרא לא מקבלת תירוץ זה בלישנא , ואז כשהיא מתרצת שמדובר שהקטנה נבעלה בזנות ,(קטנה

וממילא אין לומר שמשום זנות יגזרו על , ודוחה ואומרת שזנות בקטנה לא שכיח כל כך, אחרינא

 . חודשי הבחנה 3הקטנה שתמתין 

, השתחררו\שמצוי בהן בעילת זנות לפני שהן התגיירו, גדולה ומשוחררת גדולה גיורת, לעומת זאת

בכדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה , חודשי הבחנה 3שייך לומר שחכמים גזרו שעליהן להמתין 

 . לזר שלא נזרע בקדושה

  ? חנהלא צריכות להמתין חודשי הב ,שגיורת ומשוחררת גדולותלא מובן מדוע שמואל הורה , אם כן

 . מתרצת ששמואל סבר כדעת רבי יוסיהגמרא 

האם , ושנתגיירו ושנשתחררו, המביאה מחלוקת בדין של גיורת ושבויה ושפחה שנפדו ברייתאישנה 

 :חודשי הבחנה קודם שיינשאו 3הן צריכות להמתין 

 צריכות להמתין  :רבי יהודה

 ומותר להן להינשא מיד  , לא צריכות להמתין :רבי יוסי

חודשי הבחנה בגיורת ושפחה שנשתחררו אפילו  3מצינו שרבי יוסי לא מצריך המתנה של  כןאם 

 .  וזה ממש כדעת שמואל, בגדולות

ישנה מחלוקת האם הן , (מפותה-)ישראל פנויה שאנסו אותה באונס או ברצון : שנינו עוד ברייתא

 :צריכות להמתין שלושה חודשי הבחנה

 צריכות להמתין: רבי יהודה

  ומותר להן להינשא מיד , אינן צריכות להמתין :יוסי רבי

אישה מזנה מתהפכת לאחר הבעילה הוא משום שסתם  רבי יוסיהגמרא הסבירה שטעמו של 

בגלל שמעשה ההיפוך הוא דבר קל שאין . וממילא אין חשש שמא היא מעוברת מאותה בעילת זנות

על כן אף שפחה שלא ידעה שתשתחרר ו, ברור לנו שכל אישה שנבעלה בזנות עשתה כן, בו טרחה

ובשאר ראשי , שהדין הוא שהשפחה יוצאת בשן ועין)כגון שהיא יצאה בגלל שהכו בה , מראש

וכל , וכל שכן אישה מזנה שברור לנו שהתהפכה, אנו תולים לומר שהיא בוודאי התהפכה( איבריה

 . מביאה זו שכן אנוסה שכלל לא רצתה בבעילה זו שבוודאי התהפכה בכדי לא להתעבר



128 
 

, בכל זאת אנו חוששים שמא היא לא התהפכה כראוי, סובר שאף שסתם אישה מתהפכת רבי יהודה

 . חודשי הבחנה 3ועל כן היא זקוקה ל, ועדיין נשאר בה זרע

  שיש מקצת מן הגדולים שפסקו כרבי יהודה שעליהן ( אנוסה ומפותה)כתב בברייתא השנייה  ף"הריל

ל במסכת "שהרי קיי, ף העיר שלא ידוע לו מניין הם למדו שהלכה כן"יהר. להמתין שלושה חודשים

וממילא גם כאן יש לפסוק כרבי , אנו פוסקים כרבי יוסי, עירובין שבמחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי

 .  יוסי שאנוסה ומפותה אינן צריכות להמתין

 יה שום חשש של שאנו מחמירים לעשות הבחנה כך שלא יהכתב  ה"שהרזכתב על זה  ש"הרא

שאפילו עקרה וזקנה שאינו מסוגלות , כמו שמצינו שפסקנו כדעת רבי מאיר, בלבול בין הוולדות

 . בכל זאת צריכות להמתין, ללדת

 . ברור שאין הלכה כרבי יהודה שמקיל ואומר שנשים אלו יכולות להתארס מיד

מקילים כיון שאנו תולים לומר ברור שאין הלכה כרבי יוסי שמקל ואומר שבביאת זנות אנו , כמו כן

 . ואילו אנו למעשה כן חוששים שמא היא לא התהפכה כראוי, שהיא התהפכה כראוי

בדינה של שהרי הם נחלקו , מפותהששמואל בלישנא בתרא לא סובר כרבי יוסי באנוסה ו, מה גם

 :ישראלית גדולה שנבעלה בזנות

, ו זאת רק ישראלית קטנה שנבעלה בזנותכל מה שמיעטנ. חודשי הבחנה 3צריכה להמתין : שמואל

    . אלא יכולה להינשא מיד, שהיא לא צריכה להמתין

 . תינשא מיד :רבי יוסי

מותר לה , סבר כרבי יוסי שבגיורת ומשוחררת בין גדולה או קטנה( בלישנא בתרא)למרות ששמואל 

ת גדולה שנבעלה בזנות הוא סבר כרבי יהודה בישראלי, ואין היא צריכה להמתין כלל, להינשא מיד

אלא משום ששמואל גזר שישראלית גדולה , אולם לא מטעמו של רבי יהודה. שצריכה להמתין

חודשי הבחנה  3בכדי שגם לפני נישואין ימתינו , חודשי הבחנה 3שנבעלה בזנות תצטרך להמתין 

שמואל סבר שלא  ,כמו כן מטעם זה. אין צורך -כך אף בנישואין, ולא יאמרו שכמו שבזנות אין צורך

כ זנות "שהרי לא מצוי כ, והיא יכולה להינשא מיד, שייך לגזור בישראלית קטנה שנבעלה בזנות

 .  בקטנה

כיון שלא שייך לגזור , שתינשא מיד סבר( א בתראנשלי)שמואל , בגיורת ומשוחררת אפילו גדולה

     . השתחררו\תגיירוכי לא שייך נישואין בגיורת ומשוחררת לפני שהן ה, בזנות אטו נישואין

בכדי להבחין בין זרע , חודשי הבחנה 3בנישואין של גר וגיורת יש צורך להמתין  ,לפי שמואל, עם זאת

ולזרעך "דרשה זו נלמדת מ. לפני הגיור, ובין זרע שנזרע שלא בקדושה, שנזרע בקדושה לאחר הגיור

                                                 .  שיש הבדל בקדושת הזרע, "אחריך

 (: י הגויים בכדי למכור אותה"שנשבתה ע)נחלקו שמואל ורבי יוסי בדין שבויה , כמו כן

 יכולה להינשא מידוהיא , אינה צריכה להמתין :רבי יוסי

שמואל החמיר שהיא , שפחה משוחררת\ולא גיורת, כיון שהיא ישראלית. צריכה להמתין :שמואל

וסובר כרבי יהודה שיש להמתין שלושה , ואל מחמיר יותר בבת ישראלכיון ששמ, צריכה להמתין

 . חודשי הבחנה

  .ש"הראסתם כל דבריו כדעת  הטורהעיר ש י"הב
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 בדין השבויההראשונים הביא שנחלקו  הטור: 

 . כיון שסבר שהלכה כרבי יוסי, אינה צריכה להמתין: ה"הרמ

     .  כיון שסבר שהלכה כשמואל, צריכה להמתין :ש"הרא

 ולא )ף שפסק כרבי יוסי שהן אינן צריכות להמתין "פסק בדין של אנוסה ומפותה כדעת הרי ם"הרמב

 (. כרבי יהודה שאמר שהן צריכות להמתין

 שפוסקים כרבי יהודה שהאנוסה  הגאוניםכתב שיש מן האחרונים שהסכימו לדברי  המגיד משנה

 ף"הריהסכימו לדעת א "ן והרשב"בהרמאולם . והמפותה צריכות להמתין שלושת חודשי הבחנה

   . שאין צריך להמתין, שהלכה כרבי יוסי

 אין קונסים אותה בכך שהיא  -יום לגירושין או למות בעלה 92כתב שאישה שזינתה בתוך  ש"הריב

ויש להעניש אותה רק משום , עברה על תקנת חכמים שלא לבוא על אדם אחר בתוך חודשי ההבחנה

 . ל תקנת החכמיםהזנות ולא משום שעברה ע

 אפילו , שרוצה עתה להינשא לגבר אחר, שפילגש המיוחדת לאיש מסוים 104ש"הריבכמו כן כתב  ז

מודה שכאן עליה , במקרים רבים ולהתיר לאישה להינשא מידלדעת רבי יוסי שסובר שיש להקל 

 . 105ן"הרכ "וכ, יום 92להמתין 

 92צריכות להמתין  אות כשהיו גויותשהיו נשו פסק שמשוחררת וגיורת פ המגיד משנה"ע ם"הרמב 

שסובר שאישה , אין הן צריכות להמתין וכדעת רבי יוסי, אולם אם מדובר שהן לא היו נשואות ,יום

 . משמרת את עצמה

יום כדי להבחין בין זרע של קדושה לזרע שאינו  92שגר וגיורת צריכים להמתין ם "כמו כן פסק הרמב

, מי שמזנה אינה צריכה להמתין. כיון שגזרו רק בגרושה, תיןהממאנת אינה צריכה להמ. של קדושה

    . כי מסתמא היא שומרת את עצמה שלא תתעבר

, ף"וכדעת הרי, ם פסק כרבי יוסי שאנוסה אינה צריכה להמתין"כתב שכיון שהרמב משנה המגיד

ין הוא אם כן ברור שבגיורת ושפחה פנויות הד, וכן כתבו המפרשים, וכדעת שמואל בלישנא בתרא

 .  חודשי הבחנה 3שהן לא צריכות לחכות 

 זאת משום שלא שייך . ם סבר ששבויה אינה צריכה להמתין"הסביר שמשום כך הרמב משנה המגיד

כיון שהיא , וברור שהיא בכל המזנה שאינה צריכה להמתין, בעילה בשבויה אלא רק בדרך זנות

 . שומרת על עצמה שלא תתעבר

ם יתיישב עם "לא ברור לו כיצד הרמב, כדבריו ם"הרמבאם אין דעת ש המגיד משנה העיר לסיום

 .   דברי הגמרא

 ם הייתה לומר שדווקא משוחררת וגיורת שהיו "אם דעת הרמב: משנה י תמה על דעת המגיד"הב

ולפסוק כרבי , היה לגמרא לכתוב כן, ואם הן פנויות הן לא צריכות להמתין, נשואות צריכות להמתין

 . נן צריכות להמתיןהן אי -ת וגיורת הפנויותיוסי שבמשוחרר

                                                           
104
 ז "סימן רי 

105
 אחד לאיש המיוחדת הפילגש שהרי מזנה מקריא לא בפילגשו מוחזקת שהיתה דכיון" :סח סימן ן"הר ת"שו 

 "וכדברי רבי יהודה.. בה נוהגין היו והאבות, היא מותרת שהרי מזנה נקראת אינה
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 ם רכיב אתרי רכשי"ניתן לומר שהרמב :ם"י בהסבר דעת הרמב"דעת הב: 

 שאין הן צריכות להמתין כרבי יוסים פסק "הרמב -באנוסה ומפותה .א

זאת משום שפשט הברייתא , שצריכות להמתין הודהכרבי ים פסק "הרמב -בגיורת ומשוחררת .ב

  . ביבמות כן

  הרי הוא, שאם אדם קידש או נשא אישה באיסור בתוך שלושת החודשים ש"פ הרא"הטור פסק עי- 

   חייב לגרשה

  כ הוא ברח לפני שכנס "ואח, פסק שאם אדם קידש אישה בתוך שלושת החודשים באיסור הטור

שכיון שהוא גילה בדעתו שהוא לא רוצה לשאת אותה בתוך זמן , אין הוא צריך לגרשה, אותה

 . אין אנו מכריחים אותו לגרשה, איסורה

 האומרת שבדין אדם שקידש אלמנה או גרושה  יבמותל הוא מן הגמרא במסכת "לדין הנ המקור

ישנה מחלוקת בין האמוראים רב אחא ורפרם מה , כ הוא ברח"בתוך שלושת חודשי ההבחנה ואח

 :דינו

 .   106בית הדין מנדה אותו :חד אמר

כיון שבעצם זה שהוא ברח הרי הוא גילה דעתו , בכדי שלא ננדה אותו בריחתו מספקת לו :חד אמר

ם "שמשמע מן הרמב, עיין בהערה. י"לפי רש. )שאין הוא רוצה לשאת את אשתו לפני סוף זמן האיסור

 (. שעצם הבריחה מהווה מעין עונש ולכן לא שייך שנטיל עליו עונש שני של נידוי

ואין צורך לנדות , אמר שבריחתו של אותו אדם מספקת רפרםו, מספרת שהיה מקרה שכזה הגמרא

 ( השני שאמר לעיל שהבריחה מספקת' חד אמר'לכאורה משמע מכאן שרפרם הוא ה)אותו 

 שמשמע ממנו שאם אותו אדם נשא באיסור  י"רשכתב שיש מפרשים שפירשו בדעת  הנימוקי יוסף

ין מנדה את אותו האדם עד הדין הוא שבית הד, את אותה האישה בתוך שלושת חודשי ההבחנה

אזי הדין הוא שהוא יהיה , או אם הוא רק קידש אותה ולא נשא אותה, אשר הוא יגרש את אשתו

 .ד"כן כתב הראב. בנידוי עד שיגמרו חודשי ההבחנה

 י וכתב שיש לקנוס את אותו אדם שנשא את האישה באיסור שהוא לא יוכל "הוסיף על רש ד"הראב

בכדי שלא ייהנה מבעילת האיסור שבעל , 107יום שהוא היה עימה 92בתוך הלבוא אליה כשיעור הזמן 

 . אותה בתוך הזמן האסור

                                                           
106
 זה דרך שבה אנו כופים אותו לגרש את אשתו :י"לרש 

 משמע שזה עונש על כך שעבר על תקנת חכמים  :פ מגיד משנה"ע ם"לרמב

כיון , י לא ננדה אותו"שלפי רש, ומיד גירש אותה, בין הטעמים תהיה במצב שהוא נשא את האישה באיסור מ"הנפק

כיון שהנידוי בא על כך שהוא , ם בכל זאת ננדה אותו"לפי הרמב. הנידוי מגיע רק בזמן שהוא עדיין לא נידה אותהש

, הבריחה מועילה שלא נעניש אותו, שאם אותו אדם ברח, ם"המגיד משנה כתב בדעת הרמב. עבר על תקנת חכמים

 . הוממילא הרי הוא כבר נענש בכך שהוא גל', גלות מכפרת עון'כיון ש

107
אנו נגזור עליו שלא , הימים 92אזי אחר שיגמרו , יום 92יום מתוך ה 32אם לדוגמה הוא היה עימה ביחד , כלומר 

 . בכדי שלא ייהנה מן האיסור, יום 32יבוא אליה במשך 
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 אלא , ד אמר"ד וכתבו שאין לגזור עליו שימתין כמו שהראב"חלקו על הראב ועוד מפרשים' התוס

דיינו אם נכוף את אותו האדם שנשא את האישה באיסור לגרש את אשתו ולומר לו שלא יישא אותה 

 . הימים 92סוף עד 

 אלא אף במצב שהוא כבר , לא מועילה רק במצב שהוא רק קידש את האישה' בריחה'ש יש שפירשו

ע במצב שהוא רק קידש אותה ולא נשא אותה "הם כתבו שלכו, כמו כן. מועילה הבריחה -נשא אותה

יעמוד בנידויו  אזי הוא, ואם הוא לא יגרש אותה, הדין הוא שמנדים אותו עד שהוא יגרש אותה, בפועל

 . ימי האיסור 92כל 

 שנראה שהוא סובר שמי שקידש או אפילו נשא אישה באיסור ם"הנימוקי יוסף כתב בדעת הרמב ,

אנו , עם זאת. אבל אין כופים אותו לגרשה, מנדים אותו על כך שהוא עבר על תקנת חכמים וקידשה

 . ן שהוא עבר רק על דרבנןהבריחה מועילה כיו -ואם הוא ברח, מחייבים אותו לפרוש ממנה

מועילה , כיצד הוא כתב שאף כשהוא נשא בפועל) ם אינם מובנים"כתבו שדבריו של הרמב המפרשים

 . (הבריחה שלו

 בדין הנידוי שמנדים את מי שקידש או נשא את האישה באיסור בתוך שלושת  עוד כתב הנימוקי יוסף

, מתירים לו את הנידוי -מעוברת איננהו חודשי ההבחנה ונמצא שאשת 3אם עברו , חודשי ההבחנה

 . והוא יכול לשאת אותה

עד שאשתו תלד ותניק את , מתירים לו את הנידוי לאהדין הוא שאנו , אם נמצא שהיא מעוברת אבל

 .לחילופין עד שהוא יגרש אותה ואז נתיר לו את נידויו או, חודשים 24בנה 

 שבכל מצב שהאישה שצריכה להמתין היא  ושדעת קצת מרבותי א"משם הריטב כתב הנימוקי יוסף

שכל מה שאנו אומרים לה שתמתין את חודשי , את חודשי ההבחנה הינה קטנה שאינה ראויה ללדת

יום כל אישה  92ההבחנה זה לא בגלל חשש ממשי אלא רק מפני הגזירה של רבי מאיר להפריש 

 , שנתגרשה או נתאלמנה

, אנו כופים אותו לגרש אותה אין -ידש או נשא אותההדין הוא שאם אדם עבר על תקנת חכמים וק

אלא רק כופים אותו לפרוש ממנה שלושה חודשים עד , על האיסור שעבר וכמו כן אין אנו מנדים אותו

ועל כן , יום 92הוא מפני שזמן האיסור קצוב ל, הטעם שאין אנו מנדים אותו. סוף תקופת ההבחנה

   .  כופים אותו לפרוש ממנה בלבד

 . גמגמו בדבר 'ם התוסאול

 אדם אירס אישה  אם. מנדים אותו -ימי ההבחנה באיסור 92שאירס אישה בתוך  מי: כתב ם"הרמב

 92אדם נשא אישה בתוך  אם. אין מנדים אותו -כ ברח לפני שנשא אותה"ואח, בימי ההבחנה באיסור

 . לחזור לאשתוואז הוא יוכל , הימים 92מפרישים אותו ממנה עד סוף , ימי ההבחנה באיסור

 בית הדין לא מכריח את מי שקידש או נשא אישה באיסור , ם"שלדעת הרמב כתב המגיד משנה

אלא רק מנדים אותו על כך שהוא עבר על גזירת החכמים שלא לשאת אישה בתוך , לגרש את אשתו

   .  זה מועיל לו בזה שבית הדין לא ינדה אותו, אולם אם הוא ברח, הימים 92

 שכל עוד שהוא , ם וכתב שמוכח מלשון הגמרא שכתבה שהבריחה מועילה"על הרמב השיג ד"הראב

זאת . אינה מועילה לכך שלא ננדה אותו -והפרישה מאשתו בלבד, מנדים אותו -לא גירש את אשתו

 . ם שכתב שמספיקה ההפרשה בכדי שלא ננדה אותו"שלא כלשון הרמב
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 שמנדים את , ד"מפרשים שסוברים כדעת הראבמ יש "ומ, ד הכרח"כתב שאין בדבריו של הראב י"הב

מועילה הבריחה  -ואם הוא ברח, ולא מועילה הפרשה בעלמא, האדם עד שיגרש בפועל את אשתו

  .בכדי שלא ננדה אותו

 זה רק במצב שהוא רק , כתב שכל מה שאמרנו שמועילה הבריחה בכדי שלא ננדה אותו ד"הראב

לא נתיר לו את נידויו אף אם הוא ברח , את האישהאולם אם מדובר שהוא נשא , קידש את האישה

 . עד אשר הוא יגרש את אשתו

 ויש אומרים, שלא מועילה בריחה בנישואין ד"שסוברים כדעת הראב שיש מן המפרשיםכתב י "הב

 . מועילה הבריחה בכדי שלא ננדה אותו, שאף אם הוא נשא אותה בפועל

 במשך אותו זמן ששהה עימה , שה באיסורכתב שיש להפריש את האדם שנשא את האיד "הראב

 . מן האיסורבכדי שלא ייהנה , באיסור

, ואם היה שייך להחמיר כן, ואין לה שום סמך בגמרא, העיר שזאת חומרא יתירה על מידת הדין י"הב

 . (ן"כלשון הרמב)הגמרא לא הייתה שותקת מלומר זאת 

וכמו כן , כתבו שזאת חומרא יתירהד ו"חלקו על הראב( ן"כתב שנראה כרמב) א"הרשב, ן"הרמב

כיון שכל , הימים 92אין צורך לחכות זמן נוסף לאחר  הטורנראה שלדעת כתב שהמגיד משנה 

  . ויש להקל בדיני דרבנן, האיסור כאן הוא רק מכוח גזירה דרבנן

 כיון , י לפסוק"וכן נראה לב, ם"הרמבנלמד שמשמע שהוא סובר כדעת  ן"הרהעיר שמדברי י "הב

וכל שכן שזה עניין של דרבנן שיש להקל בו , ן"ם והר"אי לסמוך להלכה למעשה על דעת הרמבשכד

  . ולא להחמיר

 אחר וקדשה 108אדם סריס היהבעלה ש בעלה בגללמ שנתגרשה שהיא עלכתב בתשובה  ש"הריב 

 בכל שגזר בי מאירכרכיון שאנו פוסקים , עבריין מי שקידש אותה הינו ,חודשי ההבחנה באיסור 3 תוך

ממנה עד סוף  ילךשאותו אדם  או :הדין הוא כן לעו ,(אף מי שברור לנו שהיא לא מעוברת) הנשים

ש כתב שאף אם בית הדין לא ירצה לכוף אותו "הריב. שבית הדין ינדה אותו או ,תקופת ההמתנה

  .  פ יש לנדות אותו"בכל זאת עכ, לגרש את אשתו

 בריחתו של שהרי הוא פסק ש, י והמפרשים"רשת סובר כדע שהטורכתב שנראה עתה לומר  י"הב

את האישה באיסור שאז הוא גילה דעתו שאין  קידשרק כאשר הוא רק , פ הגמרא"ע הבעל מועילה

 , הוא רוצה לשאת אותה

אלא רק עד אשר הוא , שלו בכדי שלא ננדה אותו לא מועילה הבריחה, אותה בפועל נשאאך אם הוא 

 . יגרש את אשתו בפועל

 אך אין כופים , מנדים אותו עד שהוא יגרש את אשתו -שמי שנשא אישה באיסור טורשל ה פסיקתו

 :שזה משום ש"בתשובות הראמבואר , ('בשוטים')אותו בעונש פיזי 

שכל מה שבית הדין נוקט בעונש פיזי בכדי להכריח את האדם  109הביא ראייה מן הירושלמי ח"ר .1

כאן שמדובר שהוא נשא אישה , אולם. סולה מדין תורהזה רק אם הוא נשא אישה שפ, לפעול כהלכה

                                                           
108
 י גורם אחר "ובין ע, י מעשה אדם"בין אם ע, היינו שהוא נסתרס לאחר הלידה 

109
 'יאיוצ'. בכתובות ע' הביאו התוס 
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אלא רק רבנן הוא דגזור עליה שלא לשאת אותה בשלושת , שאינה פסולה בעצמיותה מדין תורה

 . אין לכוף אותו בכוח בכדי שיגרש אותה, חודשי ההבחנה

מדוע  קשהאינו , דהינו בשימוש בכוח פיזי, שפירש שכל כפייה היא דווקא בשוטים י"אף לדעת ר. 2

כלומר שאם לא נכוף את , אין קצבה לאיסורי דיבר רק במצב ש"כיון שר, כאן אמרנו שאין לכוף בכוח

 . הוא יחיה עימה מבחינתו כל החיים באיסור מתמשך, האדם לגרש את אשתו

כ לכוף אותו "ועל כן אנו לא מחמירים עליו כ, יום 92כאן הרי מדובר שזמן האיסור הוא רק , אולם

הוא לא יחיה עימה באיסור כל , כי אף אם הוא לא יגרש את אשתו עתה, גרש את אשתובכוח ל

  . החיים

  למרות שידוע שהוא לא יוכל , שאף כהן חייב לגרש את אשתו שנשא בזמן האסור הטורפסיקתו של

  . השאלתותנלמד מדברי , לחזור אליה מדין איסור גרושה

 שניתן אף  היון מארץ ל"ז מפריז יוסף ר"ב יחיאל ר"וה י"ש בדעת רש"ראפ ה"פסק ע הטור

בכדי שהוא לא , לברוח -וקידש אישה בחודשי ההבחנהלכתחילה לייעץ לאדם שעבר על האיסור 

י הבריחה הוא מגלה בדעתו שאין ברצונו לשאת אותה לפני תום "כיוון שע, יצטרך לגרש את אשתו

 .  תקופת האיסור

 שאם הוא , כ"באם מדובר שהוא יברח למקום רחוק כ רק, שהבריחה מועילה ש"פ הרא"הטור פסק ע

 . הוא יגיע רק לאחר תום זמן האיסור, יחזור למקומו

פ שאר הפוסקים שסתמו דבריהם וכתבו בסתמא "נראה לומר כן ע לאכתב שי בבדק הבית "הב

 .  110ל"כ כנ"בלי פירוט האומר שיש לברוח למקום רחוק כ, שמועילה הבריחה

  שחובה לומר שהבריחה היא דווקא  ש"על מה שהטור הביא בשם הראית י בבדק הב"הבעוד כתב

ללכת לעיר , כיון שלא מתסבר לומר שנתיר לאדם שקידש אישה באיסור בעיר זו, למקום רחוק

 .'בריחה'הסמוכה ולגור עימה ובכך לומר שהוא יצא ידי חובת 

וא ברח לעיר סמוכה זה לא כיון שניתן לומר שמה שה, שאין דבר זה מוכרח בדק הביתעל כך העיר ה

, אלא פשוט בגלל שהוא טכנית לא יכול לברוח למקום רחוק, בגלל שהוא רוצה להערים על בית הדין

ויהיה לו צער גדול מאוד אם הוא ייאלץ לנדוד למקום , שהרי הוא רגיל לעבוד במלאכתו באזור זה

 . משום שלא תהיה לו עבודה, אחר

אלא כי הוא אנוס , אין זה מפני שהוא מערים בדבר, הרחיק נדודמה שמצינו שאותו אדם לא , אם כן

 . מצד מלאכתו

 אם אותה אישה הנמצאת בחודשי ההבחנה עברה על תקנת חכמים ש ה"הרמפ "ע פסק ירוחם רבינו

 היא אםבכדי לדעת  בדיקות מיני בכלהדין הוא שאנו בודקים אותה , ודשי ההבחנהח 3 תוך ונישאה

בכדי לדעת אם היא  נשואות בודקים נשים שאין יבמותאמר במסכת רא רב ספג ש"ואע ,מעוברת

כיון שכאן הרי היא , כאן אין אנו חשים לכך, בעלה על תתגנה שהיא לא בכדי, מעוברת מגבר אחר

על " ותתגנה תתגנה"וממילא אנו אומרים ש, חודשי ההבחנה 3ישאה לאחר שלא ברשות בתוך נ

 . האסורמים שלא להינשא בזמן עברה על גזירת חכמשום שהיא , בעלה

                                                           
110

כ "היא שאמנם לדעת שאר הפוסקים אין צורך שאותו אדם יתרחק כ בדק הביתהעיר שכוונת  כנסת הגדולה 

 . פ על אותו אדם לא להגיע למקומו בתוך זמן האיסור"אבל הם מודים שעכ, ממקומו
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 או שהיא , שאסור לאדם לשאת אישה שמעוברת לחבירו יבמותפ הגמרא במסכת "פסק ע הטור

זאת גזירה שמא אותה אישה . יגרשנה לעולם -ואף אם הוא נשא אותה, מינקת את בנו של חבירו

שאין ' סנדל'ה כהעובר הראשון יידחק ברחם וייעש, ומחמת העובר השני, תתעבר גם מן הגבר השני

   .גזרו חכמים בדבר ,בכדי למנוע מצב שכזה, לכן. 111לו צורה ויימחה

 משך הזמן )חודשים  24שמינקת צריכה להמתין , שרב ושמואל הורו ביבמותפ הגמרא "פסק ע הטור

וכמו כן חוץ מן , וזמן זה הוא חוץ מן היום שבו נולד בנה, קודם שתתארס לגבר אחר( שתינוק יונק

 . א נתארסה בוהיום שהי

  חודשים מלאים אף אם זו שנה  24שיש למינקת להמתין ( 1דעה ) הדרכי משהכתב בשם המרדכי

  .מעוברת

  29)ואחד חסר ( יום 32)כלומר שאחד מלא , חודשי לבנה 24שמדובר ב (2דעה ) שפירשו גדוליםיש 

 (. אם כל החודשים היו מלאים)יום  722ולא , ימים 728שלפי זה הם , (יום

 כלומר שתי שנים שכל , פ חודשי השמש"ולפיה יש למנות ע, (3)דעה שיש כתב  הגהות מרדכיב

כלומר ". תבשל"כמנין , ימים 732ובצירוף יום הלידה ויום האירוסין הרי לנו , יום 365אחת מהן מונה 

בן כל עוד שה( לנישואין\לשון נקייה לביאה -'תבשל')אל תבוא על אשתך , "לא תבשל גדי בחלב אמו"

  (.  שזאת אשתך)יונק חלב מאימו ( הגדי שלך)שלך 

יום  365: דהיינו שידוע שכל שנת שמש מונה. ן"א רדי"שם כתב שהחשבון עולה למניין יכ בהגהות

 (. שעות 12)=יום וחצי  732שתי שנות שנים מונות , ממילא. ורבע

זה ' חלק'. חלקים 793ת ושעו 12, יום 29ם מונה "פ הרמב"שידוע שחודש לבנה ע עוד נקדים ונאמר

 :שנת לבנה מונה, ממילא. 112בכל שעה' חלקים' 1282כלומר שיש . בשעה 1\1282

 . יום 348= 12כפול יום  22

 . ימים 6שזה , שעות 144= 12כפול  שעות 12

 חלקים  876שעות ו 8וזה , חלקים 9516= 12כפול חלקים  323

 חלקים  876ו, תשעו 8, ימים 354: כ יוצא לנו ששנת לבנה היא"בסה

 (  ם בהלכות קידוש החודש"כ הרמב"כ)

 ( שעות 6)יום ו רבע  365מונה כאמור  שמש שנת

 . חלקים 224שעות ו 21, ימים 12= שנת לבנה (חיסור)=' פחות'ששנת חמה נמצא 

 ד חלקים "ר =ן"רדי. א שעות"כ, ימים' י =א"יכ :בקידושין זה מה שכתב בהגהות מרדכי

                                                           
111

שהיא שכתבה שאישה מעוברת לא נכנסת להריון שני כל עוד . אולם מחמת הגמרא בנידה כז. י"כך פירש רש 

, ויש שפירשו שמדובר בתאומים, שאנו חוששים שמא הוא ייעשה נפל, יש שפירשו שמדובר כאן בנפל, כבר מעוברת

מחמת שכבת הזרע שלו שתכנס לגופה של , שביאתו של הבעל השני יכולה לעשות את אחד מן הוולדות סנדל

 . המעוברת

112
 ורביע חצי בו יש זה שמנין לפי, זה למנין השעה וחלק ולמה"... :'הלכה ב' ו פרק החודש קידוש הלכות ם"רמב 

 "השמות אלו לכל יש חלקים והרבה, ועישור וחומש ותשיע ושתות ושליש ושמין
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מדובר ששתי השנים הללו יתירות על שתי , שנות שמש 2למינקת יש לחכות מי שמפרש ש, ממילא

 . 2כפול  -ד חלקים"א שעות ור"כ, ימים 12שנות לבנה ב

  מה שנאמר ששמואל ינק פ "את המתנת שתי השנים עמי שמפרש יש ש בהגהות מרדכיעוד כתב

ן אם מדובר שהשנה בי, הרי ששתי השנים שאנו מונים למינקת הינן כמו שהן, מאימו שתי שנים

 .  מעוברת ובין אם מדובר שהשנה פשוטה

, כלומר)חודשי לבנה  24פ "נראה שמחשבים את שתי השנים ע ערכיןלפי המסקנה במסכת  עם זאת

 (. שלא מתחשבים בשנה מעוברת להוסיף לה חודש נוסף

 מינקת שהם אמרו שעל ה, שמכך שחכמים תלו את דין ההמתנה בחודשים כתבו מיימוניות הגהות

שמע מינה שחודש העיבור , והם לא אמרו בפשטות שעליה להמתין שנתיים, חודשים 24להמתין 

אלא , (חודש העיבור+ חודשים  24) חודשים 25לא נוסף שאז נאמר שעלינו למנות  -בשנה מעוברת

אף שבפועל יצא מצב שבגלל שהייתה שנה מעוברת לא , חודשים 24חודש העיבור נכנס בכלל ה

 (. חודש קודם -שהרי בגלל השנה המעוברת יוצא שנסיים את השנה השנייה)שנתיים שלמות חיכינו 

 הוא מפני שהיה ידוע  ,"שתי שנים"ולא ב חודשים 24ים תלו את דין המינקת בלכך שחכמ הטעם

ולגוף , שהרי זה עניין טבעי, אפילו אם השנה מעוברת, חודשים 24ל שמספיק לתינוק לינק "לחז

 .אין שוני אם זאת שנה מעוברת או שנה פשוטהמבחינה טבעית 

 הדשן תרומת) איסרלן ר"מה בכתביוכן  זה בדין האריךשם  ו"רי סימן הדשן בתרומתי כתב לעיין "הב 

 . ח"וקע ב"פ סימן( ב"ח

 כיון שטעמם מסתבר מיימוניות ההגהות כדברי נקטינן הלכה ןילעניכתב שי "הב. 

  בין אם היא אלמנה או גרושה, םחודשי 24פסק שיש למינקת להמתין הטור . 

 צריכה אינה גרושהשאישה  שמשון רבינו שפסקבכדי לחלוק על מה  ,זאת כתב שהטור כתב י"הב

 .להניק את בנה -לבעלהכבר כיון שהיא לא משועבדת  ,לפני שתינשא לגבר אחר חודשים 24 להמתין

 חלק על רבינו שמשון ואסר אףרבינו תם ש כתבו וההגהות מיימוני, המרדכי, ן"הר, ש"הרא', התוס

רבינו תם הביא  .אף שהיא לא משועבדת להנקת התינוק, חודשי ההנקה 24בגרושה להינשא תוך 

שמשמע שאף בגרושה הדין כן הוא שאסור לה להינשא בתוך , ראיה לדבריו מן הדין של מינקת חבירו

 . חודשי ההנקה 24

ם לא חילק אלא סתם ואמר שכל "רמבמכך שה, ם"משמע כן מן הרמב) ם"גם השאלתות והרמב

שאף מינקת גרושה חייבת , סברו כרבינו תם( חודשי ההנקה 24מינקת חבירו אסורה להינשא בתוך 

 .  חודשים 24להמתין 

 א"הרשבגם . למינקת דין כמו דינה של המעוברת שיש ,כתב שכן נראה מן הגמרא המגיד משנה

רנו שאסור אף למגורשת להינשא בתוך תקופת אך סייג את הדין וכתב שכל מה שאמ, הסכים כן

כ עד "זה דווקא באם היא כבר התחילה להניק את הוולד לפני שהיא נתגרשה זמן ארוך כ, ההנקה

 , ועתה זה מסוכן אם היא תעזוב אותו, שהוולד כבר הכיר בה והתרגל אליה

 -ד אם היא תעזוב אותוכך שאין זה מסוכן לוול, כ הרבה זמן"אולם אם מדובר שהיא לא הניקה אותו כ

וממילא גם מותר לה להינשא בתוך תקופת , אין היא מחויבת להניק אותו אפילו לא תמורת שכר

  (. לאחר שלושה חודשים זמן ההבחנה)ההנקה 
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 מרדכי ר"ה לפניזה  מעשה באו ,זנותמבעילת  נתעברה קתינמכתב שהיה מעשה בו  מרדכי הגהות 

למינקת להינשא בתוך תקופת ההנקה מודה  האוסר ת"ר ילודאפ ואמר ,להינשא והתירה א"טורמש

זה משום , כיון שכל מה שאסרנו למינקת שנתגרשה להינשא בתוך תקופת ההנקה. כאן שמותר לה

 יכוףשאין מי ש הרי ידוע בזנותאך , יכול לכוף אותה שתמשיך להניק את הוולד בשכר התינוק אביש

 . התירה א"טורמש מרדכי ר"ה ולכן, אותה

אך , משום שאף אם נאמר שאבי הוולד לא יכוף אותה, לא הודו לו ואסרו לה להינשא חכמים ולםא

 .(סתם ה"ד. מב יבמות) התוספות מדברי כמו כן יש ראייה לאסור. אותה יכוף מכל מקום בית הדין

 אף אם המינקת נשבעה , חודשי ההנקה 24פסק שבכל מקרה אסור לאם הוולד להינשא בתוך  הטור

 .ואם כן אין חשש לחייו של הוולד, זור בה מלהניק את הוולדשלא תח

האומרת שבמקרה שמינקת אלמנה  ברייתאשם הגמרא מביאה  כתובותלכך הוא ממסכת  המקור

או , או שהיא כבר גמלה אותו מלינוק בתוך תקופת ההנקה, נתנה את הבן שלה למינקת אחרת בשכר

ואין היא צריכה להמתין עד סוף תקופת ההנקה , דהדין הוא שמותר לה להינשא מי, שהבן בכלל מת

ועל כן אין כאן חשש סכנה אם , משום שהרי היא כבר לא מניקה בפועל. חודשים 24שנגמרת בגמר 

 . 113היא תתעבר מגבר אחר

מספרת שרב פפא ורב הונא בנו של רבי יהושע חשבו לעשות מעשה הלכה למעשה כאותה הגמרא 

להתחתן עם גבר אחר , מינקת ששכרה מינקת אחרת להניק את בנהורצו להתיר לאלמנה , הברייתא

 . בתוך תקופת ההנקה

אחת סיפרה להם שהיה לה מקרה בעבר כאשר היא הייתה אלמנה מינקת והיא ( זקנה)סבתא , אולם

ובכל זאת רב נחמן אסר לה להינשא בתוך , בעצמה מסרה את הבן שלה למינקת אחרת בשכר

 . חודשי ההנקה 24התקופה של 

וכי רב נחמן סבור שאסור לאותה האלמנה להתחתן בתוך תקופת ההנקה : הקשתה על כך הגמרא

והרי ידוע שרב נחמן התיר לאלמנות של בית ריש ? באם היא כבר מסרה את התינוק למינקת אחרת

  !הגולה להינשא לאחר שהן מסרו את בניהן למיניקות בשכר

 :משום שיש חילוק בדבר, שאין להקשות סתירה ברב נחמן הגמרא עונה

שאותן בוודאי , היה ידוע שאם הן מסרו את בניהן למינקות אחרות -אלמנות של בית ראש הגולה. א

ועל כן האלמנות יכלו להינשא אף , המינקות לא היו חוזרות בהן מחשש להמרות את צו ראש הגולה

 . לדבתוך תקופת ההנקה מבלי חשש שמא המינקות תחזורנה בהן ויהיה סכנה לוו

כיון שאף אם אותה אלמנה סיכמה עם אלמנה , יש חשש שמא המינקת תחזור בה -סתם אלמנות .ב

ואז אם בינתיים אם הוולד תינשא , עדיין יש חשש שמא המינקת תחזור בה, אחרת שתניק את בנה

  . יש חשש שלא יהיה חלב לוולד והוא ימות ברעב, לאדם אחר ותכנס להריון

 :הגמרא אומרתלמסקנה 

                                                           
113

מחשש שמא ייגמר לה החלב כשהיא תיכנס להריון מן הגבר , בסתמא אנו חוששים אם מינקת נישאת לגבר אחר 

 . השני
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כיון שאם הבן כבר מת אין , מותר לאם להינשא לגבר אחר -חודשי ההנקה 24אם הבן מת בתוך . א

 . 114עוד שום חשש בדבר

משום שיש לנו חשש . אסור לאם להינשא לגבר אחר -אם הבן נגמל מחלב בתוך תקופת ההנקה .ב

ועקב כך , אחר בכדי שהיא כבר תוכל להינשא לגבר, שמא האם תגמול בכוונה את הוולד לפני זמנו

וממילא אסרו לה להינשא בתוך התקופה בכדי שלא תערים לגמול את , יהיה חשש שהוולד יסתכן

 . הוולד

 שהיא גמלה את בנה מחלב או ניקהילמ בנהאת  נתנהשאפילו אם האם , פסק כמו שהבאנו ש"הרא ,

היא  שמא זאת משום שאנו חוששים. חודשי ההנקה 24תום  עד לינשא אסורה בכל זאת הרי היא

 . מחוסר חלב וכדלעיל הולד ויסתכן נשאתוכל כבר להיש כדיב לפני הזמן לגמלו תמהר

 שמא המינקת , אסור לה להינשא, ש שאף אם האם נתנה את הוולד למיניקה"כתב הרא כמו כן

מה שמצינו שרב נחמן התיר לאלמנות של בית ראש הגולה להינשא לאחר שהן מסרו את . תחזור בה

המיניקות ו, וחזקים מיםיאל כיון שאנשי ראש הגולה היו אנשים, אינו ראייה -ן למינקותהוולדות שלה

אולם ידוע היה שרב נחמן לא היה מתיר כן בסתם אישה . בהן בשום פנים ואופן לחזור ותירשא היו לא

 . רגילה

, לאם להינשא אסור -בה תחזור שלא רבים דעת על נדרה נדר או נשבעהאף אם המינקת , כמו כן

שמא אנשים יבואו להתיר לאישה בעלת הוולד להינשא אף במקום שהמינקת לא נשבעה או נדרה על 

 . ולבסוף הוולד יגיע לידי סכנה מחוסר חלב, ומתוך כך המינקת תחזור בה, דעת רבים

  י"עלאימא של תינוק המיניקה את בנה להינשא  להתיר איןש הזקן י"ר בשם המרדכיכמו כן כתב 

ראש הגולה שכמו שכולם  לאנשי כן י"ע דמותהול בה חזורת שלא גדול ערבון קתניהמלה  תןישת

 . כך אותה מינקת בוודאי לא תחזור בה בגלל הערבון הגדול, מפחדים מהם

אנשי ראש הגולה היו מפורסמים לכל ומשום כך אנשים לא היו  :זאת משום שיש עדיין הבדל בדבר

כיון , לא יועיל נתינת העירבון, נקת שאיננה מפורסמתסתם מי אבל, מחליפים בינם לבין אדם אחר

אף אם המינקת לא תתן , שיש חשש שמא אנשים יבואו להתיר למסור את התינוק היונק למינקת

משום שלא ידוע לכל שהתירו לאותה אישה למסור את בנה , עירבון גדול בכדי שלא תחזור בה

 .    יש חשש שהוולד יגיע לידי סכנה וכדלעיל ושוב, למינקת כי המינקת נתנה לה עירבון גדול בדבר

  של הגבר שכבר נשא אישה שכזאת שלא  ביתו רבןולח לחוש לנו איןש וכתב, ש"הריב כתב כןכמו

 לאוכל זה משום שאנו , הזאת הבחורה לקלקולכמו כן אין אנו חוששים ו ,חודשי הנקה 24המתינה 

  . חודשי ההנקה 24עוקרים תקנה של חכמים שאסרו לאישה להינשא בתוך 

 למעשה הלכה והורה 115הארץ מגדולי באחדמעשה  באשכנז היה כברכתב ש ש בתשובה"הרא 

 24 תוך ינשאהל והתירה ,בה תחזור שלא רבים ל דעתע והדירה לבנה מניקה ששכרה מניקה באשה

 לדבריו ראיה הביא 'גדול הארץ'ואותו  ,מדבריו והחזירוהו ,אשכנז חכמי כל עליו וחלקו ,חודשי ההנקה

                                                           
114

חודשי ההנקה אף כאשר הבן  24על האם שלא תינשא בתוך  שם מביאה שמר בר רב אשי רצה להחמיר הגמרא 

אך הגמרא דחה סברא זו וכתבה שחזקה , בכדי שהיא תוכל להינשא, מחשש שמא האם תהרוג את הבן בכוונה, מת

זה משום , ומה שמצינו כן באישה אחת שרצחה את בנה, היא שאין סתם נשים חונקות את בניהן בכדי להינשא

 (.וגעת בשכלהמש)שהיא הייתה שוטה 

115
 ל"ז מקרקוב יעקב הגאון הרב: מובא שאותו גדול הוא תתסד ד סימן חלק מרוטנבורג ם"המהר ת"בשו 
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ורצה לומר שאותו הדבר אין , שהמינקת לא תחזור בההיה ברור  יראתם מחמתש מאנשי ראש הגולה

 . חשש שבמקרה שלו המינקת תחזור בה כיון שהיא הרי נדרה נדר על דעת רבים שלא תחזור בה

 סור לה להתחתןוסבר שיש לא' גדול'גם כן נחלק על אותו  מרוטנבורג מאיר ר"הכתב שרבו ש "הרא

להוכיח שאין הלכה בנידון דידן כמו מה שרב נחמן התיר אצל בתוך תקופת ההנקה והאריך בתשובתו 

יש  -מכך שהגמרא כותבת בסתמא בלי חילוק שבמקרה שהוולד נגמל מחלב, אנשי ראש הגולה

 . משמע שאין שום צד היתר בדבר, לאסור

מר אותו והיינו יודעים שכל שכן הגמרא לא הייתה נמנעת מלו מסתמא, אם היה איזה צד היתר בדבר

 -ומשלא אמרה כן והתירה רק במקרה שהבן מת, במצב שהבן מת שמותר לאותה אישה להינשא

  .  משמע שאין שום צד היתר אחר בדבר

את כל המקרה עם היתרו של רב ף השמיט "מכך שהרי, ראיהעוד הביא ם "ש כתב שהמהר"הרא

 .ן שום צד היתר בדברומשמע שכאמור אי, נחמן לאנשי ראש הגולה

  להתיר למינקת להינשא אפילו אם המינקת נשבעה לאדם גדול שהיא תפחד  שאין פסקמה שהטור

בשני מקומות שאין למלך בזמן הזה גדר כאנשי ראש  בתשובה ש"הראכמו כן כתב , לחזור בה

 -גמליאל וגם רב נחמן לא התיר אלא ברבן, וראש הגולה היה כמלך ישראל, מהם הגולה שכולם פחדו

ואם נבוא להתיר לכל מינקת שתשבע , ולא התיר זאת בשופי בכל מקרה, שהיה יחיד, ראש הגולה

 . נמצא שתעקר תקנת חכמים ממקומה, לאנשי בית המלך

 כגון שהיא , שבכל מצב שהמינקת מוכרחת לקיים את דבריהו שאמרו יש כאלכתב ש המגיד משנה

וממילא אישה שתמסור , המיניקות בבית ראש הגולה יש לדבר תוקף כמו, נשבעה או נדרה וכדומה

 .  חודשי ההנקה 24את בנה למינקת שכזאת תוכל להינשא לפני תום 

לאו דווקא אם היא , שיש להתיר לאישה לתת את בנה למינקת שנשבעה כמו כן יש אחרים שאמרו

פסיק אלא אפילו אם היא נשבעה לסתם אדם שלא ת, נשבעה לאדם חשוב מחצר המלך וכדומה

   . יש להתיר -להניק את הוולד עד שהוא ייגמל

ף לא הזכירו את המעשה של רב "ם והרי"משום שהרמב, שאין זה עיקרכתב  המגיד משנה, אולם

 :ומכאן שתי אפשרויות, נחמן שהתיר באנשי ראש הגולה

לפני  ואין להתיר בשום מצב למינקת להינשא, ף סוברים שאין הלכה כאותו המעשה"ם והרי"הרמב. 1

 סוף תקופת ההנקה

היה הדין שמי שמסרה את בנה למינקת של בית ראש , רק במקרה הספציפי של רבן גמליאל .2

כיון שהיה ידוע לכל שהם אנשים אלימים וכולם פחדו להמרות את פיהם פן , הגולה יכלה להינשא

אין כן בסתם מה ש, תחזור בה -היה שום חשש שהמינקת של אנשי ראש הגולה לאוממילא , יינזקו

 . מינקת שאנו חוששים שמא היא תחזור בה

אם , כתב בתשובה שאפילו במינקת אצל רבן גמליאל ראש הגולה א"רשבהמגיד משנה כתב שה

ולא זאת בלבד אלא גם כופים , לא תינשא -מדובר שאימו הניקה את התינוק עד שהוא כבר הכיר בה

כמו שפסק , א לא יירצה לינוק ממינקת אחרתמפני סכנת התינוק שמבשכר אותה להניק את התינוק 

 . ם"רמבה

 כגון , שבכל מצב שהמינקת מוכרחת לקיים את דבריהיש כאלו שאמרו כתב ש ן"הרכתב שגם  י"הב

וממילא אישה , יש לדבר תוקף כמו המיניקות בבית ראש הגולה, שהיא נשבעה או נדרה וכדומה

 .  חודשי ההנקה 24תום תוכל להינשא לפני  -שתמסור את בנה למינקת שכזאת
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לאו דווקא אם היא , שיש להתיר לאישה לתת את בנה למינקת שנשבעהכמו כן יש אחרים שאמרו 

אלא אפילו אם היא נשבעה לסתם אדם שלא תפסיק , נשבעה לאדם חשוב מחצר המלך וכדומה

   . יש להתיר -להניק את הוולד עד שהוא ייגמל

 116זאת משום שהגמרא הביאה שרפרם. ומר כדעות הללוכתב שלפי דעתו אין נראה לן "אולם הר

ורב הונא בנו של רב יהושע חשבו לעשות מעשה כאותה הברייתא האומרת שלאלמנה מינקת מותר 

וכי אתם לא חושבים שיש לאסור לה להינשא : ורב פפי הקשה להם, למסור את בנה למינקת אחרת

 ?לפני תום תקופת ההנקה

אסור לאישה להינשא לגבר אחר בתוך שלושת חודשי ההבחנה משום והרי שנינו ברייתא האומרת ש

וכמו כן יש איסור על האלמנה , גזירותיו של רבי מאיר אפילו במקרים שטעם האיסור כבר לא שייך

, אפילו במקרים שטעם האיסור כבר לא שייך, חודשי ההנקה 24המינקת להינשא לגבר אחר בתוך 

 .  אין חשש שלא יהיה חלב לוולד, אחרתשהרי אם היא מוסרת את בנה למינקת 

 הגרושה להינשא בתוך תקופת \כיון שרבי מאיר גוזר ואוסר על האישה האלמנה: ן"הקשה הר

מדוע חילקו בין מינקות של בית ראש הגולה ששם , אף אם כבר לא שייך טעם האיסור, ההמתנה

הרי כמו שלא חילקנו , אואז להינש לבין סתם מינקות שאסור לתת להן את הוולד ,להינשא מותר

כך אין לנו , ואמרנו לנשים להמתין חודשי הבחנה אף שברור לנו שהן לא מעוברות באיסור להינשא

לחלק במסירת הוולד למינקת ולאסור בכל מצב לאישה להינשא אף אם היא מסרה את הוולד למינקת 

 ! ?של בית ראש הגולה

 יש חילוק בין :ן"תירוץ הר : 

משום שלא ידוע , שבכל זאת אנו מצריכים אותה לחכות חודשי הבחנה יה לילדאישה שאינה ראו .א

הם , וממילא אם יראו שהחכמים התירו לה להינשא מבלי להמתין, לציבור שהיא לא יכולה לילד

 .  יחשבו שהוא הדין מותר גם בסתם אישה שראויה לילד להינשא מיד במבלי להמתין

וממילא אף אם , וידוע לכל שכולם מפחדים מהם, וכר לציבורשיש קול גדול המ, אנשי ראש הגולה .ב

יבואו לטעות ולהחליף  לאאנשים , יתירו לאישה למסור את הוולד למיניקות של בית ראש הגולה

 . ולומר שגם בסתם מינקת ניתן למסור לה את הוולד באם היא תשבע וכדומה

כיון , אף אם אותה מינקת נשבעה ,אין לנו להתיר לאישה למסור את הוולד למינקת אחרת ,ממילא

 . שאין קול לדבר שהיא נשבעה

 לא הביא בהלכותיו את המקרה עם המיניקות של בית רבן גמליאל ראש ף "הריש ן"עוד כתב הר

שהרי לא , ם לא הביאו מקרה זה"ף והרמב"ן תמה מדוע הרי"הר. לא פסק כן ם"הרמבוכן , הגולה

ן שמשמע שאף רב נחמן שפסק כרבי מאיר שיש לכל כיו, משמע מן הגמרא שיש לדחות הלכה זו

    . בכל זאת הוא בעצמו פסק כמקרה של מיניקות בית ראש הגולה, אישה לחכות חודשי הבחנה

רבן )ם סברו שהמקרה עם מיניקות בית ראש הגולה "ף והרמב"שייתכן שהרין כתב "הר למעשה

וממילא לא שייך לפסוק , ם כרבן גמליאלכיון שלא מצוי עוד אד', הוראת שעה'היה בבחינת ( גמליאל

 .  כן להלכה לדורות

  כיון שהם , ם השמיטו דין זה של מיניקות בית ראש הגולה"ף והרמב"שהרי ן"ת הר"בשועוד כתב

כבר כמה מקרים כאלו והוא פסק שהגיעו אליו ן כתב "הר. סוברים שאין ללמוד הלכה ממקרה זה
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 'רב פפא': מובא', רפרם': במקוםאצלנו בגמרא  
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כגון שהמינקת תשבע וכדומה , עשות כמה חיזוקים בדברפ שהאנשים במקרים אלו רצו ל"אע, לאסור

 . ן אסר את הדבר"ובכל זאת הר, שלא תחזור בה

ן וכתב שכל מי שמנסה למצוא סיבה כדי שהוא יוכל להקל בדבר ולהתיר לה להינשא "עוד הוסיף הר

 . חכמים של גדרם פורץ אלא אינובתוך תקופת ההנקה 

שנתאלמנה  חברו את מינקת ואירס על תקנת חכמיםעבר  אחד ן דן במקרה שאיש"בתשובה הר

למניקה אחרת שנשבעה לה שלא תפסיק להניק את  ההוא את הולד ההיא האשה ונתנה ,מבעלה

 . הוולד

יש להפריש , ן פסק שכיון שמדובר שם שאותו אדם רק אירס את האישה ולא נשא אותה בפועל"הר

 . כוף אותו לגרש אותהך אין צורך לא, את אותו האדם ממנה כל זמן האיסור

ומינקת  לחבירו אישה שהיא מעוברת אדם ישא מביאה ברייתא האומרת שלא ביבמותאף שהגמרא 

ולכאורה לפי זה היה לנו להורות לאותו , אף בדיעבד יגרשנה -אותה נשא ואם, חבירו את הוולד של

ש אף בדיעבד רק כיון שהגמרא כתבה שיש לגר, אין לומר כן. אדם שאירס את האישה שיגרש אותה

אין עליו  -את האישה ולא נשא אותה אירסאך במקרה שהאדם רק , את האישה נשאבמקרה שהאדם 

כתב שראוי לסמוך על  ן"והר, ם"הרמבוכן פסק , חובה לגרשה אלא רק לפרוש ממנה כל זמן האיסור

 .שכופים אותו לגרשה כאמור, אותה נשאברור שאם אותו אדם , אולם .ם"דעת הרמב

 חודשי  24לאותה אישה להינשא בתוך  ברור שמותר, שאם הוולד מת הגמראפ "פסק ע הטור

   . בטלה תקנה -שהרי במקרה זה נכון לומר שאם בטל טעם, ההנקה

 

 שאם האישה המינקת את בנה גמלה את בנה מלינק חלב עוד בחיי בעלהש "הראפ "פסק ע הטור- 

אותה כמו כן לא שייך לומר ש. כלל לגזור כאן כיון שלא שייך, מותר לה להינשא מיד עם מות בעלה

היא תבוא , ולד בחיי בעלהגזירה שמא אף במקרה שהיא לא גמלה את הו ,לא תינשאמינקת 

 .להינשא

 ש מדוע לא שייך לגזור במינקת שגמלה את וולדה מחלב בחיי בעלה"הסבר הרא : 

בית ראש הגולה יכלה מצינו במקרה עם בית ראש הגולה שמי שמסרה את הוולד שלה למינקות 

מדוע שלא נגזור שאסור לאישה להינשא אף אם היא : לכאורה היה שייך להקשות. להינשא מיד

גזירה שמא אנשים יבואו להתיר לה להינשא אף במקרה , מסרה את הוולד למיניקות בית ראש הגולה

 ? שהיא לא מסרה את הוולד למיניקות בית ראש הגולה

וכל החשש שלנו הוא רק שמא המינקת תחזור בה או , רים במצב שכזהאלא מוכח מכאן שאנו לא גוז

כיון שברור לאנשים שיש הבדל בין מצב שהאישה מסרה בפועל , שתמהר לגמול את הוולד לפני זמנו

ובין מצב שהאישה כלל לא מסרה , את הוולד למינקת שאז לכאורה אין חשש שלא יהיה חלב לוולד

 . ר על האישה שלא תינשא שמא לא יהיה חלב לוולדלמינקת שאז שייך לגזו את הוולד

, בין מצב שאישה רוצה להינשא לאחר שהיא כבר גמלה את הוולד מחלב כמו כן ברור שיש הבדל

ובין מצב שהוולד עוד לא , שאז כבר אין חשש שלא יהיה חלב לוולד שהרי הוא כבר לא צריך אותו

חלב ולכן שייך לגזור עליה שלא תינשא במצב  נגמל ויש לחוש שהוולד ימות ברעב באם לא יהיה לו

     . שהוולד עוד לא נגמל
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 בעלה שמת מינקת: "שאמרה.( ס) כתובותמלשון הברייתא במסכת שכן משמע  ש"עוד כתב הרא 

דווקא מינקת שהייתה כבר , כלומר...". תינשא ולא תתארס לא זו הרי - חדש וארבעה עשרים בתוך

ממילא במצב שיש . להינשא מחשש שלא יהיה חלב לוולד אסור להיש ל, רגילה להניק בחיי בעלה

בעבר או שהיה לה חלב , והיא לא הניקה מעולם, אישה שטבע גופה הוא שאין לה לעולם חלב בדדיה

היא הדין הוא ש, אחרת הפסיק להיות לה חלב עוד בחיי בעלה וכבר בחיי בעלה שכרו לה מינקת אך

 .  הינשא מיד עם מות בעלהומותר לה ל, את בנה מלהניקפטורה 

 לעיל במקרה  שזה נסוב על המקרה "קתינמ לה ושכרו"שכתב  ש"מלשון הראכתב שמשמע  י"הב

אולם אין . שבגלל כך שכרו לה מינקת, שמעולם לא היה לה חלב או שהיה לה ופסק החלב בחיי בעלה

ינשא מיד במצב שהיא כלומר שלא ניתן לשכור לה מינקת ובכך להתיר לאישה לה. זה דבר בפני עצמו

וכל מה שהתרנו לה לשכור מינקת זה רק במצב שהיא לא מסוגלת להניק , מסוגלת להניק את בנה

 . את הבן בעצמה

 או" :שכתבדהיינו שלדעת הטור , ש"משמע לכאורה שלא כדברי הרא, מלשון הטורהעיר ש י"הב 

מינקת  -רו למינקת את בנהשאם שכ, כלומר. שזה עניין בפני עצמו מפרשהטור ש נראה "לה ששכרו

שלא כדעת , מותר לה להינשא מיד -אף שהיא יכלה להניק את בנה בעצמה, אחרת עוד בחיי הבעל

רק אם היא בעצמה לא הייתה , ש שמשמע ממנו שמותר לה להינשא באם לקחו לה מינקת"הרא

 .יכולה להניק את הוולד בעצמה

 נכתב שאם מינקת הוולד  הגאוניםתשובות שב ג"סמכתב שכתוב ב( ג,נג) ש בתשובה"הרא

מינקת 'אין היא נכלל בגדר , חודשים קודם מיתת בעלה 3הפסיקה מלהניק את הוולד כבר לפחות 

 . חודשי ההנקה 24ואין היא צריכה להמתין , ועל כן מותר לה להינשא מיד במות בעלה', חבירו

 מעוברת' רק דין של דבתלמו מצינו שלא הוא מפני גאוניםה של טעמםש פשרכתב שאש שם "הרא 

היא ש וכיון ,ומניקה מעוברת והניחה בעלה מתכבר שזאת  לשוןמ ומשמע ',חבירו ומניקת חבירו

 תומכן י אם אלא, בשום אופן נשאית שלא חכמים בה החמירו ,בעלה מיתת בשעתעוד  מניקה יתהיה

  .הולד

 אין היא נקראת, בעלה יבחי אחרת עוד קתינלמ בנהאת  ונתנהאת בנה  מלהניק פסקההיא  אם אבל

  . חכמים תקנת עליה חלה ולא "חבירו מניקת"

 מינקת "כתב שהוא לא יודע מדוע הגאונים אמרו שבכדי שהיא לא תיקרא ש "הרא: ש"תמיהת הרא

  ?בעלה מיתת קודם דשיםוח שהושלצריך שהיא תפסיק מלהניק את הוולד כבר " חבירו

 שהילא החלב שיחזור פשרא דשיםוח שהושל תוךש 'יםגאונ'לניתן לומר שהיה ידוע : ש"תירוץ הרא 

 ישוב ולא דדיה צמקוכבר ש אפשר ,מלהניק דשיםוח שהושל פסקהאם היא  אבל ,שהפסיקה מלהניק

אם היא פסקה מלהניק את הוולד שלושה , ממילא. שנית להניק תרצההיא  אם אף החלבעוד  לה

 . ועל כן מותר לה להינשא מיד, בכבר אין מצב שיהיה לה שוב חל, חודשים לפני מות בעלה

 של המינקת  חלבה פסק שאם בורויבח מקוצי בי משהרש בתשובה על מה שכתב "עוד כתב הרא

, מיד לינשא ומותרת "בעלה קתינמ"אין היא נקראת כבר , הבעל מיתת קודם דשיםוח שהושלכבר 

מרבותיו שיש  בלכיון שהוא מקו, ש לא רצה להכריע בדבר והוא לא רצה להתיר את הדבר"שהרא

 . הרשות בידו -פ הגאונים"אך מי שרוצה לסמוך על הרב משה קוצי ע, לאסור

 בכל זאת , ש התייחס לדבריו של השואל שציין שאף שהאישה מסרה את בנה למינקת אחרת"הרא

היא מ מקוצי "והרי לפי הר, היא היניקה את בתה באותן שלושה חודשים קודם מיתת בעלה מידי פעם

  . וש שלושה חודשים שלמיםצריכה לפר
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ועתה אנו , שלא מצאנו בגמרא היתר למינקת להינשא אלא רק במצב שהוולד מתמאחר , כמו כן

מ מקוצי בכדי לא "עלינו לדקדק היטב בלשונו של הר, פ הגאונים"מ מקוצי ע"רוצים לסמוך על הר

 . להתיר יותר ממידת הדין

שהמינקת הפסיקה לגמרי להניק את התינוק ובגלל מ מקוצי משמע מלשונו "אם נעיין בדבריו של הר

אם יש אישה שמסרה את התינוק שלה , על כן. והיא כבר לא מניקה יותר כלל, כך גם פסק חלבה

אך היא המשיכה להניק מידי פעם את התינוק , למינקת אחרת שלושה חודשים לפני מות בעלה

 . ריתירו את הדב לאנראה שאף הגאונים , באותן שלושה חודשים

 מצינו , מעולם לא יכלה להניק -שאותה מינקת בשאלה שם לגבי מה שנכתב, ש"כתב הרא כמו כן

מחשש שמא כל אישה תגמול את בנה קודם זמנו בכדי שהיא כבר , שבכל זאת חכמים חששו בדבר

ולא התירו במצב שהאישה לא , וחכמים לא רצו להתיר אלא רק במצב שהוולד מת, תוכל להינשא

אפילו במצב שהוולד מת מר בר רב אשי הביא דעה המחמירה ואומרת שרצו , כמו כן. קיכולה להני

שמא האם תבוא להרוג , שלא תינשא במשך תקופת ההנקה, להחמיר אף באישה שכזאת שמת בנה

בכל זאת מצינו שרוח הדברים אומר , ואף שלמסקנה רק שוטה אחת עשתה כן, את בנה בידיים

 .  ועל כן יש להחמיר בעניין זה ולא לפרוץ הגדר, שחכמים מאוד החמירו בדבר

 הניקה לאאם היא  אפילו ,בנה את להניקוהיא יכולה  חלב לה שיש מניקהש ש בתשובה כתב"הרא 

 אשה בכלחילקו חכמים בדבר וגזרו ש לא בכל זאת, את בנה בפועל אלא מסרה אותו למינקת אחרת

בתוך  נשאית לא -הניקה לאאם היא  ביןל ובפוע בנהאת  הניקהאם היא  בין ,להניק ראויההיא ש

  .תקופת ההנקה

היא ו ,כלומר שמבחינה טבעית לעולם אין לה חלב, שדים צמוקבעיה טבעית של  לה שיש אשה אבל

 24 להמתין צריכה אינהעל כן היא ו "מניקה"היא בוודאי לא נכללת בגדר , פנים בשום מניקה אינה

 . חודשי הנקה

 חודשים קודם שתחזור אליו כיון  3וכתב שאין היא צריכה להמתין , גרושתודן בדין מחזיר  ש"הריב

  . שאין חשש זרע מגבר אחר

 אישה לא ש הגאון תשובת בשם שכתב מקוצי מ"הרכתב ביחס לדבריו של ( ב"י) ן בתשובה"הר

 לא והיא ,בעלה מיתת קודם דשיםחו 3אחרת  למניקה בנהאת  נתנההיא  אם 'חבירו קתינמ' קרויה

 . הללו דשיםוחה 3 בתוך כלל קההני

 מקום מכל, הללו הגאון לדברי סמךשיכול להוות  בגמראשלא ידוע לו מקור  פי על אףכתב ש ן"הר

  (.מגאון) קבלה דברי שהן שכן וכל ,בטעמם הם ברורים דברים

 מפניזה  ,חבירו קתינמ אדם שאיי שלא חכמים שתקנו זו שתקנה שכיון ,גאוןה של בטעמוכתב ן "הר

על כן במצב שאין תקנה לוולד לינק מן האם לא שייך , שלא יקרה מצב שלא יהיה לו חלב ולדוה קנתת

  .לגזור עליה שלא תינשא

 עוד ראויות הן לאו ,חלבן סקופאז ו ,מלהניק זמן קצת פוסקותקורה שהן ש נשיםטבע הב הוא ידוע

 ,בעולם נשיםה רוב אחר וב שהלך פשרא ,ל"ז הגאון שקצבהחודשים  3של  הזה הזמן .כבר להניק

כאלו שנפסק חלבן רק לאחר  ויש, מלהניק דשוחאחר שהן מפסיקות  חלבן שנפסקנשים כאלו  שיש

  .חדשים שנישל  בהפסקרק  ויש שבועות ששהשהן מפסיקות מלהניק במשך של 

 לרוב הנשים בעולם כברש ל"ז הגאון סבור ,שהאישה כבר פסקה מלהניק חדשים שלשה אחר אבל

אישה ול ,אלף מני לאחת אלא חדשים שלשה הפסק אחר חלב שהילא שאריי ולא ,לגמרי חלבן נפסק
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ואין אנו עושים תקנה לוולד שנשים לא תינשאנה , אין אנו חוששים -כזו שהיא מן המיעוט של המיעוט

חודשים בגלל מיעוט של מיעוט של נשים שחלבן פוסק רק  3אלא רק לאחר פרק זמן גדול יותר מ

  .חודשים 3זמן גדול יותר מ לאחר פרק

חודשים הוא  3לכך שחלב אישה פוסק לאחר  גאוןשניתן לומר שהמקור של אותו  ן"עוד כתב הר

החלב , לאחר שלושה חודשים שהיא נכנסת להריון, אומרת שאישה מעוברת כתובותשהגמרא ב מכך

שמצב החלב אצל , גמראפ ה"ממילא הבין אותו הגאון ע. שלה נעכר והיא כבר לא יכולה להניק תינוק

  . חודשים 3האישה משתנה לאחר 

 בנה אתעוד  להניק ראויה אינה ,בעלה בחיי דשיםוח 3מלהניק את בנה כבר  שפסקהאישה , ממילא

לגבי מה  ן כתב שזאת היא דעתו"הר. 'חבירו מניקת' קרויה אינה ועל כן היא, בעלה שמת בשעה

 אלא אינו, לשאת אישה בתקופת ההנקה הזה יסורשהא כיוןן כתב ש"הר למעשה .ל"ז הגאוןשכתב 

  .ל להינשא מיד"ולהתיר לאישה הנ למעשה הלכה התשובה זאת על לסמוך ראוי ,מדרבנן

 כתב על מקרה בו הייתה אישה אלמנה שבעלה הניח אותה מעוברת 117בתשובה א"הרשביד , יג ,

נתנה את הבן שלה ו, את בנה כבר הפסיקה מלהניק יום ללידה היא 32ובתוך , והיא ילדה את התינוק

והשאלה אם , חודשים למות בעלה היא כבר רוצה להינשא לגבר אחר 6בתוך , עכשיו. למינקת אחרת

 ? מותר לה

משום שהיא כבר מסרה את בנה למינקת אחרת , לכאורה יש צד לומר שהיא מותרת להינשא מיד

כיון שיש הלכה בגמרא שמי שגמלה , מצד שני יש צד לאסור אך, והיא לא גמלה אותו לגמרי מן החלב

וכל מה שהתרנו זה דווקא אם היא , חודשי ההנקה 24את בנה מן החלב אסור לה להינשא עד תום 

 .  שאז אין לכפות עליה להניק את בנהיום קודם מיתת בעלה  92מסרה את בנה למינקת אחרת 

קודם מיתת הבעל  יום 92נראה שכל הדין של אישה שמסרה את בנה למינקת : א"תשובת הרשב

וכיון שגם , זה רק במצב של גרושה שיצאה מבעלה שלא ברצונה, ואזי היא פטורה מלהניק את בנה

כי , ממילא היא פטורה מלהניק את בנה, י שייתן לו ביצים מרוסקות"האב יכול לדאוג למזונות הוולד ע

 . ולכן היא יכולה להינשא מיד, יש תקנה לוולד

בכדי שתהיה תקנה , חודשי הנקה 24אסורה להינשא עד , ירש אותהאלמנה שבעלה לא ג ,אולם

 . לוולד

  :הביא הוכחות לדבריו א"הרשב

, בנה אין כופים אותה להניק את, מכך שהברייתא כתבה שמי שנתגרשה מבעלה: ראייה ראשונה

 הרי זה סכנה אם היא תעזוב אותו שמא הוא לא ירצה לינק מאישה, ואם התינוק כבר התרגל אליה

 . ועל כן בעלה יכול לכוף אותה שתניק את בנו בשכר, אחרת

היה על הברייתא לומר , אם היה ניתן לאישה למסור את הוולד למינקת אחרת ,א"אומר הרשב, עתה

. כיון שניתן למסור את הוולד למינקת אחרת, להניק אותה כופין אין נתגרשה או נתאלמנהשאם היא 

באם היא לא , לא ניתן למסור את הוולד למינקת אחרתמשמע ש, מכך שהברייתא לא כתבה כן

  . יום קודם מיתת הבעל מפני סכנת הוולד 92הפסיקה כבר להניק את הוולד 

 ולא נשאית לא -חודשי ההנקה 24 בתוך בעלה שמת מניקהשאומרת ש ברייתאיש : ראייה שנייה

עליה איסור להינשא שמכך שהברייתא אמרה שחל , א"דייק הרשב. תום תקופת ההנקה עד תתארס

                                                           
117
 א"קס, חדשות 



144 
 

ואפילו , משמע שבכל מצב שהבעל מת בתוך תקופת ההנקה, חודשי ההנקה 24 בתוךאם בעלה מת 

חודשי  24בכל זאת עליה לחכות , והאם עוד מעולם לא הניקה את הבן, אם מת מיד ביום שנולד הבן

 .   הנקה עד שתוכל להינשא

את הבן שלה למניקה אחרת או שאומרת שאם המינקת נתנה  יש ברייתא: ראייה שלישית

 רבהגמרא שם אומרת ש. מותר לה להינשא מיד -שהמיניקה גמלה את הבן בעצמה או שהבן מת

עד שבאה , פ הברייתא הזאת"חשבו לפסוק כן הלכה למעשה ע יהושע דרב בריה הונא ורב פפא

והיתה  ,ואמרה להם שהיה לה מקרה בעבר שהיא הייתה אלמנה מבעלה( סבתא)אליהם זקנה אחת 

אפילו שמדובר , ורב נחמן אסר לה, ורצתה למסור את הבן למינקת אחרת ולהינשא מיד, מינקת בנה

הרי שאין הלכה כאותה הברייתא המתירה להינשא מיד באם . שהיא הייתה אלמנה שבעלה מת

 .   נותנים את הוולד למינקת אחרת

יהושע כיצד הם חשבו לפסוק  רבד בריה הונא ורב פפא כ מביאה שרב פפי הקשה על רב"אחהגמרא 

ואף הם למסקנה הודו לו , שאין לעשות כן שהביא שםאחרת רייתא מוכח מבוהרי , כאותה הברייתא

 .מותר למינקת להינשא מיד, שרק אם הבן מת או ספציפית במקרה של מינקות בית ראש הגולה

מינקות בית . 2בן מת ה. 1)שאם לא היו מתפרשות במפורש אותן שתי הלכות , כתב לסיום א"הרשב

כשיטת רבי , חודשי ההנקה 24היינו אוסרים אף במקרים הללו למינקת להינשא בתוך , (ראש הגולה

  .  מאיר בגזירותיו האוסר אף במקום שהדבר לא שייך

 אף שהיא מעולם , והשאיר אותה מעוברת וילדה בעלה שמת שהיאש (ג"תס)כתב בתשובה  ש"הריב

זאת משום שיש לה דין כמעוברת . חודשי הנקה 24היא חייבת להמתין  לא הניקה את הבן בכל זאת

אף אם היא נתנה את הבן , אם כן, כ"כי סתם אישה מעוברת היא גם מניקה את בנה בדר, חבירו

היא , שמא אף במצב שהיא לא תתן את הבן, בכל זאת יש לגזור עליה שתמתין, שלה למינקת אחרת

 . חלב לא תמתין ואז הוולד יסתכן מחוסר

 חודשי  24יש לה להמתין , שאף בגרושה שילדה ועוד לא הניקה את בנהש "ג כתב הריב"בתשובה י

 .בטרם תינשא הנקה

 כתב בסוף דבריו שלא שייך להגדיר מצב כזה שמינקת נמנעת מלהינשא בתוך תקופת ש "הריב

, בם בהוראהש העיר שאף שיש אנשים שגס לי"הריב. משום שאין זה דבר תמידי', מנהג'ההנקה כ

 .  לאסורש למעשה היא שיש "בכל זאת דעת הריב, שאינם יודעים הלכה כלל ומתירים לה להינשא

  אפילו אם היא כבר התחילה להניק , שהוא מתיר במינקת גרושה א"הרשבכתב על המגיד משנה

אך היא הפסיקה מלהניק אותו בזמן שכזה שהוא עוד לא הספיק להכיר , את בנה בעודה תחת בעלה

 . שמותר לה להינשא מיד, בה

כיון שיש , והוא לא מחה בידם, א"שהוא ראה מורי הוראה שנוהגים כן כדברי הרשב י"כתב על כך הב

ועל כן אין למחות , מה גם שזה עניין מדרבנן ,עליו סמוךגדול שניתן ל' אילן'א שהוא "להם את הרשב

  . בידם

 ( לדוגמה הבנים)הדין הוא שהיורשים , למנהוהוא השאיר א, ידוע שאם אדם מת: לדין הבא הקדמה

בתמורה למזונות שהיורשים . ועליהם לתת מזונות לאלמנה מממון הירושה, מקבלים את הנכסים

 . האלמנה צריכה לעבוד ומה שהיא מרוויחה היא צריכה לתת ליורשים, נותנים לאלמנה
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 היא , מחשבון הירושה יכול לומר לאלמנה שבמקום שהיא תקבל מזונות לאשהיורש ם פסק "הרמב

אלא תיקח את הכסף לעצמה ותדאג לעצמה , ולא תתן את הכסף ליורשים כנהוג, תעבוד בעצמה

 .      היא רשאית -אם האלמנה רוצה להתנות כן, אולם. למזונות

 שאפילו ואמרו שכתבו מפרשיםיש שכך ו ,הוא פשוט דברם ש"כתב על פסיקת הרמב המגיד משנה

 את הוולד מניקה איני" :ליורשים לומר יכולה בכל זאת היא, את בנה ניקתימ היתהאם אותה האלמנה 

היא לא רשאית ש פי על אףוזאת  ,לאלתר מהירושה כתובתה לתבוע היא ויכולה ,"בשכר אלא

  . ל"ז א"הרשב הסכים כן וכמ. חודשי ההנקה 24 תוךב ינשאלה

 חייבים מיד לתת לה , כתובתה בותלג באההאלמנה  שאם( ריז' סי א"ח) הדשן בתרומת כתב כן וכמ

 . 118אותה מן הירושה

 הרי הוא  -פסק שאדם שעבר על תקנת חכמים וקידש את המינקת בתוך תקופת ההנקההטור ( א) יב

 .חייב לגרשה

  או שמניקה , לא יישא אדם אישה שמעוברת לחבירו: האומרתביבמות הוא מן הברייתא המקור לכך

ואם הוא עבר על האיסור ונשא , אמנה במשך תקופת ההנקהשהתגרשה או נתל, את הבן של חבירו

 :אותה

 ואסור לו להחזיר אותה לעולם, הרי הוא חייב לגרש אותה: אומר רבי מאיר

ובתום התקופה הוא , אלא רק יפרוש ממנה כל תקופת ההנקה, אין הוא חייב לגרשה: אומריםחכמים 

 . יכול לשאת אותה

אלא כשחכמים אמרו , כמים שרק יוציא אותה ויפרוש ממנהבגמרא אמר שאין להבין בדברי חרבא 

אך , י גט ולא מועיל הפרשה בעלמא"הכוונה היא שעליו ממש לגרש אותה ע, שעליו להוציא אותה

שהרי רבי מאיר אסר להחזיר אותה )בתום תקופת ההנקה מותר לו להחזיר אותה  -שלא כרבי מאיר

   (. עולמית

 בכל זאת , שידוע בוודאי שהוא אסור בגרושה, מדובר שהוא כהןלמעשה הסיקה שאפילו אם  הגמרא

ממילא אלא חובה עליו לגרשה בגט ו, חכמים לא עשו בעבורו תקנה לומר שתועיל לו הפרשה בלבד

 . להחזירה עולמית שהרי כהן אסור בגרושה לעולםאסור לו יהיה 

, הרי אם נפסוק כרבי מאירש, להקל לכהןיהיה כיון שממה נפשך לא ניתן , הגמרא הסיקה לומר כן

שהרי , ואף אם נפסוק כחכמים גם כן הדבר לא יועיל לכהן, הרי הוא אמר שיגרש ולא יחזיר עולמית

וממילא , והרי כאמור כהן אסור בגרושה, בגט פ רבא שיש לו לכהן לגרשה"הם פסקו למעשה ע

 . המסקנה המעשית היא שאין תקנה לכהן שנשא מינקת באיסור

 לכך הוא מן המקור . עליו לגרש אותה -אם אותו אדם רק קידש את האישה באיסור פסק שאף הטור

 חבירו ניקתימאת  שקידש אחדעניין אדם ב הורה מאורלינש יוסף ר"השהביאו ש ש"והרא' תוסה

                                                           
118

היא אוכלת מזונות מחשבון , בכך שידוע שכל עוד שהאלמנה לא נטלה את כתובתה, דין זה תרומת הדשן נימק 

בכדי שיישאר מספיק כסף מן הירושה , יש למהר ולעשות כן, אם ניתן לתת לה את כתובתה עתה, על כן. רושההי

הרי שאנו מפסידים את , אם נדחה את האלמנה ולא ניתן לה את הכתובה. ליתומים כך שיישאר להם מה לאכול

 . שהרי האלמנה כאמור תאכל עימהם בינתיים מנכסי הירושה, היתומים
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שבלאו הכי  כיון, מספיק שהוא יפרוש ממנה כל זמן האיסור אלא ,גטלה  שאין הוא צריך לתת ,באיסור

  . 119"כנדה לבעלה אסורה ברכה בלא כלה"שהרי ידוע ש, והרי היא אסורה ל

ואמר שכל מה שהורו לאדם שעבר על איסור שעליו לגרש אותה זה רק חילק  מאורלינש יוסף ר"ה

 . מספיק הפרשה בלבד -הוא רק קידש אותהאך אם , אותה נשאבמקרה שהוא 

, 120השאלתות, עליו ג שכל גדולי הדור חלקו"מיימוניות בשם הסמ ההגהות]ש "הרא ,'התוס

את האישה  קידשוסברו שאף אם אדם רק  ר יוסף"החלקו על  [ד ועוד"ראב, י"רשש בדעת "הריב

 . עליו לגרשהחובה  -באיסור

 חודשי ההנקה 24שם הוא התייחס לדין  ו"רי סימן הדשן בתרומתי כתב לעיין "הב . 

  אין -מניקה או מעוברת שהבאיסור אי אירסאדם  שאם ,מאורלינש י"הר כדברי פסק ם"הרמבאולם 

מותר לו  -ובתום תקופת ההנקה או אם הוולד ימות, אך עליו לפרוש ממנה, לגרש אותה אותו כופים

  .לשאת אותה

 וקאודש כלומר, "יוציא -נשא ואם": אמרה פ מה שהגמרא"ע ,פסק כןם "שהרמב כתבהמגיד משנה 

אין הוא חייב לגרש  -אותה דשיקק אם הוא ר אבל, את המינקת באיסור עליו לגרשה נשאאם הוא 

 . אותה

 י נראה לפסוק "ושגם לב ם"רמבכתב שראוי לסמוך על דברי ה ן"שהרהעיר שכבר הבאנו לעיל  י"הב

את אותו אדם שקידש את פ יש לנדות "ם שעכ"כתב שנראה לו מדברי הרמב 121ש"הריבאולם . כן

 .משום שהוא עבר על תקנת חכמים, נקתהמי

 הוא חייב לתת לה את כתובתה אפילו אדם נשא את האישה באיסור  שאם ש"פ הרא"הטור פסק ע

  . שכאמור הנישואין היו באיסור

  אם , תן לה את כתובתהיוי, שאחר שאותו אדם שנשא את האישה באיסור יגרש אותההטור פסק

שהוא לא שילם לה את  אפילו אם מדובר. עליו לכתוב לה כתובה חדשה, הוא יישא אותה שוב

 . בכל זאת עליו לכתוב לה שטר כתובה חדש, הראשונה על הנישואין הראשונייםהכתובה 

 כלומר שהוא חייב כסף , ידוע שכאשר אדם מוציא שטר חוב. מבוסס על דיני השעבוד בשטרות דין זה

הוא משעבד את קרקעותיו וכל נכסי , בכדי לתת עירבון שהוא באמת יקיים את תנאי השטר, לחבירו

 . מהם בעת הצורך את הכתוב בשטר באם לא יהיה לו כסף או שאר נכסים ניידים ן בכדי לשלם"הנדל

יוכלו , הקונה יודע שאם המוכר לא ישלם את חובותיו, כאשר אדם מוכר את קרקעותיו שלא באחריות

בכדי לפרוע את חובות , ולקחת לו את הקרקע שהוא קנה מן המוכר, הקונה -בעלי החוב לבוא אליו

, 'שעבוד'ל בעלי החוב לקחת את הקרקע שהקונה קנה מן המוכר היא מדין הנקרא היכולת ש. המוכר

  . לפריעת חובותיון שיש לאדם ושמכר אותם משועבדים "האומר שכל נכסי הנדל

                                                           
119

ואם הוא , כל עוד שלא בירכו ברכת חתנים והיא נישאה לו, שאסור לאדם להתייחד עם כלתו הארוסהכלומר  

 . התייחד עמה הוא עבר על איסור למשל כמו שבא על נידה

120
 כתב שאסור אף אם הוא כהן  

121
 יןשא: ל"ז ם"הרמב שדעת. הראשונים בין מחלוקת יש בזה, כנס ולא קדש זה ואם" :ס"ש סימן ש"הריב ת"שו 

 ."אדרבנן דעבר משום, אותו שמנדין: שדעתו נראה אבל. להוציא אותו כופין
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כאשר כותבים שטר חוב כדוגמת כתובה שהיא שטר חוב שהבעל משתעבד להעביר נכסים לאשתו 

. ן של הבעל משתעבדים לפריעת הכתובה"כסי הנדלברגע חתימת השטר כל נ, באם הוא יגרש אותה

 . אינם משתעבדים לכתובה -כתיבת הכתובה לאחרן שהבעל יקנה "נכסי הנדל, אולם

משום שאם נשתמש , אין להשתמש בו שוב -אמרו חכמים ששטר שהשתמשו בו פעם אחת, ממילא

עיסקה של השטר זאת משום שאחר גמר ה. יש חשש שיבואו לגבות נכסים שלא כדין, בשטר שוב

וירצו לגבות מן הנכסים , וממילא אם ישתמשו בשטר זה שנית, הראשון השעבוד בטל עימו

ן המשועבדים כבר אינם משועבדים "שהרי כאמור הנדל, המשועבדים הרי שיעשו זאת שלא כדין

 .  למעשה לפריעת החוב

, ן משועבדות לחוב"ואין הנדל, הרי הוא כמלוה על פה בלא שטר, שטר שכזה שמשתמשים בו שוב

 . ואם יטרפו את החוב מן הקרקעות מכוח השיעבוד הרי שזה יהיה שלא כדין

כיון שהשעבוד כבר נגמר עם תום הנישואין , יש לכתוב כתובה חדשה לאישה, גם בכתובה, על כן

 . ועתה בכתובה החדשה יש לכתוב שטר חדש עם שיעבוד חדש, הראשוניים

 אותו אדם שעבר על איסור ונשא את המינקת נדר לו  אם שאפילו מרוטנבורק מ"הרפ "פסק ע הטור

בכל , לשאת אותה זמנו שיגיע שעה עד רבים ל דעתע עליושלה  תשמיש הנאתנדר שהוא אוסר את 

 . מיימוניות תשובותו והמרדכי ש"הרא בשמו כתבכמו כן . זאת חובה עליו לגרשה

 כך שהוא לא , כ רחוק"ברח למקום כ, נקתפסק שאם אותו אדם שעבר על איסור ונשא את המי הטור

י מ גביל ש"הראכמו כן כתב . אין הוא צריך לגרשה -חודשי ההנקה 24יספיק לחזור למקומו על תום 

שאנו אומרים  ,לו ברחכ "אחו חודשים למות בעלה באיסור הוששל תוך חבירו אלמנתאת  דשיקש

   . שמועילה הבריחה שלו בכדי שלא יצטרך לגרש אותה

 עם וישב באו זמן האיסור הוא חזר ואחר ,וברח ניקתימ וא מעוברתשאדם שנשא  כתב ם"הרמב 

  .אין בדבר שום איסור -אשתו

את האישה באיסור  קידששהבריחה מועילה רק למי שרק  ד"הראבכתב שלפי דעת  המגיד משנה

וא חייב וה, לא מועילה הבריחה -את האישה בפועל נשאאך אם הוא , בתוך שלושת חודשי ההבחנה

 . כל שכן שאם הוא נשא אישה מעוברת או מינקת שנכוף אותו לגרש אותה .לגרשה בגט

ועל כן אף במקרה , וסובר שבכל מקרה מועילה הבריחה, ד"חולק על הראב ם"הרמב, לעומת זאת

 . מועילה הבריחה בכדי שהוא לא יצטרך לגרש אותה -מינקת\שהוא נשא מעוברת

 והיא ,ודשי ההבחנהח ושתשל תוךאישה באיסור ב שקידש מי עלנשאל  ם"מהרשהכתב  ק"מהריה 

 , האם מותר לו להיות עימה, דשיםוחה ושתשלכבר  עברוי דתהימנ טהרישת וטרם ,נדההייתה 

שהרי הוא רצה )משום שאנו חוששים שמא אותו אדם מתוך שהוא אוהב אותה , לאסור והשיב

 . עילה זויבוא עליה אפילו שיתחייב כרת על ב( להתחתן עימה

 מניקת וא חבירועל אדם שנשא אישה מעוברת  נשאלכתב שהוא ( ה,נג) בתשובה ש"הרא (ב) יב 

 ,או שלא כתובההוא חייב לתת לה  הוא מגרש אותהכשהאם , חודשי ההנקה 24באיסור בתוך  חבירו

  .כיון שהיו אלו נישואין באיסור

 תרצההיא  ואם ,בדעתה התלויגם כן  תהכתוב גבייתהרי ש ,כריתות גטשהוא נותן לה  כיוןש והשיב

 תרצההיא  ואם ,שמגיע להן כתובה המתגרשות הנשים כל כשאר כתובתה היא יכולה לתבוע את

שהיא לא תחזור לו אלא אם כן הוא יכתוב לה  לו לומרהיא  יכולה, לאחר זמן האיסור אליו לחזור

 . כתובה חדשה
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 שלמת הנושאלה ש"הריב ותבתשוב עיון נוסף עייןייעץ לי "הב . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :כו סימן טור

 :קידושין הלכות

  בלא אדם עליה בא אם אבל, כהלכה דושיןיקמוגדרת כאשת איש רק באם עשו בה מעשה של אישה 

 תהיה לא" האיסור של משום לוקה הרי הוא, זנות לשםאלא  ,שלא לשם קידושיןוזאת  ,קידושין

  .בתורה האמורה 'זונה'מוגדרת כ ואישה זו שבאו עליה שלא לשם קידושין ,122"קדשה

 בינו אך הוא עשה כן, אישותקידושין ו לשם אלא זנות לשם עליה בא לא אפילו, גבר שבא על אישה 

כך שלא יהיה עם עוד אשה , לו יחדההוא  אם לואפי ,כאשתו נחשבת אין היא -בלי עדים לבינה

  .אחרת

 לגרש אותה את בעלה כופים -האם נודע לבית הדין על אישה שכזאת שלא נשאו אותה כהלכ  . 

 ויצא ,ראובן ו שלבבית משרתתשהייתה  פנויהכתב על מקרה שבו הייתה אישה  בתשובה ש"הרא 

 :הדין הוא, שראובן מתייחד עימה קול שמועה שלא מפסיק זה זמן רב כבר

פגם כיון שזה , בני משפחתה של אותה פנויה יכולים למחות בידה מלהתייחד עימו בלא קידושין. 1

 .123'לגשפי'למשפחה שלהם שאחד מבני המשפחה יהיה 

כיון שידוע לכל שאותה פנויה מתביישת ללכת , בית הדין חייב לכוף את ראובן להוציא אותה מביתו. 2

ראובן בועל אישה נידה וכיון שכך נמצא ש, ולטבול שהרי ידוע לכל שהיא פנויה ולא שייך שהיא תטבול

 . שלא טובלת

חלק על  ח "אולם ר. הוא אינו קונה אותו להיות אשתו בכך, ן יכניס אותה לחופהאפילו אם ראוב. 3

 . הרי היא צריכה גט מספק, וכתב שאם ראובן הכניס אותה לחופה, ש"הרא

                                                           
122
 . 'פנויה מנאפת'היא ' קדשה'כתב ש ם על התורה"רשב 

123
 שהיא המיוחדת למשגל' פי שגל'ד זה לשון "פ הראב"שהרי פילגש ע 
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אם ראובן קידש אותה היא נחשבת כאשת איש לעניין זה מי שיבוא עליה יתחייב מדין ביאה על . 4

   . אין היא נחשבת כאשת איש לכל עניין, עם זאת. מראובן וכמו כן היא  תצטרך לקבל גט, אשת איש

 אולם חכמים למעשה אסרו לקדש . שטר או ביאה לשם קידושין, מדין תורה אישה מתקדשה בכסף

  .פריצותשזה נחשב כמעשה  משום, י מעשה ביאה"אישה ע

 גמורים  ןקידושי קדושיועם זאת , לוקה על כך -וקידש אישה בביאה, מי שעבר על תקנת חכמים

 . מדאורייתא

 אך הוא לא השתדך עם אותה אישה , כמו כן תיקנו שאפילו מי שמקדש אישה בכסף או בשטר כנהוג

 -אך קידש אותה בשוק ולא במקום צנוע, מי שהשתדך עם אישהאו , תחילה אלא נשא אותה מיד

ש סובר "אאלא הר, וסובר שאין הלכה בכך כרב ש חולק"והרא, ם"הרמבוכן פסק , פ רב"לוקה ע

 . י מעשה ביאה"שהלכה כרב שלוקים רק במצב שאדם נשא אישה ע

 

 

 

  :כו סימן יוסף בית

 בבעילתו' זונה'שמי שבא על אישה בלא קידושין עושה אותה  ם"פ הרמב"הטור פסק ע. 

 אלא רק אם מדובר ', זונה'וכתב שסתם בעילה בלא קידושין אינה עושה את האישה כ, חלק ד"הראב

. של תורה' זונה'הרי היא , ואינה מיוחדת רק לו, קרת לכל מי שרוצה לשכב עימהשאישה זו מופ

בכל זאת אין הבא עליה חייב , אף שהיא וודאי לא מקודשת לו, מי שמייחדת עצמה לאדם אחד, אולם

ד "כתב שכדעת הראב המגיד משנה. של התורה' פילגש'והיא ', קדשה'ואין בדבר איסור , מלקות

 .  פרשיםכתבו עוד קצת מהמ

 :שנחלקו הראשונים מה דינה של אישה שבאו עליה שלא לשם קידושין אך היא מיוחדת לאדם נמצא

 זונה: ם"הטור והרמב

 פילגש :ד"הראב

 בכך' זונה'ואין היא , ד שפילגש היא המיוחדת לאדם בלא קידושין"כתב כדעת הראב ן"הרמב . 

 של התורה' זונה'י היא כתב שמי שבא על אישה פנויה שלא לשם קידושין הר הטור . 

 הסובר שאדם פנוי שבא על  יבמותכדעת רבי אליעזר במסכת העיר שנראה שהטור סובר  י"הב

 .בבעילה זומן התורה ' זונה'אישה פנויה שלא לשם קידושין אלא לעצם הביאה בעלמא עשה אותה 

 כדעת רבי  ולאר רבי אליעזכדעת  לאשהרי ידוע שאין אנו פוסקים , מדוע הטור פסק כן תמה י"הב

   . 124שמפקירה עצמה למשכב כל אדם( אפילו פנויה)האישה של התורה היא ' זונה'עקיבא שסבר ש

                                                           
124

בעילה אחת של זנות רבי עקיבא אין היא נעשית זונה ב שלפי: בדף כט בתמורהפ הגמרא "העיר ע החזון איש 

גם רבי ', לאו'או אפילו מדין ' ערווה'אך אם היא נבעלה למי שאסור עליה מדין , רק אם היא נבעלה לסתם אדם

 בבעילה זו  ' זונה'עקיבא מודה שהיא נעשית 
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 היא בדין אישה שנבעלה פעם אחת , שהנפקא מינה בין דעת רבי אליעזר לרבי עקיבא יש להעיר

 :מה דינה, ויחידה בעילת זנות

 זונה: רבי אליעזר

 עילה אחתאין היא נעשית זונה מב :רבי עקיבא

 שאמרו שגדר  חכמיםאלא כדעת , כתב שכאמור אין אנו פוסקים כרבי אליעזר או כרבי עקיבאי "הב

 ,זנות בעילת שנבעלהשפחה כנענית ששחררו אותה מן העבדות ומי ו גיורתשל תורה היא רק ' זונה'

 ם"הרמב פסק וכן וממזר לנתיןשנבעלה  או העריות מכל אחד כגון ,לה פסולמי של שנבעלה כלומר

 . 'בסימן ו הטורוכן פסק , והיא לא נפסלה לכהונה' זונה'שאותה אישה לא נעשית 

 שמי , פסק כאן שהטורצריך לומר שמה ( שאנו אומרים שהטור בוודאי סובר כדעת חכמים)פ זה "ע

, שעליה דיברה התורה' זונה'אין הכוונה שזו ה', זונה'עשאה  -שבא על אישה שלא לשם קידושין

אלא הכוונה היא שכך הכתוב נוהג לקרוא לאישה שכזו בתור , א גם תהיה אסורה לכהןוממילא הי

, פנויהשהיא הייתה  גב על ףא "לזנונים הרה הנה וגם כלתך תמר זנתה" :תמרכמו שנאמר על . 'זונה'

  'זונה'ובכל זאת קרא לה 

 משום , (הדינים לעניין כל) תמר הייתה זונה ממש מן התורה, ולומר שגם לדעת הטור אין לדחות

לעניין שמי ' אשת איש'ומשום כך היה לה כבר גדר של , ('שומרת יבם')שהיא הייתה אמורה להתייבם 

 :כיון', זונה'שיבוא עליה יעשה אותה 

 לא הייתה מצוות ייבום בזמן תמר שהיה לפני מתן תורה . 1

 ויבם אחיך אשת אל בא: "כמו שהפסוק אומר, אף אם נאמר שהיו נוהגים לייבם אף בזמן תמר. 2

אולם , תורהה ניתנה לאפ "עכ שעדיין כיון ',זונה' בשם לא היה קורא לה הכתוב מקום מכל, "אותה

אלא רק בכדי לומר שמי , של התורה' זונה'לא בתור הגדרה לומר שהיא ' זונה'ניתן לומר שקראו לה 

מצד המעשה אך לא מצד ' זונה'והרי האישה היא )שבא על פנויה שלא לשם קידושין זה מעשה זנות 

  (.עצם האישה

והיה לחכמים לימוד , זונה היא רק מה שהגדירו חכמים בדבר וכדלעיל, אך ברור שלעניין דין התורה

 גבישנאמר ל 'זונה'לשון הכ אינה ,כהןבתורה האסורה ל האמורה' זונה'מסוים שהם למדו ממנו ש

 . תמר

 משום שאם , הפנויה בינו לבינה שלא בפני עדיםדייק לכתוב שאותו פנוי בא על  שהטורכתב  י"הב

כשבא עליה לשם , י מעשה ביאה המועילים"הוא בא עליה בפני עדים הרי זה קידושין מדאורייתא ע

 . אישות

 החופה  -אלא רק הכניס אותה לחופה, כתב שאפילו אם מדובר שאדם לא קידש את האישה הטור ב

ועל כן יש לתת לה גט , תב שייתכן והחופה מועילהחלק וכח "ראך , לעשות נישואין מועילה אינה

 . מספק

שדנה האם חופה מועילה  קידושיןכתב שהמקור למחלוקת הראשונים היא מן הגמרא במסכת  י"הב

 . לגמור נישואין אף מבלי שהאישה נתקדשה קודם לכן

. וחומר לקב זאתולמד , אף מבלי קידושין קודמים את האישה קונה חופהשם בגמרא אמר ש הונא רב

ולמעשה היא לומדת מן , ביאה או שטר, הגמרא דנה אם ללמוד את הקל וחומר מכוח לימוד מכסף
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ועל כן גם חופה תקנה את , קונים את האישה( שטר וביאה, כסף)הצד השווה שבהם ששלושתם 

 . האישה ותעשה אותה מקודשת

כיון שכסף שטר וביאה , פההגמרא הקשתה על כך ואמרה שאין לדמות בין כסף שטר וביאה לבין חו

מגרש אישה בעל  שטר, קונה אמה עבריה בעל כורחה כסף)קונים את האישה אף בעל כורחה 

ואם כן אין ללמוד , אך חופה אינה קונה אלא רק ברצונה, (קונה יבמה בעל כורחה וביאה, כורחה

המעלה של כיו שאין בחופה את , מכסף שטר וביאה לעניין חופה שגם החופה תקנה את האישה

 . יכולת קניית האישה אף בעל כורחה

משום שהוא , אין זו פירכא, הגמרא אומרת שלדעת רב הונא שסובר שחופה כן מקדשת את האישה

כ מצינו שהוא קונה את האישה "ואעפ, סובר שגם קניין כסף לא מועיל לקנות את האישה בעל כורחה

ם חופה שלא קונה בעל כורחה יכולה לקנות כך ג, כמו שכסף לא קונה בעל כורחה, ממילא. ברצונה

 . אישה אף מבלי קידושין מוקדמים

 

 : רבא בגמרא חלק על רב הונא שסבר שחופה קונה והביא שתי דחיות בדבר

וממילא לא ניתן , דרכים 4ולא ב( כסף שטר וביאה)דרכים  3שנינו במשנה שהאישה נקנית ב. 1

 . י חופה"לקנות אישה ע

וממילא אין , רק במצב שקדמו לחופה קידושי כסף לאישה, ה גומרת נישואיןמצינו תמיד שחופ. 2

 . ללמוד שחופה תועיל בלי קניין כסף שיקדם לה

 : אביי השיב לרבא

משום שהתנא של , אין זו ראייה, דרכים 3מה שאמרת ששנינו במשנה שניתן לקנות אישה רק ב. 1

הוא לא ציין ' חופה'ניין שלא כתוב במפורש כאך ק, המשנה שנה רק קניינים הכתובים במפורש בתורה

 . למרות שגם קניין זה מועיל

, שכמו שקניין כסף אינו נעשה בדווקא אחר קידושי כסף, גם רב הונא למד את הקל וחומר שלו כך. 2

 . כך דין הוא שגם החופה תקנה בלא קידושין מוקדמים, כ הוא קונה את האישה"ואעפ

 .   תורצו -ושתי הקושיות של רבא, ל וחומרבאופן זה רב הונא למד את הק

 שיטת כ אינה' סתם גמרא'זאת משום שמצינו ש. פסקו שלא כדעת רב הונא שהתוספותכתב  ש"הרא

הגמרא בדף  .חופה אינה קונה -ומשמע מכאן שלדעת הגמרא, רב הונא שאמר שחופה קונה בעצמה

בא למעט " דרכים שלושהית בהאישה נקנ"אומרת שהמניין של ראש המשנה האומר ' עמוד א' ג

  . 125אין היא מקודשת -ואם אישה נכנסה לחופה לשם קידושין, י חופה"נקנית ע אינהולומר שאישה 

כמו כן פסק . ומשמע שהוא סובר שאין הלכה כדבריו, לא הביא להלכה את דברי רב הונא ף"הריגם 

ף שאביי תירץ את קושיותיו וא, ('בדף ה)משום שרבא הקשה על דבריו , שלא כמו רב הונאן "הרמב

                                                           
125

שהמשנה הייתה צריכה להזכיר מניין בכדי למעט את קניין  המקנהכתב ' פ קושייתו הראשונה של רבא בדף ה"ע 

משום שהיה אפשר לומר שהמשנה , י חופה"ולא היה די במה שהמשנה פשוט לא הזכירה שניתן לקדש ע, ופההח

עוד היה ניתן . אך לא בגלל שהוא לא מועיל, לא הזכירה את קניין החופה רק בגלל שקניין זה לא מפורש בתורה

 . איננו מועיל -ולכן היה צריך לומר במפורש שקניין חופה, לומר שהתנא שייר קניין שלא כתב
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אינם נפסקים  אבייידוע שתירוציו של ועוד יש לומר ש, בכל זאת הרי הלכה כרבא כנגד אביי, של רבא

    . למעשה

וממילא אין , אכיון שאנו לא פוסקים כרב הונ כל הפוסקים הסכימו שחופה אינה קונהשכתב  ש"הרא

כמו שרבנו חננאל כתב שיש לחוש מספק  ולא, ןש קידושין במי שהכניס אישה לחופה מבלי קידושיחש

, שהרי אביי תירץ את כל הקושיות של רבא, כיון שהוא הבין שספק אם הלכה כרב הונא, לנישואין אלו

 . שחופה מועילה לקנות, וממילא יש לפסוק כרב הונא

 אמרה שהגמרא הבינה שהמניין של ראש המשנה האומר.( ג) בקידושין גמראשה כתב ן"הר :

ואם אישה נכנסה , י חופה"נקנית ע אינהבא למעט ולומר שאישה , "דרכים שלושהישה נקנית בהא"

אך , דווקא כסף שטר וביאה מועילים לקנות אישה, כלומר. אין היא מקודשת -לחופה לשם קידושין

 .  איננה מועילה -חופה

נה מיעטה מה המש, וחומר מקלאישה  קונה חופהשסובר ש הונא רבלפי  :כ שאלה"הגמרא אח

רב הונא סובר שהמשנה באה ש ענתה הגמרא ?כשהיא אמרה שאישה נקנית רק בשלושה דרכים

 . י קניין חליפין"דהיינו שלא ניתן לקדש אישה ע, לא מועיל -126קניין חליפיןלמעט ולומר ש

אלא בא למעט , מה שהגמרא אמרה שמניין המשנה בא למעט את קניין החופה כתב לא ף"הרי

בכל , ף כתב יישוב לשיטת רב הונא במשנה"אף שהרי. שהגמרא תירצה בשיטת רב הונאכמו , חליפין

  . זאת הוא לא הביא מה שרב הונא אמר שחופה קונה מקל וחומר

 רבנו חננאלצורה מוחלטת שאין הלכה כרב הונא כמו שכתב לא היה ברור בף "לריסובר ש ן"הרמב ,

י אביי ואם כן ייתכן שהלכה "ות של רבא תורצו עכיון שכל הקושי, שאמר שספק אם ההלכה כרב הונא

 .  כמותו

משום שהגמרא בעצמה אמרה שמניין המשנה האומר שהאישה , אין לסמוך על כך לגמרי, עם זאת

וממילא הסתלק , י חופה"שאישה לא נקנית ע, נקנית בשלושה דרכים בא למעט את קניין החופה

הביא מה  לאוגם , הביא את רב הונא להלכה לאף "ולכן גם הרי, הלכה כרב הונא איןהספק ומשמע ש

 . שהגמרא אמרה שמנין המשנה בא למעט קניין חופה

 בספר  כתב ל"ז גאון יהודה רמ, ח שכתבו שהדבר ספק אם הלכה כרבנו חננאל"ן ור"לעומת הרמב

  .ל"ז גדולות הלכות בעל וכמו כן כתב, הלכה כרב הונא איןש הפסיקה שלו

 שהרי , אינה קונה -דהיינו שחופה, ף היא שאין הלכה כרב הונא"גם דעת הריכתב שנראה לו ש ן"הר

שהגמרא כך  משמע ממילא (ביאה,שטר,כסף)האישה נקנית  דרכים 3שב שנתה מכך שמשנתנו

 . אינה קונה -נוקטת שחופה

 ולומר לטעות אפשר שאימשום , נקטה שמניין המשנה בא למעט קניין חליפין ולא חופה הגמרא 

כי אין לה שום שייכות , (ככסף שטר וביאה)מכלל הקניינים המועילים לקנות אישה  אתה שחופה

  ,וממילא ברור שאין היא קונה, לאותם הקניינים

 מדין כיון שחליפין קונה ,י חליפין"שניתן לקנות אישה ע ולומר לטעות פשרשא מתוך ,חליפיןקניין  אבל

בחליפין יש חלופה בין האישה לחפץ הבא  כך, חרשבכסף יש חלופה בין כסף לחפץ א כמו) כסף קניין

  במשנה כך שנדע למעט חליפין לכתוב הוצרך לפיכך ,(כנגדה

                                                           
126

חלופה בין שני אנשים כאשר . 2י סודר שעל ידו אדם מקנה לחבירו דבר "הקנייה ע. 1: סוגי חליפין 2ידוע שיש  

 אדם אחד נותן לחבירו חפץ ובתמורה חבירו גם כן נותן לו חפץ בחזרה
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 ם שחופה"אך משמע מדבריו של הרמב, י חופה"לקניין ע ם"ברמבשלא מצא התייחסות  ן העיר"הר- 

ר מאח, עם זאת. שטר או ביאה קונים את האישה, ם הזכיר שרק כסף"שהרי הרמב, אינה קונה

ואם יבוא , לא ניתן להקל בדבר -בר שמא הלכה כרב הונא שחופה קונהמסופק בד רבנו חננאלש

 . מקרה כזה לפנינו יש להצריך גט מספק

 וכל ומובהק רב שהוא רבנו חננאל משום לדברי לחוש שישבתשובה כתב  א"הרשבכתב שגם  י"הב 

הלצריך , עשו חופה בלי קידושיןוממילא יש להצריך במצב כזה ש, הושבערו בדברשיש להחמיר  שכן

 . גט מספק

 כמו כן מי שמקדש . אף שהוי קידושין גמורים, ומלקים על כך, כתב שאין לקדש בימינו בביאה הטור

אבל הוא קידש , או אפילו אם הוא שידך תחילה. לוקה -כראוי בכסף או שטר אך לא קידש תחילה

וסובר שלוקים רק על קידושין באמצעות  חולק ש"והרא, ם"הרמבפ "כל זאת ע. לוקה -אותה בשוק

 . מעשה ביאה ולא בשאר המקרים

 שם מסופר על אדם שקידש אישה בבד של הדס :( יב) קידושיןהביא שהמקור לכך הוא ממסכת  י"הב

ענה לו רב  ?האם אותה אישה מקודשת בכך: יוסף רבשלח שאלה ל הונא רב בררב אחא . בשוק

ועם , שמי שמקדש בשוק הרי זה מעשה פריצות, מו שפסק רביש להלקות את אותו האדם כ: יוסף

 וממילא היא, בד של הדס שווה פרוטה במדיזאת יש להצריך את אותו האדם לתת לה גט שמא אותו 

                                     . מקודשת

  בדבר הגמרא במסכת קידושין אומרת שרב היה נוהג להלקות במקרים הבאים משום שיש  כמו כן

 : משום פריצות

 מי שמקדש בשוק שאינו מקום צנוע . 1

 ( ולא בכסף או שטר)מי שמקדש אישה בביאה  .2

 מי שמקדש אישה בלא שידוכים מוקדמים . 3

הגט שנתתי ': הוא בא לשליח ואמר לו, ואחר שהשליח יצא לדרכו, י שליח"מי ששלח גט לאישתו ע. 4

אותה אישה ייתכן שוממילא , את הגט לאישהל זאת ייתן והחשש הוא שמא אותו שליח בכ', בטל -לך

 ובניה יהיו ממזרים , פ גט מבוטל זה"תינשא ע

הוא בא , וקודם שמסר גט זה', גט מעושה'שהרי זה נקרא , מי שבית דין הכריחו אותו לתת גט. 5

, ו מרצוניאינני נותן אות, שגט זה שאני נותן, דעו לכם': לשני עדים ומסר בפניהם מודעה ואמר להם

נמצא שכאשר הוא ייתן את הגט בהוראת . 'ועל כן אני מתנה בפניכם מראש שהגט שאתן יהיה בטל

כיון שאותו אדם יאמר לכל , ייצא לעז על בניה של אותה אישה באם היא תינשא לאדם אחר, בית הדין

                                     .ויצא לעז על בניה שהם ממזרים, כיון שהיא קיבלה גט מבוטל, שהיא עדיין נשואה לו

י מדובר שהוא הכה את "פ רש"ע)מי שמצער את שליח בית הדין שבא אליו להזמין אותו לדין . 6

 ( השליח

יום מאז תחילת הנידוי והוא עוד לא חזר  32וכבר עברו , מי שנידו אותו בגלל מעשה מסוים. 7

 בתשובה

, כיון שמצוי הוא שאם אשתו מאוד אוהבת את החתן, וחתן שגר בבית שבו נמצאת אימא של אשת. 8

 . וממילא יש חשש קלקלה ביניהם
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  אלא רק, לא היה מלקה -רב, ל"בכל המקרים הנ: חלקו ואמרו נהרדעאאנשי העיר : 

 במקרה שאדם היה מקדש אישה בביאה בלא שידוכים מוקדמים :לישנא קמא

משום שזה  אך מקדש אותה בביאה, אפילו במקרה שאדם היה משתדך עם אישה :לישנא בתרא

 נחשב כמעשה פריצות

 רב היה מלקה, שבכל המקרים, קמא כלישנאפסק  ם"הרמב . 

 רק במקרה שאדם קידש אישה בביאה, פ רב"שיש להלקות ע, פסק כשיטת נהרדעי ש"הרא . 

, שאותם חתנים שגרים בבית של הורי נשותיהם סומכים על שיטת נהרדעי, 127ש"הראכתב  כמו כן

 :זאת למרות ש. לא לוקה על כך -תן שגר בבית של אם אשתושח

שהרי רב יוסף אמר שיש להלקות כרב את אותו אדם שקידש את , רב יוסף לא פסק כנהרדעי. 1

אלא רק על אדם שקידש )רב לא היה מלקה על כזה מעשה  -והרי לפי שיטת נהרדעי, האישה בשוק

 (.אישה בביאה

הרי משמע מן הגמרא בקידושין שרב יהודה הודה לרב שמי ש, רב יהודה לא פסק כנהדרעי .2

 .  יש להלקותו -שמצער שליח דרבנן

 ממילא כך , כתב שאנו סומכים על שיטת נהרדעי ש אביו"הראשמכיוון ש טורכתב שמשמע ל י"הב

 . ש סובר להלכה"הרא

, כנהדרעי ם שאין הלכה"ש מודה לרמב"ייתכן שגם הרא. לומר כן זה מוכרח איןוכתב שי חלק "הב

 .  ש בעצמו כתב שרב יוסף ורב יהודה לא פסקו כנהרדעי"שהרי הרא

 בו אדם קידש אישה מבלי להשתדך עימה קודם 128על מקרהכתב , ץ"בעל ספר התשב ץ"הרשב ,

ץ שחיוב ההלקאה הוא רק "כתב הרשב, עם זאת. שיש לייסר את אותו אדם ולהכות אותו מכת מרדות

אך אם מדובר שאותו אדם קידש אישה בצורה כזאת , או בספקבמצב שאותו אדם קידש בוודאי 

 . כיון שלא הועילו כלל מעשיו, הוא חייב מכת מרדות אין -שהקידושין כלל לא חלים

                                                           
127

שהרי בנהדרעא לא , כיצד הם כתבו שהדבר מותר( ש"והרא)' תמה על שיטת התוס א"הגר. 'כמו כן כתבו התוס 

ואם כן אין זה מועיל , אלא רק סברו שמי שעושה כן לא לוקה על כך, חלקו על עצם האיסור לגור בבית הורי האישה

 . לסמוך על שיטת נהרדעא בכדי לגור בבית הורי האישה

 דנהרדעי מוהיןת' כו בחתן סמכינן דאנהרדעי שכתב תוספת ודברי: "יד ק"ס כו סימן העזר אבן א"וזו לשונו של הגר

 ".' כו בכלהו במלקות אלא פ"ול איסורא ודאי כלהו דהא באיסורא פ"ל

128
 ונטל שכור והיה שמעון עמהם והיה חברים עם בשוק היה ראובן שאלתם הלא :כג סימן א חלק ץ"תשב ת"שו 

 ל"א זו תטבע טול לראובן ואמר קטן זוז שוה רק כסף בה היה לא נחשת של טבעת חברים מאותם אחד מיד שמעון

 הדבר ראובן וכששמע בתך על קדושין שמעון לו אמר אז ראובן ולקחו בו ואחוז ידך שלח שמעון ל"א ולמה ראובן

 לשדך שרצו עד ראובן לבת תבע לא ששמעון מרובה זמן עמד ז"אח. כ"אח נמצאה ולא הטבעת השליך מיד הזה

 אשר הקהל ויבקשו הנזכר הקדושין מחמת אשתי היא ההיא שהבת ואמר וערער שמעון עמד אחד לאיש ההיא הבת

 והיום שנים 16 בת פרק באותו הבת והיתה ל"שנז במה זולתי עדויות נמצאו ולא לאו אם אמת הדבר אם ך"בברש

 . בזה הדין תדעו אשר עד הנזכר שמעון של ערעורו מפני לינשא מעוכבת היא
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ויאמר , ויוציא לעז על אותה אישה שהוא קידש שלא כדין, אם אותו אדם יחזיק ברשעתו, עם זאת

הוא יאמר שבניה , אם היא נתקדשה כבר או, שהוא קידש אותה וממילא אסור לה להתקדש לאחר

 .  ראוי לנדות ולהכות אותו על כך -הם ממזרים

 ועתה בא , כ אותה אישה נישאה לאדם אחר"ואח, על מקרה בו אדם שידך אישה ץ"תשבעוד כתב ב

, והוא טוען שהוא בא עליה לשם קידושין בלי עדים עוד לפני שהיא נישאה, אותו אדם שהשתדך עימה

אינה נחשבת כמעשה  -כיון שביאה בלי שני עדים המעידים על כך, אין בדבריו כלוםהוא ש הדין

לאחר  בביאהאותה  שקידשואמר  פניו שהעיזאותו אדם על ב לגעור ראוי, עם זאת. קידושין קביל

 . ובכך שהוא טוען שעבר על תקנת חכמים יש לגעור ולנזוף בו, שידוע שחכמים אסרו את הדבר

 

 :כז סימן טור 

 שני עדים בפניאת הכסף  לה ותןנ כסףאמצעות בהמקדש אישה : דושין באמצעות כסףקי .  

  אם זה מתכת  בין ,פרוטה והושדבר ה או פרוטהי "המינימאלית לעשיית קידושין היא ע הכסףכמות

  .השווה פרוטה דבר כל ביןו ,שעורה חצי ומשקלש טהור כסף

 לי את הרי' או 'לי מאורסת את הרי' או 'לי דשתמקו את הרי': בעת הקידושין על החתן לומר לכלה 

 יםודאי קידושין לשון שמשמעותו לשון בכלכמו כן ניתן לומר לה (. בלשון ארמית' לאישה')' לאנתו

 .קידושיןשל  לשון אומר לה שהוא תבין שהאישה ובלבד ,בו הם נמצאים בעת האמירה מקוםה באותו

  על אך באותה שיחה ביניהם הוא דיבר עימה, וכדומה" הרי את מקודשת לי"אמר לה במפורש  לאאם 

בכל זאת הרי אלו קידושין , גמורה בשתיקה אפילו כ הוא נתן לה את הכסף"ואח ,דושיןיק יעניינ

 . בשיחה ןיעני באותו עסוקיםכל זאת באם הם עדיין , אולם .כשרים

 אלא , היא מקודשת -תיקהכ נתן לה בש"לא רק במצב שהוא דיבר עימה תחילה על ענייני קידושין ואח

היא לא ש אלא"( הרי את מקודשת לי"כגון ) יםודאי קידושיןשל  לשוןלה  אמרכל שכן שבמצב שהוא 

ומוכח שהכסף , כיון שהם דיברו מתחילה על ענייני קידושין, הבינה את הלשון שאלו קידושין כשרים

  . שהוא נתן לה בא בתורת קידושין

 קנויה את הרי' ',זקוקתי את הרי' ',אשתי את הרי' :הכלל אמרחתן אם ה :לשונות קידושין וודאיים 

  .מקודשתהרי זו  -'לקוחתי את הרי' ',ברשותי את הרי' ',שלי את הרי' ',ארוסתי את הרי' ',לי

 את הרי' ',לי מיוחדת את הרי' ',לי מיועדת את הרי': אם החתן אמר לכלה :ספק לשונות קידושין 

 הרי' ',עצורתי את הרי' ',תחתי את הרי', 'סגורתי את הרי' ,'צלעתי את הרי' ',נגדי את הרי' ',עזרתי

  :הדבר תלוי, קידושיןשל  לשון הן אם ספקלשונות של  הןכל הלשונות הללו ש 'תפוסתי את

 -כ את הלשונות הללו"ואמר לה אח ,קידושין עסקי עלעימה  תחלה מדברהחתן היה  היה אם. א

  קידושין ספקהרי זה 

אלא מיד אמר לה את הלשונות , החתן לא דיבר עימה כלל בתחילה על עסקי קידושיןאם . ב

 אין היא מקודשת כלל  -הללו
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  לאומדובר שהוא )אין היא מקודשת כלל  -129'לי' :אמר ולא ',מקודשת את הרי' :הכלל אמראם החתן 

 (. דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין

  לי"בלי לומר " הרי את מקודשת: "כ אמר לה"ואח, ושיןקיד עסקי על עם הכלה מדבר היהאם החתן"- 

  הרי היא מקודשת

 כ אמר לאישה אחרת בפניה של "ואח, כתב שאם אדם קידש אישה כהלכה בקידושין גמורים ה"הרמ

תהא "אף שהוא לא אמר , "תהא מקודשת(: "שהוא קידש עתה קידושין גמורים)האישה הראשונה 

ה "בכל זאת אומר הרמ, ין היה צריך להיות שהיא לא תהיה מקודשתואם כן לכאורה הד, "לימקודשת 

כאשר עתה הוא בא לקדש את האישה השנייה הרי , שכיון שהוא תחילה קידש את האישה הראשונה

וממילא שאנו חוששים לומר , שהוא התכוון גם לקדש את השנייה עבור עצמו 130זה כידיים מוכיחות

 . שהיא התקדשה לו

 ואין היא , אין זה כלום -'ארוסיך הריני' או', בעליך הריני'או  ',אישך הריני': אם אדם אמר לאישה

בכל זאת אין אנו אומרים , קידושין עסקי על להיתח עמה מדבר היההוא  לו אםאפי וזאת, מקודשת

  .שיש קידושין בלשון זאת

 לך קודשתמ הריני" :לו אמרהגם היא זאת שו את כסף הקידושין לו נתנהאם האישה היא זאת ש 

  .מקודשת אינה -"בזה

 הריני מקודשת לך: "ואילו האישה היא זאת שאמרה, אם האיש נתן לאישה את כסף הקידושין" ,

 : הדבר תלוי

  מקודשת בוודאי הרי היא -קידושין עסקי על עמה מדבר היה אם. א

 הרי היא ספק מקודשת לו  -אם לא דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין. ב

בשעה שהוא נתן לה את ' הן'אך הבעל ענה , דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושיןאם לא . ג

       ה"הרמכן כתב , הרי היא מקודשת בוודאי -הכסף והיא אמרה לו שהיא מקודשת לו בכסף זה

 . (וזאת אפילו אם הם לא עסוקים באותו עניין ,)

 שקבלתי במה לי מקודשת תא הרי: "והגבר אמר לה, האישה נתנה לגבר את כסף הקידושין אם 

 :הדבר תלוי, "ממך

זאת משום שהיא נהנית במה שהיא נתנה לו את הכסף , מקודשת הרי היא -חשוב אדם הוא אם. א

  שהכל הולך אחר ההנאה, כאילו שהוא בעצמו נתן לה מתנה שווה פרוטה

 מקודשת אינה היא -חשוב אדם אינוהוא  אם. ב

                                                           
129
 " ליהרי את מקודשת "כלומר שהוא לא אמר את הנוסח השלם של  

130
, לדוגמה. אך בצירוף עניין אחר המשמעות מתבררת, זו היא לשון שמצד עצמה אין לה משמעות' ידיים מוכיחות' 

והוא מפני שכאשר , הרי זה כבית יד שאין מחזיקים בדבר עצמו, "תהא מקודשת: "כאן כשהגבר אמר לאישה השנייה

 . עהוא לא אמר עבור מי הוא קידש אותה ואין זה ידו, הוא קידש אותה

, בפני האישה הראשונה שהוא קידש עתה כראוי" תהא מקודשת"כיון שאותו אדם אמר לאישה השנייה , עם זאת

כך הוא , וכמו שאת הראשונה הוא קידש, פ מה שנאמר לראשונה"הזאת כוונה לאישה הראשונה ע' יד'מוכח לנו שה

 . התכוון גם לקדש את האישה השנייה
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בכדי שנוכל לדעת  חשוב אדם נקרא מיבכדי לדעת  חכם דםחקירה של א צריךהעיר ש ש"הראאולם 

כיון שהבאנו שאם מדובר באדם שאינו , ואז נוכל להתיר לה להינשא בלי גט, מי נקרא אדם לא חשוב

 . אין היא מקודשת -חשוב

 את הרי: "והגבר אמר לה, ל שהאישה נתנה לגבר את כסף הקידושין"כתב שבמקרה הנ ם"הרמב 

בכל זאת , מדובר באיש חשובאף אם , כלומר)אין היא מקודשת  –" ממך לתישקב במה לי מקודשת

  . (היא לא מקודשת לו

לו הרי היא מקודשת  -"הריני מקודשת לך: "והיא אמרה לו, לה את כסף הקידושין אם הגבר נתןאולם 

 . (ם לא חילק בין אם הוא דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין או שלא"והרמב) מספק

 לעומת הדעה השנייה כאמור, ש"והרא ף"הריו של סברת היא ראשונהה סבראשהעיר הטור ה, 

 . ם"שהיא דעת הרמב

אך היא , האיש נתן לאישה את הכסף 

 "הריני מקודשת לך: "אמרה

האישה נתנה לאיש 

אך הוא , את הכסף

הרי את : "אמר לה

 "מקודשת לי

האישה נתנה לאיש 

וגם , את הכסף

הריני : "אמרה לו

 "לךמקודשת 

, ף"הרי

, ש"הרא

 והטור

דיבר 

עימה 

תחילה 

על 

עסקי 

 קידושין

לא דיבר 

עימה 

בתחילה 

על עסקי 

 קידושין

לא דיבר עימה 

בתחילה על עסקי 

אך אמר , קידושין

כשאמרה ' הן'לה 

 .."הריני"לו 

אם הוא 

אדם 

 חשוב

אם הוא 

איננו 

אדם 

חשוב 
: ש"הרא)

צריך בירור 

מי נקרא 

 "(חשוב"

 אינה מקודשת

ספק  שתמקוד

 מקודשת

פ "ע)מקודשת 

 (ה"הרמ

אינה  מקודשת

 מקודשת 

 אינה מקודשת  אינה מקודשת ספק מקודשת ם"הרמב
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  :כז סימן יוסף בית

 אומרת שניתן לקדש  קידושיןפ מה שהברייתא במסכת "כתב שהמקור לקידושין בכסף הוא עי "הב

 . י נתינת כסף או שוה כסף לאישה"אישה ע

 שהינו שווה למשקל של חצי , כתב שיש לקדש בכסף שיש בו שווה פרוטההטור שכתב שמה  י"הב

 .  ף"ריפ ה"הוא ע, שעורה

 על הגבר לומר לאישה בכדי לקדשה , שחוץ מנתינת הכסףקידושין פ הברייתא במסכת "פסק ע הטור

 "לאנתו לי את הרי" או ,"לי מאורסת את הרי" או ,"לי מקודשת את הרי"לשונות כמו 

 כמו כן מועילים לשונות , פסק שחוץ מן הלשונות שמוזכרים בגמרא כלשונות של קידושין הטור

 . שנהוגים באותו מקום וידועים כלשונות שמקדשים בהם אישה

האומרת שהחכמים הסתפקו מה הדין במצב שאדם אמר  בקידושיןהוא מן הגמרא המקור לכך 

 ? ון זאתהאם היא מקודשת בלש, "הרי את חרופתי: "לאישה

 -"הרי את חרופתי: "אדם שאומר לאישה: הגמרא הביאה ברייתא בכדי לפתור את השאלה האומרת

ועל כן אדם ', חרופה'משום שבחבל יהודה היו נוהגים לקרוא לאישה ארוסה בשם , הרי היא מקודשת

 . מוכח שהוא מתכוון לקדש אותה בכך' חרופה'שאומר לאישה לשון 

בכל זאת אנו מתייחסים ללשון זאת , יהודה אינם אלא מיעוט בעולםאומרת שאף שאנשי  הגמרא

והכוונה , "והיא שפחה נחרפת לאיש: "משום שנאמר במפורש בתורה, כלשון המועילה לקידושין

הינו לשון תורה ובוודאי שהוא מועיל לקדש בו ' חרופה'הרי לנו שלשון . 131בתורה לשפחה המאורסת

ועוד שביהודה משתמשים , מוזכר בתורה' חרופה'מפני שלשון  עיקר הטעם הוא, ממילא. את האישה

 . לארוסה' חרופה'בלשון 

                                                           
131

ואז אי אפשר לומר שהיא , לשפחה כנענית' שפחה נחרפת'האם כוונת הפסוק בנחלקו  גיטיןהאמוראים במסכת  

זה לעניין שייחדו ' מאורסת'וממילא מה שהתייחסו אליה כ, שהרי קידושין לא תופסים בשפחה כנענית, מאורסת

" פהחרו"וממילא ניתן לפרש , שמדובר שאותה שפחה היא חציה שפחה וחציה בת חורין אואותה לעבד עברי מסויים 

 . כיון שהאירוסין תופסים בחצי צד הבת חורין שבה, כמאורסת
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מדוע , היא לשון ארוסה בתורה' חרופה'אם כבר הבאנו פסוק מפורש האומר ש :מקשה הגמרא

וכי לא מספיק הפסוק , נקראת ארוסה' חרופה'שגם ביהודה , הוצרכנו להביא ראייה נוספת מיהודה

  ?132המפורש

 :'הרי את חרופתי'הגמרא מסכמת שכוונת הברייתא לומר שהאומר לאישה  133למסקנה

 כיון שאצלם זו לשון של אירוסין , הרי היא מקודשת -ביהודה

  אין זו לשון של אירוסין , כיון שבשאר העולם, אין היא מקודשת -בשאר העולם

 אלא ( 'חרופה'כלשון )ם שלא רק ביהודה מועיל לשון אירוסין הנוהג ש, ל"פ הגמרא הנ"כתב ע ש"הרא

 . אף שאינו לשון של תורה, כמו כן בכל מקום מועיל לשון של אירוסין הנוהג באותו מקום

 ויהיה משמע מלשון זאת שהוא , שניתן לקדש אישה בכל לשון שהיא מבינהם "כמו כן כתב הרמב

 . קונה אותה לאישה

 ם פסק שהרי "הרמב', י את חרופתיהר'שבעניין קידוש אישה באמצעות הלשון , י העיר"הב, עם זאת

אלא משמעות , ולא סייג שהדבר מועיל רק ביהודה ששם נהוג להשתמש בלשון זאת, היא מקודשת

 . 'חרופתי'ם היא שבכל מקום בעולם מועיל לשון זו של "דברי הרמב

  ם וכתב שכיון שהגמרא הסתפקה האם ניתן לקדש אישה באמצעות "תמה על הרמבן "הרמשום כך

והגמרא לא פשטה ספק זה למעשה ואמרה שלשון זו מועילה לקידושין גמורים אלא ', חרופתי'לשון 

ולא נחוש , אם כן כיצד ניתן לומר שהרי היא מקודשת בוודאות, 134ולא בשאר העולם, רק ביהודה

, כ הלכה לאדם אחר והוא קידש אותה כראוי"במקרה שהיא אח)לקידושי האיש השני שקידש אותה 

שהרי היא כבר התקדשה כראוי לאיש , יוצא שכלל לא חוששים לקידושי האיש השנים "פ הרמב"וע

 ספקהרי היא רק ' חרופתי'אלא ודאי שאישה שנתקדשה בלשון של , (והרי היא אשת איש, הראשון

 .    ם"ודאי מקודשת כדברי הרמב לאו, מקודשת

 לשונות שמועיל בצורה הינו כאחד ה' חרופתי'ם ש"סובר כדעת הרמבא "הרשבכתב ש המגיד משנה

 . העולם ולאו דווקא ביהודה כלוממילא ניתן להשתמש בלשון הזאת ב, וודאית לקידושין

 מועיל בכל מקום' חרופה'סבר לומר שלשון ם "הרמבכתב ש א"הריטבש, י הביא בבדק הבית"הב ,

שלשון סובר , מועיל רק ביהודה' חרופתי'אותו תנא בברייתא שכתב שלשון , ם"משום שלדעת הרמב

הדבר  -ועל כן רק ביהודה שנהגו לדבר כן, היא שפחה כנענית שלא תופסים בה קידושין' חרופה'

 . מועיל

                                                           
132

הגמרא הקשתה , כיון שיהודה אינם רוב העולם, העיר שרק מפני שהראייה מיהודה אינה טובה ש"בתוספות רא 

הגמרא לא , אך אם באמת הראייה מיהודה הייתה טובה, מדוע יש להביא ראייה מיהודה כשכבר יש פסוק מפורש

 . שה על ראייה זו הנוספת לראייה מן הפסוקהייתה מק

133
באם הלשון הזאת נוהגת באותו , שמן הגמרא הזאת מוכח שניתן לקדש אישה בכל לשון א"הריטבפ זה העיר "ע 

 מהכא ושמעינן. חרופה לארוסה קורין ביהודה שכן מקודשת ביהודה חרופתי האומר קאמר הכי אלא: "המקום

 ואומר, תורה לשון שאינו פי על אף, קדושין הוו -קדושין לשון מקום באותו ותושמשמע לשון בכל שנאמרו שקדושין

 ". ליוונים ויוונית לערבים וערבית ז"בלע ללעוזות

134
פ רב חסדא שסובר במסכת גיטין "זה ע, מועיל לקידושין' חרופה'שוודאי כל מה שאנו אומרים שלשון  ן העיר"הר 

כיון שהאירוסין יכולים לתפוס . זה לשון אירוסין' חרופה'ו, בת חורין ששפחה חרופה היא שפחה שחציה שפחה וחציה

 . י שהאירוסין תופסים בחלק זה"ע, ממילא הרי היא מקודשת בכך, בצד בו היא חציה בת חורין
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ממילא כשהתורה , היא מי שחציה שפחה וחציה בת חורין' חרופה'כיון שאנו סוברים להלכה ש ,אולם

חציה בת  רצתה התורה לומר שהאירוסין תופסים בצד בו היא, "והיא שפחה נחרפת לאיש"אמרה 

 . וממילא לשון זו מועילה בכל בת חורין, חורין

 הרי היא מקודשת לו -'וכו" הרי את זקוקתי", "הרי את אשתי"פסק שאם גבר אמר לאישה  הטור .

 . לכך הוא מן הברייתא במסכת קידושין המקורהעיר שי "הב

 י שאומר "ה עמי שמקדש איש, מועיל לקדש בו אישה" הרי את אישתי"כתב שאף שלשון  א"הרשב

יועיל להחשיב " נשואתי"זאת משום שלא שמענו שלשון . אינו מועיל לקדש בו -"הרי את נשואתי: "לה

, בלבד' הרי את נשואה לי'אך בלשון , אלא אם כן היא תיבעל לו או שתכנס לחופה, אותו כנשואה לו

  .    אין היא עדיין נחשבת כנשואה לו

 שהרי הברייתא , לא מועיל -'נשואתי'א שכתב שלשון "הרשבבבדק הבית כתב שיש לתמוה על  י"הב

, מועיל -"הרי את לי לאישה"שמשמעו " הרי את לי לאינתו: "אומרת שמי שאומר לאישה בקידושין

והרי , הרי היא מקודשת -"הרי את אישתי: "כמו כן שנינו שם שמי שאמר לאישה. והרי היא מקודשת

א כתב שהאומר "ואם כן לא מובן כיצד הרשב, ממשלו  נשואה שהיא ומשמע 'אשתי'לשון של  סתם

  ?אינה מקודשת -'הרי את נשואתי'

לבין ( שמועיל)' אישתי'לשון  בין לחלק צהא ר"הרשבש מהפי ל אפילוש, י בבדק הבית"עוד כתב הב

הרי היא ספק ' הרי את נשואתי': פ לומר שמי שאומר לאישה"היה לו עכ, (שאינו מועיל)' נשואתי'לשון 

 . ולא היה לו לומר שאין היא מקודשת כלל, קודשתמ

הרי  -"הרי את נשואתי: "מודה שמי שאמר לאישהא "הרשבי העיר שייתכן שאף "העיר הב לסיכום

 . 135והוא לא התכוון לומר שהיא לא מקודשת כלל, היא מקודשת מספק

  הרי' ',עזרתי את ריה' ',לי מיוחדת את הרי' ',לי מיועדת את הרי': שאם החתן אמר לכלההטור כתב 

 'תפוסתי את הרי' ',עצורתי את הרי' ',תחתי את הרי', 'סגורתי את הרי' ',צלעתי את הרי' ',נגדי את

 . לשונות שהגמרא הסתפקה האם הם מועילים לקידושין שכל הלשונות הללו הן

 ? ל"באיזה אופן מדובר בכל לשונות הספק הנ: שאלה הגמרא

בר לא דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין קודם לאמירה שיש נאמר שמדובר באופן שבו הג אם

ואם כן ברור , מניין לה בכלל לדעת שהוא מתכוון לקדש אותה באמירה זו, בה ספק לשון קידושין

 . שהיא איננה מקודשת בלשון זו

שהרי אף אם הוא , אז קשה, שמדובר באופן שהוא דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין ואם נאמר

גם כן היה הדין , דיבר עמה בתחילה כלל על עסקי קידושין אלא רק נתן לה את הכסף בשתיקהלא 

כמו ששנינו במשנה במסכת מעשר שני שמי שהיה מדבר עם אישה על ענייני , שהיא מקודשת

והלכה , מגורשת\הרי זה מקודשת -כסף קידושין או גט גירושין\כ נתן לה שטר"קידושין או גירושין ואח

שלא כרבי , כן פסק רב יהודה בשם שמואל כרבי יוסי)סי שם שאומר שאין צריך דיבור כלל כרבי יו

שהרי אף אם מדובר שאין , ואם כן מה יש לגמרא בכלל להסתפק בדבר, (יהודה שמצריך דיבור

 ?בכל זאת הרי היא מקודשת מכוח שדיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין, בלשונות אלו קידושין

                                                           
135

, מועיל אין קידושין עסקי על עמה במדבר שאף עוד מבואר א"הרמ ומדברי" :נכתב א"הרשב ת"בהערות על שו 

, קידושיה עסקי על עמה שידבר מועיל ואין, זה במעשה נשואה שתהא שרוצה משמעו נשואה שוןשל נראה והטעם

 חלקו ל"הנ א"והגר ט"המהרי ש"הב מ"הח ז"הט מ"ומ. לנישואין ולא לקידושין דוקא שהכוונה מברר זה דיבור שאין

 ". בזה א"הרמ על
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הרי היא  -שבאמת אם מדובר שהוא דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין אומרתהגמרא מסכמת ו

אך הספק בגמרא הוא במצב שלא דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין והשאלה היא . מקודשת

האם הוא התכוון בלשונות אלו לקדש אותה או שמא הוא רק )אלו בכדי לקדשה  תהאם יש די בלשונו

 ? (מלאכההתכוון שתבוא לעשות אצלו 

 . ולא פשטה את הספק האם לשונות אלו מועילים לקדש בהם אישה, הגמרא נשארת בתיקו למסקנה

  הדבר תלוי, והגמרא לא פשטה את הספק, כתב שכיוון שהדבר עלה בתיקו ן"הר: 

ואמר לה לשונות אלו שיש  ,דיבר עם האישה בתחילה על עסקי קידושין לאאם מדובר שהגבר . א

 . משום שהיא כלל לא הבינה למה הוא התכוון, אין לחוש כלל לקידושין. מקודשתאינה  -בהן ספק

ואמר לה לשונות אלו שיש  ,דיבר עם האישה בתחילה על עסקי קידושין לאאם מדובר שהגבר . ב

והיא , שהוא רוצה לקדש אותה בלשון זאתכראוי היא לבסוף אמרה שהיא הבינה  אך, בהן ספק

 .ספק מקודשת -קידושין לשם קידושיןוקיבלה את ה, לכךהסכימה 

הגמרא פשטה שלשון אחת , כתב שבשאר הלשונות שהגמרא הסתפקה בהן האם הם מועילים ן"הר

ושאר הלשונות שם מועילים דווקא אם מתחילה הוא דיבר עימה על , מועילה -"לקוחתי"מהן והיא 

ת שהיא מקבלת כסף זה שהיא אומר או, שאז היא מבינה שהוא רוצה לקדש אותה, עסקי קידושין

 . עבור קידושין

אין  -לא אמרה שקיבלה כסף זה עבור קידושיןהיא ש אושאמר לה אך אם היא לא הבינה את הלשון 

או  ולא ניתן לקדש אותה בעל כורחה, משום שכלל הוא שאישה מתקדשת רק מדעתה, היא מקודשת

 . שלא בידיעתה

  מגיד משנהה כתבכמו כן: 

וממילא  ,מועילים רק במצב שהאישה הבינה את הלשון' וכו' הרי את אשתי'כלשונות הקידושין . 1

 עלהגבר לא דיבר עימה קודם לכן שפ "אעו, בלשונות אלו יכולה היא שתבין שרוצים לקדש אותה

 .כי הבינה את הלשון כראוי, הרי היא מקודשת -קידושין עסקי

כיון שאותו אדם לא קידש , ש אותהאם האישה אומרת שהיא לא מכירה את הלשון בו הגבר קיד. 2

דיבר עימה קודם לכן על  לאוכמו כן הוא , אותה בלשון המקובלת אצל כל הנשים לקדש בה אישה

 . אין היא מקודשת -עסקי קידושין

אך , אם אותו אדם קידש את האישה בלשון שהיא טוענת שהיא לא הבינה שזו לשון של קידושין. 3

 . הרי היא מקודשת -י קידושיןמתחילה הוא דיבר עימה על עסק

אלא היה נותן לה בשתיקה היא הייתה , משום שאף במצב שהוא כלל לא היה אומר לה כלום

רק הגריעותא שהיא לא הבינה את , אז כל שכן שבמצב שהוא אמר לה לשון של קידושין, מגורשת

  .  שהיא תהיה מקודשת, עצם הלשון

כתב שניתן לקדש אישה בכל ם "הרמביוצאים ממה ש שכל הדינים הללו לסיכוםכתב  המגיד משנה

 . א"הרשבוכן כתב , לשון שהיא מבינה

  ובלבד שהיא תבין את אותו , שכתב שמועיל לקדש אישה בכל לשון הטורכתב שכן הם דברי  י"הב

הרי את : "כגון מי שאומר לאישה ,י העיר שוודאי הטור לא התכוון ללשון הידועה לכל"הב. הלשון



162 
 

ואף אם היא אומרת שהיא לא הבינה , שהרי אין חידוש בדבר שלשון שכזו מועילה, "מקודשת לי

 . אין היא נאמנת -התכוון לקדש אותה" הרי את מקודשת לי" :שאדם זה שאמר לה

מדובר בשאר , אמר שכל לשון מועילה באם האישה הבינה את הלשון שהטוראלא וודאי שמה 

שה מבינה שהתכוונו לקדש אותה אם האיבר הם מועילים אך כאמו, הלשונות שאינם רגילים בשימוש

  . בלשונות אלו

 ו כתב שם בשם רבו שהיא אינה "מפני שרי, ריכים עיוןצ רבו בשם ירוחם רבינו דבריכתב שי "הב

 . 136מקודשת

 כתב ש"הראי הביא ש"הב:  

הרי את : "כגון)אם אדם אמר לאישה לשון קידושין מאותם לשונות שברור לנו שהם מועילים . א

 . והרי אותה אישה מקודשת לו', לא ידעתי שזה לשון של קידושין': אין הוא נאמן לומר -"(מקודשת לי

 :תלוי, אותם לשונות שהבאנו שספק אם הם מועילים לקדש בהם אישה. ב

 מקודשת  -אם הוא דיבר עימה מתחילה על עסקי קידושין ואז הוא אמר לה את אותו הלשון. 1

אינה  -בר עימה מתחילה על עסקי קידושין ואז הוא אמר לה את אותו הלשוןדי לאאם הוא . 2

 מקודשת

 שכל  ,המפרשים בשםי כתב לעיל "הבש מה על חולק שהוא, ש"של הרא מדבריו נראהכתב שי "הב

אותם לשונות שפשטנו לומר שהם מועילים לקדש בהם אישה אף אם לא דיבר עימה תחילה על עסקי 

ואם היא , לומר שהיא מבינה את אותו הלשון שהגבר מתכוון לקדש אותה בה האישה צריכה, קידושין

 .     אין היא מקודשת -אומרת שהיא לא מבינה את אותו הלשון

  שכאמור סוברים שהאישה מקודשת רק באם היא מבינה את לשון , המפרשיםלעומת אותם

בכל זאת הרי , ת הלשוןא הרימכ נהנאיהיא ש אומרתאם האישה  אפילוסבור ש ש"הרא, הקידושין

  מקודשת -היא

 המתקדשת האשה יןיבענ מפרשים לשאר מודה ש"הראלומר ש אפשרסייג את דבריו וכתב ש י"הב 

 -שצריך שהיא תבין את לשון הקידושין בכדי שהיא תהיה מקודשת ובאם היא לא מבינה את הלשון

נסוב לגבי דינו של , מקרהמועיל בכל  -ש אמר שלשון הקידושין"וכל מה שהרא, אין היא מקודשת

  .המקדש האיש

 שידוע לנו שהם  הללו לשונותאת אחד מן ה מפיו הוציא שאותו אדם כיוןש, ש סובר"הרא, כלומר

אף אם אותו אדם , ועל כן, קידושין לשםהיא שהוא אמר לשון זאת  חזקה ,מועילים לקדש בהם אישה

ואותה אישה מקודשת , אין הוא נאמן -עתה אומר שהוא לא ידע שלשון זאת מועילה לקדש בה אישה

  .לו בכך

 מבלי , של הגבר דבריואת  שומעתהרי היא פסיבית במעשה הקידושין והיא רק  האשה, לעומת האיש

 כך ומשום ,קידושין לשם שהם לשונות באותן מכרת אינהעליה שבסתמא היא  וחזקה ,לומר לו דבר

  .מכירה בהם שהיאלנו במפורש  שתאמר צריך
                                                           

136
 תחלה קדושיה עסקי על עמה מדבר היה דאם ו"נר אסמעאל בן אברהם רבי הרב מורי וכתב" :רבינו ירוחם 

 הויא לא תחלה קדושיה עסקי על עמה מדבר אין ואם ,קדושין לשם שנתכוונו שניהם אמרו אפילו ,מקודשת ספק הויא

 "הוא קדושין לשם הלשון אם יודעים אין דהעדים כך היה שדעתם ואמרו קדושין לשם שניהם נתכוונו אפילו מקודשת
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 לאממי: 

כיון שהיא פסיבית במעשה , צריך שתאמר שהיא הבינה את הלשון בכדי שתהיה מקודשת -האישה

 הקידושין 

כיון שהוא בצד האקטיבי במעשה , הרי זה קידושין -אף אם אומר שלא הבין את הלשון -האיש

 וחזקה שאדם יודע מה הוא עושה , הקידושין

 כלל בזה ש"הראאביו  סברתאת  ירהזכ שלא הטור על לתמוה יש מקום מכלכתב שי "הב .  

 על  עמה מדבר היהלאחר ש ,שמה שאמרנו שאם אדם אמר לאישה ספק לשון קידושיןכתב  המרדכי

אין זה בדווקא במצב שהוא היה , ואזי יש דיון אם הוי הוכחה שהוא התכוון לקדש אותה ,עסקי קידושין

עסקי קידושין שייתכן שהדבר נחשב  על בפניה מדבריםהיו אחרים  אם הדין הוא אלא, מדבר עימה

 . כהוכחה שהוא התכוון לקידושין

  הביאה את המשנה ממסכת מעשר שני האומרת שמי שהיה מדבר עם  קידושיןהגמרא במסכת

כסף קידושין או גט גירושין מבלי לומר לה \כ נתן לה שטר"אישה על ענייני קידושין או גירושין ואח

יהודה האם חלים קידושין אף מבלי לומר לה במפורש לשון של ' לר יוסי' אזי יש מחלוקת בין ר, דבר

 :קידושין

 מקודשתוהרי היא , דיו בכך :יוסי' ר

אין היא  -ובלי דיבור, "הרי את מקודשת לי"צריך לומר לה במפורש לשון מוכחת כ :יהודה' ר

  מקודשת

 לה על עסקי שבאמת אם מדובר שהוא דיבר עימה בתחי רב יהודה בשם שמואל מסכם ואומר

אך הספק בגמרא הוא במצב שלא דיבר עימה . כיון שהלכה היא כרבי יוסי, הרי היא מקודשת -קידושין

האם הוא התכוון )אלו בכדי לקדשה  תוהשאלה היא האם יש די בלשונו ,בתחילה על עסקי קידושין

 ? (בלשונות אלו לקדש אותה או שמא הוא רק התכוון שתבוא לעשות אצלו מלאכה

: שהדבר תלוי במחלוקת תנאים אושעיא בירבשם  אלעזר רביגם  אמרי רב יהודה בשם שמואל כדבר

שרק אם הם עסוקים באותו , כלומר. יןיענ באותו עסוקים שהרי היא מקודשת במצב שהם אומר רבי

.          כיון שמוכח שהגבר התכוון לקדש אותה, הרי היא מקודשת -נושא שיחה עד שעת נתינת הקידושין

כיון , עניין באותו עסוקים שאין פי על אףשהרי היא מקודשת  אומר רבי שמעון בר אלעזר' רואילו 

שמתחילה הוא דיבר עימה על עסקי קידושין ואם כן מוכח שהוא התכוון לקדש אותה על דעת 

 . ראשונה

אם : ש שאמר שהרי היא מקודשת אף שלא עוסקים באותו עניין"א בר"על דעת ר מקשההגמרא 

מניין לאישה בכלל שהוא התכוון לקדש אותה , ובר שהם כבר לא מדברים על ענייני קידושיןמד

 ? בנתינת הכסף ואין זה סתם מתנה או דבר אחר
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, כ דיברו על נושאים אחרים"מדובר שהם היו מדברים בתחילה על עסקי הקידושין ואח :אבייתירץ 

כמה נדוניה האישה תביא לחתן וכמה שדות יש  כגון, אלא דיברו על צרכי הזיווג, אך לא שונים לגמרי

כ הוא "אף אם אח, וממילא מוכח לאישה שהגבר מתכוון לקדש אותה, לחתן להתפרנס מהם וכדומה

 . 137(י"פ רש"ע) נתן לה את כסף הקידושין בשתיקה

 וממילא הלכה כרבי שאמר שאם לא אמר לה לשון קידושין ', מחבירו כרבי הלכה'כתב ש ן"הר

י היא מקודשת רק באם הם דיברו על אותו עניין עד שעת נתינת הקידושין שאז מוכח הר, מפורשת

ש שאמר שהרי היא מקודשת אף כשהם "א בר"ואין הלכה כר, )בוודאי שהגבר התכוון לקדש אותה 

  (.מדברים מעניין לעניין

 רבינו דברי םה וכך ',עניין באותו שעסוקים והוא' :וכתבו שסתמו ש"והרא ף"הרי דעת כןן "כדעת הר 

 ם"הרמב מדברי נראה וכן ,הטור

  שהרי היא מקודשת רק באם הם היו  כדעת רבי העיטור בעל דעתהיא  שכןכתב המגיד משנה

  ,עסוקים באותו עניין ממש

 ראיה הביאא "הרשב. באותו עניין אף כשהיו עסוקים מעניין לעניין מקודשת שהיא כתב א"הרשבוש

מבלי  סתם כסף לה ונתן ,בענייני קידושין כלל עסוקין היו לא אםהאומרת ש התוספתא מןלדבריו 

אך אם . "נתכוונתי לקדשה" :אומר שהוא פי על אף ,מקודשת אינה -לפרש עבור מה הוא נתן לה אותו

שמואל פסק כרבי יוסי שהרי היא , ואז נתן לה את כסף קידושיה, היו מדברים אפילו מעניין לעניין

 . מקודשת

 את הרי' :במפורשכ "אח לה ואמר חזראם הוא  שאפילופסק  א"הרשבכתב שעוד  המגיד משנה 

לאחר שהוא נתן לה מתחילה את הכסף בשתיקה מבלי לדבר , להינשא לו רוצה והיא 'לי מקודשת

ולתת לה  חזורול ,ממנה הכסףאת  יטולל צריךאותו אדם אזי הדין הוא ש, עימה כלל על עסקי קידושין

    .יכראו קידושין בתורתאותו 

 המדברת על מקרה בו ראובן קידש את לאה ולא  מרוטנבורג ם"מהרה הביא תשובה של המרדכי

 . וכמו כן הם לא השתדכו מתחילה', לשם קידושין'אמר לה בעת הקידושין שהוא נותן לה את הכסף 

 היא נתרצתה אםשאלו מתחילה את לאה  לאהם שהעדים שאמרו  עדות לפיש ם"המהרכתב על זה 

: שבזמן שהוא נתן לה את הכסף הם לא שמעו אותו אומר לה במפורש גב על אף ,בןוראל להתקדש

מוכח שאם  בקידושיןפ הסוגיא "כיון שע, גט צריכההיא  ודאי -'וכדו" הרי את מקודשת לי בכסף זה"

הרי  -אך לאחר שהם דיברו על עסקי קידושין, אדם נותן לאישה כסף קידושין בלי לומר לה כן במפורש

 . מקודשתהיא 

                                                           
137

י פירש זה "כתב שיש מפרשים שאומרים שפירוש כמו מה שרש המאיריאמנם . י"רשהבאנו בפנים את פירוש  

זה כאשר הם לא דיברו , ועל כן פירשו שמה שאביי תירץ כגון שהם מדברים מעניין לעניין, דיבור באותו עניין ממש

 . אלא על אנשים אחרים שעומדים להתחתן וכדומה, על עצמם

 -מעניין לעניין .בכמו על צרכי הזיווג , כאשר הם מדברים על עצמם -עניין באותו .א: לפי אותם המפרשים, כלומר

, המאירי סיכם שכן הדעת נוטה כאותם המפרשים. כאשר הם מדברים על אנשים אחרים שמתעסקים בענייני חתונה

 .   י"כלומר שלא כפירוש רש
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שמדובר שראובן דיבר עימה כשהוא נתן לה את כסף הקידושין שהרי היא , כל שכן כאן, אם כן

 . 138שכסף זה ניתן עבור סבלונות, ומשמע מן הלשון שראובן אמר, מקודשת בכך

והיא נתרצתה להתחתן , שאם אדם שידך לו אישה, כלומר. בקידושין יש לחוש לסבלונות פ הגמרא"ע

( אפילו זמן מרובה לפני החתונה)בלונות עוד לפני החתונה דים ושלח לה את הסוהוא הק, עימו

ואם לבסוף אותה , אנו חוששים שמא הוא התכוון כבר לקדש אותה במתנות אלו, בנוכחות עדים

, היא חייבת לקבל גט מן הבעל הראשון שהקדים ושלח לה את הסבלונות, אישה נתקדשה לאחר

 . הסבלונות הללוי "שמא היא כבר נתקדשה לו ע

אבל גם הגבר וגם האישה יודעים , עדים על כך שהיא נתרצתה להתחתן לאותו אדם איןגם אם , אולם

באם , היא צריכה גט ממנו -שהיא קיבלה את המתנות והאישה מודה שהיא נתרצתה להתחתן עימו

 . היא תרצה להינשא לאדם אחר

אלא רק בשעה שהוא נתן לה את , קידושין אפילו אם הדבר לא דיבר עימה כלל על עסקי, כמו כן

וגם היא באמת , "אני נותן לה את הכסף הזה בכדי לקדש אותה לי לאישה: "הוא חשב בליבו, הכסף

 . היא צריכה ממנו גט -קיבלה את הכסף ממנו לשם קידושין והתכוונה להתקדש לו בכסף זה

ך שהוא חושב ומתכוון לעשות תו, י נתינת כסף"שדין זה שאדם קידש אישה בפועל ע זאת משום

, פת של חיטיםלהישבע שלא ליהנות מאינו גרוע ממקרה בו אדם חשב , מעשה זה לשם קידושין

ולפי זה לכאורה )ולא פירש דווקא של חיטים , אסר על עצמו הנאה של סתם פתנשבע וולבסוף הוא 

מרות שכאמור ל,) תומחשבשהדין הוא שאנו הולכים אחר , (הוא אמור להיות אסור באכילת כל פת

 .הוא אסור רק בפת של חיטים ולמעשה, (פת כלהנאה מ בפועל משמע מלשונו שהוא אסר

וגם היא נתרצתה , שכיון שאותו אדם התכוון לקדש אותה בפועל במחשבתו, הוא הדין כאן ממילא

    .כיון שאנו הולכים אחר מחשבתו והרי היא מקודשת לו, להתקדש לו שהרי היא צריכה גט ממנו

  כיון שמדובר שאותו ראובן אמר , שנראה שיש לחוש כאן לקידושין  ם מרוטנבורג"המהרעוד כתב

שהיא ל לחוש יש וממילא, וחיבה אהבהללאה שהוא נותן לה את הכסף בשביל שתהיה ביניהם 

 אהבה שיהיהניתן לומר שמא הוא התכוון לומר שהוא נותן לה את הכסף על מנת . נתקדשה לו בכך

 \"לי מיוחדת"וממילא לשון זו לא גרועה מלשון , "אהובתי תהיה"רצה לומר שהיא ו ,יניהםב וחיבה

יש  כן ואם ,"חרופתי"\"לקוחתי"\"תפוסתי"\"תחתי"\"סגורתי"\"צלעתי"\"נגדי"\"עזרתי"\"לי מיועדת"

אם , ממילא. שמא הדבר נחשב כלשון קידושין המועילה, "אהובתי: "להתספק גם כאשר הוא אמר לה

  . גט צריכההרי היא  –שניהם הייתה להתקדש  דעת

 שם המרדכי דן בדין ידיים מוכיחות, (תע' סי) גיטין בסוף מרדכי בהגהות עייןלכתב י "הב . 

 אין היא מקודשת -"לי: "ולא אמר, "הרי את מקודשת: "פסק שאם אדם אמר לאישה הטור . 

 או כסף האישל נתןשאם אדם  שמואלהאומרת בשם  קידושיןלכך הוא מן הגמרא במסכת  המקור

 רי זוה -"לאנתו את הרי" ,"מאורסת את הרי" ,"מקודשת את הרי" :לה ואמר ,לשם קידושין, כסף שוה

: ולא אמר, "הרי את מקודשת: "שהרי הוא אמר" )לי: "אף שהוא לא אמר בסוף המשפט, מקודשת

  ."ליהרי את מקודשת "

? ידים הויין מוכיחות שאין יםיידש סברששמואל  האם נאמר :אבייאת  לשא פפא רבש מביאה הגמרא

זו ' יד'ו, הכלי בלבד' יד'כלומר שאם אדם אמר לאישה לשון שאינה גמורה ומושלמת שהיא בבחינת 

                                                           
138
 כיון שהיה נהוג שהחתן שולח מתנות לארוסתו  , אלו מתנות 
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כך שיהיה מוכח שהוא התכוון , "ליהרי את מקודשת "שהרי הוא לא אמר לה , אינה מוכיחה את כוונתו

 ? ף שהוא לא אמר לה לשון מעולהכאילו שיד זו מושלמת א, לקדש אותה לעצמו

הרי זה  -'אהא'שאם אדם אמר האומרת  נזירמשום ששנינו משנה במסכת , זה קשה אם נאמר כך

ומניין לנו , ובכלל הוא לא התכוון לנזירות' אהא בתענית'אולי כוונתו לומר : הגמרא שם תמהה. נזיר

 ?זה בבחינת יד שאינה מוכיחה' אהא'שהרי , לדעת מהי כוונתו

מוכח ', אהא'ועל כן כאשר הוא אמר , מדובר שהיה נזיר עובר לפניו: פ שמואל"ע הגמרא ענתה

 . שכוונתו להיות נזיר כדוגמת הנזיר שעובר לפניו

, הטעם שהנזירות חלה זה דווקא מפני שהיה נזיר עובר לפניו: פ שמואל"ע ואמרה דייקה הגמרא

', אהא'והוא אמר , היה מדובר שנזיר עובר לפניו אבל אם לא, ומוכח שהוא התכוון להיות נזיר כמותו

זה יד שאינה מוכיחה ' אהא'שהרי , כיון שלא היינו יודעים למה הוא מתכוון, לא הייתה חלה הנזירות

 . על כוונתו

וזאת שלא , אינן נחשבות כידיים -ממילא משמע ממסכת נזיר ששמואל סובר שידיים שאינן מוכיחות 

ולכן מועיל לומר , הויין ידיים -ששמואל סובר שידיים שאינן מוכיחות, כמו מה שמשמע במסכת שלנו

 ".  לי: "מבלי לומר בסוף, "הרי את מקודשת"

שבקידושין מועיל לקדש אישה רק אם הוא , למסקנה הגמרא אומרת שמדובר ששמואל התכוון לומר

 ". ליהרי את מקודשת : "יאמר לה לשון שלימה

 לי"ן מסתפק במקרה שהוא לא אמר "שהרמב משמע (במיוחסות) ן"רמבל שבתשובותהביא  י"הב" ,

י העיר "הב. א"הרשבכמו כן כתב  .ולהצריך את אותו האדם לתת לה גט וכתב שלמעשה יש להחמיר

  .הוא דן בדין יד שאינה מוכיחה שם גיטין בסוף מרדכי בהגהותלעיין 

 וממילא אין , ידים הויין לא -ותמוכיח שאין םיידיג שאנו פוסקים ש"כתב שיש מי שאומר שאע ן"הר

אנו הולכים לחומרא ואותה אישה שאמרו לה לשון  וקידושין גיטין לענין ,הכי אפילו .הוכחה לכוונתו

  . מקודשת פקס -שיש בה יד שאינה מוכיחה היא

 למסקנה לומר שאם אדם אמר לשון של קידושין מבלי  והעלה ,דבריו דחהחלק על אותו מפרש ו ן"הר

הרי את "לדוגמה אם אמר )כי אין זה נחשב כידיים כלל , היא מקודשת שאיןפשוט , "לי"לומר 

  "(. לי"מבלי לומר , "מקודשת

 אין כאן שום חשש קידושין וממילא אין היא , "לי: "כתב גם כן שאם אדם קידש אישה ולא אמר ש"הרא

 . כי ברור לנו שאין היא מקודשת לו כלל, צריכה שום גט מאותו אדם

 ן"הרמב וכתב ,"לי" :אמר ולא ,"מקודשת את הרי" :לאישה אמר אםש משנההמגיד כתב  כמו כן 

 .מקודשת אינה -היאש המפרשים מן והרבה ל"ז א"והרשב

  אשהי נראה כן וכמ ".לי: "שאין היא מקודשת אם הוא לא אמר, עיקר נראה שכןכתב  ירוחם רבינו 

שבכל מצב שהוא לא  משמע ".לי ודשתמק את הרי" :שאומר וכתבו שסתמו ם"והרמב ף"הרי דעת

 . אין אנו חוששים כלל לקידושין -אמר לה בלשון מושלמת זו

 גט להצריכה לה חוששין אין -"לי"כמו כן שאם הוא לא אמר  כתב ש"הריבש הבית בדקבכתב י "הב 

  .האחרונים וכל ן"הרמב שהסכים כמו ,מאותו אדם
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 האומרת שיש לחוש  א"הרשב בשם או ן"בהרמ בשם הכתובה תשובה אותהשי "הבכתב  זה לפי

אין היא מוסמכת  -"לי"לחומרא מספק ולתת לה גט אף שאותו אדם לא אמר לה בלשון שלימה עם 

אין  -"לי"שבמקרה שהוא לא אמר לה , ש"כיון שרואים מפורש בריב, ואין להתייחס אליה, להלכה

 . לחוש כלל לקידושין

 במקרה שהוא לא  'גדולים'ה דברי כלפ "שע כתב בריוד ובסוף בדבר דומא האריך בתשובה ש"הרא

 דברישהרי הוא הביא את , ף"הריכמו כן פסק . אין כאן חשש קידושין כלל -בלשון הקידושין" לי"אמר 

 מקודשת את הרי' :לה ואמר ,כסף שוה או כסף -בכדי לקדש אותה האישל נתןשאמר שאם  שמואל

אך אם . הרי היא מקודשת -אמר לה את הלשון השלימהמן הסוגיה שם שדווקא אם  משמעש ,'וכו 'לי

 .ואין חשש כלל, אין היא מקודשת -"לי"ולא אמר לה , לא אמר לה לשון שלימה

 מדובר שהוא  אלא ,הקידושין עסקי על עדיםה בפני דיברו לאכיון ש, ש"אצל הרא נדוןבמקרה ה לכךה

אי חשש , מי הוא מקדש אותהעבור  שירפ לאאותו אדם ו ,"לבתך קידושין הילך" :בסתם אמר

ש "אך הרא, ש הביא שיש חולקים וסוברים שהיא צריכה גט"הרא. ואין היא צריכה גט כלל, קידושין

הטור הביא מקרה זה בקצרה בסימן ). ולא רואה שום צד להסכים עימהם, כתב שהוא חולק עליהם

 (. ז"ל

 קידושין בתורת לך נותנה יניהר" :הטבעתאת  לה נתןהוא כשלאישה  שאמר מי עלכתב  ש"ה הריב", 

וא שה כיון .שלם דיבוריש כאן  אלא ,יםייד כאן איןש הדין הוא". לי מקודשת את הרי" :לה אמר ולא

 המקדש שהוא מלשונו נראה כבר ,קידושין בתורת את הטבעת הזאת במפורש לה נותן שהוא אמר

לעשות בעצמו ומטיל אותה על משום שכלל הוא שאין אדם עוזב מצווה שהוא יכול , המתקדשת והיא

זה היה , ממילא אנו תולים לומר שמה שהוא נתן לה את הטבעת הזאת בתורת קידושין, אדם אחר

 . עבור עצמו

 גם היאו ,אחרעבור אדם  שליח הואאותו אדם ש ידענו אם אפילול ש"כתב במקרה הנש "הריב 

זב מצווה שהוא יכול לעשות בכל זאת אנו אומרים שאין אדם עו, קדש אישה אחרתל שליח התנעש

ממילא אנו תולים לומר שמה שהוא נתן לה את הטבעת הזאת ו, בעצמו ומטיל אותה על אדם אחר

 . זה היה עבור עצמו, בתורת קידושין

 בספרו  בתשובה דוראן ר"ה שכתב בירב י"מהר ת"שוכתב ב ל"ז רב בי י"הר כתב שמורו י"הב

זאת משום . אין היא מקודשת -'בתךל קידושיןהרי היא ו זו טבעת קח': שמי שאמר לחבירו ץ"תשבה

 . ואין כאן ידיים מוכיחות, שהוא לא אמר בדבריו שהוא מקדש אותה עבור עצמו

 אומרת  גיטיןכמו שהגמרא במסכת , שאדם צריך לומר לשון המוכיחה לעתידץ "עוד כתב התשב

הגט יהיה מעכשיו ולהבא האם הכוונה ש, "הגט יהא כחרס: "האם כשהבעל אומר גט ביטול גביל

ממילא ? וממילא הוא לא בטל, או שמא משמע שהגט הוא כבר חרס, כחרס וממילא הגט בטל בכך

 . משמע מן הגמרא שעל האדם לומר לשון המוכיחה לעתיד ולא מועילה לשון לשעבר

או שאמר הרי הן , אם אדם אומר שהוא נותן את הטבעת הזאת עבור בתך וקידושין הן, ממילא

רק אם הוא אמר לשון . כיון שהוא לא אמר לשון שמשמעותה לעתיד, אין זה מועיל -ושיןקיד

 . הרי זה מועיל -"קידושין יהיו"כמו , שמשמעותה לעתיד

 לה ונתן בדברים עמה ונכנס עדים שני עם אחת נערה ביתל שנכנס פריץ על כתב מקרה המרדכי 

אלא רק שעה לאחר שהוא , קידושיןעבור בכלל שהוא נותן לה את הטבעת הזאת  הזכיר ולא טבעת

כמו כן . 'שקידשתיה עדים עלי הוו' :הוא אמר לעדים שם, כבר נתן לה את הטבעת והיא הייתה בידיה

 גוף כי ,ראיתי לא הטבעת נתינת אף' :אומר והשני 'הטבעת נתינת ראיתי אני' :אמר מהעדים אחד

, הפריץ אמר לעדים שהם יהיו עדים עבורוכמו כן מדובר שם שכשאשר . 'לבינה בינו הפסיק הפריץ
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והיא באמת זרקה את הטבעת , השליכי את הטבעת שלא תתקדשי לו: אחד מן העדים אמר לנערה

תה הנערה כפו את הפריץ שייתן קרובי אולבסוף . וגילתה דעתה שאין רצונה להתקדש לאותו פריץ

 . עיין שם, לה גט

 אם מדובר , "הריני מקודשת לך: "היא אמרה לואך , כתב שאם הוא נתן לאישה את הכסף הטור

אזי היא ספק , ואם לא, הרי היא וודאי מקודשת לו -שמתחילה הוא דיבר עימה על עסקי קידושין

 .מקודשת

 זאת משום שמסתבר לומר שמה שהוא דיבר עימה , ש"הראכן כתב , כתב שכמו שכתב הטור י"הב

' אהא'זה הוכחה יותר גדולה מאדם שאומר , לובתחילה על עסקי קידושין שהוא רוצה שהיא תתקדש 

מה שאין , כיון שכאן הוא גילה דעתו בפירוש בפניה שהוא רוצה שהיא תתקדש לו, כשנזיר עובר לפניו

 . ולא גילה דעתו בפירוש בצורה אחרת' אהא'הוא אמר רק , כן בנזיר

 (תע' סי) גיטין סוף מרדכי בהגהות עייןל הבית בדקכתב בי "הב . 

 תהא: "כ הוא אמר לאישה אחרת בפניה"ואח, כתב שאם אדם קידש אישה בקידושין גמורים ה"הרמ 

  .מוכיחות םיידיכ משום שמצב זה מוגדר, גם השנייה מקודשת -"לי" :אמר ולא ,"מקודשת

שהוא מדמה את דין הקידושין לדין הגמרא במקרה  משוםהוא ה "הרמשל  שטעמו נראהכתב שי "הב

והרי ', מוכיחות ידים' הרי זה בגדר', אהא'שהגמרא אומרת שאם הוא אמר , לפניו עובר זירנ שהיה

  .בשמו ירוחם רבינו כתב כןו כמ .הוא נזיר

 חוששיןו: "(לגבי המקרה של יד המוכיחה בקידושין) כתב בדבריוה "הרמשכתב שמכך י "הב 

י "הב .לקידושיןאלא רק חוששים , בצורה גמורה מקודשת שאותה אישה היא איננה משמע ,"לקידושין

  :בין המקרה בנזיר ובין בקידושין לחלק שיש הוא מפני, לכך שהטעם כתב שנראה

 מוכח בוודאי שהוא התכוון לומר , לפניו עובר הנזיר כאשר', אהא'כיון שהוא אומר  -בנזירות. א

 . 'אהא נזיר'ש

שר הוא בא לקדש אזי כא, מדובר שהוא קידש מתחיל אשה ראשונה בקידושין גמורים -בקידושין. ב

זאת , כ שהוא מתכוון לקדש אותה לעצמו"מוכח הדבר כ לא -"מקודשת תהא: "את השנייה ואומר לה

שהרי הוא לעצמו כבר קידש אשה , "תהא מקודשת לחברי: "משום שייתכן לומר שהוא התכוון לומר

אם הוא ממילא הדבר הוי ספק ה. כ פשוט שהוא ירצה לקדש שתי נשים בבת אחת"אחת ואין זה כ

שאין זה דבר מוחלט ' חוששין לקידושין'ה כתב שאנו "וכיון שכך הרמ, התכוון לקדש אותה לעצמו

  .  שהיא נתקדשה לו

  ולא שהאישה , שמשמעותו שהבעל לוקח את עצמו לאישה ה לשוןאישפסק שאם אמר ל הטורו

משמע שגזירת  ,"כי ייקח איש אישה: "זאת משום שנאמר בתורה. אין היא מקודשת -נלקחת לאיש

 . הכתוב היא שדוקא הבעל ייקח את האישה אליו

 עמה מדבר היהאפילו אם הוא , אינה מועילה, פסק שלשון כזאת שהבעל לוקח עצמו לאישה הטור 

טעם . ש"הרא כתב כן. שאז לכאורה הדבר מוכח שהוא התכוון לקדש אותה קידושין עסקי על תחילה

יותר גרועה ממצב בו הבעל , על לוקח את עצמו לאישההדבר הוא מפני שאמירת לשון שכזאת שהב

 . היה שותק ונותן לה את הכסף לאחר שהיה מדבר עימה על עסקי קידושין

 כתב לגבי מקרה זה שהבעל אמר לאישה לשון שיש בה משום לקיחת הבעל לאישה ירוחם רבינו : 
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חילה על עסקי קידושין י שדיבר עימה בת"משום שע) דאיווב מקודשת שהיא ואומרים חולקים יש. א

 (הוי ידים המוכיחות

 (. ה"כמו שמשמע ברמ) מספק מקודשת שהיא ש אומריםוי. ב

 לו וגם היא זאת שאמרה ,לגבר את כסף הקידושין פסק שאם האישה היא זאת שנתנה הטורט -ז: 

  .מקודשת אינה -"בזה לך מקודשת הריני"

, "הריני מקודשת לך: "היא זאת שאמרהואילו האישה , אם האיש נתן לאישה את כסף הקידושין

 : הדבר תלוי

  הרי היא מקודשת בוודאי -קידושין עסקי על עמה מדבר היה אם .א

 הרי היא ספק מקודשת לו -אם לא דיבר עימה בתחילה על עסקי קידושין. ב

ומביאה שיש סתירה בין הרישא לסיפא , הגמרא דנה בברייתא. קידושיןפ הברייתא במסכת "זאת ע

 :דיוק בדברי הברייתא פ"ע

 מקודשת  -"הרי את מקודשת לי"נתן הבעל וגם אמר לאישה : רישא דברייתא. א

 אינה מקודשת  -אך האישה היא זאת שאמרה, משמע שאם הבעל נתן: דיוק מהרישא

 אינה מקודשת  -וגם היא אמרה לו, נתנה האישה לאיש: סיפא דברייתא. ב

 מקודשת  -האישה היא זאת שאמרה אך, משמע שאם הבעל נתן: דיוק מהסיפא

ואין לדייק , אינו בדווקא -הסיפאוהדיוק של , הוא בדווקא -הרישאלמעשה הגמרא סיכמה שהדיוק של 

 -אך האישה היא זאת שאמרה, יש לאחוז כמו הדיוק של הרישא שבמקרה שהבעל נתן, ממילא. ממנו

 . אינה מקודשת

 : 139תירוץ שני

 .מקודשת -גם הוא אמרברור שאם הוא נתן ו -ברישא. א

זאת משום שברגע שהיא זאת . אינה מקודשת -מבואר שאם הוא נתן אך היא אמרה -בסיפא. ב

. זה נחשב לנו כמו שהיא גם בעצמה נתנה לו את הכסף ועל כן ברור שאין היא מקודשת, שאומרת

נה מובן אך עתה למסק, מקודשת -א הבנו שלפי הסיפא במקרה שהבעל נתן והיא אמרה"בהו, כלומר

נחשבת לנו כמו שהיא עשתה , כי מציאות כזו שהאישה אומרת, שגם הסיפא מודה שאינה מקודשת

 . את כל מעשה הקידושין

 : תירוץ שלישי למסקנה

 מקודשת -אם הבעל נתן וגם אמר. א

 אינה מקודשת -אם האישה נתנה וגם אמרה. ב
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משום שהגמרא כתבה שזה לא ייתכן שהברייתא שנתה דין בסיפא לחינם הסותר את , אה תירוץ שניהגמרא מבי 

 וממילא הגמרא נצרכה לתירוץ אחר , הרישא
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כגון להצריך אותה , נן לקידושין אלוואנו חוששים מדרב, ספק מקודשת -אם הבעל נתן והיא אמרה. ג

 . גט

 על להיתחב עמה דיבר לאשמדובר שהוא , כתב על המקרה בו הבעל נתן והיא אמרה לבעל ש"הרא 

אם לבסוף  אפילוהרי ידוע ש, על עסקי קידושין להיתחב עמה דיברשאם הוא  משום, קידושין עסקי

אין  -"הריני מקודשת לך"זה שהיא תאמר  ובשביל ,מקודשת הרי היא  -בשתיקהאת הקידושין  לה נתן

 . זה מבטל את הקידושין

 :הטורכן פסק , ממילא

 מקודשת -ודיבר עימה תחילה על עסקי קידושין, אם הבעל נתן והיא אמרה .א

פ "ע)ספק מקודשת  -דיבר עימה תחילה על עסקי קידושין ולא, אם הבעל נתן והיא אמרה .ב

 (הגמרא

 בשעה שהוא ' הן'אך הבעל ענה , עימה בתחילה על עסקי קידושין לא דיברהבעל אם פסק ש הטור

כן כתב , הרי היא מקודשת בוודאי -נתן לה את הכסף והיא אמרה לו שהיא מקודשת לו בכסף זה

 .  העיר שדבר נכון הוא מסברא י"והב, רבינו ירוחםכתב שכן כתב י "הב. ה"הרמ

  הרי את "והבעל אמר ש, ת כסף הקידושיןפסק שאם מדובר שהאישה היא זאת שנתנה לבעל אהטור

מה הדין במקרה : האומרת שרבא שאלהגמרא בקידושין פ "ע, "מקודשת לי בכסף זה שקיבלתי ממך

ומר זוטרא אמר בשם רב פפא שהרי היא , אתקדש לךקח מנה ובתמורה לכך : שהאישה אמרה לאיש

 . מקודשת לו בכך

קודשת הוא מפני שתמורת הנאה זו שאותו והטעם שהיא מ, שמדובר באדם חשוב הסיקה הגמרא

שהרי , והנאה זו שווה ממון, היא מסכימה להקנות את עצמה לו, אדם הסכים לקבל ממנה את המנה

  . 140היא הייתה מסכימה לתת פרוטה בכדי שאותו אדם חשוב יסכים לקבל ממנה מתנה

 ישה והיא זאת שמדובר כאן בסוגיה במצב כזה שהבעל הוא זה שאמר לא ש"הרא כתב כן וכמ

 . ם"הרמב כתב כן וכמ. שנתנה לו את הכסף

  לעניין קבלת כסף קידושין מן האישה בכדי , ש שיש לחקור מיהו אדם חשוב"פ הרא"עפסק הטור

 . להתקדש בו

 והבעל אמר לה , האישה היא זאת שנתנה לבעל את הכסףשאם  על הברייתא בגמראכתב  ף"הרי

 ש"הרא כתבו כן וכמ .חשוב שאינו באדם קאודומדובר ו ,שתאינה מקוד -שהיא מתקדשת לו בכסף זה

  .ן"והר

  מקודשת -היא ואמרה הוא נתן .מקודשת אינה -הוא ואמר היא נתנה שאם ם"הרמב בשםכתב הטור 

ואמר , ואמר הוא, ם סתם דבריו במקרה שנתנה היא"ראה שהרמב שהטורי הסביר שכיון "הב. מספק

ם לא חילק בין מקרה שהבעל אדם חשוב ובין כשאינו אדם "והרמב, שבכל מקרה היא לא מקודשת

 .חשוב לשאינו חשוב אדם בין ם"רמבלומר שאין זה משנה ל הטורשל  דעתו על עלה, חשוב
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 את הרי לה ואומר מקדשה הוא הנאה ובאותה פרוטה לה שויא הנאה דההיא' פי": א"הריטבשם כך כתב  

 ."זו מתנה ממך שקבלתי בהנאה לי מקודשת
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 ם כתב "שם הרמב, לקמןם "הרמב שכתב מה הטור רבינו מעיני שנעלם ספק איןכתב ש י"הב

הרי  -היא נתנה לו את המתנהויש לה הנאה במה ש, במפורש שאם אישה נתנה כסף לאיש חשוב

 . היא מקודשת

 שכתב  ומה, ם כתב שאינה מקודשת זה באדם שאינו חשוב"שהרמב שמהפשוט לומר  לפי זה

 .ם שהרי היא מקודשת זה באדם חשוב"הרמב

  ה"בפ ם"הרמב דבריאת  ראה לאשלפי ההנחה שהוא  ,הטור רבינו על לתמוהשיש י "בהכמו כן כתב 

לומר  דעתו על עלה כך ומפני ,הרי היא מקודשת -באדם חשוב שכתב במפורש שאם מדובר

 על הקשה לא הטורמדוע , מקודשת אינה היא -חשוב בשאינו ביןו חשוב באדם ביןש סברם "שהרמב

 הרי היא -חשוב באדםם כיצד הוא כתב כך שהרי זה נגד גמרא מפורשת האומרת במפורש ש"הרמב

 . מקודשת

  שנראהכתב  י"הב. מספק מקודשת הרי היא -היא ואמרה ואה נתןשאם  ם"הרמבפ "פסק עהטור 

 יה לושה מפני ואם ,בסמוך כן פסק הוא גם שהרי ,זה תימה, מחודשת סברא היא סברתו בזה שגם

 לאש כיוןש ,קושיא אינה זו ,קידושין ודאיזה  הרי -קידושין עסקי על עמה מדבר היה שאם לכתוב

 הגמרא דברי מעתיק אלא שאינו ם"הרמב של דרכו דענו שכבר ,כתבו לא ,זה על בגמרא כן נאמר

 באותו עסוקים היושאם אותו איש ואישה  עצמו פרק באותו שכתבמה על  יש לומר שהוא סמך עוד 

שכסף זה ניתן לה בכדי לקדש  פירש ולא, לה את כסף קידושיה ונתן ,של שיחה על קידושין יןיענ

  . מקודשת היאהרי ו ,בכך דיו -אותה בו

 מוסכמת היא כתבהטור ש הראשונה סברתו אלא ,כלל סברותב חילוק כאן איןש נתבאר הרי ,ממילא 

 כמו ערוך תלמוד שהיא לפי ,עליה אדם שיחלוק לב על להעלות ואין ,ל"ז ם"הרמבפסיקת מ גם

 . שנתבאר

 ג"תרי סימן( א"ח) בתשובההתייחס לדינים אלו  א"הרשב.   

 שהרי היא  -ן הוא את כסף הקידושין ואמרה היאנתבין שיש שוני בהלכות כתב שהטעם  ן"הר

  :שהרי היא מקודשת לו בכסף זה הוא ואמר את כסף הקידושין היא נתנהלמצב ש, מקודשת לו

 שתק והוא ,היא מקודשת לוהרי ש היא אמרה נתינהה שבשעת כיון ,היא ואמרה הוא נתןבמקרה ש

 על ואף ,הכסף על מנת לקדש אותה וכאומר שהוא נתן לה את, לדבריה כמסכים הוא הרי ,לעומתה

 מדברהרי זה נחשב כמצב בו הוא , במפורש שהוא נותן לה את הכסף בכדי לקדשה פירש שלא פי

 ,שהרי היא מקודשת (כשיטת רבי יוסי)מבלי לפרש  קידושיה לה תןונאז היה ו ,קידושין עסקי על עמה

ואמר  ,לה את כסף קידושיה נתןא שהו: יש לומר שזה כמו המקרה בו הוא קידש אותה כראוי לכךהו

 ."הרי את מקודשת לי"לה 

לה שהרי היא מקודשת לו במה שהוא  הוא ואמר, את כסף הקידושין היא נתנהשאבל אם מדובר 

לא שייך לומר שחל כאן הפסוק , חשוב אינושהוא אדם ש כיון ,כסף הקידושיןהסכים לקבל ממנה את 

, במה שאותו אדם קיבל ממנה את הכסף הנאה של האישה כיון שאין כאן, "ייקח איש אישה כי: "של

 . אין כאן חשש קידושין במצב כזה שהאיש אינו חשוב והאישה נתנה לו את כסף הקידושיןוממילא 

שהרי  ,את לשון הקידושין הוא ואמר, את הכסף היא נתנהשאם  כתב גדולות הלכותעל ב ,עם זאת

, זה גם כן ספק אם היא מקודשת -ת כסף הקידושיןהיא מקודשת לו במה שהוא הסכים לקבל ממנה א

 .כתב שלא נראו דבריו ן"הר אך
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 אם אף ,כלל קידושין חשש בהם שאין ספק אין ,יםיהגו נימוסיפ "ע שנעשו אירוסין על ש"הריב כתב 

לאישה את כסף לתת  .1 :ההלכה שהוא צריך בהם נתקיים לא שהרי ,כשרים עדים בפני יהיוהם 

  .כדת ישראל לאישה את לשון הקידושין לומר. 2הקידושין 

 גיטה עסקי על עמה מדברהרי זה כמו הדין של  ,להתארס יחד נתקבצוהם ש שכיון נאמר אם ףא

במפורש שהוא מקדש או מגרש אותה שהדין הוא שזה  פירש לאשאף שהוא  ,לה נתןאז ו ,וקידושיה

 מקום מכל, (ה על עסקי קידושיהמשום שידוע שהלכה היא שמועילה שתיקה אחר שדיבר עימ), מועיל

 רק ,במעשה הקידושין כלום לה נתן לאהוא  הרי, פ נימוסי הגויים"במקרה שהוא קידש אותה ע כאן

 אחד לכל טבעת נותןאזי הכומר ו ,141'לו תחשב קללה' -גדול בקול אותם רךיב שהכומר

 כיון שאין , א גטלאותה אישה להינשא לל להתיר ך"הרד ת"שוב כתב כהן דוד ר"הי כתב שגם "הב

שאין חשש כי לפי נימוסיהם האישה כלל לא , ט"ר סימן הדשן בתרומת ן כתבוכ ,ממש בנימוסי הגויים

 . קיבלה כסף קידושין מן הבעל בתורת קידושין

 קידושין בלא וחי עימה, עמו ונתגיירה יהיגו נשאש יהודיעל  צמח בר ש"הר בן שלמה ר"ה כתב 

אם  שאפילו זאת משום, גט צריכה אינה -שהדין הוא שהיא, והניחה ךהלאותו יהודי  כ"ואח ,וכתובה

 כיון ,וממילא היא נשואה לו והיא צריכה ממנו גט, קידושין לשם עליה באהוא ש יאמראותו יהודי 

אינם  -י ביאה בלי עדים"שהרי קידושין ע, אין כאן חשש קידושין כלל -בעדים עמה נתייחד לאהוא ש

  .קידושין

והרי כאן , זה רק במצב שהוא הכניסה לחופה, מספק גט צריכההיא שכתב  חננאל רבנושכמו כן מה 

שהרי לא הייתה ביאה , וממילא אין כאן חשש קידושין כלל, מדובר שהוא כלל לא הכניסה לחופה

 .ודבריו בטלים ומבוטלים, בעדים והוא לא הכניסה לחופה
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 "לֹו ֵתָחֶׁשב ְקָלָלה ַהְׁשֵכים ַבבֶֹקר ָגדֹול ְבקֹול ֵרֵעהו ְמָבֵרךְ " :(יד, כז פרק) משליסוק אומר בכמו שהפ 
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  :כט סימן טור

 אם מדובר שהכסף לא . הלכה היא שצריך לתת את הכסף לאישה במתנה גמורה, י כסף"בקידושין ע

בין אם בפועל היא , אין היא מקודשת -אלא על מנת שתחזיר לו את הכסף, ניתן לאישה במתנה

זאת משום שמתחילה הכסף אמור להינתן בתורת . החזירה את הכסף או שהיא כלל לא החזירה

 .מתנה בכדי שהאישה תתקדש

  ואותו אדם באמת נתן , ובתמורה לכך אני אתקדש לך, תן מנה כסף לפלוני: אמרה לואם האישה

י שאני נותן את המנה "התקדשי לי ע: "הוא אמר לאישה, ובעת נתינת הכסף לפלוני, לפלוני את הכסף

 . הרי זה מקודשת -"לפלוני

 את  הוא נתן לוו, ובתמורה לכך אני אתקדש לאותו פלוני, תן מנה לפלוני: אם אישה אמרה לאדם

הרי  -"י אותו המנה שקיבלתי מפלוני עבורך"הרי את מקודשת לי ע: "ואמר אותו פלוני לאישה, המנה

 . היא מקודשת

 אלא עשה שליח שיקדש את , שאף אם האדם לא אמר לשון קידושין בעצמו לאישהכתב  ה"הרמ

הרי  -י כך"אתקדש לו עו, תן מנה לפלוני שעשה אותך שליח: והאישה אמרה לשליח, האישה בעבורו

 . זו מקודשת

אפילו אם , שהשליח היה מדבר עם האישה על עסקי קידושין, ל עם השליח"אם מדובר במקרה הנ או

  .  הרי היא מקודשת -על דבריה' הן'ענה  לאוהשליח , האישה אמרה שהרי היא מקודשת לאותו פלוני

  ואמר ,איש קיבל ממנה את אותו המנהוה, ואתקדש לך בו, קח מנה כסף זה: לאיש אמרהאם האישה 

 הרי היא -חשוב אדם הוא אם ,"את המנה ממך שקבלתי במה לי מקודשת את הרי: "האיש לה

  .כיון שיש לה הנאה במה שהוא קיבל ממנה את המנה, מקודשת

  לקבל  שליח עשאו פלוני אותוומדובר ש, "לפלוניבו  התקדשיקחי מנה זה ו: "האיש לאישה אמראם

 לי התקדשי' :בעצמו פלוני אותו לה ואמר ,שליח עשאו לאמדובר שאותו פלוני ש או ,בעבורו קידושין

  . מקודשת הרי היא -'(האחר) פלוני לך שנתן במנה

  אינה -הדינרלה את אותו  תןייאשר הוא  עדלעירבון  משכון לה ונתן ',בדינר לי התקדשי' :לה אמראם 

  .מקודשת

 מוטל ו ,מיד מקודשת זו הרי -(מתוך המנה) דינר לה ונתן ',כסף נהבמ לי מקודשת את הרי' :לה אמר

 .עליו חוב להשלים לה את שאר המנה

 ("סתם) במנההרי את מקודשת לי : "אמר לה אפילו או ,"זו במנה הרי את מקודשת לי: "לה אמר אם 

 עד שתמקוד אינה הרי היא -את הדינרים בכדי לדעת מתי יש בידו מנה לתת לה והולך מונה והיה

 אםאך  ,מקודשת אינה הרי היא -אחד בחשבון דינראפילו  חסר היה ואם ,המנה כלאת  לה שישלים

 . מקודשתהרי היא  -"במלווה עלי יהא החסר דינר" :לה אמר
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  אם ,נחושת שלדינר  או, (בקלות' עובר לסוחר'שאינו ) רע דינר היהאם בכסף שהוא הביא לאישה 

כיון שהיא מחלה על כך , הרי היא מקודשת -אותו בלהיקזאת היא מטבע ובכל  ואותב הכירההאישה 

 . והסכימה לקבל אותו

 בו שהוא מטבע לא  הכירה לאוהיא , נחושת\אם מדובר שהוא הביא לאישה את אותו הדינר רע, אולם

 רעיםמטבעות  בו יםמעורב ותמטבעשב שרגילות היא או ,לילההוא נתן לה את הכסף בש כגון, רגיל

אפילו אם זה רק בדחק , להשתמש בו יכולההיא  אםהדין הוא ש, המטבע הרע ואותב כירהה לאהיא ו

כיון , להחליף לה אותו במטבע טוב אולם הבעל חייב, מקודשתהרי היא  -כגון שתצטרך לטרוח הרבה

להשתמש באותו  יכולה אינהמדובר שהיא  אם, אולם .שהיא לא נתקדשה על דעת לקבל מטבע שכזה

כיון שנמצא שהוא כלל לא קידש אותה בכסף , מקודשת ינההרי היא א -בשעת הדחקהמטבע אפילו 

  . העובר לסוחר

 היא ו ,"בו לי התקדשי" :כ אמר לה"ואח, נחושת\רעה מטבע איששאם האיש נתן ל כתב ה"הרמ

 . הרי היא ספק מקודשת -לעומתו שתקה

 אתקדש לא: "אמרה לו והיא ,"כסף (מאה) במנה לי התקדשי: "אם היה מקרה בו האיש אמר לאישה 

 זה תבעו כ"ואח ,לביתה וגם האישה הלכה לביתואותו אדם  והלך ,"כסף םימאתי אם תיתן לי אלא לך

  :וקדשה ,זה את

וממילא עליו , כיון שהאיש הוא שתבע את האישה, כדבריה יעשו -תבע את האישה האיש אם .א

  .פ דבריה ולתת לה מאתיים כסף"ללכת ע

פ דבריו ולקבל רק "וממילא עליה ללכת ע, יעשו כדבריו של האיש -את האיש הבעת ההאיש אם. ב

 . מאה כסף

  כ האיש נתן לה את הכוס"ואח ,מים בכוס והיה ,"זאת בכוס לי התקדשי" :האישל אמראם האיש ,

כיון שהוא לא אמר לה להתקדש לו אלא רק , שבכוס במים לאאך  ,בכוסרק  זכתההדין הוא שהאישה 

 . בכוס

 בכוס ולא בייןרק  זכתה אותה אישה, יין בכוס והיה ,"זאת בכוס לי התקדשי"ם האיש אמר לאישה א .

  .מפני שסתם דעת האדם בעיקר על היין החשוב ולא על הכוס שאינה חשובה כנגד היין

  בשניהם זכתהשהאישה  הדין הוא, שמן בכוס והיה ,"זאת בכוס לי התקדשי"אם האיש אמר לאישה 

  (שמן שבכוסבכוס וגם ב)

 ל"ז ם"הרמב אבל ,ח"ור י"רששיטת  לפיהיין והשמן הוא , כל האמור בדין הזכייה בכוס עם המים 

 ואם, ביין ולא בכוס רק זכתההיא , יין סוכב היהואם  ,בשניהם זכתההיא  מיםשאם היה בכוס  כתב

 . בכוס ולא בשמןרק  זכתה היא, שמן סוכב היה

האיש אם  האישה התבמה זכ

 "-לי ב יתקדשה": אמר

 ם"הרמב י ורבנו חננאל"רש

 בכוס ובמים בכוס כוס זאת והיה בה מים

 בכוס ביין כוס זאת והיה בה יין

 בשמן בכוס ובשמן כוס זאת והיה בה שמן
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 ואמר 'מהם לי תן' :לו ואמרה שהיאה ובאה ,דבר כל שאר או מאכל מיני או כלים מיני אם היו לאיש כל 

  מקודשת זו הרי -לה נתןהאיש ו ',כן': לו ואמרה '?לי תקדשיהאם ת ,מהן לך אתן אם' :לה

 זאת , מקודשת אינה הרי היא -ממנו וקבלה (לבדב) 'תתן' או 'תתן נתן' :ל"במקרה הנ אמרה ואם

כמו כן . להתקדש לו נתרציתגילתה דעתה שהיא  לאהיא ו , תחא פעם תתן רק לומר שרצונה משום

הרי  -בחינם מבלי אתקדש לך" תתן" רק ,"בדברים עמי תשחק אל" :שמשמעותו בזה כיוצאכל לשון 

  .היא אינה מקודשת

  את הרי: "שהוא נתן לה את החפץ בשעה שאם האיש אמר לאישה ש"הראהטור כתב בשם אביו 

זאת משום שבכך שהוא נתן לה את החפץ ואמר . מקודשת הרי היא -ממנו קבלההיא ו "לי מקודשת

, גילה דעתו שהוא נותן לה את החפץ רק באם היא תסכים להתקדש לו הוא, לה לשון של קידושין

וממילא , היא גילתה הסכמה בפניו שהיא מוכנה להתקדש לו, ובכך שהיא הסכימה לקבל את החפץ

 . הרי היא מקודשת
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  :כט סימן יוסף בית

 גמורה במתנהלתת לה אותו  צריךשהאיש נותן לאישה הוא  הקידושין של הכסףפסק שאת  הטור א, 

 . אין היא מקודשת -אותו לו שתחזיר מנת עלאותו  לה הוא נתן ואם

 מנת על כסף זה מנההאומרת שמי שאמר לאישה קחי  ידושיןבקלכך הוא מן הגמרא  המקור

  . בחליפין נקנית אשה שאין לפי ,מקודשת אינה הרי היא -י אותו לישתחזיר

 הוא שדרך לפי, לאיש י שהיא תחזיר את הכסף"ועיל לקדש אישה עפירשו שלא מ ש"והרא התוספות

ר אצל הקונה שקנה על ידו והוא לא נשא, החפץ למקנה בו שמקנים הסודראת  להחזיר בקניין חליפין

  .את החפץ

לאחר  סודר החוזר לאישדוגמת י מנה כסף שישמש כ"הלכך אם נאמר שניתן לקדש אישה ע

הפקיעו  לפיכך. חליפיןאמצעות בגם ניתן לקדש אישה ו לומר שיטע יש חשש שאנשים, הקידושין

והרי היא , אף שהם מדאורייתא מועילים ,י נתינת מנה כסף החוזר לאיש"ע חכמים קידושין אלו

כדי שאנשים לא יבואו לומר שניתן לקדש  ,שהרי זו מתנה על מנת להחזיר ולא חליפין ,מקודשת בהם

   .בחליפיןאף אישה 

 אינה היא -'שתחזירי לי אותו מנת על זה בדינר לי מקודשת את הרי' :לאישה האומר: כתב ם"הרמב 

 . לו אותו החזירה לאלו אותו לבסוף ואף אם לבסוף היא  החזירהאם היא  בין ,מקודשת

 :שזאת משום 

שהרי הוא קידש אותה רק על דעת , התנאי נתקיים לאהרי , לו את הכסף החזירה לאהיא  אם. א

  לו את הכסףשהיא תחזיר 

שהרי יוצא שלמעשה אין , נהנתה ממנו כלום לאהיא  הרי, לו את הכסף לבסוף היא החזירה אם. ב

  .וממילא לא חלים הקידושין, בידיה כלום ממנו

 בעוד זמן כלשהו ואמר לה  מתנה האישל תןהבטיח שייהאיש  שאם מפרשים יששכתב  ירוחם רבינו

באותה הנאה שאת תיהני ממני באותו הזמן  לי מקודשת תהיי' :לה אמראז ו ,מתי ייתן לה את המתנה

  .מקודשת אינהשהיא  מפרשים יש אולם, ודשתהרי היא מק -'מהמתנה שאתן לך

שהרי זמן קבלת , בכך נראה כסברא ראשונה והרי היא מקודשתרבינו ירוחם סיכם שלמעשה 

   .המתנה ידוע

 ואותו , יתן מנה לפלוני אחר היא תתקדש לופסק שאם האישה אמרה לפלוני שבעבור שהוא יהטור  ב

 . הרי היא מקודשת לו -פלוני נתן
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של כסף  מנה תן': שאישה האומרת לאיש רבאבשם האומרת  קידושיןבלכך הוא מן הגמרא המקור 

שמצאנו דין שכזה  142ערבהשתעבדות  מדיןלו  מקודשת הרי היא -'לך קדשתא ובתמורה לכך, לפלוני

  .בתורה

ובכל זאת הוא משעבד את עצמו למלווה , לא מקבל כסף על עצם היותו ערב, לוואהשערב על הכמו 

תן : "גם האישה שאמרה לאותו איש כך, לפרוע את ההלוואה במקרה שהמלווה לא יחזיר את החוב

שהרי את הכסף קיבל אדם , פ שלא הגיעה הנאת כסף המנה לידה"אע, "מנה לפלוני ואתקדש לך

 . א משעבדת את עצמה ומקנה את עצמה למקדשבכל זאת הי, אחר בהוראתה

  הרי היא מקודשת לו , שאם הגבר נתן מנה כסף לאדם אחר בציוויה של האישהם "הרמבכמו כן כתב

 . בהנאה זו

 משום , לומר שמועיל לקדש אישה בצורה שכזאת הוא והכרח, א"הרשב כתב שכן דעתמשנה  המגיד

אינו אומר לה לשון של קידושין , וויה של האישהפ צי"שאם מדובר שאותו אדם שנותן כסף לאחר ע

אזי וודאי שאין זה עדיף ממצב בו האיש , שבעבור שהוא נותן לאותו פלוני את הכסף היא מתקדשת לו

שידוע שבמצב כזה נותן לאישה עצמה את כסף הקידושין אך היא זאת שאומרת לו את לשון הקידושין 

, שבמצב שהאיש נותן לאדם אחר את כסף הקידושין ברור, ממילא .הרי היא מקודשת לו רק מספק

 . הוא צריך לומר לאישה שהוא מקדש אותה בכסף שנתן לאדם האחר בציוויה

 ירוחם רבינו ן כתבוכ ,עיקרהם ה ל"ז ם"הרמב דברינראה שש כתבגם כן  ן"הר.  

  ה לשון כתב שמדובר שלאחר שהוא נותן לאדם אחר את כסף הקידושין הוא אומר לאישרבינו ירוחם

אך מדובר שהוא מתחילה דיבר עימה על עסקי , או שהוא לא אמר לה לשון של קידושין, קידושין

 . ואז מוכח הדבר שהוא נתן את הכסף בתורת קידושין, קידושין

 מנה תן' :היא זאת שאמרה לו מתחילה האישהשדווקא אם היא  תבארי' כתב שלקמן בסימן לי "הב 

 לי התקדשי' :לה ואמר התחילהוא זה ש האיש אם אבל .היא מקודשתהרי  -'לך אני קדשתוא לפלוני

 . מקודשת אינההיא  -לאביך אושלי  לאבא אואזי תתן אותו לפלוני , אם כן :לו ואמרה ',במנה

 שלאו דווקא אם האישה אמרה לאותו אדם שייתן לפלוני מנה שאזי היא  בתשובהכתב  א"הרשב

והוא , אף אם היא אמרה לו שילווה כסף לאותו פלוניאלא , מקודשת לאותו אדם שנתן את הכסף

משום שעיקר , רק נקטו לשון של נתינה ולא של הלוואה .לו מקודשתשהיא , הלווה לו את הכסף

  . קידושי כסף הם בנתינה ולא בהלוואה

  שבתמורה לכך שתאחר את זמן החזרת החוב שפלוני : אם האישה אמרה לאיששא "הרשבעוד כתב

והוא , אני אתקדש לך( גמה תוסיף לו עוד חודש בכדי שהוא יוכל להחזיר את החובלדו)חייב לך 

 .מקודשת אינההיא  -הסכים לכך ואמר לה שהרי היא מקודשת לו בהרווחת זמן ההלוואה לפלוני

 הרי היא מקודשת -'בכך אני אתקדש לוו לפלוני מנה תן': לאיש אמרהאם האישה פסק שהטור  ג ,

 .  מר לה לשון של קידושיןלאחר שאותו פלוני יא

מדין , מקודשת -האומרת שאישה שאמרה כןקידושין לכך הוא מן הגמרא ב שהמקורי הביא "הב

ובכל , שהרי כסף ההלואה מגיע רק למלווה, כמו שלא מגיע כסף לידו של הערב. כנעני עבד מדיןערב ו

הנאת הממון לידה אלא אפילו שלא הגיעה , כמו כן אותה אישה, זאת הוא משעבד את עצמו ללווה

                                                           
142

ישנה מחלוקת ראשונים האם הנאת האישה היא בעצם זה ששמעו לציוויה , רק נעיר שבדין ערב, אין להאריך כאן 

 הכסף זה כמו שהאישה בעצמה קיבלה את הכסף  שכאשר אותו פלוני מקבל את או, והרי זה חשוב הנאת ממון
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הרי היא משתעבדת ומקנה את עצמה לאותו פלוני בהנאה שהוא קיבל , הממון הלך לאותו פלוני

 . ממנה את המנה

שזה , והרי מי שקונה את שעבודו של הערב? דין קידושין ודין של ערב -וכי זה דומה: מקשה הגמרא

אבל אותו פלוני . ערב משתעבד לוולכן ה, פ הערב"מפסיד ממון ע, המלווה שאליו הערב משתעבד

 . הרי הוא קונה את האישה אף שהוא לא נחסר שום דבר בכך שהיא מתקדשת לו, שהיא מתקדשת לו

אין הוא נחסר בעקבות כך  -שהרי כאשר פודים את העבד. אומרת דין של עבד כנעני יוכיחהגמרא 

כן שגם האישה מתקדשת לאותו ממילא יש ללמוד כמו , פ כן הוא קונה את עצמו לחירות"ואע, ממון

 . פלוני אף בלי שהוא יוציא על זה כסף

האדון הוא זה שמקנה , והרי בדין עבד כנעני? וכי דומה דין קידושין לדין עבד כנעני: מקשה הגמרא

אך כאן בדין קידושין אותה אישה הרי מקנה את , והאדון מקבל בעבור זה דמי פדיון, לעבד את חירותו

, ת הכסףאלא אותו פלוני קיבל א, אף שהיא בעצמה לא קיבלה את הכסף, עצמה לאותו האיש

ולא מובן כיצד אישה יכולה להתקדש אם היא לא מקבלת את הכסף , וממילא אין הדינים שווים

 . בעצמה

ובכל זאת הוא מסכים , שכמו שערב לא מקבל שום כסף מן  השעבוד, ערב יוכיח: עונה הגמרא

כמו כן אנו למדים שהאישה , צמו שמא הוא יצטרך לשלם על החובלשעבד את עצמו ולסכן את ע

  . אף שהיא לא מקבלת שום כסף מכך, מקדשת את עצמה לאותו אדם

 :יוצא שלמדנו

 אלא מישהו אחר קיבל במקומה , גם אם היא לא קיבלה דבר, שאישה מתקדשת -מדין ערב. א

 .ולא המקדש בעצמו, ההנאה לאישה אישה מתקדשת גם כאשר אחרים נתנו את -מדין עבד כנעני. ב

אם האישה אמרה לאיש אחר לתת כסף למי שיקדש אותה בכדי  -מדין ערב עם דין עבד כנעני. ג

נחשב כמו , כיון שנתינת אותו אדם למקדש, הרי היא מקודשת -שאותו אדם יקדש אותה לאישה

  .  ום דבראף שהיא לא קיבלה בפועל ש, ועל כן היא מתקדשת, שהוא נתן לה את הכסף

 רק אם , ובכך היא תתקדש לפלוני, י שאחר יקבל ממנה כסף"ע, פסק שמועיל לקדש אישה ם"רמבה

אך נתינת הכסף , "ברצונך שקיבלתי זו מתנה בהנאת לי מקודשת את הרי: "אותו הפלוני יאמר לה

 .איננה מועילה -בעלמא בלא אמירת לשון קידושין

 רק באם אותו פלוני הרוצה , י אדם אחר"לקדש אישה עשמועיל שפירש  מי ישש כתבמשנה  מגידה

אם הוא לא מינה , אולם. אדם שנתן את הכסף להיות לו לשליחמינה את אותו , אישההמתקדש ל

ואותו אדם נתרצה , אפילו אם לבסוף אותו פלוני הודיע לו לבסוף שהוא קידש לו האישה, אותו לשליח

  .מקודשת אינההרי היא  -בהם יודע היה לאאותו אדם  הקידושין שבשעת כיון, אין זה מועיל -בכך

 שכשהוא מקדש את  ם מדוע הוא היה צריך לפרש"הרמב על תמה א"הרשבכתב ש המגיד משנה

  ?"ברצונך שקיבלתי מתנה בהנאת מקודשת את הרי" :האישה לומר

 קיבל  במקרה שהוא, לא מספיק שאין זה נראה כמועיל לומר לה לשון קידושין :א"הרשב כתב עוד

זה דומה למקרה , שבמקרה שכזה משמע לכאורה אלא אדרבה, מאדם אחר כסף קידושין בעבורה

שהיא איננה  -"קח מנה כסף זה ובתמורה לכך אני אתקדש לך: "בגמרא בו האישה אומרת לאיש

ם שמשמע ממנו שבכל מקרה הדבר מועיל ואף "ברמב ע"וצ ,קאובדו חשוב באדםרק  אלא, מקודשת

  . נצרך
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 אותו אדם ש נפרש אםל כורחך ע שהרי זאת משום. א תמוהים"ו של הרשבדבריכתב ש יד משנההמג

 זו מתנה בהנאת התקדשי': אזי הוא צריך לומר לאותה אישה, של אותה אישה ודאי שליחהינו 

 ,ממשלחו יותר חווכ יפה היאך ,כלום האישל אמר לאהשליח  שאםמשום  ',ברצונך לאותו אדם שנתתי

" הריני מקודשת לך: "לגבר אמרההאישה ואת הכסף  נתןבמקרה שהגבר הוא שש נתבאר וכבר

שצריך במפורש לפרש , י שליח"במצב כזה שהיא מתקדשת ע שכן כלאז  ,ספק קידושי אלא שאינם

ם "שתמוהים דברי הרמבא שכתב "ממילא תמוהים דברי הרשב. שהוא נתן את הכסף לשם קידושין

 . שיןשכתב שעל המקדש לומר לשון קידו

  אלא  ,אין צריך שהשליח יאמר את לשון הקידושיןשם "הרמב פירש יפה ,כן אםכתב ש המגיד משנה

פ מה שנזכר בגמרא שרק המקדש אומר לה לשון קידושין ולא "וזהו ע, המקדש הוא שאומר כן

ם לא היה צריך להזכיר זאת שהמקדש הוא שאומר את הלשון "שהרמב כתבהמגיד משנה . השליח

 ". לי מקודשת את הרי" :לומר צריךהוא ש שהמקדש ידוע שכבר מפני, חולא השלי

  שמשמע שאם אותו אדם שקיבל את הכסף  ,א כתב"שהרשבא "מגיד משנה על הרשבהעוד כתב

שהרי אין לה הנאה אלא במתן כסף לאדם , היא איננה מקודשת, חשובאדם נו נאיהוא  -מהשליח

יצא לנו מצב , מקודשת רק באם מדובר באדם חשובשאם נאמר כך שהיא המגיד משנה כתב  .חשוב

  :שהרי. לא הגיוני בו כוח השליח יהיה יותר גדול מכוח המשלח

י שהוא נותן כסף לאדם אחר ובכך היא מתקדשת לפלוני בהנאה "את האישה ע מקדש כשהשליח. א

 , אדם חשוב איננוהוא מקודש אף אם הוא , שהוא קיבל ממנה

היא מקודשת לו רק , י שהיא נותנת לו כסף"מקדש את האישה ע( והמקדש בעצמ) כשהמשלח. ב

 . אין היא מקודשת -אך אם הוא אדם שאינו חשוב, באם הוא אדם חשוב

 . שכוח השליח תהיה גדולה מכוח המשלח, שכזו היא פלאהרי מציאות 

 : תירץ המגיד משנה

שהיא מקדשת הוא  רק באם אותו אדם -המעצמבמקרה שהאישה נותנת את כסף הקידושין . א

אנו תולים לומר שהיא מתקדשת רק לאדם חשוב , כיון שהיא מפסידה ממון. הרי היא מקודשת, חשוב

, אין לה במה להתקדש, אולם אם מדובר באדם שאינו חשוב. שיש לה הנאה מההשקעה הכספית

 . וממילא היא לא תהיה מקודשת לו, שהרי אין לה הנאה בעצם זה שהוא קיבל ממנה כסף

זה , י שיקבל ממנה כסף רק אם הוא אדם חשוב"מה שאמרנו שהמקדש יכול לקדש אישה ע, מילאמ

 . רק במצב שהאשיה נותנת את הכסף מכספה הפרטי והיא מפסידה כסף בשל כך

, כיון שהאישה לא מפסידה שום ממון -במקרה שהשליח נותן למקדש אותה כסף מכספו הפרטי. ב

במה שמקיים את ציוויה לעשות את מה  נהנית היאוהרי , נו חשובהרי היא מקודשת אפילו לאדם שאי

דהיינו הכוח שיש בידה לצוות על אנשים מה לעשות עם . שהיא רוצה אף בכסף של אנשים אחרים

 . ועל כן היא יכולה להתקדש אף לאדם שאינו חשוב, כספם זה עצם ההנאה

מיושב במקרה שהשליח נתן  מה שאמרנו שבשליח היא מתקדשת אף לאדם שאינו חשוב, ממילא

 . הכסף מעצמו

 היא , י שליח"שכתב שאם מדובר שהיא מתקדשת ע ה"הרמכתב שממילא עתה מבוארים דברי  י"הב

כיון שהשליח הוא זה שנותן את כסף הקידושין מכספו , יכולה להתקדש אפילו לאדם שאינו חשוב

 . הפרטי
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 שהוא ייתן את כסף הקידושין מכספו הפרטיי "ע, פסק שאדם יכול לקדש אישה בעבור חבירוהטור  ה .

כמו שעבד כנעני קונה את חירותו . הלומדת דין זה מעבד כנעני בקידושיןלכך הוא מן הגמרא המקור 

האישה יכולה  כך. והעבד לא מפסיד מכך שום ממון, י שבן חורין פודה את העבד מכספו הפרטי"ע

 . בשל כך ממון אותה אינו מפסיד שמקדשאף שהאיש , י שתקבל כסף מאדם אחר"להתקדש ע

 והוא הסכים , 'בעבור שתתקדש לאישה פלונית, קח מנה זה': שמי שאמר לחבירופסק  ם"הרמב

 זו הרי -"אלי בגללך באהש זו בהנאה לי מקודשת את הרי" –ואמר לאישה , בל את הכסףקל

 . בזכותהאלא הוא רק קיבל כסף , המקדש לא נתן לה בעצם כלוםש פ"ע אף זאת . מקודשת

 מדובר שאותו אדם , ם"כתב שקצת מן המפרשים פירשו שבמקרה בו דיבר הרמב משנה המגיד

 .כסף בסתמא בלא ציוויהולא מדובר שהוא נתן את  ,שנתן את הכסף נתמנה כשליח

מדובר שהאישה היא  שאם ם לעיל"המגיד משנה כתב שהוא כבר הוכיח את דעת הרמב, עם זאת

מדובר שאדם אחר נתן  ואם, י שליח רק לאדם חשוב"כולה להתקדש עזאת שנתנה את הכסף היא י

 . היא יכולה להתקדש אפילו לאדם שאינו חשוב, בעבורה את כסף הקידושין

 זו בהנאה לי מקודשת את הרי: "שאם אדם קידש את האישה ואמר לה כתב ם"הרמבש כתב ן"הר 

אף אם מדובר שאותו אדם אחר , (י שאדם אחר נתן לו כסף בזכות האישה"ע" )בגללך לי באהש

משום שהעיקר כאן . בכל זאת הרי היא מקודשת, היה שליח של המקדש לאשהביא לו את הכסף 

 .ולא שייך כאן עניין של שליחות, י אדם אחר"הוא שבאה הנאה למקדש ע

 ומדובר שאותו , 'קחי מנה זו והתקדשי בו לפלוני': לאישהשאם אדם אמר  ש"הרא כך כתב, כמו כן

ני עשה את אותו האדם שליח עבורו לקדש את האישה ומדובר שהמקדש נתן את כסף הקידושין פלו

והוא נתן את  ,שמדובר שאותו אדם אמר לאישה מעצמו לקחת את כסף הקידושין או, מכספו הפרטי

 לך שנתן מנהי ה"ע מקודשת את הרי' :המקדש ואמר, אך לא עשו אותו שליח ,הכסף מכספו הפרטי

  . הטורהסכים לכך גם . מקודשת היא הרי -'פלוני

 ר הוא שא עדלעירבון  משכון לה נתןהוא ו ,"בדינר לי התקדשי" :האישל אמרפסק שאם אדם הטור  ו

 . מקודשת אינה היא -הדינרלה את  תןיי

הגמרא נונת טעם לדבר . פ המימרא של רבא בשם רב נחמן"ע, קידושיןבלכך הוא בגמרא  המקור

לא מועיל , כלומר. גם משכון אין כאן, שהרי אם הוא לא נתן לה את המנה, ילואומרת שהדבר לא מוע

לא ניתן לה , שהרי אותו המשכון שניתן לה עתה, י המשכון במקום מנה הכסף"לקדש אותה ע

וממילא אין היא , וממילא יוצא שעתה היא לא קיבלה שום דבר לרשותה הפרטית המוחלטת, במתנה

  .   מקודשת

  וגם המשכון לא הגיע לידיה  הדינרלידיה  הגיע שלא לפי ,מקודשת אינהשהיא ם "מבהרכמו כן פסק

  . אלא רק לזמן מה, בצורה מוחלטת

 האישל אמראם האיש  אפילו, שבמקרה של נתינת המשכון א"הרשב בשם כתב משנה המגיד: 

 אינה היא -'תו המנהואב לי והתקדשי ,על המנה יןיקני שאעשה לך מעשה "ע מנה ךל חייב הריני'

אלא ההנאה היחידה שיש לה היא שאותו , זאת משום שעתה היא לא מתקדשת במנה. מקודשת

 . האיש חייב לה מנה בהלוואה

אין היא  -לה את המנה בעתיד כמו כן אפילו אם האיש כתב לה שטר חוב בו הוא מתחייב להחזיר

  . ן"הרמב כמו כן כתב. מקודשת
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 קני משכון זה בעבור זה שאני : ם שהאיש אמר לאישהבמקו אפילופסק ש ן"הרמבש תבכ ן"הר

 נהנאיבכל זאת היא , והיא עשתה קניין משיכה ומשכה את המשכון, משועבד לשלם לך מנה כסף

בכל זאת היא , שאף שהיא קנתה את המשכון המשועבד להחזרת חוב המנה, זאת משום. מקודשת

 :צם שום דברמשום שיוצא שהאישה עדיין לא קיבלה בע, לא מקודשת בכך

י משכון זה דווקא אצל לווה ולא "ומה שמצאנו עיקר שיעבוד חוב ע, הרי היא לא קיבלה עדיין -מנה. א

 .  אצל האישה

שהרי המשכון בא רק  ,משכוןשאין כאן  כאילוזה  הרי, ועשתה בו קנייןאף שהיא קיבלה אותו  -משכון

והוא לא ניתן לאישה , מנה לאישהבכדי להיות עירבון לכך שאותו איש בסוף ייתן באמת את ה

 . בעצמיותו לעצם הקידושין

 . ועל כן היא לא מקודשת, יוצא שלמעשה האישה לא קיבלה שום דבר לעצם הקידושין, ממילא

 את הגמרא כך פירש ד"הראב אבל : 

 . אלא רק בדברים בעלמא, משום שהוא לא התחייב לתת לה אותו בקניין -מנה אין כאן. א

 . אז ממילא גם לא שייך שינתן משכון על הדבר, דלעילכיון שאין כאן מנה וכ -כאן אין משכון. ב

את ההשתעבדות לי אליך שאני חייב לך  זה משכוןי "ע קני :מר להוא משכון לה נתןאם הוא , אולם

  .מקודשתהרי היא  -בו לי והתקדשימנה כסף 

 ח"כ סימןב ירוחם רבינוכתב שהוא כבר הביא את דברי י "הב . 

 ייתן לה דינר עכשיו וישלים השאר וכו, י שיבטיח לה מנה"פסק שניתן לקדש אישה עהטור  ז' . 

מי שאמר לאישה התקדשי לי : בשם רבי אלעזרהאומרת בקידושין לכך בגמרא שהמקור י כתב "הב

כ הוא ישלים לה את "ובתנאי שאח, הרי היא מקודשת מיד -ונתן לה עתה רק דינר אחד, במאה דינרים

: זה כמו שהוא אמר לה, י שהוא כבר נתן לה עתה דינר"הטעם לכך הוא מפני שע. 143סכוםשאר ה

 . 'דינרים 99על מנת שאתן לך עוד , התקדשי לי בדינר זה"

, "על מנת: "שכל מי שאומר בשעת מעשה הקניין או בשעת מעשה הקידושין, רב הונא בשם רבי אמר

שהקניין או הקידושין יחולו , כלומר. 'מעכשיו' זה נחשב כמו שהוא אומר, כלומר שהוא מתנה תנאי

 . ובעתיד הוא ישלים את הסכום למאת הדינרים, וממילא היא מקודשת לו מיד, כבר מעכשיו

והוא , התקדשי לי במאה דינרים: מי שאמר לאישה: הקשתה על כך מברייתא האומרתהגמרא 

ע פתאום האיש או האישה רצו ובאמצ, הוא נתן לה -התחיל לספור את הכסף וכל דינר שהוא ספר

הדין הוא שאפילו אם , כלומר שהם החליטו פתאום שהם לא רוצים להתקדש זה לזה, לחזור בהם

זאת משום . ואין כאן קידושין, ניתן לחזור -האיש חזר בו בדינר האחרון לפני שהוא נתן לה אותו

 122ד שלא נתנו לה כל עו, ממילא, הדינרים 122שהקידושין חלים רק כשהאישה תקבל את כל 

 . לא חלו כאן כלל קידושין, דינרים בדיוק

                                                           
143
, הרי זה נחשב כאילו שהוא נתן לה את כל הסכום, במקרה שהאישה מחלה לו על החוב, כתב שכמו כןא "הריטב 

 . הרי זה נחשב כאילו כבר התקיים התנאי, ואם היא מוחלת, כיון שמתחילה כל התנאי הזה בא רק לצורך הנאתה
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, י שהוא נותן לה מיד דינר אחד בלבד"ע, קשה על רבי אלעזר שאמר שניתן לקדש אישה מיד, ממילא

שהרי ראינו מפורש בברייתא שלא חלים . ואין היא יכולה לחזור בה, ואת השאר הוא ייתן לה בעתיד

 . ולא לפני כן, מאת הדינרים כלה מקבלת את הקידושין אלא רק ברגע שהאיש

', מנה זו'הברייתא מדברת במקרה כזה שהאיש אמר לה שהוא מקדש אותה ב: הגמרא תירצה

כל עוד שהיא לא קיבלה את כל , ועל כן, הכסף כלוממילא דעת האישה לקבל בעת הקידושין את 

ועל , היה דעתה על כל המנה עתהלא , מה שאין כן במקרה של רבי אליעזר. אין היא מקודשת -הכסף

 .  ואת השאר הוא ייתן לה בעתיד, הדבר מועיל -י שהוא נתן לה עתה דינר אחד"כן ע

 

ובדעתה על ' מנה זו'הרי מכך שהסיפא של הברייתא מדברת במקרה שהוא אמר לה  :הגמרא תמהה

איננה מקודשת פ כן האישה "ואע' מנה סתם'יש לדייק שברישא של הברייתא מדובר על , כל המנה

כמו שרבי אלעזר אמר שהיא מקודשת כבר כשהיא מקבלת  ולא, עד שהאיש ייתן לה את כל המנה

 .  את הדינר הראשון

ונתן לה , במנה זוהתקדשי לי : כתבה שמי שאמר לאישה של הברייתא שהסיפאמכך  זאת מוכח

של נחושת ולא של כסף  או שאחד הדינרים היה דינר, כ נמצא שאותו מנה חסר דינר אחד"ואח, אותו

אולם אם נמצא שאחד הדינרים הוא דינר רע . היא איננה מקודשת -(שהרי מנה הוא מאה כסף)

הרי היא  -(משום שרבים לא רוצים לקבל אותו מפני שהוא קצת מחוק, דהיינו שקשה להשתמש בו)

 . אך הבעל חייב להחליף לה את המטבע במטבע טוב, מקודשת

מוכח שהרישא מדברת , "מנה זו: "כיון שהסיפא מדברת באופן שהוא אמרהגמרא אומרת ש, אם כן

  ". מנה זו: "במצב שהוא לא אמר

מדברות במצב שהוא אמר לה שהוא מקדש  סיפאגם הו רישאה אלא באמת גם, לא: מתרצת הגמרא

 : אלא שהסיפא מפרשת את הרישא, "במנה זו: "אותה

 הרשות - האחרון בדינר אפילו לחזור מהן אחד רצהו, והולך מונה והיה, במנה לי התקדשי :רישא

 בידו

 דינר, מקודשת אינה - נחשת של דינר או דינר חסר מנה ונמצא, זו במנה לי התקדשי לה אמר :סיפא

 ויחליף, מקודשת זו הרי - רע

( סיפא)דווקא אם אמר ? (רישא)מתי אמרנו ברישא שהם יכולים לחזור בהם : הסיפא אומרת כלומר

הרי היא מקודשת כבר , בסתמא' מנה'אבל אם הוא אמר לה שייתן לה , "דשי לי במנה זוהתק: "לה

 .  כ"ואת שאר הדינרים הוא ישלים לה אח, כשנותן לה דינר ראשון

 :יש חילוק בין המקרים: אמר אשי רב: כ הביאה תירוץ נוסף"הגמרא אח

. הרי היא מקודשת -לבדבמקרה שאמר שייתן לה מאה דינרים ועתה נתן לה רק דינר אחד ב .א

היא , זאת משום שכיון שהיא רואה שהוא מביא לה רק דינר אחד עתה ואין הוא מביא לה עתה  יותר

 . אחד ינרגומרת בדעתה להתקדש לו עתה אף שהוא הביא לה רק ד

אין דעתה , כיון שהאישה רואה שהוא מונה את הדינרים -שהוא מונה את הדינריםבמקרה . ב

זאת אפילו אם הוא . רק כאשר הוא יגמור למנות את כל הדינרים וייתן לה אותםלהתקדש לו אלא 

 . אלא המעשה, כיון שלא הלשון היא הקובעת, בסתמא' מנה'אמר לה 
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 '? דינר של נחושת'איך היא בדיוק המציאות במקרה בו האיש נתן לה  :כ הגמרא ביררה"אח

הרי היא הסכימה , מטבע של נחושת שאם מדובר שהיא ראתה את המטבע והיא ידעה שהוא משום

 . ולא ברור מדוע היא לא מקודשת לו, להתקדש לו על דעת כן

כך , כגון שהיה קצת חושך, הגמרא אומרת שמדובר שהיא לא ידעה שמדובר בדינר של נחושת על כן

ועל כן , ומצד שני האישה לא ראתה היטב את המטבע, שמצד אחד העדים יכלו לראות את המעשה

 . ידעה שמדובר במטבע של נחושת היא לא

כ היא מצאה שבמטבעות שהיא קיבלה יש גם "ורק אח, מתחילה היא לא ראתה אותו תירוץ נוסף

 . והיא לא התקדשה על דעת לקבל מטבע של נחושת, שהיא לא הכירה בו מתחילה, דינא של נחושת

 '?ינר רעד'איך היא בדיוק המציאות במקרה בו האיש נתן לה : כ הגמרא ביררה"אח

הדין של  הרי זה ממש כמו, ש במטבע זה בשוקמדובר שלא ניתן כלל להשתמ אםשאומרת הגמרא 

היא לא  -כך גם בדינר זה שאינו יוצא, שכמו שבדינר של נחושת היא לא מקודשת, דינר של נחושת

 רק שהבעל צריך להחליף לה, לא ברור כיצד אמרנו שהיא מקודשת בדינר רע זה, ממילא. מקודשת

 ? אותו

אך , ועל כן מצד אחד היא מקודשת לו, מדובר שניתן להשתמש בדחק במטבע זה: תירץ רב פפא

    . מצד שני הוא חייב להחליף לה את המטבע

 נתןבפועל הוא ו 'כסף במנה לי התקדשי': שאם אדם אמר לאישה אמרש אלעזר רביפסק כ ש"הרא 

 . ומוטל עליו להשלים לה את החוב ,לו קודשתהרי היא מ -מכל מאת הדינרים דינררק  לה

 זה בדווקא שהאישה אמר לאישה שהוא , וכתב שכל מה שאמרנו שהלכה כרבי אלעזר סייםש "הרא

אם היה  אפילו או 'זה מנה': הוא אמר לה שהוא ייתן לה אם אבל, בסתמא' מנה'נותן לה בקידושיה 

 ,כנגדה את המטבעות מונההיה  אך הוא ,מבלי לפרש סתםב 'מנה'מדובר שהוא אמר שהוא ייתן לה 

אם הוא כבר עמד רגע לפני  אפילו ,בו לחזוראחד מהם , ולפני שהוא סיים למנות את כל המטבעות

 .וכן הרשות בידה, להפסיק ולבטל את הקידושין בידו הרשות -האחרון דינרשהוא נותן לה את ה

 המטבעות ועל כן אין שאמר שמדובר שהאיש מונה את  אשי רבש סובר ש"הראש נראהכתב ש י"הב

ההעמדה הראשונית אינו בא לחלוק על , היא מקודשת לו עד אשר הוא יגמור למנות את כל המטבעות

שאז היא מקודשת לו רק כאשר הוא ייתן לה את ' מנה זו'שאמרה שהחילוק הוא בין אם הוא אמר לה 

 . שאז היא מקודשת לו מיד, בסתמא' מנה'ובין אם אמר לה , כל הדינרים

, בסתמא' התקדשי לי במנה': משום שרב אשי אומר שייתכן לומר שאף אם האיש אמר לאישהת זא

כיון שהוא מונה את הדינרים , אין היא מקודשת לו מיד, אך הוא התחיל למנות את הדינרים בפניה

אין היא גומרת בדעתה להתקדש לו עד אשר הוא יגמור למנות את הדינרים ויביא לה את , בפניה

 . המעשה מוכיח על הלשון שהוא מתכוון לתת לה את כל הסכום עתה כי, כולם

והוא לא מנה את , רב אשי לא חולק כאמור שאם האיש אמר לה שייתן לה מנה בסתמא עם זאת

אך אם הוא אמר לה שייתן . שכבר היא מקודשת לו, והוא נתן לה עתה רק דינר אחד, הדינרים כנגדה

 . אשר הוא ייתן לה את כל המעותאין היא מקודשת עד ', מנה זה'לה 

  שכל מה שאמרנו שהרי היא מקודשת לו מיד כתב ,אלעזר כרבי שפסק אחרל ,ף"הרילעומת זאת ,

 מונה היהוהוא , "זו מנה: "הוא אמר שייתן לה אםאך , בסתמא' מנה'זה במצב שהוא אמר שייתן לה 

 בדינראם זה היה  אפילו ,דושיןבו ולבטל את הקי לחזור מהם אחד רצהבאמצע ו ,את הדינרים כנגדה
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כיון שכלל לא חלו עדיין הקידושין כל עוד שהוא לא נתן לה את כל , בידם לחזור בהם הרשות -האחרון

 . מאת הדינרים

 על ההעמדה הראשונית בגמרא שבמקרה  סמך ף"שהרילומר  נראהף ש"כתב על דברי הרי ן"הר

והוא דחה את האוקימתא של רב אשי , דבסתמא היא מקודשת לו מי' מנה'שהוא אמר שייתן לה 

אם מדובר שהוא מנה את הדינרים , בסתמא' מנה'שאמר שאפילו במקרה שהוא אמר לה שייתן לה 

במקרה שהוא אמר , ף"אלא לדעת הרי, אין היא מקודשת עד אשר הוא ייתן לה את כל הכסף, כנגדה

 . ל מקרההרי היא מקודשת לו מיד בכ, לאישה שהוא מקדש אותה במנה בסתמא

וממילא , משום שההעמדה הראשונית אלו דברים של הגמרא בעצמה, ף דחה את דברי רב אשי"הרי

 . יש לסמוך על סתמא דגמרא יותר מאשר על דברי אמורא

 שאם האיש היא  ן"רמבה דעתש נראה מקום מכלש כתב י"הב. ם"הרמב דעתהיא  כןף "כדעת הרי

אר שהקידושין חלים רק ברגע שהוא ייתן לה את כל שהתב, "מנה זה"אמרה לאישה שהוא ייתן לה 

ומישהו מהם רוצה , אם מדובר שהאיש לא נתן לאישה את כל סכום הכסף כגון שחסר דינר, הכסף

 . כיון שפשוט הוא שהם כלל עוד לא התקדשו, אין צורך להצהיר על כך שהוא רוצה לחזור בו, לחזור בו

שהאיש לא נתן לאישה את כל הכסף במקרה  שאם במקרה שכתב י"רשאולם זאת שלא כדברי 

אז , וכל אחד מהם יכול לחזור בו, ברור שהיא לא מקודשת לו -'מנה זה'שהוא אמר שהוא ייתן לה 

כיון , ברור ששניהם יכולים לחזור בהם, ברור שבמקרה שהוא נתן לה את כל הכסף חוץ מדינר אחד

  . הכסף שהרי היא לא קיבלה את כל, שהיא עדיין לא נתקדשה לו

צריך חזרה , שאף במקרה שהאיש נתן לאישה את כל הכסף חוץ מדינר אחד, י"מבואר בדברי רש

 . אין צריך חזרה בפועל, אומרים שכיון שהיא לא קיבלה את כל הכסף ולא, בפועל

שאפילו במקרה שהאיש אמר לאישה משום שאם נאמר , הוכרח לכתוב כן י"רשכתב שנראה ש ן"הר

אם כן מדוע הגמרא , והקידושין בטלים מעצמם, אין צריך חזרה בפועל, בסתמא' נהמ'שהוא ייתן לה 

משמע ? לא יהיו קידושין' מנה זו'אז גם ב, בסתמא' מנה'הקשתה ואמרה שברור שאם אין קידושין ב

 . יש צורך בחזרה בפועל' מנה זו'מלשון זאת של הגמרא שאף ב

זאת משום שכיון שבמקרה שהאיש אמר . םאינם ברורי -י"כתב שדבריו של רש ן"הר, עם זאת

, אמרנו שאין היא מקודשת, והוא לא נתן לה בפועל את כל הכסף', התקדשי לי במנה זה': לאישה

ונמצא , ממילא הוא הדין צריך להיות שאף במקרה שאמר לה שייתן לה מנה, והקידושין בטלים

והרי הם בטלים , ין גם קידושיןא -כי אם אין מנה, שאין צריך כאן חזרה כלל, שהמנה חסר דינר

 .  מעצמם בלא צורך בחזרה

שבכל מצב שבו , אשי רבלהלכה את דבריו של  שפסק ש"הרא כדעת דבריו סתםטור שהכתב י "הב

היא  -בסתם' מנה'אפילו אם הוא אמר לה שהוא ייתן לה , האישההאיש מונה את הדינרים כנגד 

  .ת הדינריםמקודשת עד אשר הוא ישלים לה את כל מא איננה

 מנה'מה הדין במקרה שהוא אמר לאישה שייתן לה , מצאנו מחלוקת בדעת הראשונים למעשה '

האם היא מקודשת מיד או רק לאחר שהוא ייתן לה את כל , והוא מנה את הכסף כנגדה, בסתמא

 :המנה

 רק לאחר שישלים את כל התשלום -ש"הטור והרא. א

 מקודשת מיד  -ם"ף והרמב"הרי. ב
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 אך הוא , ונמצא שחסר דינר אחד' מנה זה'סק שאם האיש אמר לאישה שהוא מקדש אותה בפ הטור

  .הרי היא מקודשת לו מיד -אמר לה שאת הדינר החסר הוא יהיה חייב לה כהלוואה

והוא , שאם אדם אמר לאישה שתתקדש לו במנה, כתב שדין זה פשוט ממה שרבי אלעזר פסקי "הב

רואים כאן שאף שהוא חייב . והוא חייב לה את שאר התשלום, לו מידהרי היא מקודשת , נתן לה דינר

 . והרי היא מקודשת לו, לה את שאר התשלום אין זה גורע

היא הדין הוא שש, הסכום חוץ מדינר אחדהוא הדין במקרה שהוא נתן לה כבר את כל ממילא 

  . את הדינר החסרבעתיד והוא ישלים לה , מקודשת לו

 מנה 'שתתקדש לו ב אמר ולא ,סתםב "במנה לי התקדשי" :ם אדם אמר לאישהכתב שא ירוחם בינור

 :תהאם היא מקודש קידושיןבמסכת  מחלוקת הרי זאת, דינר חסר -שהמנה ונמצא ',זה

, משום שהיא מתביישת לתבוע ממנו את הדינר החסר. אינה מקודשת: (תנא קמא) דעה ראשונה

וממילא היא לא תתבע את הדינר , ל דינר חשוב להמשום שבכך היא נראית כקפדנית או כענייה שכ

 . ועל כן היא אינה מקודשת אף אם הוא ישלם לה לבסוף את הדינר החסר, החסר

והיא , משום שהאישה לא תתבייש לבקש את הדינר החסר. מקודשת :(יש אומרים) דעה שנייה

נאי שהוא באמת ייתן לה וברור שזה בת, ולכן הקידושין חלים, סומכת עליו שישלם לה את כל הסכום

  . בפועל את שארית הכסף

  כתב את  לא ף"יהר לפיכךש וכתב ,(כדעה השנייה) מקודשתשהיא  כתבן "הרמבכתב שרבינו ירוחם

אין היא מקודשת עד ' מנה זה'משום שדייקנו בסוגיא שדווקא אם הוא אמר לה לשון של , ההלכה הזו

הרי היא , א אמר לה שייתן לה מנה בסתמאאך אם מדובר שהו, שהוא ייתן לה את כל הסכום

 . והוא ישלם לה את השארית בעתיד, חייב לה דינרעדיין אף אם הוא , מקודשת לו מיד

 ונתן לה מנה חסר דינר, הביא גם כן את הסוגיא לקמן בדין אדם שקידש אישה במנה משנה המגיד ,

 . מקודשתואילו לפי היש אומרים הרי היא שלפי תנא קמא היא אינה מקודשת 

ולתת לה עתה רק דינר , האם לפי רבי אלעזר שאמר שאדם יכול לקדש אישה במנה :הגמרא שאלה

דהיינו כדעת היש אומרים שאישה , נאמר שהוא נקט רק כצד אחד, ולהיות חייב לה את שאר הדינרים

 ? מקודשת אף אם קידשו אותה במנה חסר דינר

ובין מקרה בו הוא חייב לה דינר , דינרים 99וא חייב לה ישנו חילוק בין מקרה בו ה, לא: דוחה הגמרא

 :אחד בלבד

ועל כן , אין היא מתביישת לדרוש ממנו את שאר התשלום -דינרים 22במקרה בו הוא חייב לה . א

 . (כדעת רבי אלעזר) מקודשת מיד -היא

אינה  -היא ועל כן, היא מתביישת לבקש ממנו את הדינר -במקרה בו הוא חייב לה רק דינר אחד. ב

 . מקודשת

 המגיד משנה כתב ש : 

 .שהיא אינה מקודשת במקרה בו האיש חייב לה דינר אחד כתנא קמאפסק  א"הרשב. א

 . שהרי היא מקודשת כיש אומריםפסק ן "הרמב. ב
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 שהביאו הברייתא מן כן ודקדק ,שהיא מקודשת אומרים כיש פסק ן"הרמבכתב ש המגיד משנה 

, הרי היא מקודשת בכל מקרה, אמר לאישה שייתן לה מנה בסתמא שבמקרה שהאיש, רק ראשוןבפ

 . ואין זה משנה שהוא עדיין חייב לה דינר

  במקרה שהאיש חייב לה דינר אחד בלבד זו סוגיא הביא לא ף"הריכתב שמשום כך המגיד משנה ,

 -כי הוא כבר סמך על מה שכתב בפרק ראשון שבכל מקרה שהוא אמר לה שייתן לה מנה בסתמא

 99בין אם הוא חייב לה דינר אחד או  לקיח שלאם "הרמב דעת כ"גכמו כן היא . הרי היא מוקדשת

 . במקרה בו הוא אמר שהוא מקדש אותה במנה בסתם ובכל מקרה הרי היא מקודשת לו מיד, דינרים

 האיש בפרק זו סוגיא הביא ש"והרא, דקידושין ק"בפ ן"הר הביא הדינים הללו כלכתב שאת י "הב 

ן שיש לגרוס "ש מודה לרמב"הרא, לעניין הלכה למעשה, עם זאת. קמא נאכת הלכה ופסק שמקד

 . שתנא קמא הוא שסובר שהאישה מקודשת במצב שחסר דינר

 מדובר שניתן להשתמש , שבמקרה שהאיש נתן לאישה את הדינר הרע, על מה שהעמיד רב פפא

 -פ בדחק במטבע זה"ניתן להשתמש עכשכיון ש, שהכוונה היא ן"הר כתב. באותו דינר אך רק בדחק

 . זאת משום שמסתמא היא לא מקפידה על מטבע שניתן להחליף אותו. הרי היא מקודשת

ובאם הוא , כמו כן ייתכן לומר שאין חלות הקידושין תלויים בכך שהוא יחליף לה את המטבע הרע

ש לו להחליף לה את וכל מה שי, בכל זאת היא תהיה מקודשת לו, למעשה לא יחליף לה את המטבע

המטבע זה רק מדין חוב בעלמא אך לא שהחלפת המטבע הינה חלק ממעות הקידושין שמעכבים את 

  . מעשה הקידושין

 התקדשי לי : כ הוא אמר לה"ואח, שאם האישה קיבלה מהאיש מטבע רע ה"הרמ כתב בשם הטור

 . מקודשת ספקהרי היא  -והיא שתקה לעומתו, בו

 שכיון שהאישה שתקה לאחר שהוא , שיש לומר משוםהוא ה "רמהשל  םשהטע נראהכתב שי "הב

י מטבע זה כמות "היא גילתה דעתה שהיא נתרצתה להתקדש לו ע, הביא לה את המטבע הרע

ן יש לומר שהאישה סומכת על דבריו הראשונים שאמר שהרי ככמו . על אף שהוא מטבע רע, שהוא

כלומר מטבעות שניתן להשתמש בהם )יפה  שבסתמא משמע שזה מנה" מנה"הוא מקדש אותה ב

חוששת ומה שהיא שותקת עתה זה משום שהיא לא , שאין בו אפילו דינר רע אחד( בשוק בלי בעיה

 . להשיב לו

 מקודשת את הרי': מר להוא ,לאשה ונתן 144טורנישמטבע  שלקח על אדם בתשובהכתב  א"הרשב 

קידושין אמרה שאם אדם אמר לאישה שהגמרא בזאת משום  .מקודשת אינה -שהיא 'זו במנה לי

היא איננה , ולבסוף נמצא שאין במטבע שהוא נתן לה מנה, שהרי היא מקודשת לו במנה זה

אף במקרה שאמר שהוא מקדש אותה במנה ולמעשה הוא קידש אותה בטורניש , ממילא. מקודשת

 .  היא איננה מקודשת -שאין בו מנה

 אך למעשה  ,כלי לה ונתן אשה קידשאדם ין במקרה שלגבי השאלה מה הדש הבית בבדקכתב  י"הב

בתשובה יש התייחסות לכך  ,ולא בכלי 'זו בטבעת לי מקודשת את הרי' :לה אמרבלשון הקידושין הוא 

הרי זה מקח טעות ואין היא , שכתב שאם היא לא ראתה שהיא מקבלת טבעת ולא כלי ן"הרמבשל 

 . וממילא היא מקודשת, הרי היא הסכימה לכך ,אם מדובר שהיא ראתה שהיא מקבלת כלי. מקודשת
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ועדיין , דינרים 12אך ייתכן לומר שאין ערכו עולה על , אוד משקלות שונים למטבע זההיו בהיסטוריה הרבה מ 

 הדבר צריך לי בירור
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שמא היא לא מקודשת אף , יש לחוש ולהצריך אותה להתקדש שנית שלמעשהן כתב "מ הרמב"מ

כיון שייתכן שלמעשה היא אינה מקודשת ואז אם , כלי ולא טבעתבמקרה שהיא ראתה שהיא קיבלה 

ייתכן שאף במקרה שהיא לא ראתה  כמו כן. יתפסו הקידושין של האיש השני -היא תתקדש לאדם שני

ועל , במקרה שהוא הטעה אותה לשבח וכגון שהכוס שווה יותר מן הטבעת, היא מקודשת -את הכלי

 . כן יש לחוש ולקדשה שנית

  כ אחד "ולא נישאו עתה אלא אח, פסק שאם האיש והאישה נחלקו על כמות כסף הקידושיןח הטור

 .והוא יזכה בטענתו, על העליונה -כיון שיד הנתבע, את מיתלוי מי תבע , תבע את השני והם התקדשו

 . ם"והרמב ש"הרא, ף"הרי שכתבו אותה גם, תוספתאהלדבריו הוא מן  שהמקורכתב י "הב

 למאה  לך שאשלים מנת על זה בדינר לי התקדשי' :שהילא ומרא שהאישפירש שבמקרה  ן"הר

ועל כן הם לא ', דינרים םימאתיל לי שתשלים מנת עלאתקדש לך רק : לו אומרת והיא', דינרים

התקדשו ו ,זה את זה תבעו כך ואחר ,ביניהם הסכימו ולא, אלא כל אחד הלך לביתו, התקדשו אז

 לה ישליםהוא ו האשה דבריכ יעשו ,האישה את תבע האיש אםש הדין הוא. דינר לה נתןוהבעל 

לה את  ישלים ולא ,האיש דבריכ יעשו ,האיש את תבעההיא זאת ש שהיהא ואם, דינרים םימאתיל

 . למאה דינרים אלאהכסף 

 במה היא מקודשת האם בכוס, כתב חילוקים בדין אדם שקידש אישה והייתה תכולה בכוסהטור  ט ,

 . במה שיש בכוס או בשניהם

, 'זה בכוס לי התקדשי': אם אדם אמר לאישהשת והאומרקידושין במסכת  ברייתותלכך הוא ב המקור

  :יא מקודשתישנה מחלוקת במה ה

כמו כן מצטרף שווי . ואף במה שהיא מכילה, אומרת שהאישה מקודשת בכוס עצמה ברייתא אחת. 1

  תכולה+ כוס .התכולה לשווי הכוס להיות שווה פרוטה

אם הכוס , ממילא. ולא בתכולה שיש בכוס, מקודשת רק בכוס עצמה אומרת שהיא  ברייתא שנייה. 2

 כוס. אף אם התכולה שיש בכוס משלימה לשווי פרוטה, ה מקודשתהיא איננ, עצמה לא שווה פרוטה

אך לא בתכולה , מקודשת אלא רק במה שיש בתוך הכוס אומרת שהיא אינה לישיתברייתא ש. 3

כמו כן עליה להשיב . היא אינה מקודשת -אם אין בתכולה שבכוס שוו פרוטה, ממילא. הנמצאת בכוס

  תכולה .כיון שהיא איננה שלה, למקדש את הכוס

 : 145משום שכל ברייתא עוסקת במקרה אחר, בין הברייתות הגמרא אומרת שאין סתירה

מדברת בכוס שיש , בכוס וגם במה שבתוכהשסוברת שהאישה מתקדשת  הברייתא הראשונה .1

ממילא הם , ומאחר שחומרים אלו נשמרים לאורך זמן, שמןיש אומרים שזה  ציר של דגים אובה 

בכדי , ועל כן יש לומר שהוא התכוון לתת לה גם את הכוס, ככוס שתשמור עליהםצריכים לכלי קיבול 

 .  שהיא תוכל לשמור על התכולה
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ולא ', התקדשי לי בכוס זו': כתב שכל החילוקים הללו לא נאמרו אלא באופן שהוא אמר לה שם ד"רי בתוספות 

ברור שאין כוונתו לקדש אותה , בכוסאולם אם מדובר שהוא אמר לה בפירוש מה יש , אמר לה מה יש בתוך הכוס

 . בכוס עצמה ולא, אלא רק במה שיש בתוך הכוס

 אבל סתם זה בכסף לי התקדשי כשאמר משמע החלוקים אלה כל' פי' כו שבתוכו ובמה בו חדא תנא": וזו לשונו

 ". בו ולא שבתוכו במה מוכח הלשון זה שמן של או דבש של או יין של זה בכוס כשאמר
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זה משום שמדובר שהכוס מלאה , בכוסשסוברת שהאישה מתקדשת רק  הברייתא השנייה. 2

לא הייתה דעתה של האישה אלא להתקדש בכוס עצמה ולא במים , ומאחר ואין חשיבות למים, במים

 . שבהם

זה באופן שהכוס הייתה , בתכולת הכוסשסוברת שהאישה מתקדשת רק הברייתא השלישית . 3

וכמו כן הדרך היא לשתות את היין , וכיון שהיין הוא דבר חשוב ודרך לקדש בו אישה, בייןמלאה 

 . על כן יש לומר שהאישה חשבה להתקדש רק ביין ולא בכוס עצמה, ולהחזיר את הכוס לבעליה

 התקשה מדוע הגמרא תירצה את הברייתות שלא כמו סדר הבאתם  בינו תםרשכתבו שם  ותהתוספ

 : כך פירשועל כן הוא , בראשונה

ועל כן היא מקודשת בכוס , מיםשהוא קידש אותה בכוס עם במקרה עוסקת  הברייתא הראשונה. 1

 . בשניהםועל כן היא מקודשת , בטלים לכוס -מפני שהמים שבכוס, ובתכולה

בכוס  רקועל כן היא מקודשת , ייןשהוא קידש אותה בכוס עם במקרה עוסקת ברייתא השנייה ה. 2

שנאמר אז שהיא , מפני שהיין חשוב בפני עצמו ואין אנו אומרים שהוא יתבטל לכוס, ולא בתכולה

הוא עדיין אינו חשוב כל כך בכדי שנאמר שהוא , אף שהיין חשוב, אך מכל מקום. מתקדשת גם בכוס

ולא ביין , ועל כן למעשה דעתה להתקדש רק בכוס, ותהיה דעתה על היין בלבד, יותר מן הכוסחשוב 

 .  שהוא פחות חשוב מן הכוס

ואז הדין הוא שהיא מתקדשת לו , בשמן שהוא קידש אותהבמקרה עוסקת הברייתא השלישית . 3

ה להתקדש לו אלא ועל כן אין דעת, זאת משום שהשמן יותר חשוב מן הכוס, שבתוך הכוס רק בשמן

כיון שהכוס פחות חשובה מן השמן ואז , אין אנו אומרים שהיא תתקדש לו בשמן ובכוס. רק בשמן

וממילא אין היא , אלא וודאי הייתה דעתה להתקדש לו רק בדבר היותר חשוב, הכוס תתבטל לשמן

  . מקודשת לו אלא רק בשמן ולא בכוס

 ת"ר כדברי כתב ם"הרמבאילו ו ,י"רש כדברי פירשכתב שרבנו חננאל  ש"הרא . 

במה היא 

מקודשת אם 

הוא קידש 

- אותה

בכוס 

עם 

 מים

בכוס 

 עם יין

בכוס 

עם 

 שמן

 :שורש המחלוקת

י ורבנו "רש

 חננאל

בכוס  ביין בכוס

 ובשמן

כי )השאלה על מה הייתה דעתה 

 (השני אינו חשוב

ם ורבינו "הרמב

 תם

בכוס 

 ובמים

ל אינו כי הטפ, השאלה מה העיקר בשמן בכוס 

 נחשב

 

  כיון שהכוס , פירש שכאשר אמרנו בגמרא שהיא מקודשת רק בתכולה ולא בכוס עצמהרבינו ירוחם

  .שאינה חשובה, זה מדובר בכוס העשויה מחרס, לא חשובה מספיק והיא בטלה למשקה
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 או דבש שלשהוא  ונמצא יין של זה בכוס לי התקדשי' :לאשה אומרשלגבי הדין של מי שכתב י "הב 

 . 146ח"ל בסימן הטורעל כך  כתב 'היפךב

 הרי היא מקודשת -כתב שאם לאדם היו כלים והיא קיבלה ממנו על דעת להתקדשהטור  י . 

המספרת שהיה מקרה בו היה אדם שהיה מוכר טבעות דקות  בקידושיןבגמרא לכך הוא המקור 

רים מבדיל שמסודרים או יש אומרים שאלו כפתו( שרשרת)מזכוכית שהיו מסודרות על חוט כעין ענק 

באה אישה אחת . המוכר תולה אותם על צווארו, וכשרוצים למכור אותם, על חוט ונעשים כשרשרת

ענתה ? האם תתקדשי לי, אם אתן לך בחינם: שאל אותה. תן לי שרשרת של טבעות: לפניו ואמרה לו

מקודשת  איננהועל כן היא , אינו לשון של קידושין' נתון תתן'רב חמא אמר שלשון של . 'נתון תתן': לו

 .לו

תן לי : ובאה אישה אחת לפניו ואמרה לו, היה מעשה באדם אחד שהיה שותה יין בחנות: עוד מקרה

גם במקרה . 'השקה תשקיני': אמרה לו? האם תתקדשי לי, אם אתן לך כוס: שאל אותה. כוס אחת

 .  דשת לוהיא מקו איןו, אינה כלום' השקה תשקיני"אמר רב חמא שלשון של , זה

באה אישה אחת לפניו . היה מעשה באדם אחד שהיה משליך תמרים מן הדקל לארץ :עוד מקרה

זרוק ': ענתה לו? האם תתקדשי לי, אם אשליך לך: שאל אותה. השלך לי שני תמרים: ואמרה לו

היא  איןוממילא , אין כאן חשש קידושין' זרוק תזרוק'כל מקום שמצינו לשון כמו : אמר רב זביד. 'תזרוק

 . מקודשת לו

אלא היא , מה הדין אם האישה אמרה לאיש לא בלשון כפולה כמו שהבאנו: כ הגמרא הסתפקה"אח

: רב סמא בר רקתא, מקודשת: רבינא אמר? האם היא מקודשת לו, תשליך\תשקה\תתן: אמרה לו רק

 . אינה מקודשתהיא  למעשהוהגמרא סיכמה ש, אינה מקודשת

  והיא לא הסתפקה , מרא נצרכה להביא את שלושת המקרים הללוכתבו שהג ש"והרא' התוס

היא  אין -בכדי להשמיע לנו שבין במקרה שהוא נתן לה אוכל או שתייה או דבר אחר, במקרה אחד

 . מיני  מאכל או שאר כל דבר, נקט בלשונו כלים הטורכתב שמשום כך  י"הב. מקודשת לו

 מכל מקום אם , אין היא מקודשת', תון תתןנ': כתב שעל אף שבסתמא שהיא אמרה לאיש הטור

 כמו כן כתב .הרי היא מקודשת -'כן': והיא אמרה לו' במאכל וכו האם תתקדשי לי: האיש אמר לה

  .ם"הרמב

 מדוע לתמוה שיש אלא ,להתקדש במקרה שהיא הסכימה מקודשת שהיא הוא פשוטכתב שי "הב 

את החפץ  וקיבלה שתקהאם היא  פילוא שהרי, בכדי שהיא תתקדש', הן' שתאמר הצריךם "הרמב

כמו כן ממה , ש"הרא בשם בסמוך הטור רבינו ה שכתבממ נראה וכן ,מקודשת גם כן שהיא משמע

הדבר מובן מדוע , א שיבואו לקמן"לפי דברי הרשב, פ"עכ. ל"ז ן"הרמב בשם יכתוב בעצמו י"שהב

  .ולא מועילה קבלה בשתיקה, צריך שהיא תסכים במפורש להתקדש לו

 אין כוונתה אלא לומר שתיתן בחינם ולא ' תתן'או ' נתון תתן'כתב שבסתמא שהיא אמרה  הטור

אל תתעסק : והיא אומרת לו, שרצונה רק לקבל את החפץ, כלומר. בתמורה לכך שהיא תתקדש לו

 . ם"הרמבכמו כן כתב . בדברים אחרים חוץ מנתינת החפץ
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 שאילו כ"אח עד בו הכירה ולא מכוסה שהיה כגון דבש של ונמצא יין של בכוס לי התקדשי אמר" :לח סימן טור 

 התנאי יתקיים לא' אפי לו להתקדש היה בלבי אומרת' אפי בכולן יין ונמצא דבש או וקבלה סברה וקבלתו אותו ראתה

 "מקודשת אינה
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  הרי את מקדושת : "ואמר לה ברגע הנתינה ,שאם הוא נתן לה את החפץ ש "הראפ "פסק עהטור

  .ד"ש והראב"הראכך כתבו , הרי היא מקודשת, והיא קיבלה ממנו, "לי

  שאם בעל החפץ שאל אותה האם  ,ל"כתב לגבי הדין הנ( א"הרשב\)ן"שהרמב כתבהמגיד משנה

הרי את : "כ הוא חזר ואמר לה בשעת הנתינה במפורש"ואפילו אם אח, היא רוצה להתקדש לו

  אם היא, אולם. היא מקודשת אין -'וכדו' נתון תתן'והיא אמרה לו את אחד הלשונות כ, "מקודשת לי

 . היא מקודשת -שתקה לעומתו כשהוא נתן לה את החפץ ואמר לה שהוא מקדש אותה

 שיש אומרים שבמקרה שהוא נתן לה את החפץ ושאל אותה האם היא מקודשת שהיא  כתב ן"הר

אישה סומכת על הדיבור הראשון של אותו איש שאמרה לה בתחילה שהוא משום שה, מקודשת אינה

 . והוא לא הגביל זאת בכך שהיא תתקדש לו, רוצה לתת לה את החפץ

והיא ? לך את החפץאתן האם תתקדשי לי אם אני : אם מדובר שכבר מתחילה הוא שאל אותהאולם 

 . הרי היא מקודשת -'נתון תתן'או ' תתן': ענתה לו

והאיש אמר ', תתן לי חפץ זה': שהאישה היא זאת שמתחילה אמרה לאישאפילו אם מדובר  כןכמו 

הרי היא  -'נתון תתן'או ' תתן': והיא ענתה לו, התקדשי לי בחפץ זה: לה בשעת נתינת החפץ

 . כיון שהיא גילה בדעתה שהיא מוכנה לקבל את החפץ בתמורה לקידושין. מקודשת

 כיון שאם האיש יאמר , לו אם האישה לא אמרה כלום מתחילהשאפי סובר א"רשבה, לעומת זאת

הריני , כן: והאישה לא ענתה לו'? האם תתקדשי לי, אם אתן לך חפץ זה': לאישה בלשון שאלה

 :כ ואמר לה"על כן אפילו אם האיש חזר אח', נתון תתן'או ' תתן': אלא היא אמרה לו, מקודשת לך

 . מועילאין זה  -'בחפץ זה לי מקודשת את הרי'

 הוא מפני שהאיש אמר לה מתחילה בלשון , שעיקר הטעם שהיא איננה מקודשת לו א הסביר"הרשב

הריני ': היה לה לענות לו מיד, אם היא הייתה רוצה להתקדש לו ,האם היא תתקדש לו: של שאלה

נה משמע שהיא התכוו', נתון תתן'או ' תתן': אלא אמרה לו, ומשלא אמרה לו כן מיד', מקודשת לך

אינני  -אך להתקדש לך תמורת החפץ, אני מסכימה -אם אתה רוצה לתת לי מתנה בחינם: לומר

 .  מסכימה

 אינההיא  'לי בחפץ זה התקדשי': כ האיש חזר ואמר לה בשעת נתינת החפץ"אם אח, ממילא

ם ועל כן אין אנו אומרים כא, כיון שהיא כבר גילתה דעתה שאין היא רוצה להתקדש לו, לו מקודשת

 . ששתיקתה כמוה כהודאה שהיא רוצה להינשא לו

 מוזכרים מאותם הלשונות ה בלשונהכתב שנראה לו שבכל מצב בו שהאישה לא אמרה לאיש  ן"הר

. מספק גט ועל כן היא צריכה, יש להסתפק בדבר האם היא מקודשת לו ,בגמרא כמועילים לקידושין

ושאר , טבע הלשון שחכמים תיקנו לנוזאת משום שבמעשה הקידושין אין לנו לקדש אלא רק במ

 . ספק אם הם מועילים -הלשונות
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  :לד סימן טור

 גם כן , שליח ידי על ידש את האישהקאפילו אם מדובר שהוא . צריך לברך על כך שהיא מקדשמי ש

  .אך השליח הוא המברך, יש צורך לברך

  לם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות אלוקינו מלך העו' ברוך אתה ה": ברכת האירוסיןנוסח

  "ישראל מקדש' רוך אתה הב וקידושין חופה י"ע הנשואות את לנו והתיר הארוסות את לנו ואסר

  וקידושין חופה י"ע ישראל מקדש' :בנוסח הברכה לומר נהגושעתה  ש"הראהטור כתב בשם אביו ,'

  . בלבד' מקדש ישראל'ולא לחתום ב

 הכוס על תחילה ומברכים ,שכר של או יין של כוס לומר את הברכה על נהגו שהעם כתב ם"הרמב 

  .מברכים את ברכת החתנים כ"ואח ,(את הברכה הראויה ליין או לשכר)

ואין הכוס מעכבת את , עצמה בפניאת הברכה  מברךהרי הוא , מצוי שכר או ייןבשעת הברכה  אין אם

  .הברכה

 כבר את  קידשהוא  ואם ,הקידושיןמעשה  קודםהאירוסין שיש לברך את ברכת  ם"הרמבכתב  עוד

, את הברכה הקידושין אחר יברך לאו, הוא הפסיד את הברכה -את הברכה בירך לאעוד והאישה 

 .ולא שייך כבר לברך על כך, שהרי הוא כבר קידש את האישה ,לבטלה ברכה זומשום ש

  כמו הכלל  ,הקידושין קודם וסיןאיר ברכתאת  לברך שצריך שכתבוכאלו  ישש תבכש "הראאולם

  147'לעשייתן עובר עליהם מברך המצות כל':הידוע בהלכות ברכות ש

 וזאת משום, הקידושין אחרלאת הברכה  לברך שצריך שכתבו יש אולם: 

, יש חשש שמא האישה ברגע האחרון תחזור בה ולא תרצה להתקדש לאיש :מצד עצם הקידושין .א

  .ונמצא שבירכו ברכה לבטלה

את  מזכירים תוהמצו כלזאת משום שב. 148אין ברכה זו כשאר ברכת המצוות: מצד הלכות ברכות .ב

כלומר שהוא מזכיר בפיו איזה מצווה הוא , לעשייתן עובר עליהן מברך ועל כן הוא, והוהמצ עשיית
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 כלומר שמברכים על המצווה ורק אז עושים אותה בפועל  
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' ברוך אתה ה" :מברכין איןבקידושי אישה הרי  כאן אבל ,עומד לקיים ואז הוא מקיים אותה בפועל

  ".אשה לקדשלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו א

אין צורך לעשות את , הוהמצו עשייתבברכת האירוסין את עצם  מזכיר המברך שאין כיוןממילא 

 . אלא ניתן לברך את הברכה אף לאחר עשיית המצווה, המצווה דווקא לאחר הברכה

 כמו  .ולא בירך ברכה שהרי היא מצווה ,ידהפס -ברכה בלאאישה  מארסכתב שמי ש גאון שרירא רב

 עוברוממילא הוא  ,צריכה שאינה ברכההרי זו כבר  חתנים בבית אירוסין ברכת מברךכן כתב שמי ש

  . 149'תשא לא' על לאו של

 אותה ברךל הוא יכול, אירוסיןה בשעת אירוסין ברכתאת  בירך לאהמקדש  שאם הורה ניסים רבינו 

  .ש"הרא כתב וכן "(שבע ברכות"מה שנקרא ) יןנישואה של ברכותה עםביחד 

 עשרה צריכה, אף אם אין שם עשרה זכרים אירוסין ברכתשניתן לברך את כתב  הנגיד שמואל רב .

 .  ש"הראוכן הסכים , חייבים עשרה זכרים בכדי לברך את הברכהש כתב האי רבאולם 
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 שורש. או בגדר ברכת הודאה ושבח, האם ברכה זו היא בגדר ברכת המצוות ראשונים מחלוקת ישנה 

 . תלויה בשאלה האם נשיאת אישה היא מצווה או רשות המחלוקת

149
 ". ַלָשְוא ְׁשמֹו ֶאת ִיָשא ֲאֶׁשר ֵאת ְיקָֹוק ְיַנֶקה לֹא ִכי ַלָשְוא ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֵׁשם ֶאת ִתָשא לֹא" :פסוק ו ,כ פרק שמות 
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  :לד סימן יוסף בית

 מברכין"שאומרת ש כתובותלכך שחובה לברך על האירוסין הוא מן הגמרא ב כתב שהמקורי "הב 

 ". אירוסין בבית אירוסין ברכת

  כן כתב ש, כתב בטעם הדברי "הב. השליח מברך, י שליח"שאם המקדש מקדש עהטור פסק

הרי מי ו ,"אירוסין בבית אירוסין ברכת מברכין"לשון הגמרא שכתבה בסתמא שמ משמע וכן, ם"הרמב

שבכל מקרה שמקדשים את האישה , כלומר. אירוסין ביתקידושי אישה ב בכללזה  שליח י"ע קדשמש

עליו , ואם השליח הוא שנמצא בבית האירוסין ומקדש שם את האישה, יש לברך, בבית האירוסין

 . מוטלת החובה לברך את הברכה

 כתובותבמן הגמרא לנוסח הברכה הוא  המקורכתב שי "הב. הביא את נוסח ברכת האירוסין הטור. 

  אלו  םשחכמים ה, "הארוסות את לנו ואסר: "על המילים ,שם בגמרא פירש בנוסח הברכה י"רש

וכמו כן חכמים הם אלו שגזרו  ,אף שהדבר מותר מן התורה, שגזרו שאסור להתייחד עם אישה פנויה

את ברכת  המקדש יברך עליה. 2 ההיא תכנס לחופ.1: תהיה מותרת לבעלה עד ש לא ארוסה אףש

  ".כנדה לבעלה אסורה -ברכה בלא כלה: "ל ש"האירוסין כמו שאמרו חז

 בכל זאת ניתן לברך על מצווה זו, כתב שאף שתקנת ברכת האירוסין היא רק מצווה מדרבנןי "רש ,

אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ' ברוך אתה ה: "ועל כן אנו מברכים עליה

על הדלקת נר של " אשר קידשנו במצוותיו וציוונו"כמו שמצינו שמברכים , ..."הארוסות את ולנ ואסר

 . 150אפילו שזאת רק מצווה מדרבנן, חנוכה

 חופה ידי על לנו הנשואות נשותינו את לנו והתיר: "גרס שיש לומרי "בהמשך ברכת האירוסין רש 

 . "וקידושין

בלי " )לנו הנשואות את לנו והתיר" :וכתב שיש לומר הברכה בנוסח הגיה תםשרבינו כתב  ן"הראולם 

  "(.נשותינו" :המילה
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 של נר להדליק וצונו במצותיו קדשנו אשר מברך? מברך מאי" :ג בסוגיא דחנוכה אומרת"הגמרא בשבת דף כ 

  ."לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל: אמר נחמיה רב. תסור מלא: אמר אויא רב? צונו והיכן חנוכה
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 איןכתב שו, "וקידושין חופה ידי על לנו והתיר" :שיש לגרוס בסוף הברכה כתב האי רבינוכתב ש ן"הר

 לנו והתיר: "כלומר שאין לומר כנוסח הגמרא" )הנשואות את" :בנוסח הברכה לומר בישיבה מנהגה

  "(.וקדושין חופה ידי על הנשואות את

שהם , קידושיןמברכים ברכה זו בשעת הש פי על אף "וקידושין חופה ל ידיע: "אנו אומרים בברכה

 שקדמו קידושיןי ה"וע ,חופה י"ע, משום שאנו באים לומר שאישה נישאת לאדם ,לחופה קודמים

 . לחופה

 ,('ב) ת"בבי "קידושיןב חופה ל ידיע" :היאבברכה  הנוסחא שעיקר העיטור בספר כתובכתב שן "הר

והרי  'החופ'של המילה  א"לה סמוכה שהיא מפני ,רפה ההיא ת"לבי קראוה שהדייקנים מפני אלא

וכתבו  הסופרים טעו ,ת"כפ ד"בג: של רפותן האותיות המהיא ' אות בו י"אהו מאותיות א היא"אות ה

  ". וקידושין": הם כתבו, "בקידושין"ממילא במקום לכתוב  .'ו-כ ,'ב-את אות ה

  וקידושין חופה ידי על ישראל מקדש: "בנוסח הברכה שיש לומרש "ראהפ "פסק עהטור".  

 פי על אף ,"וקידושין חופה י"ע ישראל מקדש: "חותמים שאין ן"הרמב בשםכתב  ן"הרלעומת זאת 

 :ש לפי ,נוסחאות במקצת כתובנוסח זה ש

שהרי מברכים ברכה זו בשעת האירוסין . עכשיו נעשית שאינה החופהעצם  על לברך ראוי אין זה. 1

  .הנעשים לפני הקידושין

 נישואיןה עסקי בכל ה קידש את האדם"הקבש הפתיחה מעין הוא ,"ישראל מקדש"הנוסח של . 2

ולא להגביל , בלבד "ישראל מקדש"ב אלא לחתום אין לפיכך ,(ה ציווה אותנו גם על עריות"שהקב)

  . שראל בחופה וקידושיןה קידש את י"זאת רק בכך שהקב

 חותמים למעשה וכך ,"ישראל מקדש: "כתב שקבלה היא שיש לחתום את הברכה במילים האיי רבינו 

מקדש : "מוסיפים ואומרים שאתם זו ותוספת ,עכשיו ועד הראשונים חכמים מימות ישיבות בשתי

 בכך תלויה שראלי קדושת שאיןוזאת משום  ,זה גורע בערך הברכה -"י חופה וקידושין"עישראל 

  .אלא קדושת ישראל היא דבר עצמי שלא תלוי בדבר, י חופה וקידושין"שישראל מתקדשים ע

ולחתום ר , הקדום שהסכימו עליו הכול ולמנהגנו להלכה לחזורשטוב להם , על כן כתב רבנו האיי

 . 'על ידי חופה וקידושין'מבלי להוסיף ', מקדש ישראל'ב

 בכתב אך" וקידושין חופה ידי על ישראל מקדש" :שהנוסח הוא יוכותבהלכתב ף "הרישן כתב "הרמב 

כתב שכן עיקר לומר  ן"הרמבו', מקדש ישראל'אלא רק , "וקידושין חופה דייל ע" :ף לא גרס"הרי ידו

 .בלבד' מקדש ישראל': בנוסח הברכה

 . נוהגים כתב שכן י"בהו ,"ישראל מקדש: "שכתב שיש לחתום, ם"הרמבהיא נוסחת  כןכמו 

 והבדילנואלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ' ברוך אתה ה": גרס הברכה לתיבתח ם"הרמב 

  "(.וציוונו על העריות"לא כמו הגירסה של ) העריות מן

 :ל"ואמרו חז, "תהיו קדושים" :מה שכתבה התורה פ"וזה ע נכונהה כתב שזו הגירסה משנה המגיד

ועל כן המגיד משנה כתב שיש , ה הבדיל אותנו מן העריות"בכלומר שהק, "העריות מן פרושים הוו"

  . ם"לגרוס כגירסת הרמב

 הקשה ן"הר:  
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היכן מצאנו עוד ברכה כמו ברכת האירוסין שמברכים על כך שפרשנו  -ברכה על הימנעות מאיסור. א

ם ה אסר לנו לאכול איבר מן החי וע"והרי לא מצינו שמברכים ברכה על כך שהקב, מעשיית איסור

ה אסר לנו את "ואם כן כיצד אנו מברכים בברכת האירוסין שהקב, זאת התיר לנו את השחיטה

 ?הארוסות והתיר לנו את הנשואות

ה אסר את הארוסות והתיר "מדוע מאריכים בברכת האירוסין ואומרים שהקב -ברכה בנוסח ארוך. ב

במצוותיו  קידשנו אשרהעולם  אלוקינו מלך' ברוך אתה ה: "ולא מברכים פשוט בנוסח קצר, הנשואות

מצוות  ועל המילהמצוות  עלכמו  קצר במטבע הומצו כל על שמברכין כמו ,"הקידושין עלוציוונו 

  ?השחיטה

 

 

 ועל כן לא שייך לברך בשעת , ברור שברכת האירוסין היא לא ממש ברכת המצוות: ן"תירוץ הר

 משום ,"הקידושין במצוותיו וציוונו על קידשנו אלוקינו מלך העולם אשר' ברוך אתה ה" :הקידושין

 : הרי, ממילא. עשייתה וסופה באים כאחת איןש הומצו על מברכים איןשידוע ש

שהרי עוד צריך שהאישה תכנס לחופה בכדי שהיא , אין מצוות הנישואין נגמרת -בשעת הקידושין .1

 . תהיה אשתו

 כברהוא ש כיון ,חופההו דושיןקיה עלגם כן אי אפשר לברך  -בשעה שהאישה נכנסת לחופה. 2

  .ולא שייך לברך עתה על הקידושין, רב זמןאת האישה לפני  קידש

לא שייך שנתקן ברכה מיוחדת בפני עצמה למצב  -בשעה שעושים את הקידושין והחופה ביחד .3

אך אין לתקן ברכה , על החופה והקידושיןביחד אף שבאמת מעיקר הדין היה אפשרי לברך אז , שכזה

 . זמן לכל הושואחיד ו ברכהנוסח  שיהאוזאת בכדי , וחדתמי

 לא, שלא ניתן לברך על האירוסין ברכה ממש כמו ברכת המצוות כיוןכתב שן "הר ,לעיל פ האמור"ע 

 ישראל של קדושתן על בה לברך קנויתעל כן ו ,כלל ברכה בלאשל אירוסין  זו והומצ להוציאפ "עכ רצו

: זה מה שמברכיםו ,להם ובמותר להם באסור זיווגה בענין וקידשםעם ישראל ב בחר ה"שהקב והיינו

  ".העריות על צונוו"

 :לומר הוצרכו ,להינשא מותרותנשים הה הותרו בלבד אלו שבקידושין לומר השומע יטעה שלא כדיב

שהרי חכמים גזרו לא לבוא על הארוסה עד שהיא  ,151"תסור לא"ד בלאו "הארוסות את לנו ואסר"

   .וקידושין חופה ידי עלשניתן לשאת אותן  דהיינו ,היתירןגם את  הזכיריחד עם זאת ו ,תכנס לחופה

 ן"כעין מה שהקשה הר אלו קושיות כן גם הקשה ש"הרא,  

                                                           
151

 ְוָדַרְׁשתָ  ָהֵהם ַבָיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהשֵֹפט ְוֶאל ַהְלוִִים ֲהִניםַהכֹ ֶאל וָבאתָ ( ט) יז פרק דברים בספרכמו שנאמר  

 ַלֲעשֹות ְוָׁשַמְרתָ  ְיקָֹוק ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַההוא ַהָםקֹום ִמן ְלךָ  ַיִגידו ֲאֶׁשר ַהָדָבר ִפי ַעל ְוָעִשיתָ ( י) :ַהִםְׁשָפט ְדַבר ֵאת ְלךָ  ְוִהִגידו

 ַיִגידו ֲאֶׁשר ַהָדָבר ִמן ָתסּור לֹא ַתֲעֶשה ְלךָ  יֹאְמרו ֲאֶׁשר ַהִםְׁשָפט ְוַעל יֹורוךָ  ֲאֶׁשר ַהתֹוָרה ִפי ַעל( יא) :יֹורוךָ  רֲאׁשֶ  ְככֹל

 :וְשמֹאל ָיִמין ְלךָ 

 ימין על לך שאומר שכן וכל, ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין על לך אומר אפילו - ושמאל ימין ה"בד י"רש

 . שמאל שמאל ועל ימין
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 פריהה זאת משום שרק מעשה. שנראה לו לומר שברכה זו היא כלל איננה ברכת המצוות ותירץ

אלא ניתן , לשאת אישה בכדי לפרות ולרבות ממילא אין חובה. הוהמצו קיום בעצמו הוא עצם ורביה

וממילא ברור שאין , ורביה פריהנ תומצובה את  קייםהוא יכול לו ,פילגש י לקיחת"לקיים מצווה זו ע

  .אשה לקדש מחויב הוא

ואפילו לא על מי שנושא אישה על מנת לקיים מצוות , גם לא תיקנו ברכה על מצוות הנישואיןעל כן 

  .קידושין בלאאף  ורביה פריהה מצותאת  לקיים אפשרש כיון ,ורביה פריה

קידשנו  אשר ה"להקב שבח לתת נתקנההיא , כלומר. ברכת השבחהיא  קידושיןדברכת ה, ממילא

 אחתלקדש לנו  ולא, פ התורה"ע לנו המותרת אשה לקדש ונויווצ העמים מן להבדילנו במצוותיו וציוונו

  .האסורות העריות מן

 שלאבכדי  ,ארוסותלבוא אל  ואיסור ,וקידושין חופהי "לשאת אישה ע היתר כהברב הזכירוכמו כן 

 לומרבכדי  ,חופהאת עניין ה הזכירו לכך ,לו להתירה נתקנה קידושיןה של שהברכה לומר אדם יטעה

בברכת האירוסין את  הקדימו ולכך גם, הכלהלחתן את  המתרת היא חופהה ברכת וקאודלנו ש

 לנו התירה "שהקב לומר בכדי, "(י חופה וקידושין"מקדש ישראל ע: "אומריםשאנו ) לקידושין חופהה

 . הקידושין ברכת אחרבאה ש ,חופה י"ע הנשואות את

 וכו שכר או יין של כוס על את ברכת האירוסין להסדיר העם נהגוש ם"הרמבהביא בשם  הטור ב' .

שתיקנו לברך את הברכה  כיון שמה, את הברכה תמעכב כוסה שאין הוא פשוטכתב שהמגיד משנה 

 . בלבד מנהג אלא אינוזה , על כוס

 ואפילו ,לברכה יין צאומ לאהוא  אםש ,אירוסיןה ברכתלגבי  נסים רבינו בשם ב"ס בסימן כתבטור ה 

בגדר  אינה, על הכוס אירוסין ברכתשהחובה לברך  וזאת משום, כוס בלאיברך אותה  – שכר שם יש

 (. שלא כמו ברכת חתנים שחובה לברך על הכוס)יין טוב אלא זה רק ענ, מצווה מן המובחר

 כבר , לפני כן בירך ולא קידשהוא  ואם ,הקידושין קודםפסק שיש לברך את ברכת האירוסין ם "הרמב

 . ם"על הרמב חולקים שישכתב הטור  אך .הקידושין אחר יברך לא

  ת ברכת האירוסין לפני אביו שישנה מחלוקת בין הפוסקים האם יש לברך אש "הראכתב בשם הטור

 . או אחרי הקידושין

בהם את  שמזכירים לפי ,תוהמצו שכל ועוד: כתב שנפלה טעות בספרי הטור וכך יש לכתובי "הב

 אשר" :מברכים איןבברכת האירוסין  כאן אבל ,לעשייתן עובר עליהם מברכים גם, הוהמצו עשיית

 עובר לברך ךורצ אין גם, הוהמצו עשייתאת  יםמזכיר שאין וכיון ,"אשה לקדש וצונו במצותיו קדשנו

  .לעשייתן

רק במקרה שמזכירים את , שברכה על קיום המצווה צריכה להיות סמוכה למעשה המצווה, כלומר

  .  גם אין צורך לברך בסמוך לקיום המצווה, אך אם לא מזכירים את עשיית המצווה, עשיית המצווה

 אבל .הקידושין אחרלאת ברכת האירוסין  לברך תבוכת "תוספות והמרדכי בשם ר, מיימון הגהות 

 אחר מברךמי שו, הקידושין קודםשיש לברך את ברכת האירוסין  ף"הריפ "ע בתשובה כתב ש"הרא

  .ם"הרמב דעתהיא  שכן נתבאר כברהעיר שי "הב. הוא טועה -הקידושין

 וכן ,לנהוג למעשהכך יש , אחת לדעת מסכימים ש"והרא ם"והרמב ף"הריש כיוןוכתב שסיכם י "הב 

 . הקידושין קודםלברך  מצרים ומלכות ישראל ארץ בכל פשוט המנהג
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 זוהי  -ומי שמברך ברכת אירוסין בבית חתנים, הפסיד ברכה בלא המארס גאון שרירא רב כתב ג

 .כתבו שניתן לברך ברכת אירוסין עם ברכת נישואין ש"רבינו ניסים והראאך , ברכה שאינה צריכה

  לפני מי ששכח לברך ברכת אירוסין  דימהו יונה ר"ה נימוקיבכתב גם ש "והרא יסיםרבינו נכדעת

 זמן כל ,המזוןשסיים לאכול את  אחראף  ברךול רוזיכול לחש ,אכילתו אחר בירך שלא למי הקידושין

מאז  מרובה זמן שעבר פי על אףש, כמו כן הדין הוא בברכת האירוסין. ושבמעי המאכל נתעכל שלא

. מברך הוא -לאיש להינשא מתירהה ה הפעולהנגמר שלא זמן כלבכל זאת  ,ת האירוסיןשעשו כבר א

   .הנישואין בשעתאף  הברכה ניתן לברך את חופהה י"ע אלא נגמר ההיתר שאין כיון ממילא

 לחזור נהגובכל זאת , אף אם מדובר שאדם אירס אישה לפני זמן רבש בתשובהכתב  ש"הריב 

משום שאם היו מברכים בתחילה בלי , עושים הם יפהש כתב ש"ריבוה, אותה תחת החופה ולקדש

ועל כן נהגו בחופה לחזור ולקדש בברכה , לבטלה כברכהלקדש את האישה הדבר היה נראה 

 . שהתחייב בה מחמת הקידושין הראשונים

ומי שמברך אותה שנית , אין לברך שנית את ברכת האירוסין ש"ם והרא"הרמבהביא שלדעת י "הב

 . ו ברכה לבטלההרי ז

 עלאישה  שהמקדש נוהגיםהיו ש ל"זצ אפרים וידאל רבי החכם כמו כאלו ראההוא ש כתב ש"הריב 

 ולא ',מצווה בו יותר מבשלוחו'כיון ש, נישואיןה בשעת את האישה עצמוב הוא ומקדש חוזר ,שליח ידי

ואז היו  ממנו טועמיםהיו ש היין על רקאלא  ,בפעם השנייה אירוסיןה בברכת ם שמייםש מזכירים היו

 על וצונו במצותיו קידשנו אשר אלוקינו מלך העולם השם אתה ברוך" :יםאומרהיו ו ,מברכים עליו

, זה על מלעיג היה הכהן פ"הר ר"שמו כתב ש"הריב אבל ,נ"הר פ"ע כן נהגו בברצלונה. 'וכו העריות

  .יםישמ בשם לברך י אפשרשא אחר ,פעם שנית לברךיש  תועלת מה :והיה אומר

 הביא שישנה מחלוקת בפוסקים האם ניתן לברך את ברכת האירוסין רק אם יש עשרה  הטור ד

חייבים עשרה בכדי לברך  ש"רב האי והראואילו לדעת , אין חייבים עשרה הנגיד ש"רלדעת . זכרים

 . את ברכת האירוסין

 לדעת , מת זאתועל. ניתן לברך את ברכת האירוסין רק בעשרהרב אחאי גאון כתב שלדעת ש "הרא

הזכירה צורך  לאכיון שהגמרא  ,בלבד חתנים לברכת אלא עשרה זכרים צריך אין הנגיד ש"הר

ואם , שני עדים בפני קידושיןידוע שניתן לעשות  הרי כמו כן. אך לא בברכת האירוסין, בעשרה רק בה

 !?שיהיו עשרה בברכת האירוסין מצריך אתהכן כיצד 

 זאת . שניתן לברך את ברכת האירוסין רק בעשרה אחאי רב דברילומר כלו  נראהשכתב ש "הרא

כך גם יש לקדש , שכמו שהוא קידש את רות בנוכחות עשרה זכרים מבועזמשום שהגמרא לומדת 

  .בעשרה אירוסין ברכת גםשם  עשה בועזברור ש הרי, ממילא. אישה בעשרה

: חתנים בעשרה ממה שנאמרלפי הלימוד השני האומר שלמדנו שיש צורך לברך ברכת , כמו כן

וממילא גם את ברכת האירוסין כלומר שעל דבר שעוסק בענייני מקור יש צורך בעשרה  ,"מקהלות"

ש נגיד לא שייך עסקי מקור אלא רק "אולם לדעת ר) שעוסקת בענייני מקור יש צורך לברך בעשרה

אישה בנוכחות שני באמת די לקדש , ממילא. (א"כלשון הריטב 152בנישואין שעל ידם ניתן לבעול

 .  אך לעצם הברכה יש צורך בנוכחות של עשרה, עדים

 

                                                           
152
 השיטה מקובצת כתב שכן כתבו תלמידי רבינו יונה  
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   :מב סימן טור

 אין היא מקודשת -אם קידשו אישה בעל כורחה, על כן. לא ניתן לקדש אישה בעל כורחה . 

 חייב שאתה מנה לי תן' :לראובן שאמרה לאהנשאל על מקרה בו היה מסופר על אישה בשם  ש"ראה 

 'לי מקודשת את הרי' :לה אמר ,לידה וכשנתנם ,פשיטים מטבעות 3 לידה נתןעל כן ראובן ו ',לי

שהעדיו  עדיםהיו ו ',לך קדשהתל רוצה איני' :ואמרה המעותאת  השליכההיא , זאת שמעהלאה וכש

 על המקרה 

 גטלקבל  צריכהמקודשת וממילא היא גם לא  איננהולאה , שום חשש כאן שאין השיבש "הרא

 . כיון שלא ניתן לקדש אישה בעל כורחה, ןמראוב

 הרי היא  -ואותו  האיש קידש אותה, כתב שאיש שאנסו אותו שיקדש אישה בעל כורחו ל"ז ם"הרמב

האישה שהוא קידש ש כתבף "הריאבל . כיון שאצל גבר הקידושין חלים אף בעל כורחו, מקודשת

 . העיטור בעל כ"וכ, שהכיון שלא ניתן לאנוס איש לקדש אי, מקודשת איננה -באונס

  זאת . אין האישה מקודשת -אחד עד בפניאם הוא קידש  ואפילו ,עדיםבפני  שלאמי שמקדש אישה

בכל זאת לא מועיל קידושין ללא נוכחות של שני , שם התקדשו זה לזו מודיםאם האיש והאישה  אפילו

 . עדים

  חוששים שמא היא  בכל זאת ,תב שאם איש קידש אישה שלא בפני שני עדיםכ המצות בספראולם

 . וממילא היא צריכה לקבל ממנו גט מקודשת לו

  הרי היא  -("העדים שלי)עדי  אתם" :להם אמר לא לו אם הואאפי ,עדים בפניאישה  דשיקאם איש

  .מקודשת לו כהלכה

  כיון שהם לא , אין האישה מקודשת -דאורייתאמ עדות פסולימי שמקדש אישה בנוכחות עדים שהם

  .ם כעדים שיכולים להעיד על הקידושיןנחשבי

 ם מן פסולי ספק שהם בעדים או דרבנןרק מ עדות פסוליכתב שאם איש קידש אישה בפני  ם"הרמב 

 .לשאת אותה לאישה חובה עליו לחזור ולקדש אותה שנית בפני עדים כשרים רוצההוא  אם ,תורהה



199 
 

בכך שהוא קידש  כפרההאישה  אם לוואפי ,מספק גט צריכהשאת אותה היא ל רוצה לאהוא  אםלם וא

 . גטלה  לתת אותו כופים -'קדשתני לא' :אומרתוהיא  ,אותה

 

 

 

 

 

 

 

 

  :מב סימן יוסף בית

  שניתן לקדש אישה רק ברצונה, בקידושיןהגמרא " פסק עהטור . 

  אין היא מקודשת -פסק שמי שקידש אישה בעל כורחההטור . 

אישה שאנסו אתה בעל : אמימרהאומרת בשם תרא בבא בלכך הוא במסכת  שהמקורהביא י "הב

וכמו , (ם"רשב) ישה נקנית כמו מכרמימר סובר שאמשום שא. הרי היא מקודשת -כורחה להתקדש

הרי  -כך גם אישה שהכריחו אותה להתקדש, המכר קיים -אם הכריחו אדם למכור שדה בעל כורחוש

 . היא מקודשת

נכון שבמכר מועיל קניין . אין לדמות אישה למכר. ודשתאין היא מק: חלק וסבר מר בר רב אשיאולם 

כמו שאתה עשית שלא כהוגן : שחכמים אומרים לו, זאת משום. אבל אין זה מועיל אצל אישה, באונס

ידוע . כך גם אנו נעשה שלא כהוגן ונפקיע כאן את הקידושין, בכך שרצית לקדש אישה בעל כורחה

', שב ואל תעשה'אך חכמים יכולים לעקור דבר מן התורה ב, שמדאורייתא הקידושין חלים אף באונס

אותו הכסף , ממילא. ועל כן הם יכולים להפקיע את הקידושין כאן מאותו אדם שעשה שלא כהוגן

כל זאת בהתבסס על כך . שהאיש נתן לאישה בקידושיה אינו נחשב ככסף קידושין אלא כמתנה

אין  -ומי שעובר עליהם, התקנות של החכמים דהיינו כמו, "כדת משה וישראל"שאדם מקדש אישה 

 .  הקידושין חלים

 ף"הרי, מכל מקום, וסובר שחלים הקידושין אפילו בעל כורחה של האישה, למרות שאמימר חולק שם

 . שלא חלים קידושין בעל כורחה של האישה אשי רבכפסקו שהלכה ם "והרמב ש"הרא

ה בו עדים ראו שאיש אחד דיבר עם אישה על שהיה מקרבשם תשובות רבינו גרשון הביא המרדכי 

משום שכשהיא , הרי היא מקודשת -ונתן לה טבעת לשם קידושין, עסקי קידושין ואז לקח את ידה

אף שהיא , וממילא היא גילתה דעתה שהיא חפצה בקידושין, היא לא זרקה אותו, קיבלה את הכסף

 . לא אמרה כן בפה במפורש

  שהדין הוא שאין היא , מקרה בו אדם נתן לאישה כסף בעל כורחהשהיה ש "הראהביא תשובת הטור

 . מקודשת
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 מקרה  ת מיימוניותתשובוב המובא (א' סי) נשים ספר שבסוף מ"מהר בתשובתכתב שכן כתב י "הב

ועל כן  ,היא התנגדה לקידושיןו ,חיקה לתוך הקידושין טבעתאת  לה וזרק ,לאהאת  קידש ראובן בו

 דיבור כדי תוךוהיא עשתה זאת בזמן של  ,ממנה הקידושיןאת  להשליך י בכד בגדיהאת  נענעההיא 

 . מרגע זריקת הקידושין לחיקה

 זרקאם הוא  אפילועל כן  ,שלה איננה שםאותה  קידשהוא ש חצראותה ש כיוןש ,ודאי נראהוכתב ש

מסכת ב ששנינוכמו  ,מקודשת אינה -היא, הקרובות לה אמותיה 4השטח של  תוךב הקידושיןאת  לה

 אם אך, אין היא מקודשת -האומרת שאם אדם השליך את הגט לאישה כשהיא עדיין ברשותו גיטין

 שראו פי על אףוזאת  ,מגורשתהרי היא  - 154קלתה לתוך או 153חיקה לתוך הוא זרק לה את הגט

  .מעליה הקידושין טבעתאת  להשליךבכדי  בגדיהאת  נענעההיא ש העדים

 קידושיןדין במסכת ל, במסכת גיטין' זרק לתוך קלתה'הדין של  את לדמותו איןם ש"וכתב המהר

והיא לא הסכימה ונטלה את הכסף , התקדשי לי במנה כסף זה: האומר שאם אדם אמר לאישה

 . 155איננה מגורשת -שהיא, וזרקה אותו לים או לאש או לכל מקום שבו הכסף יאבד

הרי היא , או למקום בו הכסף אבדהגמרא שם בתחילה סברה לומר שאם היא זרקה את הכסף לים 

וכל מה שהיא זרקה את הכסף למקום האבד זה בכדי , מקודשת לו כיון שהיא רוצה להתקדש לו

למסקנה . כשהוא יראה שהיא זורקת את הכסף בפניו, לבדוק את האיש האם הוא בטבעו אדם כעסן

והיא , אין זה בעיה, ואף שהיא זרקה את הכסף למקום האבד, הגמרא מבינה שאין היא מקודשת לו

, שהרי היא כלל לא אמרה לו שהיא רוצה להתקדש לו, תשלם על הכסף אך היא לא תתקדש לו בכך

 . וממילא אין היא מקודשת

 וגם ,"וקדשני בוא ,פלוני: "שם מדובר במקרה שהעדים שמעו מתחילה שהאישה אמרה לאיש, אולם 

היא ו "אעשה וכן ,לקדשה ממני ביקשה פלונית" :כולם בפני אמרהאיש כש הקידושין בשעת שוב

 -כ כשהוא זרק את הטבעת לתוך חיקה"שאח גב על אף, על כן, לעומתו ולא מחיתה בדבר שתקה

אנו חוששים שמא מתחילה היא קיבלה את הטבעת בשעת הקידושין , מכל מקום, היא זרקה אותה

 . הכ היא חזרה ב"כ זה בגלל שרק אח"ומה שהיא זרקה את הכסף אח, ברצונה

 בכל זאת אנו , את הטבעת התלקבל דיבור כדי תוךשהיא זרקה את הטבעת בזמן של  גב על אף

', איש אשת'הידועה שתמיד נוקטים בדינה של  החומרה משוםחוששים בדבר לומר שהיא מקודשת 

 כמו ששנינו בגמרא, לא ניתן לחזור -דיבור כדי תוךשבקידושין אף ב וממילא אנו מחמירים לומר

                                                           
153
 יש כאלו המפרשים שהוא זרק לה על גבי בגדיה הנגררים על הארץ  

154
 . והן היו מניחות אותו על הראש, הוא סל שבו הנשים היו מניחות את כלי הטוויה שלהן 

155
משמעותו שהאישה ' נטלתו'והרי לשון , ה את הכסף בתוך כדי דיבורהקשה וכי מה זה מועיל שהיא זרק המקנה 

 ? ואם כן כיצד היא כבר יכולה לחזור בה אם היא כבר נטלה את הכסף מרצון, נטלה את הכסף מרצונה

, זה רק במקרה שהאישה לא עושה מעשה, ל בגמרא שלא מועילה חזרה תוך כדי דיבור בקידושין"שאף שקיי תירץו

אך במקרה שהיא , והרי היא מקודשת, איננו מועיל -א אומרת שהיא רוצה לחזור בה מן הקידושיןועל כן זה שהי

מעשה לקיחת , כלומר, "מעשה ומבטל מעשה"הרי יש כאן , והיא משליכה את הכסף למקום האבד מעשהעושה גם 

  . ן של תוך כדי דיבורועל כן מועילה חזרה בה מן הקידושין בזמ, י מעשה זריקת הכסף למקום אבד"הכסף מתבטל ע
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קידש אישה , עבד עבודה זרה, ו גידף"שרוצה לחזור בו לאחר שהוא ח שאדם, ובבא בתראבנדרים 

 . 156אין זה מועיל ולא ניתן לחזור בו -או גרש אישה

 ומעולם היא לא התכוונה באמת , ל שהיא עשתה הכול בצחוק"אפילו אם האישה אומרת במקרה הנ

דברים 'אומרת הרי זה רק בגדר של כיון שכל מה שהיא , הרי היא מקודשת בכל זאת -להתקדש לו

וממילא המעשה מוכיח שהיא , ואין אנו מאמינים לה' אינם דברים -דברים שבלב'וידוע ש', שבלב

  .התקדשה לו

 כל העולם עד על הדבר משום שדבר רגיל הוא וסתם )' אנן סהדי'אף שניתן לומר שיש כאן חזקה ש

שהיא לא התכוונה אלא ( ד שלא הוכח אחרתוכיון שכך הדבר חזק ואמיתי כל עו, עולם נוהג כך

שיש   קידושיןזאת משום שבעניין . בכל זאת אנו מחמירים בדבר, להתלוצץ באדם שרצה לקדש אותה

אלא רק  בלבה היה לאש לומר דעתה אומדן על נסמוך לא -איש אשת חומרתה של איסור משוםבו 

והרי ייתכן שבאמת היא כן , אחר בלא גטכיון שאם נאמין לה הרי אנו נתיר אותה להינשא ל, להתלוצץ

שהרי היא עדיין אשת , התכוונה להתקשד בשעת הקידושין וממילא היא לא יכולה להינשא לאחר

  .איש

 שאף שאין כאן דיבור האומר לנו כן במפורש, כלומר" )דעת המוכח אומדן"אין לומר שיש כאן , כמו כן ,

שהיא לא התכוונה  (אים בה שכך מוכרח להיותאך כל האווירה והסביבה אומרת לנו על פי הממצ

כיון שידוע שהאישה מאוד חפצה , כיון שידוע שאישה נוח לה להתחתן בכל מקרה, להתקדש לו

כיון שהיא מאוד , אף שמתחילה לא היה בדעתה כן, ועל כן ייתכן שהיא הסכימה להינשא לו, להינשא

 . חפצה בעצם הנישואין

  שהעידו על המקרה עדיםשל ה העדויות בכתבדקדק  אמנםוא שה ת מיימוניותתשובובעוד כתב, 

ממילא יש ספק האם . הטבעת הגיעה לתוך חיקה של האישה אםה ראו לא שהעדים בו וכתוב

 . ולא ידוע האם היא התקדשה בכלל, הטבעת הגיעה לרשותה של האישה

 נפלההטבעת שר בירוב יודעת האישהאם  ואפילו ,גט צריכה נהנאי לו שהיא נראהכתב ש זה לפי

ובמקום , לרשותה טבעת הקידושין הגיעהבכל זאת אנו צריכים עדים שיעידו על כך ש ,חיקה לתוך

ואחד מהם אומר שהטבעת נפלה יותר  ,כך שאחד אומר שהטבעת נפלה בקירוב לה, שיש שני עדים

 . הרי היא ספק מקודשת -קרוב לאיש

 מקודשת אינה היא -לידההגיעה  הקידושין אם מדובר שאין אפילו עד אחד שראה שטבעת, כמו כן

וממילא היא הייתה אמורה , בחיקה הטבעת שנפלה מודה בעצמה שהיא פי על אף ,מדרבנן אפילו

אם  אפילו ,לקידושיו חוששין אין -אחד בעד מקדששמי  קידושיןכמו ששנינו במסכת .להיות מקודשת

 . שין אלא בנוכחות שני עדיםכיון שאין קידו, האיש והאישה מודים שהם התקדשו זה לזה

ולא להחמיר , צריכה גט איננהלומר שלמעשה היא  ובעיני טובש ת מיימוניותתשובובכתב  בסוףל

ובתור נקמה הוא לא ייתן לה גט בכדי שהיא , שמא המקדש יכעס על זה שהיא לא מקודשת לו, בדבר

על כן הוא פסק . כל ימי חייהונמצאת זאת האישה עגונה , או שהוא יברח למקום רחוק, תישאר עגונה

                                                           
156

 לא אותם עושה כשאדם האי כולי חמירי דלא מילי דבשאר בעיני ונראה: "במסכת נדרים ן"הרכתב , בטעם הדבר 

 אותם עושה אדם אין האי כולי דחמירי כיון הני אבל דבור כדי תוך בו לחזור שיכול דעתו אלא עושה הוא דעתו בגמר

  מהני לא דבור כדי תוך' יאפ חזרה הכי ומשום גמורה בהסכמה אלא

 הוא תקנתא דמי כדבור דבור כדי דתוך ל"ז ת"ר בשם שכתב נוחלין יש בפרק ל"ז נחמן בר משה לרבינו וראיתי

 ניחא ולא מהני בר מילי בכל מדותיהן והשוו שלום לו ליתן שיוכל רבו בו ופגע מקח הלוקח תלמיד משום רבנן דתקון

 ."כדאמרן ודאי אלא !?בנדרים עשה בקום לעולם תורהה מן דבר לעקור מתנין ד"ב וכי ,לי
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כאמור בגלל שהעדים לא ראו שהיא קיבלה את ) והיא מותרת להתחתן, שלמעשה אין היא צריכה גט

  .(וממילא ייתכן שכלל לא היה כאן מעשה של קידושין, טבעת הקידושין

 כתב  משנה המגיד. הרי היא מקודשת -כתב שאיש שהכריחו אותו לקדש אישהם "הטור בשם הרמב

רק במקרה שאנסו את האישה להתקדש לאיש , עם הוא משום שחכמים הפקיעו את הקידושיןשהט

הרי שהיה יכול להיות , משום שאם היינו אומרים שאישה מתקדשת אף בעל כורחה, בעל כורחה

ונמצאת , והיא לא תוכל להתגרש ממנו אלא ברצון בעלה, מקרה בו אדם יקדש אישה כנגד רצונה

 . שהיא כלואה תחתיו

, 157הרי הוא יכול לגרש אותה בעל כורחה, איש שהכריחו אותו לקדש אישה בעל כורחה, לעומת זאת

 . הוא יוכל לגרש אותה, שהרי אם הוא לא ירצה למעשה לחיות עימה, ועל כן היא מקודשת לו

 וסבר שגם את האיש לא ניתן לכוף ולקדש  בזה נחלק העיטור בעל הרבעוד כתב המגיד משנה ש

שניתן לכוף אדם לקדש אישה בעל  ם"הרמב כדברי 158א"הרשב הכריע וכבר ,רחואישה בעל כו

 . כורחו

צה בכך רק באם הוא יאמר שהוא רו, כורחו כתב שניתן לכוף אדם לקדש אישה בעלד "הראבאולם 

 . אין היא מקודשת -בלי שהוא יאמר במפורש שהוא חפץ לקדשה אולם, "(רוצה אני)"

 שמכרמי שוכמו , שנראה לו לומר שקידושין הרי הם כדין מכר, ד"על דברי הראבכתב המגיד משנה 

כקניית אישה , קונהכך קל וחומר שבמקרה שהוא , (ם"כן פסק הרמב) המכר קיים -דבר באונס

 . שהמכר קיים

ל שהרי זה מכר אף אם הוא "שהרי אם במכר קיי, בקידושין' רוצה אני'מוכח שאין צורך שהוא יאמר 

 . 'רוצה אני'מקדש אותה בלי לומר אף שהוא , הרי היא מקודשת לו -ידושיןכך בק, מוכר בשתיקה

ד מודה שאדם שמוכר "וגם הראב, ם בהלכות מכירה"ד בעצמו לא השיג על הרמב"הרי הראב, כמו כן

  . 'רוצה אני למכור'אף שהוא לא אמר , הרי זה מכר -באונס

  ף ובעל "הריאך לדעת , היא מקודשתהרי  -איש שקידש אישה בעל כורחום "הרמבכתב שלפי הטור

  .אין היא מקודשת -העיטור

 ַאֵחר ְלִאיׁש ְוָהְיָתה ְוָהְלָכה ִמֵביתֹו וְָיְצָאה" שנאמר ,לרצונה אלא מתקדשת האשה איןש כתב ג"סמה." 

 בעל שהיא והמקדש ,(מרצונה -"והלכה)" מדעתה מתקדשתרק האישה שהיא  המקרא משמעות

זאת אמנם . תמקודש היא הרי -קדשל שאנסו אותו בעל כורחו האיש אבל ,מקודשתאין היא  -רחהוכ

 אינההיא  -גם באיש שאנסו אותו לקדש אישה בעל כורחה, אשי רב בר מר יאך לפ ,אמימרפי ל

וממילא בין באיש ובין , כמר בר רב אשיפסקו  הגאוניםשג כתב "הסמ .(י"ם ור"רשב) מקודשת

  .באישה אין הקידושין חלים באונס
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 -אך מדין תורה, אך זה רק משום תקנתו של רבינו גרשום, אף שידוע שלמעשה לא מגרשים אישה בעל כורחה 

 . אדם יכול לגרש אישה בעל כורחה

158
 בעל והרב ,קדושין קדושיו ל"ז ם"הרמב כתב לקדש שאנסוהו והאיש" :ב עמוד ב דף קידושין מסכת א"הרשב 

 גמר' אונסי אגב דאי ם"הרמב דברי ונראין אמרו לא וקני תלוה אמרו וזבין דתלוה קדושין קדושיו שאין כתב העיטור

 ."וקני דגמר שכן כל וזבין
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 כיצד הוא פירש את הסוגיא בבבא בתרא כך שהיא מדברת גם ג "סמהעל  תמה מיימון הגהותב

שהרי בגמרא משמע שמדובר שהאיש , במציאות שהכריחו את האיש לקדש את האישה בעל כורחה

עשה ( 'היא'ולא ) הואועל כן הגמרא אמרה ש, ואת האישה אנסו להתקדש בעל כורחה, קידש מרצונו

שמדובר שאנסו את  ם"והרשב י"רירשו פ כן. ן חכמים הפקיעו את הקידושין שלוועל כ, שלא כהוגן

ג "שאז לפי הסמ, ג פירש שמדובר אף על האיש"ואם כן לא ברור מדוע הסמ, האישה ולא את האיש

 .אין היא מקודשת -מר בר רב אשי אומר שאף איש שאנסו אותו לקדש אישה בעל כורחה

 כיון שהוא ,שזה לא יכול להיות אמרוהעדים ואישה  קידש טוען שהואש מיכתב ש צמח בר ש"הר 

. והוא לא יכול לומר לה לשון של קידושין, מדבר נונאיכיון שידוע שאדם ישן  ,אין היא מקודשת -ישן

הרי היא  -"(תיר ולא תיר נים ולא נים: "כלשון הגמרא) אולם אם מדובר שהוא היה מנומנם

 . 159מקודשת

 אם  אפילו ,קידושין אינם -אחד עד בפני ואפילו ,בעדים שלאאיששה  שמקדפסק שמי שהטור  (א) ב

  .כי לא מועילים קידושין שלא בנוכחות עדים, שהם התקדשו זה לזה מודיםהאיש והאישה 

 אין -אחד בעדאישה  מקדששמי ש :שמואל בשם נחמן רב אמרשם קידושין לכך הוא במסכת המקור 

: כמו כן אמרו שם בשם רב. ישה מודים שהם התקדשו זה לזהאם האיש והא אפילו ,לקידושיו חוששין

, לקידושיו חוששין אין - אחד בעד המקדש: רב משמו של מרתא בר שמואל בר יצחק רב שאמר

 .מודים שניהם ואפילו

 ג"סמאמנם ה .ם"הרמבו, ש"הרא, ף"הרי פסקו, כדעה זו שלא ניתן לקדש בלא נוכחות שני עדים 

והגמרא אומרת שזוהי , במסכת קידושין הגמרא שואלת מה המסקנה יאהסוג בסוףשם שאומנם  כתב

  : שו רק בפני עד אחדשקידמחלוקת האם יש לחוש לקידושין במקרה 

  כלל ואין היא מקודשת, חוששין אין :אמר כהנא רב

  .שמא היא מקודשת בכך חוששין :אמר פפא רב

וכן פסק שיש לחוש , ש לקידושיןוממילא יש להחמיר ולחו, בגמרא הלכה נפסק לאכתב ש ג"הסמ

 . בעל ספר היראים אליעזר ר"הלקידושין 

 בכל זאת , כתב שיש לחוש לקידושין שנעשו בפני עד אחדש ג"סמה דבריפי ל אפילוכתב שץ "התשב

 .מועילה נשים עדותמשום שאין אנו חוששים לומר ש, קידושין שנעשו בפני נשיםלברור שאין לחוש 

מצב שהאיש והאישה מודים שהם ב אלא החושש חשש לא אחד עדבפני קידושין שנעשו ב אפילו

אבל אם יש מצב שאחד מהם טוען שהוא לא התקדש לשני והוא מכחיש את הצד , התקדשו זה לזה

 (. א"הרשבכ "וכ)אין הם מקודשים  -השני

 שיש לחוש לקידושים שנעשו פפא כרב סקהוא פש בזה נכונים ג"סמה דברי שאיןכתב עוד ץ "התשב 

 על לסמוך רוצה שהיה התלמידים מן לאחדבלשון תוכחה  א"הרשבכתב  מו כןכ. בפני עד אחד

 האחרונים וכל הגאונים וכל ם"הרמב, ף"הרי, וכי אתה שונה מבעל הלכות גדולות: בזה ג"סמה

ורוצה לחוש  אלו מכל יותר עצמך על מחמיר שאתה, שפסקו שלא מועילים קידושין בפני עד אחד

  !?י עד אחדלקידושין בפנ
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 מכתב תשובות ש"הרשב ת"שו -ת שלו"כמו כן הביא זאת בנו בשו. א"ד ע"יסוד לדין זה נמצא במסכת יבמות נ 

 "קיימין מעשיו תיר ולא תיר נים ולא נים ואי, מדבר אינו שהישן כלום אינו שינה נסאו ולענין" :יח סימן יד
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 אין -אחד בעד שהמקדש לומר, ג"סמה מלבד ,לדעה אחת הפוסקים כל שווש ק"מהריה כתבכן  וכמ 

 . בדבר מודיםאם האיש והאישה  אפילו ,לקידושיו חוששין

 מכל ,במצב שהיו קידושין בפני עד אחד להחמיר ישש ם"ראה בשם והמרדכי ג"סמה שכתב פ"ע אף

בעצמו  פוסק, ומחמיר הרבה בהלכותיו, ל"יותר ביחס לפוסקים הנשהוא אחרון  ק"סמהמצינו ש מקום

  .מודים שניהםאם  אפילו ,לקידושין שנעשו בפני עד אחד חוששין איןש

 אך , שיש לחוש בקידושין שנעשו בפני עד אחד להחמיר נוטה הדשן תרומתכתב שכמו כן ץ "התשב

 .חלק עליו וכתב שאין לחוש לכךץ "תשבה

  עד אחד מעיד שהקידושין נעשו , קרה בו היו במעשה הקידושין שני עדיםשבמ כתבתרומת הדשן

יש לחוש ועל כן , ואילו העד השני מכחיש ואומר שהוא לא ראה את הקידושין, בפניו ובפני חבירו

  .א"הרשבוכן נראה שאין כן דעת , כתב שלא נראה לו לומר כןי "הבאולם , לקידושין

 שמועיל עד אחד כשהוא מעיד שהמעשה היה )את סברתו  בעצמו סתר תרומת הדשןהעיר שהי "הב

 . בהמשך דבריו( בפני שני עדים

 פ "חוששים לקידושין ע אין -אחד עדפני באישה  מקדששמי ש בתשובה כתב ם מרוטנבורג"המהר

, מלהינשא לכהן פוסל אותה אתה נמצאכי אז , מספק לחומרא גטאל לנו לומר שנצריך אותה . הגמרא

 . 'גרושה'ין של שהרי יהיה לה ד

 ושוברו קול'שהרי זה , כמו כן אין לחוש בדבר אם יצא עליה קול שהיא התקדשה לאיש בפני עד אחד

כ נודע "ואח, אם יצא עליה מתחילה קול שהיא התקדשה קידושין גמורים בפני שני עדים אבל ',עמו

אבי העזרי אמנם . גט היא צריכה -אם לא מבטלים את הקול , שהקידושין הללו היא רק בפני עד אחד

 . וממילא אין היא צריכה גט, כתב שמבטלים את הקול בעקבות הידיעה החדשה

 בפונדק עמו לנהכ היא "אחו אשתו את רשיגבו אדם גיטין המקרה במסכת  גבילכתב  א"הרשבד -ג 

, ויש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל האם אנו חוששים שהוא בא עליה לשם קידושין ,(בית מלון)

אבל אם מדובר שהם התייחדו רק , ושני העדים היו ביחד, מדובר במצב שהם התייחדו בפני שני עדים

 . אין כאן חשש קידושין כלל -בפני עד אחד

. אין כאן חשש קידושין -ובפני עד אחד בערב, אם מדובר שהם התייחדו בפני עד אחד בבוקר, כמו כן

כיון שמי , אין כאן חשש לומר שהיא מקודשת -לשם קידושיןזאת משום שאפילו אם הוא בא עליה 

 . אין כאן חשש קידושין -שמקדש אישה בפני עד אחד

 אם מדובר שראו , ם בעלה לשעברע שנתייחדהמובא מקרה בו ראו אישה  גיטיןעל מסכת  תוספתאב

 : אותה

 היא צריכה ממנו גט שני  -שני עדים. א

 אין היא צריכה גט  -עד אחד. ב

שאל את החכמים מה הדין במקרה שעד אחד ראה אותה בבוקר ושני  תדאי בן אלעזר' מובא שר

 . צריכה גט שני איננהואמרו לו שהיא , בערב

ששני העדים צריכים  שכתב ם"הרמב מדברי נראה וכן ,ש"והרא ף"הריהזו כתבו  התוספתאאת 

 . לראות את המעשה כאחד



215 
 

 את ראההמקדש ש כגוןב ן רקשמסתבר לומר שחלים הקידושי בגיטיןשם  א"הרשבכתב  עוד 

אין היא צריכה ממנו  -אך הוא לא ראה אותם החלון מן את המקדש ראושני עדים  אם אבל ,העדים

האיש ש פי על אף ,עדים בפני שלא עצמו לבין בינואישה  מקדשמי שש יודע שאדם לפיוזאת , גט

אשתו לשעבר בפונדק במקרה בו אדם בא על , ממילא .מקודשתאין היא  -שהתקדשו מודיםוהאישה 

כן כתב , א"כסברת הרשב. אלא זאת הייתה סתם בעילת זנות, מוכח שהוא לא בא עליה לשם קידושין

   . ש"והריב, והמגיד משנה, ן"רבשמו ה

 כתב  ש"הריב ו"רס בסימן. אינם מועילים -כאמור כתב גם כן שקידושין שלא בפני שני עדים ש"הריב

את  ראומקום המסתור הם ומ, שהמקדש הסתיר אותם בחדר אפלעל כך  שהעידו עדים מקרה בו היו

שם את  ראתה לא שהישהא כיוןש כתב ש"הריב .שהמקדש קידש את האישה, הקידושין מעשה

 עדים במקום שיש רואה אינהכיון שבכל מצב בו האישה  ,אין לחוש לקידושין -קידושין בשעת עדיםה

  .קידושין לשם' קיבלה את הטבעת וכדו אשהילומר  ראיה אין ,שיעידו על מעשה הקידושין

היא ש אין ראייה לומר ,קידושין בתורת את הטבעת מקבלת שהיא מפיה שמעו אם אף, כמו כן

 סבורההיא ש מפניוכל מה שהיא אמרה למקדש שהיא מוכנה להתקדש לו זה רק  ,בקידושין יתנתרצ

  . לקידושיו חוששין אין ,עדים בלא שהמקדש ויודעת ,עדים שם שאין

 על מה שהגמרא אומרת שבמעשה הקידושין אדם לא צריך בסתמא לייחד  בקידושיןכתב  א"הרשב

עם זאת . מועיל -אלא כל מעשה של קידושין שהיה בפני שני עדים', אתם עדיי': את עדיו ולומר להם

כך שהיא לא ראתה אותם בשעת , שאם המקדש הסתיר לאישה עדים מאחורי הגדר, א"כתב הרשב

זאת משום שייתכן לומר שאם היא הייתה רואה את העדים היא לא . אין היא מקודשת -ןהקידושי

, מה שמצינו שהיא הייתה מוכנה להתקדש כשהיא לא ראתה את העדים. הייתה מוכנה להתקדש לו

שהרי אי , ועל כן היא סברה שאין כאן חשש של קידושין, זה דווקא משום שהיא לא ראתה את העדים

 .  וממילא היא רק התכוונה לצחק בו, א בפני שני עדיםאפשר להתקדש של

 ,הללו א"הרשב דברי על מקום בעוד כתבש "הריב, כמו כן. ל"ז האחרונים הסכימו כןכתב שש "הריב

 .אחריו הבאים המפרשים כל א"לדבריו של הרשב שהודו

 אמר ראובןש ושמעו ,אחד ביתשל  גדר אחורימ עומדים שהיו על שני אנשים בתשובה כתב א"הרשב 

 האתרוגאת  ראולא  אפילווכמו כן הם  ,ממש נתינהאת ה ראו לא אבל ,"באתרוג לי התקדשי" :ללאה

 . ואין היא מקודשת, אין כאן חשש קידושין כלל: הדין, כ ברשותה לאחר גמר הקידושין"אח

 עדותל צריכיםבקידושין כיון שאנו  ,קידושין לשםהיא לקחה את האתרוג ש מודה היאאם  אפילוזאת 

  .של שני העדים ממש ראייה

 שבכותל בחור ידהאת  הכניסההיא שעליה  שהעידו אשההייתה  כתב על מקרה בו א"הרשבכמו כן 

 ,בהן וקידשה בידה מעות המקדש ונתן ,שם עומדים והעדים שהמקדש מקום ובין בינה החוצץ

יכלה לשמוע את המקדש  כיון שאין מצב שהיא, וכתב שאין שם חשש קידושין בדבר האריךא "הרשבו

 ". הרי את מקודשת לי: "אומר לה

, העדים לא יכלו טכנית לראות את רגע נתינת כסף הקידושין, פ המציאות"כתב שנראה שע א"הרשב

כמו כן האישה . כיון שהיה חושך במקום בצורה כזאת שאין מצב שהם ראו את מעשה הקידושין

וכמו כן היא נאמנת , שהיא לא ראתה את העדים נאמנת לומר שהיא לא התכוונה להתקדש לו כיון

וכל זה במיגו שיכולה היא לומר שהיא כלל לא קיבלה את כסף , לומר שהיא לא שמעה את המקדש

 . הקידושין
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  הרי היא מקודשת -"אתם עדיי: "אפילו אם הוא לא אמר לעדים, פסק שאדם שמקדש אישההטור .

 . יןקידושבוכן כתבה הגמרא  ,ם"הרמב כמו כן פסק

 אך שאר , שאם עד אחד העיד בפני בית הדין שהאישה התקדשה בפני עדים בתשובהכתב  א"הרשב

ואין היא , קידושיןל חוששין אין -העדים מכחישים אותו ואומרים שהיא לא התקדשה בפניהם

 . דשתומק

 כך שקידשו את האישה בפניו ובפני  על דיןבבית העד האחד העיד כתב שבמקרה בו א "הרשב

כיון שהוא העיד , זה כלום אין -הדיןמחוץ לבית ולעומת זאת העד השני מעיד גם כן על כך אך , וחביר

והוא אף יוכל להעיד שוב בבית הדין עדות , וממילא אין זה נחשב כעדות כלל, שלא בפני בית הדין

ובפני  בפניו נתקדשהאישה זו ש ויאמר אובי ואה למחר שמאהוא לגבי העד השני החשש . אחרת

  .ממזרים בניה ונמצאו ,לאחר שהיא כבר תינשא לאחר, בירוח

כמו שנאמר במסכת בבא )עובר עבירה  -בבית הדין העד השני שיודע מה היה במקרה ואינו מעיד

עדות על  דעושי מי שכליחרימו בבית הכנסת , בבית הדין ואם הוא אינו רוצה להעיד, .(ו"קמא בדף נ

  .עונו שאעיד יהיה מוחרם ויומי שלא י, ויעיד שיבואהמקרה הזה 

 לא ששלושת האנשים אמרו בפני בית הדין שהם לא ראו את הקידושין וכמו כן א "עוד כתב הרשב

כ ואמר לבית הדין שהוא נזכר "אלא שאחד מהם חזר אח, ידוע להם על הממון שהוא תובע מן האישה

  .הבוונציהדבר  היה כיצד

הוא כבר , ית הדין שהוא אינו יודע כלום על המקרהכתב שכיוון שאותו העד כבר אמר בב א"הרשב

כיון שהעד כבר , ממילא. שבועותמסכת ב שמבואר כמו, 160לא יכול לחזור בו ולומר שהוא ידוע משהו

ממילא התוצאה היא  ,והעדים העידו שהם לא יודעים על כך שהיא התקדשה, לא יכול לחזור בו

דין שהיא  פסק לה ויכתבו ,לה להינשא תירוובית הדין י, גט בלאלהינשא  מותרת שאותה אישה

 . ולזכות יהילרא מותרת בכדי שיהיה לה

 שלא העידומצב בו העדים  כלידוע שבש אותו ואמר ושאל השואל חזר: א כתב עוד שאלה"הרשב 

שאנו חוששים  גיטיןבמסכת  שאמרו ממה נעשה מה כן אם ,עדותנחשבת כ עדותן אין -ית הדיןב בפני

קרה שאדם מספר על מקרה והוא אומר שהוא שמע את המקרה הזה משני עדים כגון במ', קול'ל

ובודקים את מקור השמועה עד שמגיעים לעדים הראשונים שראו את המעשה , שסיפרו על המקרה

אנו , בפני בית הדין לאהרי שעל ידי העדות של שני העדים הראשונים שהעידו ש. ועל ידיהם יצא הקול

, בפני בית דין שלאמצינו שניתן לקבל עדות אף , אם כן. הינה מקודשתלומר שאישה עתה חוששים 

 ?איננה עדות -וכיצד זה מסתדר עם הכלל שעדות שלא נאמרה בבית הדין

 תשובה : 

אם העד העיד שאותה אישה , ממילא. אין הוא יכול לחזור בו -אם העד העיד בפני בית דין. א

 . אין שומעים לו -דין שהאישה לא נתקדשהכ הוא חוזר ורוצה להעיד לבית ה"ואח, התקדשה

אם העד העיד שלא בפני בית , כלומר . הוא יכול לחזור בו -בפני בית דין לאאם העד העיד ש. ב

דהיינו לומר , כ להגיע לבית הדין ולומר הפוך ממה שאמר"הוא יכול אח, הדין שאותה אישה התקדשה

כיון שאז יצא מצב . פ עדות זו"ינשא עוממילא היא תהיה מותרת לה, התקדשה לאשאותה אישה 
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יכול , ף במסכת שבועות הסובר שעד שהגיד שהוא אינו יודע"בדפי הרי' ד עמוד ב"בדף י ן"הרזאת שלא כדעת  

 לחזור ולהעיד 
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וממילא , (שהרי עתה העד השני אומר שהיא לא התקדשה)שהאישה התקדשה שרק עד אחד אומר 

 . ונתיר לה להינשא, לא נחוש לאותו עד יחיד

אם העד העיד , ועל כן, כתב שתקנה היא שאין אנו שומעים אלא לעדות הראשונה של העדא "הרשב

אין אנו , "(איני יודע"כגון שאמר )הדין שלעולם הוא לא ישנה את גירסתו עדות והוא אמר לבית 

שמא , הרי אישה זו תהיה עגונה לעולם, משום שאם נחוש. חוששים עוד שמא האמת היא אחרת

 . בעתיד יתברר שהיא באמת כן מקודשת

א יודע כלום לגבי ואותו עד אמר שהוא ל, שכיון שבית הדין קרא לעד, שיצא' קול'אין גם לחוש לכמו כן 

אנו חוששים שמא היום הוא אומר , כל עוד אותו העד חי, אולם. שוב אין לחוש כלל בעניין, אותו עניין

, ולמחרת הוא יאמר שאותה אישה התקדשה בפניו ובפני חבירו, שאינו יודע דבר לגבי אותו המקרה

מי שיודע עדות שיבוא ויעיד ועל כן יש לעשות חרם כאמור על כל , ובכך הוא יעשה את בניה ממזרים

 .   בבית הדין מה שהוא יודע

 היה לנו לחוש ולא להתיר לאותה אישה להינשא כאשר עד אחד עדיין חי ואנו חוששים שמא , ממילא

 . הוא יבוא לבית הדין ויאמר שהוא יודע עליה עדות שהיא מקודשת

הדין כל אחד בנפרד כשבית כיון שנאמר באותו מקרה שאותם שלושה עדים אמרו בפני בית , אמנם

וכמו כן אין להם ידיעה לגבי הממון שהיא חייבת , שהם לא ראו שהיא התקדשה, הדין חקר אותם

 , שהוא נזכר בפרט מאותה מקרה שהיה בוונציה ואמר כ"אח חזראלא רק שאחד מהם , לאיש

ב אינו יכול לחזור שו, בפני בית הדין" איני יודע"א כתב שאין בדבר חשש שכיון שאמר "ועל זה הרשב

 וכיון ,גטצורך לקבל  בלאלהינשא  מותרת ממילא אותה אישה כן הדבר ואם, בו ולהגיד עדות אחרת

 . אין ספק בדבר שכן

 כגון אם קידשו או גירשו את , שלגבי עדות על מקרה שקרה בנוגע לנשיםכתב  בתשובה א"הרשב

אלא מספיק , 161ים בדרישה ובחקירהאין צורך לבדוק את העדים שמעידים על הנש, האישה וכדומה

לא ו עקיבא רביכשיטת תנא קמא בברייתא הוא במסכת יבמות כיון שאנו פוסקים , עדות בעלמא

  .טרפון רביכשיטת 

האם יש צורך לבדוק עדים שמעידים על נשים בדרישה , טרפון בברייתא' נחלקו רבי עקיבא ור כידוע

 :ובחקירה

הרי זה כדיני ממונות , כיון שהדבר נוגע לענייני כתובה. ות בעלמאומספיקה עד, אין צורך: רבי עקיבא

 . שלא הצריכו דרישה וחקירה בדיני ממונות

הרי זה כדיני , שחייבים מיתה על ביאתה, כיון שהדבר נוגע לאיסור אשת איש. יש צורך :רבי טרפון

 . נפשות שצריך בעדות דרישה וחקירה

  .שאין צורך בדרישה וחקירה בעדות נשים ן"בוהרמ ם"והרמב הגאונים דעתהיא  כן וכמ

יש לנקוט , דהיינו שיש שקר בדבר, כתב שאם יש חשש שזה דין מרומה א"הרשב בתשובותעם זאת 

שיש לנקוט בדרישה , בתשובה ש"הראכמו כן כתב ו. בדרישה ובחקירה בכדי לברר היטב את העניין

 . ובחקירה במקרה שיש חשש שנבוא לאסור אישה על בעלה
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 .שעה היה המקרה ובאיזה יום
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 לדינימשום שאנו מדמים את דין האישה  ,וחקירה דרישהי "ע נשים דיע בודקים איןכתב ש ש"הריב 

 לכל הדין הואו, דיני ממונות בנוגע לדין הכתובה שלה כיון ששייך באישה, פ רבי עקיבא"ע, ממונות

פני שיש שהרי הטעם שלפיו אין צורך בדרישה ובחקירה בדיני ממונות שהוא מ ,וגירושין קידושין דיני

 ית דין בכמו שאומרים לגבי עניין  ,וקידושין בגיטיןהרי שייך גם , 162"לווין בפני דלת תנעול שלא"חשש 

מצינו במסכת . 163"דלת תנעול שלא"זה בכדי , שהטעם שמספיק דיינים שאינם מומחים, הדיוטות של

כיון , גרש את אשתוורב יוסף כפה אדם ל, שאביי מצא את רב יוסף כאשר הוא יושב בבית הדין גיטין

וכיצד , והרי אנחנו דיינים שאינם סמוכים: אמר לו אביי לרב יוסף. שאותו אדם היה חייב בכך מן הדין

 ? 164הרב כופה את הדין

כיון שאנו באים לדון כאן בבבל מכוחם של הדיינים הסמוכים , אנו יכולים לכוף: ענה לו רב יוסף

כמו שהדבר נוהג בדיני הודאות . לכוף את הדין והם נותנים לנו רשות, הנמצאים בארץ ישראל

כיון שהדיינים בארץ ישראל נותנים לנו את הכוח , שאנו כופים את הדין, בדיני ממונות, 165והלוואות

 . שאנו כופים מכוחם של הדיינים הסמוכים בארץ ישראל, הוא הדין בדיני גיטין, על כן. לעשות כן

 . 166ן עד ודיין מצטרפים בדיןשידוע שאי, בתשובהש "הריבעוד העיר שם 
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ועל כן הוא ייאלץ לתבוע אותו בבית , כיון שאדם שמלווה כסף יודע שיש חשש שהלוה לא יחזיר לו את הכסף 

כאשר בית , כיון שהוא יודע שתהיה לו טירחא רבה בבית הדין, המלווה מעדיף להימנע כלל מלהלוות ללווה, הדין

ויש חשש שהלווה יכפור , יחקור היטב בדרישה ובחקירה את העדים כיצד הוא המלווה הלווה את הכסף ללווההדין 

תיקנו חכמים שבדיני , על כן. ובין כך ובין כך המלווה יפסיד את כספו, והעדים ימצאו לא מכוונים בעדותם, בתביעה

ללוות כסף לא ימצאו מלווה שיסכים להלוות אנשים שירצו , מפני שאם לא כן, ממונות אין צורך בדרישה וחקירה

 . להם

163
כיון שקשה למצוא , חכמים תיקנו שלגבי דיני ממונות אין צורך שיהיו בבית הדין שלושה דיינים מומחים, כלומר 

שוב היה , ממילא אם היינו מתקנים שניתן לדון דיני ממונות דווקא בפני דיינים מומחים. שלושה כאלו שישבו יחד בדין

והוא יצטרך לתבוע את , שאדם היה נמנע מלהלוות כסף מחשש שאם הלווה לא ירצה להחזיר לו את הכסףחשש 

ועל כן מראש הוא כבר יעדיף להימנע , וממילא הוא לא יוכל לתבוע את הלווה, הוא לא ימצא דיינים מומחים, הלווה

בכדי לדון דיני ממונות בכדי , יםעל כן תיקנו חכמים שדין בשלושה דיינים שאינם מומח. מלהלוות כסף ללווה

 . שהמלווה לא ימנע מלהלוות

כיון שאם היינו אומרים שניתן לקדש ולגרש אישה רק בפני בית דין של , דין זה שייך אף בגיטין וקידושין, ממילא

היה חשש שמא אדם יימנע מלקדש אישה או מלגרש אישה במקרה שהוא לא היה מוצא בית דין של , דיינים מומחים

 . וממילא היה נגרם סבל רב בדבר, יינים מומחיםד

164
ועל כן אין בכוחו , פ התורה"אינו נחשב כדיין ע, כיון שכל דיין שלא קיבל סמיכה איש מפי איש עד משה רבינו 

כיון שאין לו סמכות לכוף את הדין כיו , אלא הוא יכול רק לפסוק את הדין מבלי לכוף על כך, להוציא את הדין בכוח

 . דיין מן התורה שהוא לא

165
שהוא , אמר לו רב יוסף, אזי. חכמים הקילו בדיני ממונות בכדי שלא תנעול דלת בפני לווין, כאמור לעיל בהערה 

משום שיש חשש שמא נשים לא , שתיקנו שמועיל לגרש אישה בפני בית דין של הדיוטות, הדין גם בדיני גיטין

, על כן. וחלילה הן תשארנה עגונות לעולם, קשה לגרש אותן תרצנה להינשא אם הן תדענה שבמקרה הצורך יהיה

בהסתמך על , פ זה אמר רב יוסף שגם ניתן לכוף על הדין"וע, הקילו חכמים שניתן להסתפק בדיינים שהם הדיוטות

 .  כוחם של הדיינים הסמוכים בארץ ישראל

166
ע לכך הוא במצב בו המלווה כתב המקרה הנוג. האם עד ודיין מצטרפים( א"כ)ישנה מחלוקת במסכת כתובות  

והוציא הנפק שהוא קבלה האומרת שבית הדין בדק את השטר שהמלווה הוציא ונמצא , שטר שהלווה חייב לו כסף

 . ואין הוא לווה מעולם הלוואה זו, בא הלווה ואמר שכל השטר עם ההנפק הוא שקר, לאחר זמן. שהוא אמיתי
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 להעיד והביא עדי שקר שיבואו, את בית הדין שהטעה אחדאדם  עלהביא מקרה  י"רכתב ש המרדכי 

 בו חזר ולבסוף ,אחת אשה קידששיעידו בשקר שהוא  אותו אדם השביע את העדיםו ,שקר עדות

  .והודה שהוא העיד עדות שקר העדים מן אחד

, אולם. בכדי להסיר ממנה את הלעז שהיא התקדשה לאותו אדם, טשאותה אישה צריכה ג פסק י"ר

כיון שמן הדין היה על בית הדין לפטור אותה , היא לא הייתה צריכה לקבל גט, לולא הלעז שיצא עליה

והיא טוענת , וצים לאסור אותה ולומר שהיא מקודשתשר עדיםכיון שבמקרה שבאים , בלא גט

האישה מכחישה ו הואילדין לקיים בעדותם דרישה וחקירה על בית ה, לעומתם שהיא לא מקודשת

כיון שמדובר , ממילא. שהם העידו שקר לומרהעדים  יכולים ,עדותם נחקרה שלא זמן וכל, אותם

ונקבל , הרי אותו עד יכול לחזור בו ולומר שהוא העיד שקר, לא חקרו את העדים, שבאותה העדות

 . שהרי לא פסקנו מעולם לומר שהיא אשת איש, ך גטוממילא אותה אישה כלל לא תצטר, את דבריו

וממילא היא , כיון שכבר יצא עליה שם של אישה נשואה, כאמור אותה אישה צריכה גט, עם זאת

   . צריכה לקבל גט בכדי להסיר ממנה את הלעז הזה שהיא אישה נשואה

 . 167תוספתאבדין זה מבואר 

וממילא , הרי שיש כאן חשש לדין מרומה, העדיםאישה מכחישה את  שאותהשכיון  ש"ריבעוד כתב ה

וכיון שלא חקרו את , ידוע שבמקרה שכזה חזר הדין שיש צורך לחקור את העדים בדרישה וחקירה

  . פ עדותם של העדים"אין לנו להאמין שאישה זו מקודשת ע, העדים

 קידושין שלו לייחד את עדי ה צריך אין ,עדים שני בפניאישה  מקדששמי ש בתשובהכתב  ש"הריב

אף אם המקדש הזמין וייחד לו שני עדים , ממילא .אומרת בקידושיןכמו שהגמרא , "דיע אתם" :לומרו

וממילא אין זה , כיון שאין דין הייחוד מעכב, גם עדים אחרים שלא ייחדו אותם יכולים להעיד, להעיד

 . מועיל לייחד בדווקא שני עדים ספציפיים

 פ "אך עכ, סתירה בין דברי שתי קבוצות של עדיםקצת מצב בו יש שאף אם יש  168ש"עוד כתב הריב

כיון שעל פרט זה הם לא מכחישים זה את , הרי היא מקודשת -שניהם מודים שאותה אישה התקדשה

 . זה

 ואחר, אותם העדים בפני אשה קידשהוא ש עדים בשני חתום שטר מוציאשמי שכתב  169ק"מהריה 

 זה שאין אומרים העדיםכמו כן ו ,ואין היא מקודשת לו כלל, שקר שהכל עצמוב המקדש ואמר חזר כך

                                                                                                                                                                             
וכמו כן דיין אחד מן הדיינים שחתמו , ים יעיד על כך שהוא חתם בשטרנחלקו בגמרא האם די בכך שעד אחד מן העד

אמר שאין זה )רבא פרך את ההוכחה  למעשה. על השטר יעיד שהוא חתם על השטר בכדי שנדע ששטר זה אמיתי

 והדיין מעיד רק על, שהעד מעיד רק על העדות, כיון שכל אחד מעיד על עניין אחר, מועיל לצרף עדות של עד ודיין

 . ולמעשה המסקנה היא שאין עד ודיין מצטרפים, (הדין

167
 וממזר נתין כותי חלוצה בן או גרושה בן שהוא בפלני אנו מעידין שאמרו עדים" :ב פרק כתובות מסכת תוספתא 

 אין אנו בדאין אמרו דין בבית עדותן משנחקרה נאמנין אילו הרי אנו בדאין אמרו דין בבית עדותן נחקרה שלא עד

 ".נאמנין

168
 קצת שיש פי על אף; מסהדי קא איש באשת תרווייהו, העדים כתי ששתי ואחרי" :תעט סימן ש"הריב ת"שו 

 מ"מ. הקטנה ליד: אומרת האחרת והכת. האב סרבל לתוך הטבעת שנתן: אומרת האחת שהכת, ביניהם הכחשה

 "היא מקודשת -כרחין על; מקודשת שהקטנה: שוין שכלם כיון
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, בכל זאת יש לחשוש למעשה שמא היא התקדשה ,הוא קידש אותהש ראו לאהם  ומעולם ,ידם כתב

 . וממילא היא צריכה גט

 ישהא קידששעל פיו מוכח שהוא  מקויים שטר המוציא בדין האריך קידושיןבמסכת  מרדכי בהגהות 

   .'על שטר זה חתמנו לא' :אומרים בשטר חתומיםש עדיםאילו הו פלונית

 חתום שטר והוציא ,פלוניתאישה  קידשהוא ש קול שהוציא אחדאיש  על בתשובה כתב א"הרשב 

אין כאן חשש  -אך היא מכחישה אותו ואומרת שהוא לא קידש אותה ,שהוא קידש אותה בעדים

 מפי'זה נקרא ו ,בעלמא כפנקס אלא אינו בהמתחיי מרצון נכתב שלא שטר כלשוזאת משום  ,קידושין

  .'פיהם'מ ולא 'כתבם

אינה מודה , פ השטר היא מתקדשת לאיש"שהרי ע, פ השטר"כיון שהאישה שמתחייבת ע, כלומר

א "הרשב. אין היא מקודשת -לא התקדשה מעולם לאותו האישאלא טוענת שהוא שקר והיא , בשטר

מפיהם ולא : "ודרשו על כך בגמרא, "ים עדים יקום דברעל פי שנ"כתב שזה מפני שבדין עדות נאמר 

, בסתם פנקס ללמד שיש מיעוט מיוחד בתורה האומר שלא ניתן לקבל עדות שכתובה, "מפי כתבם

 . פ עדות בבית הדין"בבית הדין  או דבר שנכתב בשטר עאלא רק עדות שהעד מגיד בפיו 

, שעדות העדים איננה נחשבת לנו כאמינה הרי, כיון שהאישה לא מסכימה לדין שכתוב בשטר, ממילא

 .  פ מה שכתוב בשטר"ואין לנו לפסוק שאותה אישה מקודשת ע

 בפני שני ( מודעה)שאדם יכול למסור הצהרה  בבא בתראבמסכת  שאמרומה  זהוכתב שא "הרשב

ע והוא מודי, (כגון שמכריחים אותו למכור משהו נגד רצונו) עדים שהוא איננו רוצה לחתום על שטר

הוא מודיע להם מראש שהוא לא חפץ , להם שכיון שידוע לו שעומדים לאנוס אותו לחתום על השטר

כיון שהעדות שלו , לא יהיה ערך למה שכתוב בשטר, כ בבית הדין"פ עדותם אח"בכדי שע, בכך

 . בפניהם קדמה לחתימתו בשטר

והם , "כתובו: "להם לומר צריךאינו מוסר המודעה , שבדין מסירת מודעה לעדים, שם אומרתהגמרא 

  .יכולים לכתוב את הצהרתו מעצמם

הדין הוא , שהוא מודה לאדם שהוא חייב לו כסף בפני שני עדים, כלומר, אולם אם אדם מוסר הודאה

 . אלא אם כן אמרו להם לכתוב על כך שטר, שהעדים לא יכולים לכתוב על כך שטר מעצמם

, כיון שחוב הוא לו, עדות עדותן אין -מדעתו שלאטר והעדים כתבו על כך ש, אם אדם מסר הודאה

  .סנהדריןוכמו כן מבואר במסכת 

  אין -המתקדשת מדעת שלאשטר שאישה התקדשה  וחתמוכתבו  העדים שאםא "הרשבכמו כן כתב 

אין לסמוך על שטר כזה המחייב , אך כאמור, כן בפיהם ויעידו העדים שיבואו עד ,זו עדות על סומכין

 . לא מדעתהאת האישה ש

לא , היא שהעדים שיודעים עדות לחייב אדם חזקההוסיף ואמר שלא שייך לומר כאן ש א"הרשב

שהעדים אינם ( 'אנן סהדי')משום שחזקה , תאמר להם לחתוםחותמים על השטר עד שהאישה 

 .הלכה זאת והם חותמים בכל זאת יודעים

                                                                                                                                                                             
169
 נאמן אינו שוב מעתה הדבר או ההלוואה שראה העיד הרי ידי כתב זה האומר כל הלכך :עד סימן ק"מהרי ת"שו 

 בממונא אלא סברא האי להו דאית אשכחן לא מיימון משה ורבינו גאון יהודאי מר ואפילו ההלוואה ראיתי לא לומר

 . גט בלא לפוטרו דין בית ביד כח שאין עלה דאמרינן דהא בעיני נראה פנים מכל הלכך ,לא -באיסורא אבל
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אומרת שאם אדם הודה  סנהדריןכת במסשהגמרא , (הודאה-) 'אודיתא'דין זה הוא כמו הדין של 

שאין  פעמיםשהעדים כותבים על כך שטר מעצמם ו שפעמים ,בפני שלושה אנשים על דבר מסוים

הרי הוא , כינס בעצמו את העדים, אם מדובר שאותו אדם שהודה בפניהם הודאה. להם לכתוב

אך אם מדובר , הודאהבוודאי לעשות אותם דיינים עליו ועל כן הם גם יכולים לכתוב את ה התכוון

 . שהם כבר ישבו שם אז יש להם רק דין של עדים

אף במצב בו האדם כינס את שלושת ש מר בר רב אשיפ "עכ הגמרא דוחה זאת ואומרת "אח

 בפירוש כל עוד שהוא לא אמר להם, את מה שהם שמעואין להם לכתוב , האנשים שישמעו אותו

  . הם יכולים לכתוב את דבריו, היו עליו כדייניםאם הוא אמר להם שי. 170שהם יהיו לו כדיינים

שכיון שקורה א "רשבהועל כן סיכם , שלעיתים אנו חוששים שבית הדין יטעההגמרא בהמשך מביאה 

יש צורך שהעדים יבואו בעצמם ויגידו בפיהם ממש את , פעמים רבות שטועים ונוהגים שלא כהלכה

ל שכן במקרה שלנו שהמקדש והעדים רצו להעליל כ, ואין לסמוך על מה שכתוב בלבד, העדות שלהם

  .בשקר על אותה בחורה שהיא התקדשה למקדש

 מכחישה אותו וטוענת  והיא ,דינהשהוא קידש את  אמר ראובןמקרה בו  על כתב בתשובהא "הרשב

שלו על מעשה  עדים היו ולוי ששמעוןואמר  עתה ראובן בא לבית הדין. שלא נתקדשה לו מעולם

 דברים היו לא' :לבית הדין ואמרו שמעון ולוי לבית הדין ובאו, הוא קידש את דינה הקידושין בו

וטוענים שהם כלל לא ראו את מעשה , כלומר שהם כופרים לגמרי בטענתו של ראובן', מעולם

את  והוציא, דים שלו על מעשה הקידושיןע היו ובנימין שיהודה וטען חזרכ ראובן "אח .הקידושין

 שאין ואמרובאו  ובנימין יהודה גם, כמו שמעון ולויו ,כך שהם ראו את המעשה חתימתם שחתמו על

על כך  חתמו לאמעולם ו ,הקידושיןאת  ראו לא והם מעולם, מעולם דברים היו ושלא , ידם כתב זה

 .  שהם ראו את ראובן שמקדש את דינה

ימות שראובן שהוא כבר כתב בתשובה אחרת שאין לסמוך על החת, על מקרה זהא "ענה הרשב

שמקבלים עדות של עדים דווקא , כלומר, "מפיהם ולא מפי כתבם"כיון שנאמר בגמרא בגיטין , הוציא

 . אך עדות כתובה אינה חשובה לנו כנאמנת, שנאמרת בפה

, והם הכחישו אותו( שמעון ולוי)שאף שראובן הביא את העדים הראשונים , א"כתב הרשבכמו כן 

, הוא היה נאמן -אם הם היו מעידים כדבריו, (יהודה ובנימין)השניים  כ כשהוא הביא את העדים"אח

 . והיינו פוסקים שדינה באמת מקודשת לו

" כזונות ישראל בנות לעשות"שרצה , שכן יש לחוש הרבה שראובן הזה הוא סתם שקרן, דא עקא

  .שקרניםהם  ועדיו שהוא לדבר רגליםכמו כן יש ו, עליהן בהעליל

שאותה דינה שמבקשת מבית הדין לכתוב לה את כל מה שבית הדין  דבריו בסוףכתב א "הרשב

וכך לא יהיה חשש שראובן בעתיד יוציא חתימות , שיהיה לה לראייה שבאמת היא איננה מקודשת

 דין לבית ראויהיה ו, כדין אמרה -לאחר מיתת העדים ושוב ישקר ויאמר שהיא מקודשת לו מזויפות

 לחבל לפושעים מקום לתת ושלא ,המכשולות להסירבכדי  לה לתתו מעצמם אפילולה כן  לכתוב

 . הארץ ולהחניף ישראל בנותאת  ולנבל
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, שנאמר שבוודאי הוא התכוון לעשות אותם דיינים, אנשים 3ה כתב שאין ראייה מכך שהוא לקח דווקא "ביד רמ 

 . עדים ולא הסתפק בשניים 3ועל כן הוא לקח דווקא , כי לעיתים אדם רוצה להעיד עדות בפני עדים רבים
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 זה שאין ואמרו ,והכחישו את ראובן (יהודה ובנימין) השניים העדים כשבאולעיל ש כתבעוד א "הרשב 

ת אם זה שכך ניתן להשוות בין שני כתבי היד ולראו) אחר ממקום יוצא ידן כתב אין אם ,ידם כתב

  . 171כתובותבמסכת  ששנינו כמו ,נאמנים לומר שאין זה כתב ידם הם -(באמת כתב ידם

 פ זה "וע) אחר ממקום יוצאהיה  (יהודה ובנימין)של העדים  ידם כתב היה אם אפילוכתב שא "הרשב

על  חתמנו לא מעולםאך  זה הוא ידינו כתב' :העדים שאמרו או ,(ניתן לראות איך נראה כתב ידם

ועל בית הדין לעיין , דין הבית בראיית תלוי הכלשהדין הוא  ,הוא יףמזומוכח ששטר זה ו ',רשט

, מצינו שיש רגליים לדברכאמור משום ש, ולחקור ולדרוש ולאיים על החשודים, ולדקדק הרבה בדבר

  .וכך ראוי להורות

 כתבוה ש שיןקידו עדות על סומכים איןש, בתשובה הקודמתא "הרשבכתב שלפי מה שכתב י "הב

 לומר צריך, ואין זה מועיל לקבל עדות מפי הכתב, ממש בפיהם ויעידוהעדים  יבואור שא עד ,בשטר

 לדקדק יש לכך ,שטרי קידושין ולא לעניין שטרי ממונות יןילענ בתשובה כתבא "הרשב זהדין את הש

 :ש ,דהיינו, כראוי על מה דין זה חל זו בתשובה לשונו מתוך

 מקבלים דווקא עדות בפה -קידושיןשטרי ב. א

 ובין בעדים החתומים בשטר, מקבלים עדות בין שהיא בפה -ממונות בשטר. ב

 אין היא מקודשת -דאורייתאמ עדות פסוליפ עדים שהינם "אישה ע מקדשפסק שמי ש הטור ה. 

אמר שאדם שאנו חושדים בו שמא הוא עבר על  נחמן רב כאשר: סנהדריןלכך הוא ממסכת המקור 

הוא , זאת משום שעד רשע הפסול לעדות. לעדות כשר -הוא בכל זאת, עריותשקשורה לדיני עבירה 

פסול  -שרק עד שחשוד על חמס ממון, "עד חמס.. אל תשת: "כמו שנאמר, רק עד שחמס ממון

  .לעדות

, 172שחייב מלקות, כיצד ניתן לומר שאדם שכזה החשוד על העריות: חלק על רב נחמן ואמר ששת רב

 ? יד לנו עדות כשרהיוכל להע

במקרה , כל מה שרב נחמן אמר שאותו עד פסול לעדות: ואמר, רבא סייג את דבריו של רב נחמן

כגון להעיד , אך לגבי עדות הנוגעת לדין האישה, זה רק לגבי שאר עדויות, שהוא חשוד על העריות

להעיד שאותה  או אפילו, בכדי שהיא תהיה פנויה על פיו, שבעלה מת או שהיא התגרשה מבעלה

שכיון שהוא חשוד על , הוא נאמן אין -פ זה היא תהיה אסורה לו"אישה התקדשה לפלוני עתה וע

 . אין הוא נאמן לגבי דיני עריות כעדות על אישה, העריות

  ,ם"הרמב ידבר הם וכך, ש"והרא ף"הרי גירסתכתב שכך היא י "הב

לא אמרנו  :שגורסים העיטור גירסתם שלנו ושכך היא ג ספריםמו הגירסה שנמצאת בכ לאשזאת ו

כגון להעיד )דווקא לגבי עדות על אישה שיוצאת מבעלה , שאותו עד החשוד על העריות אינו נאמן

והרי , אך על עדות אישה האומרת שהיא נכנסת לבעל, (עליה שבעלה מת או שהיא התגרשה ממנו

 . הוא נאמן -היא מקודשת
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 - היינו עדות פסולי, היינו קטנים, היינו אנוסים אבל, זה ואה ידינו כתב: שאמרו העדים": ב עמוד יח דף כתובות 

 ."נאמנין אינן - אחר ממקום יוצא ידם כתב שהיה או, ידם כתב שהוא עדים יש ואם; נאמנים אלו הרי

172
, שם אומר שכיוון שאנו פוסקים שמלקים אדם אף במקרה שיצאה עליו שמועה שהוא עשה מעשה עבירה י"רש 

לא ברור לרב ששת כיצד אדם חוטא שכזה יוכל , ואם כן, חייב מלקות -זה שחשוד על העריותעל כן ברור שאדם שכ

 ? להעיד לנו עדות כשרה
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 : הפירוש הוא כך, (בעל העיטור ושל, של הספרים שלנו) ולפי גירסא זו

כשר  -כל מה שרב נחמן אמר שאדם שחשוד על העריות: רבא סייג את דבריו של רב נחמן ואמר

וכיוון שברור לנו , זה רק לגבי עדות שבה העד אומר שאדם פלוני קידש את אותה האישה, לעדות

ואין אנו , הוא נאמן -סורה לוכיון שעתה הרי אותה אישה א, שאין לעד הנאה שיכולה לצמוח מן העדות

 . חוששים לומר שהוא העיד שקר בדבר

או , מת -מעיד על כך שבעלה של אותה האישה, אם מדובר שאותו עד החשוד על העריות, אולם

עתה אותה אישה תהיה פנויה והוא יכול , פ עדותו של אותו העד"וע, שאותה אישה התגרשה ממנו

והוא מעיד , אנו חוששים שמא הוא נגוע בדבר, וא חשוד על העריותכיון שה. אין הוא נאמן -לבוא אליה

 . בכדי שהוא יוכל לבוא אל אותה אישה בהיתר, שקר

על אף שהיצר הרע מעדיף לבוא , הגמרא מעירה שאדם מעדיף שהאישה שהוא רוצה בה תהיה פנויה

קל יותר לאדם לבוא , כיון שבמצב שהיא פנויה לו, "מים גנובים ימתקו"אל אישה שאסורה לו משום 

 . ועדיף מעדיף מציאות זו, אליה

 מדוברש בינו תםרפ "הכוונה היא ע, כתב שמה שרב נחמן אמר שאותו עד חשוד על העריותי "הב

שכתב שמלקים ) י"רש מדברי משמע כןכתב ש י"הב .עליו והועראישה שהיא  על באשאותו אדם 

  .ף"הרי ומדברי, (אדם זה כיון ששמעו עליו שמועה לא טובה

שמעידים על  עדים בלא בעלמא חשודשרב נחמן דיבר על אדם שהוא  פירשו ש"והרא התוספות אבל

 .  אלא זו שמועה בעלמא, המקרה

 או שהם ספק פסולים מן , י פסולי עדות מדרבנן"פסק שאם אישה התקדשה ע ם"רמבהביא שהטור ה

סח קצת שונה מן הנוסח המצוי ם הנו"בספרי הרמב, אולם. אנו חוששים לקידושין מספק -התורה

 . "גט ליקח אותה כופין: "כתוב ם"ברמב, "גט ליתן אותו כופין: "כתוב טורשבמשום , בטור

 רצה ואם (שאנו חוששים מספק לקידושין) ספק קידושי דין כל וכן: "בהלכהם סיים וכתב "הרמב 

אותה שוב בפני עדים עליו לחזור ולקדש , כלומר) ודאי ומקדש חוזר -לכנוס (האדם לשאת אישה)

  ,(שברור לנו שהינם כשרים

אם לאחר שהוא קידש אותה בעדים פסולים מדרבנן או שהם ספק פסולים מן ) לכנוס רצה לא ואם

שמא ) מספק ממנו גט צריכה -(אזי אותה אישה, אך עתה הוא לא רוצה לשאת אותה לאישה, התורה

 . (שרים מן התורהפ אותם עדים שלא ברור שהם כ"היא התקדשה לו באמת ע

 והדין פשוט , סנהדריןבמסכת  ומבואר פשוט התורה מן עדות פסולישל  דיןכתב שה משנה מגידה

לא להעיד עליה כך שיצא עליה שם , אשה עדותהעיד לגבי ל כשרים אינם הפסוליםהעדים שהוא 

 . שהיא פנויה או נשואה

 173גאוניםמן ה קצת בדברי בוארמ, מדרבנן עדותה פסולישדינם של , המגיד משנהכתב , כמו כן

 שכתב כמו, היא ספק מקודשת -פ עדים אלו"וממילא אם אדם קידש אישה ע, להחמיר שדנו 

 . ם"הרמב

  :ל"ז המפרשים בין מחלוקת יש עדות פסולידין שבכתב  המגיד משנה
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, חפני בן שמואל ר"והר, אחאי כרב: "הללו הם שהגאוניםכתב  קכה סימן ן"לרמב המיוחסות א"הרשב ת"בשו 

 ". גאון האיי ורב, הלכות בעל והרב
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 מן התורה  יםפסוליש מי שאומר שהם . א

  .רק מדרבנן יםפסוליש מי שאומר שהם . ב

, שכל אותם עדים שנלמדים מן המדרש שהם פסולים, שסובריםהגאונים כתב שיש מן ה המגיד משנ

בהלכות  174ם"הרמבוכמו כן כתב , מדרבנןפסולים רק  -הנידון אםל םקרוביפסולים כמו אנשים שהם 

  . שהניח מספר המצוות 175ובשורש השני

יש לו  המדרש מן מדלימוד שנל שכלם וסברו "חלקו על הגאונים והרמבא "ן והרשב"הרמב, אולם

 . האב קרוביאם הם  ביןו האם קרוביאם אלו  בין התורה מן תוקף

 

 

 קרובי האב קרובי האם- בדין מכוח מה הם אסורים

 דאורייתא דרבנן ם"הגאונים והרמב

 דאורייתא דאורייתא א"ן והרשב"הרמב

 

ן קרובי האב ובין והוכיח כיצד אנו יודעים שבי, האריך בדבר 176(במיוחסות) ן"להרמב בתשובות

 . והאריך בעוד עניינים פסולים מן התורה -קרובי האם

 והוא הביא , ץ"תשבת ה"בעל שו צמח בר ש"הר בן שלמה ר"לה בתשובהכתב לעיין עוד י "הב

  . אותה לקמן בסוף הסימן

  אישה קידשאדם  אם ,מדרבנןשפסולים  לגבי כל אותם העדים אומרים שיש כתב העיטורבעל 

 אינההיא ו, אין היא מקודשת כלל -שהם התקדשו זה לזה מודיםאם האיש והאישה  ילואפ ,בפניהם

  .גט ממנו צריכה

 י עדים הפסולים "שבמקרה שאיש ואישה נתקדשו עהיא  גאון אחא רב שדעת כתבהעיטור , אולם

על הבעל לחזור ולקדש אותה קידושי , אם הם רוצים להינשא, כמו כן. גט האישה צריכה -מדרבנן

אם האישה  אפילו, עליו לתת לה גט מספק, אך אם הבעל אינו רוצה לקדשה. תורה בפני עדים כשרים

היא שמא , מספק גט צריכההיא בכל זאת  ,וטוענת שהיא כלל לא נתקדשה העדים את הכחישה
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אותם אנשים שהם  אך, פסולים מן התורה -קרובים במשפחה מחמת האבם כתב שרק אנשים שהם "הרמב 

 . פסולים רק מדרבנן -י האם"קרובים במשפחה ע

175
 בתלמוד ותמצאהו בתורה כתוב תמצאהו שלא מה שכל בזה הראוי לפיכך :ב שורש ם"לרמב המצוות ספר 

 ראוי הנה דאורייתא שזה או תורה גוף שזה ואמרו בעצמם הם בארו אם מדות עשרה משלש באחת שלמדוהו

 יורה כתוב שם שאין, דרבנן הוא הנה בו דברו ולא זה יבארו לא ואם. דאורייתא שהוא אמרו שהמקבלים, למנותו

 .עליו

176
כמו . אין חוששים כלל לומר שהגט כשר -י עדים פסולים מדרבנן"שמי שמגרש אישה ע, כתב שם ן"הרמבכמו כן   

 אין -פסולי עדותי "הוא הדין שמי שמקדש אישה ע, כן
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 המרדכי .ם"הרמבוכך היא גם דעת  האיי רבינו דעתא הי כן וכמ. י עדים אלו"נתקדשה מדאורייתא ע

 . הביא הלכה זו בכתביו

 בתשובת עייןי כתב ל"הב וכמ. בארוכה אלו סברות הביא ה"קכ סימן( במיוחסות) ן"הרמבל בתשובה 

וממילא , ש הביא מקרה בו העדים על הקידושין היו קרובים זה לזה"שם הריב ד"י סימן ש"הריב

 . 177שיןש פסל את הקידו"הריב

 חביריו אנוסים בפני אישה שקידש אנוסעל  י"רש בפני מעשהכתב שהיה  ה"פ בשורש ק"מהריה, 

במסכת סנהדרין כמו שהגמרא  ,גט צריכהוממילא היא  קידושין -שקידושיו ואמרו ,בתשובה חזרוהם ו

לומר אנו חוששים ש ועוד, והוא יכול לחזור בתשובה הוא ישראל הרי, חטאאדם ש פי על אףאומרת ש

והרי היא , וממילא עדותם כשרה, והרי הם צדיקים בלבם תשובה הרהרואותם האנוסים  שמא

 .  מקודשת

 . הם תמוהים ודברים ,178חיים בארחות נמצאת זו תשובהכתב שי "הב

 180ב"וי א"וי 179'ד בסימן האנוסים בדין כתב ש"הריב : 

 רבינו בדברי יתבארהדבר  ,ולפס או קרוב בהם ונמצא רבים בפני אישה קידש אדם שאםי העיר "הב 

 . ו"ל סימן משפט חושןב טורה

 לאחר שהאישה כבר , וקידש את האישה בעדים כשרים אחדאדם  עמד שאם כתב משנה המגיד

הרי ו ,מספק לשני מקודשת היא הרי -י עדים שספק אם הם כשרים"נתקדשה בתחילה לאיש אחר ע

לא ניתן שהבעל  אבל ,שניה וישא אותה שהבעל הראשון יגרש אותה או ,משניהם גט צריכההיא 

                                                           
177

שאחד מהם מחלל שבת , י עדים קרובים"ע, ש הביא שם מקרה בו קטנה התקדשה שלא לדעת אביה"הריב 

. 3העדים היו קרובים . 2הקטנה התקדשה שלא לדעת אביה . 1: ועל כן הוא פסל את הקידושין מחמת, בפרהסיא

 וממילא אין הוא כשר לעדות , עד אחד מהם היה מחלל שבת בפרהסיא

178
 הקדושין דבר על לשואלני משיב החתום הנני ל"ז י"לרש שאלה :תשובה :יג אות קידושין הלכות חיים אורחות 

 שהיא אני רואה? בהן כיוצא העדים וגם גוים ידי על משה תורה על לעבור אנוסים היו ושניהם שנתקדשה מהעלמה

 וכל הוא ישראל שחטא פי על אף. ישראל חטא שנאמר קדושין קדושיו שקדש לרצונו משומד ישראל שאף גט צריכה

 היהודים ראו ואפילו הצלה כשמצאו משם ויצאו שחזרו תחלתן על סופן הוכיח אלו והרי לשמים לבם האנוסים שכן

 על חשוד לן דקימא בכך בטלה עדותן אין נכר אל בנות בעבירות ליחשד הגוים בין בעודן בעצמן הפקר שהנהיגו

 לעדות נחמן רב רבא ומודה אמר לעדות כשר העריות על חשוד נחמן רב דאמר שיןבקדו אשה לעדות כשר העריות

 :יצחק ר"ב שלמה בה לן לית לעיולא אבל לאפוקה אלא אמרן לא פפא רב ואיתימא רבינא אמר פסול שהוא אשה

179
 ואל שיהרג שהדין גלולים עבודת עבד' ואפי, באונס התורה מצות כל על שעבר שמי דע :ד סימן ש"הריב ת"שו 

. עליו נפלו מות אימת ומפני באונס כן שעשה כיון דבריו לכל הוא וכישראל, לעדות נפסל לא נהרג ולא עבר אם, יעבור

 שהדין עבירות שבאותן פי על ואף. דבר תעשה לא מולנערה פטריה רחמנא דאנוס, כך על אותו עונשין ד"ב אין שהרי

 עשה ואם', וגו נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך' ה את ואהבת צותמ קיים לא נהרג ולא עבר אם יעבור ואל שיהרג בהם

 שם את תחללו לא על ועבר, ישראל בני בתוך ונקדשתי מצות קיים לא ישראל מן עשרה בפני דהיינו בפרהסיא כן

 .אותו עונשין ד"ב שאין כיון לעדות נפסל לא האונס מתוך אלא חללו שלא כיון מ"מ, קדשי

 . א"שובה יבאותו העיקרון נמצא גם בת

180
 ביין כוכבים עובד במגע' אפי, יינם סתם על חשודים האנוסים אלו אם' :כתב שם לסיכום, יב סימן ש"הריב ת"שו 

 .'אחרים שיהנו כדי חוטא אדם שאין, אחרים של על נאמנין אבל בשבועה ואפילו, שלהם על נאמנין אין, שלהם
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 האירוסין מןבאיסור  גרושתואת  החזיר שהבעל הראשון יאמרו שמא-השני יגרש אותה וישא הראשון 

  . לגבי יציאת קול על אישה פסק ם"שהרמבדין זה דומה למה  .אחרבעל ל שנתארסה אחר

 הארוך חיים רבי התירהוי עדים פסולים "אישה ע קידש אחדאדם ש כתוב כתב שהוא מצאי "הב 

מדובר . ל"מפסק ההלכה הנ בו שיחזור נידוי עליו וגזרו טוליטולא חכמי עליו וחלקו ,להינשא ללא גט

 . מפני שהעידו עליהם שהם עברו על שבועה שהם נשבעו, הם פסולים -שטענו שאותם עדים

 יצתה לא בעונש כך שכשהם ,עברו על שבועת ביטוי אותם עדיםשאם מדובר ש, י"עתה אומר הב

  ,הם כשרים ה"והרמ ן"הרמב, ף"הרי לדעת ממילא, 181לשקר מפיהם שבועה

וסובר שגם מי שנשבע שבועת ביטוי וידוע שאין , בזו גם שפוסל( אבל ה"תוד שם) תם לרבינו ואפילו

 כיון, שמא היא מקודשת, מספק גט צריכההיא ש כאן מודה ,פסול לשבועה -הוא מקיים את דבריו

 שלא פי על ואף ,מלקותשחייבים עליה  עבירה שעבר מיהוא רק , מן התורה להעידשאדם שפסול 

  ,עליה בו התרו

 להעניש על כך שייך לא -אותו פרע לאלבסוף הוא וחוב  לפרוע שנשבע ביטוי שבועתמי שנשבע  אבל

כי מי  ,ספק התראת הרי זו', קיים את שבועתך': משום שהרי אף אם נתרה בו, מלקותעונש של 

כי , וממילא לא ניתן להתרות בו ,'שבועתיאת  לקיים שהות לי יש עדיין, אל דאגה' :לומר יכול ,שבעשנ

ם "הרמב כתב כן .ואין שמיה התראה, אף אם נתרה הרי זה ספק אם הוא יעשה את המעשה

  .עבירה שעשה הוא רק מי שחייב מלקות על' רשע'שאדם שמוגדר כג "והסמ

 אפילו או ,מוקצהאיסור  על עברמדרבנן כגון ש שבת חילולכמו  אדם שעבר עבירה גםכתב שי "הב 

שבכדי שאדם ( סנהדרין)כמו כן ידוע ו, שאין איסורם אלא רק מדרבנן הזה בזמן הוצאהאיסור  עלעבר 

בית הדין צריך להכריז עליו בציבור שהוא פסול לעדות בכדי שאנשים לא יקחו את , יהיה פסול לעדות

 . לםהעדים הללו להעיד בשבי

 חילל לאאותו עד  שמא כי ,לפסול את הקידושין שהעדים הללו העידו עליהם לנו אין מספק, ממילא

הרי  -מדרבנן עדות בפסוליאישה  מקדשהרי מי ש ,עליהם הכריזואם  ואפילו, רק מדרבנן אלא שבת

 . מקודשת היא

, ד עליהם שהם פסוליםמי שהעי אםבכל זאת  ,דאורייתאמ עדות פסולי אם אותם עדים אפילו, כמו כן

להתיר את  שהורה מי, ממילא. בטלה -ועדות הפוסלים אותם, אין הם פסולים -לא העיד כן בפניהם

 ראוי -בפניהם( של האישה ההיא) של העדים פיסולם עדות נתקבלה שלא ידעהוא  אם ,אותה האישה

  ,מיד בו יחזור לא אם ולהענישו ולקללו ולהחרימו לנדותו

כיון שכאמור , הדבר אחר לחקור צריך היה ,בפניהם שלא פיסולם עדויות שנתקבלו קול שיצא שכיון

ומי שהורה לה , וממילא האישה ההיא התקדשה כראוי, במצב שכזה הרי העדים עדיין כשרים להעיד

 . טועה -שהיא יכולה להינשא ללא עדים

 והיא ',ופלוני ניפלו בפני קידשתיך' :לאשה האומר": על הגמרא האומרת בתשובהכתב  א"הרשב 

וממילא , שהרי היא טוענת שהיא כלל לא התקדשה לו ,בקרוביו מותרת היא -'קידשתני לא' :אומרת

שהאיש ההוא טוען שהוא קידש  גב על אף. אין סיבה שהיא תהיה אסורה בקרובין של אותו האיש

 אין -יהיו עליה ערווהשהם , לגבי קרוביו' חתיכת איסור'ואז לפי דבריו הוא עושה אותה לגביו כ, אותה

                                                           
181

, הרי הוא לא שיקר כלל, ברגע שהוא נשבע, וממילא, "שבועה שלא אוכל כיכר לחם שלימה: "כגון שהוא נשבע 

הוא לא עבר על שום , אך עתה כשהוא נשבע, כ הוא יאכל כיכר לחם שלימה הוא יעבור על השבועה"ורקאם אח

 . ואין כאן חטא כלל, שבועה
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ורק לעצמו אדם יכול לעשות  ,להם היתר בחזקת שהיא לפי ,לגבי אנשים אחרים כלל לדבריו חוששין

 . 'חתיכת איסור'את האישה כ

כמו שמבואר במסכת ו ,זה לקול חוששין אין -לו מקודשת שהיא בעיר קול הוציאהוא אם  אפילו, כמו כן

 אין -בפניהם קידש אותה שהוא בשטר חתומיםה עדים לו שיש אומראותו אדם ש פ"ע ואף,גיטין 

 . נשאילה מיד אותה ומתירים ,חוששים לכך

, והיא מכחישה אותו, כאשר אדם טוען שהוא קידש אישה, קידושיןדוגמה לכך מצינו שם במסכת 

אלא הם הלכו למדינת  ,ם אינם כאןהוהוא טוען שיש לו שני עדים שיכולים להעיד על המקרה אך 

  .אך אין הוא נאמן לאסור אותה על אחרים מדין אשת איש, לגבי עצמו היא אסורה עליו -הים

שמא בעתיד יבואו עדים ויעידו שהיא , הגמרא אומרת שאין לאסור אישהכתובות במסכת , כמו כן

שלא יעלה על הדעת שנחכה לעדים שאולי יגיעו מן , משום. נטמאה לאחר והרי היא אסורה להינשא

שהיא  בעדים חתום שטר יוציאאם האיש  אפילו. ק בכדי לחוש שמא אותה אישה אסורההצפון הרחו

, בכל זאת אנחנו מחזיקים את אותו השטר כשטר מזויף, עדים שני פ"ע השטר ונתקיים ,התקדשה לו

ואמרו שאמרו להם לזייף את השטר ולחתום , שטרבאו אותם שני העדים החתומים במדובר שכיון ש

 . שת למרות שהיא איננה מקודשת לושאותה אישה מקוד

שיצא עליו שם שהוא , פ שטר שיש בו ריעותא"שאנו לא פוסקים דין ע כתובותשנינו במסכת , כמו כן

והגמרא אומרת שהדבר ידוע לנו משום שבאו שני עדים ואמרו שבעל השטר ביקש מהם לזייף , מזויף

אורה אין לנו לחוש ולומר שאותו ואם כן לכ, ואף שהם לא חתמו, את השטר ולחתום עליו בשקר

שכיון שבעל , אנו אומרים, מכל מקום, כיון שלא הוחזקו כל ישראל להיות שקרנים, השטר שקרי

אנו מניחים לומר שהוא זייף את החתימות בעצמו במקרה , כ העיז פניו להשיג עדי שקר"השטר כ

  . וממילא אין להאמין לשטר שכזה, שהוא לא מצא עדים שמוכנים לכך

כלומר שהוא מזויף )לא אמרו שיש לקרוע אותו , ג ששם לגבי השטר המזויף"א כתב שאע"הרשב

כיון , אין זה דומה. או להאמין שאותה אישה התקדשה, אלא רק אמרו שאסור לגבות על פיו, (בהחלט

הרי אתה אוסר אותה על כל , ואם נאמר שהיא מקודשת, שכאן הרי האישה היא בחזקת פנויה

וזה נחשב כאילו שגבו על פי , י אותו שטר שיש בו ריעותא"ציא אותה מחזקת פנויה עומו, העולם

הוא הדין בדיני , וממילא, שהרי קיימו את דבריו וחששו לומר שאותה אישה איננה פנויה, השטר

 . ממונות יגבו ממון על פי שטר שיש בו ריעותא

שאותו אדם יוציא את השטר שכתוב קודם , אם נתיר אותה ונאמר שהיא לא בחזקת מקודשת, כמו כן

ובכל , לא תצא מבעלה כבר -הרי כבר הדין הוא שאם היא התקדשה, (בשקר)בו שהיא מקודשת לו 

אין היא , אפילו אם היא עדיין לא נישאה, מצב שאין מוציאים אותה מבעלה לאחר שהיא כבר נישאת

 . ויבמות כתובותאר בגמרא בכן מבו. יוצאת מהיתרה הראשון שפסקנו לה שהרי היא מותרת לבעלה

וטענו בפני בית הדין שאותה אישה היא  ממש השטר דיע באו שלאעוד  כלש, עוד יש להוסיף ולומר

, שיכלה בכלל לומר שאותו אדם גירש אותה גוימב ,מזוייף שטרשה לומר נאמנתהאישה  -מקודשת

לומר בפני בעלה שהוא  שאין אישה מעיזה, בנדרים וגיטיןוהרי היא מותרת על פיה כמו שמבואר 

וממילא היא בחזקת , משמע שהיא דוברת אמת, ואם היא בכל זאת העיזה ואמרה כן, גירש אותה

  .מגורשת

כיון שכוח , שמעידים על הדבר עדיםשיש  במקום גוימשידוע לנו שאדם לא יכול לומר  גב על אף

דים היו באים בעצמם שחתמו על אין אנו אומרים שאילו הע ,פ המיגו"העדים גדול יותר מכוח דבריו ע

שיכלה לומר )אז גם עתה לא נאמין לה במיגו , והיו מעידים הרי היא לא הייתה נאמנת במיגו, השטר

 . בכדי להאמין לה שהיא לא מקודשת( שהיא התגרשה
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כמו שמצינו שאב נאמן , נראה שהעד נאמן לומר שבעל השטר ביקש ממנו לחתום בשקר על השטר

( ויום אחד 13בן  הוא עתהש ,בנוהוא אומר על ש ,לדוגמה)נותיו מה הגיל שלהם לומר על בניו וב

כיון שיש כוח לאב כוח של עד על בניו , בכדי שנדע האם חייבים על איסור שהם עשו או שנעשה בהם

ולא , וכיון שהעדות פה של העד היא בעניין עדות אישה שנוגע לדיני איסורים, לענייני איסורים( רק)

 . ממילא העד נאמן לומר כן שבעל השטר ביקש ממנו לחתום בשקר על השטר, מכות או עונשיםלעניין 

 על  עדים שיש עליה קול והוציאו ,תקדשהאומרים עליה שהיא הש שהיא עלכתב ( ג"קכ)ש "הריב

 לחזור הם ועתידים ,ימים שני ממהלך יותר הרחיקו לאוהם  ,מהעיר יצאואותם עדים ש אלא ,דברה

  .ויעידו עדים יבואוש אומר והמקדש ,לאותו אדם נתקדשה שלא ואומרת מכחשת הישאוה ,לכן

 הדרכיםן מ אחד בשום דין בבית הוחזק לא, שיצא על האישה זה 'קול'ש נראהש כתב ש"הריב

 קידשה שהוא ההיא האשה על אמר ההוא שהאיש אלא ,פ ההלכה"ע כיצד מוציאים קול בו שנאמרו

 ממש אין ולכן ,אותו השימכח והיא, בעצמו הקולאת  וציאשה הז והוא ,להם שהלכו עדים בפניאותה 

  . ינשאהמל אותה מעכבין ואין ,של אותו אדם בדבריו

 קרוב מקום בין לשיעורים דבריהם חכמים נתנו לאש ץ"תשבת ה"בשו בתשובה צמח בר ש"הר כ"וכ 

אף אם , לא קידש אותהוהיא טוענת שהוא , אם האיש טוען שהוא קידש אישה, ועל כן, רחוק למקום

כך שניתן לברר בקלות האם העדים אומרים כדבריו שהיא , מדובר שהעדים נמצאים במקום קרוב

  .ואין היא מקודשת לו, אין אנו חוששים לדבריו -בכל זאת, מקודשת לו

שניתן לברר את , אומרת לגבי מקרה שהיה ספק אם היו קידושיןקידושין זאת כמו שהגמרא במסכת 

ובכל זאת הגמרא אומרת שם שכיוון שהעדים , י שנשאל את העדים שנמצאים קרוב למקום"המקרה ע

ואין אנו מצריכים להביא את העדים אלינו בכדי לברר , אין אנו חוששים לקידושין, לפנינולא נמצאים 

, עלינו לברר אצלם את הדבר, ואם ידוע לנו על עדים שחוששים שם ורבא אביילפי  אפילו. את הדבר

כגון האם העדים ראו שהיא התקדשה או )שהעדות אינה נוגעת לגוף עניין של קידושין דווקא ובר מד

ועל כן יש לברר , אלא הספק שם הוא רק אם היה שווה פרוטה באבן שהאישה קיבלה, (התגרשה

היא , אם האישה אומרת שהיא לא התקדשה וכדומה, אך לגבי עצם הקידושין, אצל העדים את הדבר

 . בר ואין צורך לברר את הדבר אצל העדיםנאמנת בד

 בטענותיו ממש שיש הם רואים אםש ,יםישמ אייר לדיינים ומסור תלוי הכל למעשהשץ כתב "התשב

 מי כל להחרים ית הדיןב םיכוליוכמו כן  ,הם יבררו את העניין ,של האיש שטוען שקידש את האישה

עליהם לייסר את , ם רוצה לייסר את האישהואם הם מוצאים שאותו אדם סת, שאינו נכון דבר שטוען

את האיש שטען שקידש  לכוף בית הדין יכולים, כמו כן .אותו האיש שרצה להעליל שקרים על האישה

  . בדבר צורך שיש רואיםהם  אם ,לגרש אותה מיד -את האישה

 ,מקודשתשהיא  קול עליה שיצא אשה ןיבענידן ( ג,ו)בתשובה  א"הרשבשכתב ץ "התשבכמו כן 

שמחרימים את אותו האיש שאמר , כלומר)הדין הוא שמחרימים את מי שטוען על חבירו שקר ש

 ( והרי זה אינו נכון, בשקר על אותה האישה שהיא מקודשת לו

. אותה לגרש אוולהוכיח שהיא מקודשת לו  טענתואת  לברראו  :את אותו האיש שכופים ,כתב עוד

המשנה שם אומרת שאם היה מקרה בו אבי הכלה . תכתובועניין זה מוכח ממה ששנינו במסכת 

ולבסוף אבי הכלה פשט את הרגל ועתה אין לו כסף בכדי לעמוד , הבטיח לתת כסף כנדוניה לחתן

 : ישנה מחלוקת במשנה, בהתחייבותו

אלא היא תמתין מבחינתו , אומר שהחתן רשאי שלא לשאת אותה וכן שלא לגרש אותה קמא תנא

 . הוא יקבל את הכסף שהובטח לועד ש, אפילו עד זקנה
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, אלא אבי הוא שהבטיח לך, אני לא אחראית על ההתחייבות: שהכלה יכולה לומר לחתן, אומר אדמון

, באמת היה הדין שהיה עלי להמתין עד שאבי ייתן לך את הכסף, אם אני הייתי מבטיחה לך, על כן

, ועל כורחך או לשאת אותי לאישה, יןאין אני חייבת להמת, אמנם כיון שלא אני הבטחתי לך אלא אבי

 . או לגרש אותי

אני איני מודה לך לומר שאני (: כדברי אדמון במשנה)האישה במקרה שלנו אומרת לאיש , כמו כן

כיון , או שתגרש אותי, או תישא אותי לאישה, לפי דבריך שאני מקודשת לך, אך עתה, מקודשת לך

שאין זה באשמתי המצב בו הגעתי אליו שאתה , ונהשלא עלי מוטלת החובה להמתין כל החיים עג

 . מאשים אותי בכך שאני מקודשת לך

 ואחר ,(שהיא מקודשת לו) בלבד של אותו האיש טענתו אלא ,כלל קול כאן שאין זה בענין שכן כל

לגרש  או ,קרוב זמן תוךב טענתו לברר אותו כופים ,החרםאת  עליו וקיבל בדיבורו עומדאותו האיש ש

 . שמים אייר להחלטתם של בית הדין שבהם יש דיינים מסור והכל ,יתדימיצורה ב אותה

 על מקרה בו איש אחד טען ואמר על אישה אחת שהוא קידש אותה  אחרת בתשובהכתב ץ "התשב

וטוענת שהיא , אותו עתה מכחישה והאשה ,הים להם למדינת ואותם העדים הלכו ,ופלוני פלוני בפני

 בזה ואין אנו חוששים, של אותו האיש לדבריו כלל לחוש איןץ כתב ש"בהתש. כלל לא נתקדשה לו

אזי הילדים יהיו , ועתה אם היא תנשא לאיש אחר, שמא היא באמת נשואה) ממזרותחשש  משום

  (.ממזרים

 אף ,"גירשתני" :לבעלה לומר וכן ,"בעלי מת" :לומר נאמנת עצמהב שהיאשידוע שהרי הזאת משום 

 , ולהצריך אותה גט מספק בזה להחמיר ראוי ואין ,איש אשת בחזקתעתה  עד היתההיא ש פי על

שרוצים להתעלל  עמנו פריצי לבני רגל כף מדרךבכדי שבנות ישראל החשובות לא תהיינה מרמס 

 . בהן

בעט )" בזה בכיוצא להחמיר שרצה אחד תלמיד על ,בתשובה א"הרשב שכתב כמוהוא עניין זה 

 וכתב עליו כעסא "הרשבו ,ולהצריך לתת לה גט מספק, (ץ"התשבא כדברי "של הרשב" בהוראתו

. מידה ממון להוציא כדיב ,החשובים מבנות באחת חד התעללא פריץש ,חולה רעה, כבר מקרה שהיה

לאותו תלמיד שמה שהוא כתב שכך היה המנהג לעגן את אותה האישה שיצא עליה  א כתב"הרשב

 . 182הינו מנהג בורות, פריץטענה שהיא מקודשת משום שמאמינים לאותו ה
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 :על הפריצים בעמינו ץ"התשב וזה חלק מלשונו החריפה של 

 בקהל כאלו רעים' דברי לסבול קשה הדבר וכמה בכינה עליו ישראל בנות עליו לקונן וראוי ההלכות מקום הודעתי"

 כזו פרצה שתהא באישות ש"וכ בממון דיניהם בכל התורה בדרכי' הולכי שמעם שמענו אשר קהלכם כמו נכבד

 ישראל בנות לעשות ויפרוץ יזנה עריץ רשע פריץ לכל ולאסרין נכסין לענוש הן אותה לגדור להם וראוי מתפשטת

 נראתה לא הגבעה מימי פדיון ממנה ליקח או לעגנה כדי קדשה שהוא לעז עליה יוציא בלבו אשה יחמוד כי קרהפ

 לעשות פניו להעיז מתפרץ כל דמא מבע דלא ובסלוא' ובעקרבי בקוצים ויסרו ודברו עליה עוצו כן על בישראל כזאת

 כי אדם יקדש שלא בקהלכם הקדומה תקנהה היתה הזאת הפרצה לגדור שכדי ונראה ואילך זה מיום בישראל כזאת

 שלפי פי על ואף כזה לעז להוציא שלא בתקנה המוטל מהקנס ויתירא מעצמו יבוש אדם שכל כדי נשואין בשעת אם

 נהוג שהיה יראה אבל חששא אותה מפני ממנה לפרוש אדם לשום אין נאמן שאינו שמכיון כלל לעז בזה אין הדין

 מתפרצים הם ועדין לי שוה איננו זה וכל זו תקנה עשו כן על שיגרשנה עד ממנה ןפורשי שמים יראי שהיו' ביניה

 רע שם עליה והוציא ישראל בת פגם בזה נוקפם שלבם מקום שבאותו מפני זה העושה לקנוס יש כן על ככה לומר

 ."רע שם שאינו
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, להצריך לתת לה גט מספק הוא סבר שיש חומרא מפני אםש, א כתב לאותו תלמיד"הרשב, כמו כן

 אותו האיש את יקדש אם או אחר יקדשנה אם לענין ,היא קולא לידישבוודאי מביאה  חומראהרי שזו 

  .'קול'ל זהמקרה שכב חוששין ואין ,תשובה באותה א"הרשב שכתב וכמו ,אחותה

שעולא אמר שם שהקול שעליו גיטין שאנו לא חוששים לקול אלא רק כמו שמבואר במסכת משום 

כלומר דברים שאינם , הוא לא במקרה ששמעו עליה קול של הברה, חוששים לומר שאישה התקדשה

משום שכך היה דרך , ומיטות מוצעות, אלא כגון שהעידו עליה שהיו בביתה נרות דולקים, ברורים

שהעידו על כך שבני אדם נכנסים , כמו כן. י אור הנרות"שהיו מרבים שמחה בביתן ע, קדשותהמת

אך כך סתם שאדם אומר , אז אנו חוששים לקול, "פלונית מתקדשת היום: "ויוצאים מן הבית ואומרים

 . אנו חוששים אין -ומכוח דבריו בלבד יצא קול בכל העיר, שהוא קידש אישה

  לזה זה קרוביםהיו  והעדים ,אביה בפני שלא קטנה בת שקידש מי על הבתשובץ "התשבעוד כתב 

 ,מדרבנן אלא אינו האם רבתמכוח קישל עדים  סולשפ שסובר ם"הרמבלדעת  שאפילו ,האם מצד

  :טעמים משני ,בטלהבכל זאת  שעדותן יודה

 שחוששים ונאמר ,דרבנןמ עדות פסולי כשאראם נאמר שפסולם של אותם עדים יהיה רק  אפילו. 1

 וזה היה, קידש קטנהשהוא  כיון ,בכל זאת כאן אין לחשוש כלל לקידושין מן התורה, אותם הקידושיןל

  . אביה דעתמ שלא

, והסכים שאותו אדם יקדש את בתו הקטנה, בפירוש נתרצההאב  שאם שסובר י"רשדעת ל אפילו

 צריכים שאנו זאת משום. רהתו קידושיבכל זאת אין כאן חשש של , חוששים לומר שהיא מקודשת אנו

 ,בקידושין הללו בכדי שהם יהיו ברי תוקף מדאורייתא תרצהנל האב שהוא ש מפיובמפורש  לשמוע

 קידושיןל תיקנו "שחזבעל הלכות גדולות ל יודהם "רמבהאם  אפילו ,תורה קידושי כאן שאין וכיון

 פסוליי "שנעשו ע דרבנן דושיןקיאלו ש משום ,מקודשת איננההיא  כאןהוא יודה ש, בכל זאת ,לקטנה

 . וממילא אין כאן חשש קידושין כלל, דרבנןמ עדות

 בכלש סוברמשום שהוא , ם סובר שפסולי קרובים שנלמדו מכוח דרשה אסורים רק מדרבנן"הרמב. 2

אלא זה רק לא קרוי דבר , אין הכוונה שזה דין דרבנן לגמרי ,חכמים מדרשדבר שנדרש מכוח 

 . אך ברור שזה דין תורה, 183בתורה ואינו בכלל מניין המצוותמדאורייתא המפורש 

הרי זה דין תורה , מי שמקדש אישה בפני פסולי עדות כקרובים זה לזה מכוח קירבת האם, ממילא

כיון שדין תורה הוא שעדים , האישה מקודשת אין -ועל כן מי שמקדש אישה בפניהם, שהם פסולים

 .  אלו פסולים

 זה  קרובים שהיו עדים בפני לראובן שנתקדשה שהיבא שהיה מעשה על ,תובכ כתב שהוא מצאי "הב

 ופסקו ,זה לזה קרוביםשגם כן היו  עדים בפני לשמעון ונתקדשה, אותה האישה הלכה כך ואחר ,לזה

. לה להינשא כדין פנויה על כן התירוו, אין היא מקודשת לא לבעל הראשון ולא לבעל השניש החכמים

  .אחראדם ל נישאתישה ותה אוא הלכה ,כ"אח

 לפי ,(שאמרו שאין היא מקודשת לא לראשון ולא לשני) החכמים הוראת על רעריוע אחד עמד ,כ"אח

ממילא ו ,דרבנןרק מ עדות פסולי והם ,ביניהם אישותקשר של  י"ע קרוביםהיו , דים קרוביםאותם עש

 ,לוח השניים קידושיןאף ה .ועל כן היא צריכה לקבל גט ,אותה אישה התקדשה לבעל הראשון והשני

 .כשרים בעדים היו לא הראשונים שהקידושין כיון ,קרובים היו שהעדים פי על אף
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ועל כן אין איסור זה , ח האםשאין איסור מפורש בתורה לקדש אישה בפני עדים שהם קרובים זה לזה מכו, כלומר 

 .  מצוות נאמרו לו למשה 613שמכות בכלל מה שדרש רבי שמלאי במסכת 
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 מפני ש"הרא בן יהודה ר"ה איתם והסכים ,של אותו אדם דבריואת  דחו החכמיםש כתב י"הבאולם 

  .התורה מן היא אישות שקורבת וסוברים ,עליו חלקו שרבים

  .לקידושין אלו חוששים אין -דרבנן עדות בפסולי מקדשמי שש בהבתשו כתב ף"הרי, כמו כן

פ עדים הפסולים "במקום שהאישה כבר נישאת ע ,כך על לסמוך לו נראהש כתב י"הב, על כן

 ,עדיין נישאה לאהיא  אם אבל ,שנישאה לו כראוי( 3-ה)ולומר שהרי היא מותרת לבעלה  ,מדרבנן

לפני שהיא , ל"ז ם"הרמב כדברי משניהם גטלקבל  אותה ויש להצריך ,החולק עםבאמת  הדין

   .תתחתן עם הבעל השלישי

 כ "שבמקרה בו האישה התקדשה לבעל ראשון ואח ,הנזכרת בתשובהכתב  ש"בן הרא יהודה ר"ה

 שנייםה שבקידושין את בית הדין ולא סיפר הטעה הנערה אבי, לבעל שני בנוכחות עדים קרובים

הוא , אם היו מתחקרים את האדם המקדש, כמו כן. הקרוביםדים אותם הע עם כשרים עדים נמצאו

אם , אם כן .וממילא ברור שאותה אישה מקודשת לו, כשרים עדים שם שהיו לכם אומרבעצמו היה 

יש לו לכתוב כאן , משום שבית הדין סובר שאין היא מקודשת לו, בכל זאת בית הדין מסכים להתירה

 היה לאהיה על בית הדין לסתור את דבריו ובכך , היא מקודשתבית הדין סובר שאין ואם , בפסקיו

 . של אותה אישה הנישואין על לעז להוציא מקום נשאר

 מהם והאחד ,עדים שני בפניאישה  מקדששמי ש ם מרוטנבורג"מהרה בשם כתב ירוחם רבינו 

 . כיון שאין כאן כלל חשש קידושין, גט בלא לכתחלה לינשא אותה מתירים ,קרוב

 

 

 

   :א, נה סימן רטו

אין , וכמו כן, ועל כן אדם זר שיבוא עליה חייב, מהרגע שהיא נתארסה' אשת איש'אישה מוגדרת כ

שהרי אסור , אין היא חשובה כאישתו, עם זאת. י גט"היא יוצאת מהקשר שלה עם הארוס אלא ע

אפילו אם . אם הארוס בא על ארוסתו הרי הוא חייב מכת מרדות מדרבנן. לארוס לבוא על ארוסתו

אלא לאחר שהיא , ביאה שניה, אסור לו לבוא עליה שנית, י מעשה ביאה"הארוס קידש את ארוסתו ע

 . ואז הוא יוכל לבוא עליה כדין אשתו, ותהיה נשואה לו, תכנס ראשית לחופה
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  :א,נה סימן יוסף בית

 מסכת כלההוא ב, ס ראשית לחופהעד שהיא תכנ, לכך שאסור לאדם לבוא על ארוסתו מקורה 

, כל עוד שהארוסה לא נכנסה לחופה, כלומר ".כנדה לבעלה אסורה ברכה בלא כלה:"האומרת ש

 . כמו שאישה נידה אסורה על בעלה, הרי היא אסורה לבעלה, ובירכו את הברכות

 שאיסור ', תהארוסו את לנו ואסר': בה אומרים אירוסיןה ברכתעל  כתובותבמסכת  י"רש פירש כן וכמ

, (כלומר שאסור להתייחד אפילו עם פנויה) פנויהה של ייחודה על גזרול "כלומר שחז. מדרבנן זה הוא

  .ברכהי "גם עו לחופה כנסיתראשית היא ש עד ארוסהלא התירו לבוא אל ה ואף

 ז"נ סימן בסוף שהביא ש"הרא בתשובת עייןכתב ל י"הב . 

 כמו כן. ארוסתו הרי הוא חייב מכת מרדות מדרבנןשאם הארוס בא על ם "הרמבפ "פסק ע הטור ,

 חמיו בבית ארוסתו על והבא: "שהגמרא אומרת שם, פסחים ערבי פרק בירושלמי מבוארהדבר 

 ". לוקה

  אסור לו לבוא עליה פעם שנייה עד שהיא , י ביאה"פסק שאפילו אם הארוס קידש את ארוסתו עהטור

 . ם"הרמבכמו כן פסק . תכנס ראשית לחופה

 י שעשה בה "האם מי שמקדש אישה ע: הגמרא הסתפקה.( י) קידושיןשבמסכת  כתב משנה המגיד

האם , י ביאה זו"אלא גם לגמור את הנישואין כבר ע, והוא התכוון לא רק לקדש אותה, מעשה ביאה
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כיון שמעשה ביאה זה סוג של קניין שמועיל גם לקידושין וגם , הביאה הזאת עולה לו גם לנישואין

שמא נאמר שהביאה  או, 184י מעשה קניין אחד"וייתכן ששני הקניינים יחולו בבת אחת ע, שואיןלני

וממילא הארוס , משום שאין כוח במעשה קניין אחד לעשות שני פעולות, הזאת רק עושה קידושין

 .  יצטרך לעשות בארוסתו עוד מעשה של הכנסת הארוסה לחופה בכדי שהיא תהיה נשואה לו

האם אותה אישה היא עדיין ארוסה או שהיא  כ שיש נפקא מינה שיוצאת מדיון זה"אמרה אח הגמרא

 :והוא לעניין, כבר נשואה

אולם דין זה נוהג רק באישה נשואה אך , בעלה יורש את נכסיה, שאישה שמתה, כלומר -ליורשה. א

ו שאר אלא אביה א, אין לארוס זכויות לירש אותה, משום שבארוסה, לא באישה שהיא רק ארוסה

 . הם קודמים לכולם, אם מדובר שיש לאותה הארוסה בנים משלה. קרוביה יורשים אותה

אין , אולם. הרי בעלה הכהן נטמא לה במותה, ומתה, אישה שנשואה לבעל כהן -לה ליטמא. ב

האומר שרק לאישה , "לשארו הקרוב אליו: "זאת משום שנאמר. הארוס הכהן נטמא לארוסתו במותה

 . דהיינו הארוסה, ולא לשארו שאינה קרובה לו, וא נטמאה -הנשואה לו

אולם הארוס אינו יכול להפר לבדו את , ידוע שבעל יכול להפר לבדו את נדרי אשתו -נדריה להפר. ג

ודין זה , וכמו כן זה רק בעודה נערה ולא כשכבר בגרה, אלא רק בשיתוף עם אביה, נדרי ארוסתו

  ".  בנעוריה בית אביה: "נלמד מן הפסוק

משמע שאפילו אם הביאה עושה גם , מכך שהגמרא שם לא ציינה אם מותר לארוס לבוא על ארוסתו

ומשמע שכל , כיון שהיא עדיין לא נכנסה לחופה, בכל זאת אסור לו לבוא עליה, אירוסין וגם נישואין

 . ליהלעניין זה שהוא יוכל לבוא ע, היא עוד לא נשואה לו לגמרי -עוד שהיא לא נכנסה לחופה

 

 לא נפשטה בגמרא, האם הביאה עושה גם אירוסין וגם נישואין, שבעיה זוכתב  משנה המגיד, כמו כן ,

. ואין בכוחה לעשותגם נישואין, שהם סוברים שבכוח הביאה לעשות רק אירוסין, ומשמע מאביי ורבא

 .  שאביי ורבא הוכיחו את שיטתם על פיהן בגמרא המשניות פשטך הוא כ, כמו כן
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 ביאה בשעת מפרש אי אבל ,ובסתם בביאה כשקידשה היינו' לי' דמיבעי דהא לומר ואפשר :שם כתב המקנה 

 בעל כורחה נשואה נעשית דאינה ,ארוסה אלא אינה נישואין לשם ולא אירוסין לשם
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  :סא סימן טור

 דבר לכל כאשתוהרי היא , י הכנסת האיש את האישה לחופה"ע.  

 הדבר  ,באותו המקום עליה אובי לאאם הוא  לואפיו ,עם האיש תתייחדמקום בו האישה : גדר חופה

  .דבר לכל כאשתו היאהרי  -נישואין לשםבאותו מקום  תייחדוהם הש כיון, מועיל

 במקרה שהיא  הכתובה תוספתאת ו ,כתובתה עיקרמנכסי בעלה את  גובהה כדת אישה שנישא

  .ממנו תתגרש או, מבעלה תתאלמן

 זה רק , מה שאמרנו שהכנסה לחופה עושה את האישה לאשת איש לכל דבר, אולם: חופת נידה

 כ"ואח ,נדה פירסההאישה  אם אולם, בשעת כניסתה לחופה ראויה לביאההייתה במקרה שהיא 

 שאר לכל אבל, עניין גביית תוספת הכתובהל כאשתו אין היא, כשהיא נידה לחופה ש כנס אותההאי

 . העניינים החופה מועילה לעשות אותה אשת איש

 אף ',נשואה' נקראת הרי היא, לחופה משתכנס, שהאישה כתב ם"הרמב :ם"הרמבפ "גדר חופה ע 

 . בשעת הכנסתה לחופה לביאה אויהרהיא ש אך רק במקרה ,עדיין לבעלה נבעלה לאהיא ש פי על

 האיש ש פי על אף ,לפני הכנסתה לחופה נדה היתההאישה  םא :ם"הרמבפ "גדר חופת נידה ע

, על כן .לגביו כארוסה עדיין היא והרי ,הנשואין גמרונ לא בכל זאת, עמה תייחדהכניס אותה לחופה וה
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 עד חתנים ברכת לה מברכים איןממילא גם ו, תחילה מנידותה שתטהר עד אישה נידה לא תנשא

  .תחילה שתטהר

 דבר לכל 'חופה' נקראתהרי זה , נידה שנכנסה לחופהש כתבש "הרא :ש"פ הרא"גדר חופת נידה ע, 

אך , בחופה חתנים ברכתאת  לברך ויכולים ,הכתובה תוספתאת  גובה אינההאישה ש מזה חוץ

 ישנה והיא ,האנשים ביןלבד  ישן ואה אלא ,למקום ייחוד בסתר עמו נכנסת אינה הנידה הנשואה לו

 . עד שתטהר הנשים ביןלבד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :סא סימן יוסף בית

 לכך הוא  המקור. דבר לכל כאשתו היא הרי ,לחופה שהיאאת ה כניסמ האישי ש"פסק שע הטור

 .ותינשא לבעלה לחופה שתכנס עד אביה ברשות אישהה לעולםבמשנה האומרת ש כתובותבמסכת 

וזה גם לעניין שבעלה  ,את הנישואין גומרתהיא ש חופההגמרא אומרת שה קידושיןכת במסכן  וכמ

 . יורשה ומפר לה את נדריה לבדו

  אם אפילוש ם"הרמבכמו כן פסק  .פסק שגדר חופה הוא מקום בו האיש מתייחד עם אשתוהטור 

 עד ,אביה יתבב שנייה ביאה עליה לבא לו אסור בכל זאת, ביאהי מעשה "ע האיש קידש את האישה

 והוא 'לחופה כניסה' הנקרא הוא זה וייחוד ,לו ויפרישנה עמה ויתייחד ביתו לתוך אותה יביאהוא ש

  . והוא יוכל לבוא עליה ביאה שנייה, ואז היא תהיה אשתו לכל דבר, מקום בכל 'נישואין' הנקרא

 לפני עוד  נדה פירסהעל המקרה בתחילת המסכת שאם האישה  כתובותבמסכת  כתב ן"הר

כיון שהיא עדיין לא נישאה , אף שכבר הגיע זמן הנישואין, מזונותחייב לתת לה  אינוהבעל , הנישואין

 . לו

 :שן כתב "הר, אם כן

זה ייחוד איש עם ' חופה'שגדר , כאלו שלמדים ממקרה זה יש: יש האומרים שחופה זה ייחוד. א

, ע האיש אינו חייב לתת מזונות לאישהאינו מובן מדו, זה לא ייחוד' חופה'משום שאם גדר . אשתו
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וממילא הוא חייב לתת , והיא ראוייה להינשא הרי אין כאן אונס מצידה, והרי אם הגיע זמן הנישואין

 .לה מזונות

יש כאלו שסוברין שחופה : אלא לקיחת האישה מבית אביה, האומרים שחופה זה לא ייחודיש . ב

אם , ובעלה מת והרי היא אלמנה, שאישה שנישאת וזאת מוכח מכך שהגמרא אומרת, אינה ייחוד

 (. ולא מאתיים כאלמנה)יגיע לה בכתובה לקבל רק מאה כסף , היא תינשא שוב

פ שיש לה עדים שמעידים עליה שמרגע כניסתה לחופה עם בעלה הראשון היא לא נסתרה "זאת אע

זאת הגמרא אומרת שמגיע ובכל , וממילא היא עדיין בתולה, לו וכל שכן שלא נבעלה לבעלה הראשון

 . לאלמנה בכתובה מבעלה השני רק מאה כסף כדין בעולה

 אביה מביתזה בכל מצב בו הבעל לקח אותה  'חופה'גדר  אלא ,ייחוד לאזה  חופהלנו שהרי מוכח 

שמשמע שכל זמן שהיא , "נדרה אישה בית ואם" :וזאת אנו למדים ממה שכתוב, נישואין לשם לביתו

  .ברשותוהיא  -בבית בעלה

 ביתל ומכניסה, מצב בו האב מוסר את בתו הוא 'חופה' שגדר העיטור בעל בשםכתב  חיים ארחותה 

 סוכה עושיםכאלו ש יש וא, המצויירין סדיניןשיש בבית  כגון ,מיוחד לנישואין חידושדבר  בו שיש

 . שניהם מתייחדים ובה ,יםמהדס או מוורדים

פ מה "וזאת ע, אינו נכון -הברכה בשעת ראשיהםאת  וב שחופים סודר הוא 'חופה'שגדר  האומר

. שחתן וכלה וכל בני השושבינים פטורים מסוכה כל שבעת ימי השבע ברכות סוכהמסכת בששנינו 

, י סודר"אם היה ניתן לעשות חופה ע. 185זאת משום שהחתן וכלה לא יכולים לשמוח כראוי בסוכה

, על כורחך ממהלך הסוגיא שם. פה בסוכההגמרא לא הייתה דוחה את האפשרות לעשות את החו

 . ואינו פריסת סודר בעלמא, שחופה זה מקום שבו החתן וכלה מתייחדים

שמה שהמשנה שם אמרה שאין אישה נכנסת לרשות בעלה עד שכתב  ירושלמיהמלשון , כמו כן

, פהאלא אפילו אם היא נכנסה לבית שיש לו חו, אין הכוונה דווקא שתכנס לחופה, שתכנס לחופה

הגמרא שם . כבר די בכך בכדי שהיא תצא מרשות אביה ותכנס לרשות בעלה, כלומר שהחופה בתוכו

אם החופה היא , וכמו כן, חדר גדול וחדר קטן הפתוח לתוכוכמו בית מלאכה שיש שם , מביאה דוגמה

 ןמשמע שהרי זה כעי, ממילא. הרי היא ברשות בעלה, והיא נכנסה לחדר הגדול, בתוך החדר הקטן

 . השושבינים שם החתן והכלה עם שיושבים כילה

 מצויירים כתב שבחופות חתנים היו תולים סדינים (ו"ט הלכה ט פרק) סוטה במסכת הירושלמיכמו כן 

 . זהב וסהרוני

הוא לקח ש כיון ,אלמנהאך באישה , (שהיא צריכה חופה של ממש) זה המנהג רק בבתולה, אמנם

 כבית זה הרי ,שם להתייחדכמו כן יש מיטות מוכנות ו ,להם מיוחד מקום שם ויש ,נישואין לשם אותה

  . והרי היא מקודשת בכך ,חופה בו שיש
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. מדוע חתן וכלה לא יכולים לשמוח בסוכה בשבעת ימי המשתה, פ הגמרא"וכן ע, ש הרבה שיטות באחרוניםי 

ממילא היה צער , ועל כן המקום היה דחוק ואם החופה הייתה בסוכה, המציאות בעבר היא שהסוכות היו על הגגות

כמו כן יש אומרים שכיון . הדוחק לחתן וכלה שלא כל האורחים יכולים להיכנס לחופה כל שבעת ימי המשתה מחמת

ממילא החתן לא היה יכול לשמוח כראוי עם אשתו מחמת שהיו יכולים , דפנות 3שנהגו בעבר לעשות סוכות בעלות 

יש כאלו שרצו , דפנות 4יש אומרים שאף במקרה שעושים סוכות בעלות , אמנם. לראות אותו מן הדופן הרביעית

יש טעם שהחתן וכלה פטורים מן הטעם שאין הם יכולים לשמוח כראוי עם , רמשום שכאמו, לפטור את החתן והכלה

 . כל בני השושבינים בסוכה כזאת צרה ודחוקה
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 שבו  זה מקום' חופה'ש כתב שגדר "הרא שם, ב"ש בסימן ס"כתב לעיין בטור שהביא את הראי "הב

 .'ז כל חתנים ברכת מברכין ושם ,בעלמא לאקראי העשוי במקום ולא, והכלה חתן ישיבת הוא עיקר

 . 'חופה' נקרא והוא והכלה החתן למושב אפריון שעושין באשכנז נוהגין

 זה בכל מקום בו הבעל מכניס את האישה למקום שהינו ברשותו', חופה'שגדר  כתב ירוחם רבינו . 

 אפילו אם הוא לא בא עליה, הרי היא כאשתו, פסק שכבר ברגע שהאיש התייחד עם אשתו הטור ,

 . הזכויות של אישה נשואהוממילא מגיעות לזה 

לאחר  נתגרשה או נתאלמנהשם המשנה אומרת שאם האישה ש כתובותלכך הוא ממסכת המקור 

 (.את עיקר הכתובה וכמו כן את תוספת הכתובה)הכול  את גובה הרי היא, שכבר נישאה לבעלה

בעלה , ועוד לפני שהיא נבעלה לבעלה, מה הדין במקרה שאישה נכנסה לחופה: הסתפקה הגמרא

האם לפי רבי אלעזר בן עזריה שאמר שאישה שנישאה גובה את עיקר הכתובה . מת או שגירש אותה

, או שמא היא לא תגבה כן, כיון שהיא כבר נכנסה לחופה, תגבה כאן הכול, ואת תוספת הכתובה

וכיון שכאן היא עוד לא , משום שדעת הבעל לתת לה את תוספת הכתובה רק לאחר הביאה הראשונה

 ?  היא תקבל רק את עיקר הכתובה ולא את תוספת הכתובה, עלהנב

או שמא חיבת הביאה , עצם הכנסתה לחופה: עבור מה הבעל נותן את תוספת הכתובה, כלומר

 ? הראשונה היא זו שמקנה לה את תוספת הכתובה

 ובעלה מת עוד לפני הביאה נדה ופירסה לחופה נכנסהאם אישה : בגמרא אשי רבהסתפק כמו כן 

  ?האם מגיעה לה תוספת הכתובה, הראשונה

זה רק במקרה שהאישה שנכנסה לחופה , שכל מה שאמרנו שהחופה בעצמה קונהיש צד לומר 

ממילא לא נאמר שחופה , ואין היא ראויה לביאה, אך אישה שכזו שהיא פירסה נידה, ראויה להיבעל

ורק הבעיה , ייתה ראויה לביאהשהאישה מצד עצמה ה, ורק בספק לעיל, שכזו מקנה לה את התוספת

 .היא הייתה ראויה לתוספת הכתובה, הייתה שהבעל מת או גירשה

, ולפי הצד שהחופה היא זאת שמקנה לאישה את תוספת הכתובה, אין זה משנה צד שני לומר

אף אם מדובר במציאות , עצם הכניסה לחופה היא זאת שמקנה לה את התוספת כתובה, ממילא

 .  ויה לביאהשכזו שאין היא רא

  . האם מגיעה לה תוספת הכתובה, ולא פשטה את ספק הגמרא, תיקוהגמרא למעשה נשארה ב

שכאשר הגמרא מסתפקת בספק , ל"ז ם"והרמב הגאונים דרכם של הנודע כבר, להלכה, מכל מקום

הרי זה נחשב כאילו שהספק , פ צד אחד בספק הראשון"כ הגמרא מסתפקת בספק שני ע"ואח, אחד

 . ן כבר נפשטהראשו

הספק הראשון שהגמרא הסתפקה האם החופה היא שעושה את קניין התוספת , ממילא לפי זה

 תוספת לקנין שגורמת זו היא שהחופהפ דרך זו לומר "נפשט לנו ע, או הביאה הראשונה, כתובה

לפי הצד שהחופה היא שמקנה את תוספת הכתובה , שהרי רב אשי הסתפק בספק השני, הכתובה

 (. שי לא נקט את הצד שחיבת הביאה היא שמקנהורב א)

  אין היא נוטלת את תוספת הכתובה, וכך היא נכנסה לחופה, פסק שאם האישה הייתה נידההטור .

 נכנסההייתה נידה וכך היא  שהסתפק במקרה שהאישה, אשי רבפ הספק של "לכך הוא עהמקור 

, האם מגיעה לה תוספת הכתובה ,ואז בעלה מת או גירשה עוד לפני הבעילה הראשונה, לחופה

  .אלא נשארה בתיקו, והגמרא לא פשטה את הספק
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כיון שידוע שבמקרה שהגמרא , י כתב שלכן הטור כתב שהבעל פטור מתשלום תוספת הכתובה"הב

לא ניתן להוציא מן , על כן. לא מוציאים ממון -וכלל הוא בידינו שמספק, הרי זה ספק', תיקו'נשארה ב

, ף"הריכן פסקו , כדעת הטור. מספק שמא הוא חייב לה את הכסף, הכתובה -ספתהבעל את כסף תו

   ם"והרמב ש"הרא

 אומרת שבזמן עזרא שהיו בתי דין קבועים יושבים בכל כתובות כתב שמה שהגמרא במסכת ש "הרא

ניתן  ,אם מדובר שיש בתי דין שיושבים בכל יום, ועל כן גם בזמנינו, גם היה ניתן להינשא בכל יום, יום

  .שבת ביוםשהרי לא ניתן להינשא , אין הכוונה שניתן להינשא ממש בכל יום, להינשא בכל יום

 צריך , שמי שנושא אישה אלמנה ביום שישיכתובות בתחילת מסכת שאמר  ירושלמיהפ "זאת ע

זאת משום שעיקר כניסת . בכדי שהוא לא יהיה כקונה קניין בשבת, מבעוד יוםבדווקא להתייחד עימה 

אם הוא יבוא , ועל כן, או הייחוד י מעשה הביאה"הוא עאלא , י החופה"זה לא ע נישואיןהאלמנה ל

י זה הוא זוכה במציאות "וע) נמצא שהוא עושה קניין בשבת, ביום שבתאו יתייחד עימה עליה 

  . אומרים לו להתייחד עימה כבר מבעוד יום, על כן .(ובמעשה ידיה, שהאישה מוצאת

 הוא החופה ידי עלמשום ש, כמו כן אישה להכניס בתולה לחופה רק ביום השבץ, כתב ש"הרא ממילא 

ועל כן יש להקפיד לעשות את החופה כבר , בשבת קנין כקונה רי זהוה ידיה ובמעשה במציאתה זוכה

 . ד"בסימן סהטור כמו כן פסק . מבעוד יום

 פ שהיא עדיין "אע, לחופהפסק שהאישה נקראת נשואה מן הרגע שהיא נכנסה ם "פ הרמב"הטור ע

 . לא נבעלה

  גמרונ לא -עמה תייחדהוא הש פי על אף, בעת כניסתה לחופה נדה היתההאישה  אםפסק שהטור 

 . כארוסה עדיין היא והרי ,עדיין הנישואין

כשהיא עדיין לא ראויה  חופהשל הטור הוא משום שהסתפקנו אם אישה שנכנסה ל טעמוכתב שי "הב

חופה שכזו אינה קונה אותה , ועל כן, האם החופה קונה אותה לאישה, ירסה נידהכיון שהיא פ, לביאה

 . ולא לעניין שבעלה הכהן יטמא לה במותה, לא לעניין שהבעל יירש אותה, לשום דבר

שכיון שהסתפקנו האם עצם החופה קונה , אשי רב הספק של על שכתב ף"הרי מדברי נראה כןכמו 

 . קונה אותה אינההוא שהחופה  על כן למעשה הדין, אותה לאישה

  שאין עצם החופה קונה את האישה ) ל"ז הגאונים מקצת מדברי נראה שכןכתב המגיד משנה

שכל מה שרב אשי  עליהם וסוברים חולקים ושיש ,כיון שרב אשי הסתפק בדין זה (שפירסה נידה

תוספת  האם מגיעה לה, כתובהה לעניןי החופה זה רק "הסתפק האם אותה אישה נישאה ע

  .'אשת איש'והרי היא כ, היא גמורה חופהברור ש דברים לשאר אבל ,הכתובה

 זאת . תמוהים -שכתב שחופת נידה אינה מועילה והרי היא עדיין כארוסה ם"הרמב דבריש כתב ן"הר

או , כגון אלמנה לכהן גדול)שניתן לקדש אישה פסולה  אומרתיבמות משום שהגמרא במסכת 

. והקידושין תופסים בדבר, י חופה"ע( וכל שכן שפסולות לכהן גדול, ן הדיוטגרושה לכה\חללה\זונה

מדוע שלא נאמר שכמו כן מועילה חופה לאישה שהיא פסולה לבעלה משום שהיא אישה , ממילא

 ? נידה

זה רק לעניין האם מגיע לאישה , סיכם ואמר שכל הספק בדין חופת נידה האם היא קונה ן"הרעל כן 

אולם ברור שלשאר , י עצם זה שהיא נכנסה לחופה והיא לא הייתה ראויה לביאה"ע, תוספת הכתובה

 (. ולעניין שמגיע לבעל מציאתה ומעשה ידיה, כגון לעיקר כתובתה)הבעל קונה אותה  -הדברים



229 
 

 אף , כבר האישה נקראת כנשואה, י החופה"וכתב שע, ם"דחה את דעת הרמבש "הראגם , כמו כן

מחמת שהיא נישאה , וכל מה שלא מגיע לה זה רק תוספת הכתובה, אם זאת הייתה חופת נידה

 . בהיותה נידה

 מדובר שהחתן כנס את האישה לחופה : את ספקו של רב אשי פירש י"רש כתוב י"אשיר בהגהות

על כן הסתפקנו אם החופה בעצמה קונה . כ נמצא שהיא נידה"ואח, משום שהוא חשב שהיא טהורה

 יכול אינוהוא ש החתן ידע ואילו, קונה אותה -ן שדווקא חיבת הבעילהזאת משום שייתכ, את האישה

  .עתהאותה  כונס היה לאהוא  שמא ,הלילה עתה לבעול

הוא הסכים לשאת  כן פי על ואף ,נדה היאמודיעים לחתן כבר לפני החתונה שהאישה הזו  אם אבל

 לבעולאותה לחופה על מנת  שהרי הוא כונס ,מיד לו קנויהשהיא  ודאי -לחופהאותה ולכנוס אותה 

 . בעתיד טהורה תהיה כשהיאאותה 

או , כבר עתה טהורה היא אםה, את האישה כונסהוא כש לחתן להודיע יש, שבחופה י"ר אומר כן לע

. כיון שהוא כנס אותה על דעת כן, בכל זאת היא מקודשת לו, ואז אף אם היא איננה טהורה, לא

 . לעשות נכון כןי סיכם ש"הגהות אשיר

  אין לשאת אותה לפני שהיא תטהר, פסק שבמקרה שהאישה פירסה נידהם "הרמבשהביא ב הטור ,

 . שתטהר עד חתנים ברכת לה מברכין אין, כן וכמו

 על תקנת חכמים עברהאיש  אםם עוד כתב ש"שם הרמב, ם"רמבבלכך הוא  שהמקורכתב י "הב

אין הוא חוזר ומברך אותה , שהיא תטהראת ברכת החתנים עוד לפני  ובירך, את האישה הנידה ונשא

 . שוב לכשתטהר

  שאין לאישה נידה להינשא ובשם קצת מן הגאונים י אבן מיגאש"הר בשם כתבהמגיד משנה ,

 ראוי אין ממילא, עמה להתייחד אפילואסור לו ו, כל זמן שהיא נידה עליה אובאיש לל שאסור כיוןש

 . לפני שהיא תטהר לחופה כנסיתהיא ש

 הוא , ם שאותה אישה נידה לא תינשא עד שתטהר"שטעמו של הרמבכתובות במסכת  תבכ ש"הרא

, שאם אדם קבע עם אישה זמן לשאת אותה, כתובותפ מה שהגמרא אמרה בתחילת מסכת "ע

כיון , אין הוא חייב לתת לה מזונות, ולבסוף בהגיע אותו הזמן להינשא הוא מצא שהיא פירסה נידה

 . 186ואין זו אשמתו שהוא לא יכול לשאת אותה, ת אותהשהוא היה מוכן מצידו לשא

ברכת  -שנהגו לברך לכלה אף אם היא נידה, בסוף דבריו כתב שכן הוא ראה הלכה למעשהש "הרא

 סתרמקום ל עם הבעל נכנסת אינההיא , משום שהיא נידה, אבל, ולא חששו לכך שהיא נידה, חתנים

 . םהנשי בין ישנה והיא האנשים בין ישן הוא אלא

 שאנו לפיש ,כתבדבריו  ובסוף, האם חופה זה ייחוד הסברות שתיאת  כתב כתובותבמסכת  ן"הר 

 מקום ומכל ,לא או נדה האישה היא אם מקפידים אנו אין ,ייחוד בלא חופהאת ה לעשות עכשיו נוהגים

 (. ם ודעימיה"בכדי לחוש לדעת הרמב) שתטהר עד לחופה תכנס שלא הדבר כשר

                                                           
186

 משום היא חופה בת לאו דנדה ל"דל' בתוס' פי. נדה שפירסה או : א"הריטבהביא משם .( ב) מקובצת שיטה 

 אלא הכושר שעת לה שיש נדה ש"וכ לפסולות החופ שיש[ 'ב נז] יבמות במסכת לן קיימא דהא ליחוד חזיא דלא

 או הוא דחלה ודומיא ביאתו יעכב שלא כדי לביאה הראויה בטהורה חופה לעשות רוצה אדם שכל דהכא טעמא

 עכוב יבא ושמא מועט קהל שאנו לפי זה לנדה חופה לעשות לכתחלה אפילו נוהגים שאנו ועכשיו היא שחלתה

 חזי דלא כיון חופה חופתה אין שהנדה שכתבו ל"ז ם"והרמב ם"הרא כדברי לאש וזה שתטהר עד נמתין אם לנשואין

 . ל"ז א"הריטב. נהגו וכן ל"ז י"וכפרש ל"ז ן"הרמב' פי וכן עיקר הוא בתוספות שאמר ומה. ליחוד



231 
 

 ועל כן היא , אך עם זאת אסור לו להתייחד עימה, ת נידה עושה אותה לנשואהכתב שחופש "הרא

 נתבארעניין זה ). הנשים בין ישנה והיא האנשים בין ישן הוא אלא ,סתרלמקום  עמו נכנסת אינה

 (. ב"קצ סימן דעה יורה בטור

 איןאך , גמורים קידושין מקודשת זו הרי -הנדה את מקדששמי ( יד,ד)בהלכה אחרת  כתב ם"הרמב 

 . לכתחילה כן לעשות ראוי

 ראויה אינההיא ש כיון, ולשאת אישה נידה כן לעשות ראוי איןם טוען ש"כתב שהרמב משנה המגיד

 שכתב מי ישאולם  .לקדשה לו ראוי אין -ועל כן ממילא, לחופההיא לא ראויה  אףו ,עתה לביאה

שום שקידושין של נידה אינם הוא לא מ, ם שכתב שלכתחילה אין לשאת נידה"הרמב דברי שטעם

הוא , וכל הטעם שלא כדי לשאת לכתחילה אישה נידה, אלא באמת הם תופסים, תופסים לכתחילה

כיון שהיא נתקדשה , מפני החשש שמא הבעל יגע בבשרה מפני שהוא יחשוב שהרי היא מותרת לו

 . והוא לא יודע שהיא אסורה לו משום שהיא נידה עליו, לו

 ש התייחס למקרה בו אנשים אירסו נשים והכניסו אותן "שם הרא ש"הרא בתשובות עייןכתב לי "הב

פ כיון שהם הכניסו אותן "אך עכ, ש כתב שיש למנוע מלעשות כן"הרא. לביתם ללא חופה ולא ברכה

 . הקונה אותן לנשים' חופה'הרי זה , י שהם התייחדו ברשותו"כי ע, הרי שהם יורשים אותן, לביתם

 כיון , גמורה כנשואה היא הרי -חתנים ברכת בירך ולא לחופההכניס אותה ו, אישה אירסאדם ש

 . שברכת החתנים אינה מעכבת את הנישואין

 

  :סב סימן טור

  חופההאישה ל כניסת קודם חתניםה ברכתיש לברך את.  

 'ברכות שהיש אלו הן' ברכת החתנים:  

  לכבודו ברא שהכל ה"אמ י"בא. 1

  האדם יוצר ה"אמ י"בא. 2

 יוצר י"בא עד עדי בנין ממנו לו והתקין תבניתו דמות בצלם בצלמו האדם את יצר אשר ה"אמ י"בא. 3

  האדם

  בבניה ציון משמח י"בא בשמחה לתוכה בניה בקבוץ עקרה ותגל תשיש שוש. 4

  וכלה חתן משמח י"בא מקדם עדן בגן יצירך כשמחך האהובים רעים תשמח שמח. 5

 וריעות שלום ואחוה אהבה חדוה דיצה רינה גילה וכלה חתן ושמחה וןשש ברא אשר ה"אמ י"בא. 6

 קול כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע אלהינו' יי מהרה

 . הכלה עם חתן משמח י"בא נגינתם ממשתה ונערים מחופתם חתנים מצהלות

 לפני , תחילה היין על ומברך ,יין של כוס מביאים, בעת החופה יין שם היה אםכתב ש ם"הרמב

 7 -בסך הכול מברךשהוא  ונמצא ,הכוס עלהברכות  6את כל  ומסדר ,שמברך את ברכת החתנים

את  מברך כ"ואח ,היין אחר ההדס על מברךהוא ו ,ייןה עם הדס להביאשנוהגים  מקומות יש .ברכות

  . ברכותה 7
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 אותם וישרה צימוקים יקח ,מצוי יין שם שאין מקוםבמכניס את האישה לחופה  הוא אםש כתב ן"רה 

משום ', שהכל'ברכת  שכר על יברך מוקיםיצ צאומ לאהוא  ואם ,187עליו ויברך ,אותם ויסחוט ,במים

  .שלא ניתן לברל ברכת חתנים בלא כוס של ברכה

 צאומ לאהוא  אם ,אף שלכתחילה יש לברך אותה על כוס של יין, אירוסיןה ברכתבעת אמירת , אולם 

  .הוא המובחר מן הומצוכיון שזו איננה , שכר שם ישאם  אפילו ,יברך אותה בלי כוס -יין

 של יין שמברכים עליה  כוס על לברך יםחייב -ברכותה 7אמירת  שהיא חתניםה ברכת את, אולם

רק במציאות , יברך על כוס של שכר, אך כאמור. שכר עלאם הוא מברך  'שהכל' או ',בורא פרי הגפן'

  .עיקר כל יין צאומ אהוא לש

 לשני לברך למעשה הלכה ש"הרא הורה וכן ,כאחד מתברכים הרי הם, שמתחתנים חתנים 2 יש אם 

ויברך ברכת , שאדם יכול לשאת אפילו נשים רבות בבת אחת ם"הרמב ן כתבוכ ,כאחד חתניםה

וצא בשמחה אחת אין הוא י, שמחהבמצוות ה, אולם .חתנים פעם אחת בעבור נישואיו עם כל הנשים

 עםדהיינו ש, לה הראויה שמחהב, חת ואחת בפני עצמהא כל עם לשמוחאלא עליו  ,בעבור כולן

  .בשמחה שמחה מערבין ואין, ימי משתה 3ישמח  בעולהה ועם, ימי משתה 7ישמח  בתולהה

 בשעת מיד חתנים ברכת עליו לברך ,האירוסין אחרמיד ל הכלה עם מתייחד שהחתן שנוהגים במקום 

ועל כן , ועתה הרי ידוע שנוהגים לעשות גם את האירוסין רק בשעת החופה ולא לפני כן ,האירוסין

כוס אחת , כוסות 2צריך , עם זאת. זה אחר זהב ,יחדב נישואיןה ברכתאת ו אירוסיןה ברכתיברכו את 

 . עבור האירוסין וכוס שניה עבור הנישואין

 אסורההיא  עדיין ,בביתו עמה נתייחד ולא ,ניםחת ברכת ובירך ,שהיא מארסכתב שמי ש ם"הרמב 

כל עוד שהוא לא , ממילא. לחופה כניסהה אלא ,נישואיןאת ה עושה חתניםה ברכת שאיןעליו משום 

  . אין היא נשואה לו, הכניסה לביתו שהוא גדר החופה

 כנשואה היא הרי ,חתנים ברכת בירך ולא ,חופההכניסה לואישה  אירסכתב שאם אדם ם "הרמב 

הוא , את ברכת החתנים שהוא החסיר. משום שברכת החתנים אינה מעכבת את הנישואין, גמורה

  .יכול לברך אפילו כמה ימים לאחר הכנסתה לחופה

 בנישהינם  ,החייבים במצוות גדוליםישראלים  עשרהנוכחותם של ב אלא חתנים ברכת מברכין אין 

 .  צורך בעשרה מלבד החתנים ואין, העשרה מניןשמתחתנים עולים ל חתניםה .חורין

  אך זה רק , לאחר סיום האכילה, מברכים את החתנים בהן בכל שבעת ימי המשתה -הברכות 7את

  .'חדשות פנים'במצב שיש שם 

  בשעה  אם אותו אדם היה אפילו .בחופה אכל שלאמוגדר כאדם ' פנים חדשות' :'חדשותפנים 'גדר

, כמו כן. 'פנים חדשות'הרי הוא נקרא כ, בעצם החופהאך הוא לא היה , שבירכו את החתן בחתונה

                                                           
187

 שולחן". הגפן פרי בורא עליו ומברך יין ליה הוי מהצמוקים המים נמשכו אם" :רב סימן חיים אורח יוסף בית 

 עליהם מברך, בישולם מי או, ותאנים צמוקים שריית מי: יא סעיף רב סימן הפירות ברכת הלכות חיים אורח וךער

 אחת ברכה מברך אם או נפשות בורא מברך אם להסתפק יש שלאחריהם בברכה אבל; ש"להרא גם ויוצא שהכל

 כדי, מים ישתה וגם מינים' מז פרי יאכל או, הסעודה בתוך אלא ישתה לא שמים ירא ולכן. ש"כהרא, שלש מעין

 עליו ומברך יין ליה הוה, מהצמוקים והבדילם המים משך ואם; נפשות ובורא שלש מעין אחת ברכה לברך שיצטרך

 אם אבל, דבשן מהן יצא אותם ידרוך שאם  לחלוחית בהם שיהיה צמוקים שיהיו והוא, שלש מעין אחת וברכה ג"בפה

 .לא, דבש חיתלחלו שום מהם יצא לא אותם כשיעצרו
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את השמחה יותר מן המצב הרגיל באם הם לא  בשבילם מרביםרק אם  'חדשות פנים'אדם נקרא כ

 . 'פנים חדשות'הרי הם נקראים כ, ומחמת שהשמחה מתרבה בבואם, היו מגיעים

 אחרל שחריתב שבת ביום לביתו ית הכנסתמב החתן עם הולכים שהקהל שנוהגים מקומות יש 

 היה שלא משום שאפילו אם יש שם אדם, טוב מנהגזה  איןאולם . ברכות 7 שם ומברכים ,להיהתפ

, וכאמור, את השמחה בשבילו מרבים שאין כיון ',חדשות פנים' נקרא אין הוא, בחופה ברכהה בשעת

 .'ם חדשותפני'נקרא כ, יותר מן השמחה שהייתה בלעדיו, רק אדם שמרבים בשבילו את השמחה

 ראשון ום טובוי שבתמשום שעצם יום ה ,בדבר איסור שאין אלא ,יפה מנהגן זה שאי האיי רב כן כתב

  . שלישית בסעודה לא אבל ,שחריתבו הלילה בסעודת חדשות כפנים נחשבים בעצמם ושני

  חבילות וותמצאת ה עושים אין' ולפיכתבו שבגלל שיש לנו את הכלל ש התוספות: כוסות 2דין 

 כוס מביאים אלא .אחת כוס על חתניםה ברכתגם את ו המזון ברכתלברך את  אין, על כן ',חבילות

הרי הוא מניח את הכוס , המזון ברכתאת  סייםהוא ש ולאחר ,המזון ברכתאת  עליה ומברכים, אחת

 ,ומניח את הכוס השנייה ברכותה 6 עליה את ואומר אחר כוס לוומביאים  ,לפניו מבלי לשתות אותה

בורא פרי 'ומברך עליה ברכת  ,המזון ברכתאת  עליה בירך הראשונה שהוא הכוסשוב את  ונוטל

 . 'הגפן

 כמו כן ו ,חתא כוס על הכל אומרים אלא ,כן נוהגים אין -בספרדאולם . ובצרפת באשכנז כן המנהג

  . ולא במקום אחר, חופהה במקום אלא את הברכות מברכין אין

 חופה' נקרא מהלהלכה  לדקדק צריךש ל"ז ש"הראביו בשם א כתבהטור : גדר חופה' : 

 תחילתששם יש את  דהינו ,נישואיןה ברכת שמברכים שם את במקוםזה נקרא ' חופה'נאמר ש אם

 את ברכת הנישואין מברכין לפעמיםמשום ש ,כך לומר אפשר אי -'חופה'ולכך זה נקרא , הנישואין

 . יש שם המון אנשיםכש ,העיר ברחוב

ואילו מקום אקראי בעלמא ששם ', חופה' נקרא והכלה חתןה ישיבת עיקר מקוםש, לומר נראה אלא

מברכים , במקום שהוא עיקר ישיבת החתן והכלה, ממילא. 'חופה'אינו נקרא כ, יושבים החתן והכלה

 והוא ,והכלה החתן למושב אפריון שעושים באשכנז יםונוהג ,ימי המשתה 7 כל חתנים ברכת את

  .מברכים את הברכות ושם ',חופה' נקרא

 מקום ל כ"אח לחזור ודעתו ,אחר בבית לאכול ',חופה'ממקום ה יצאהחתן  אם: יציאה ממקום החופה

 . אלא יחזור למקומו ושם יברך את הברכות, הברכות 7בבית האחר את  מברךהוא  אין -חופתו

 וכל, למקום הראשוןוהוא הלך לבית אחר בלי כוונה לחזור , החתן יצא מן הבית שהיה שם אם אבל

הדין הוא , מקום ישיבתם עתה עיקר -השני שהם הלכו אליו הבית אותו ונעשה ,עמוהולכת  החבורה

 והכלה החתןקורה ש לפעמים כן וכמ .חתנים ברכתאת  שם ומברכים ',חופה' נקראהמקום  שם גםש

יון שהם קובעים כ, חתניםה ברכתועל כן הדין הוא שגם שם צריכים לברך את , אחרת לעיר נוסעים

  .מקומם גם שם

 בשלושה או םיבשני אוכלים והשושבינים הכלה, החתן שאם יש אומרים: אכילה במספר מקומות 

 ,'במעונו השמחה'את הברכה של  לאגם ו ,חתנים ברכת הם מברכים שאיןהוא  אזי הדין, שונים בתים

  .מברכים את הברכותאין  -אך בשאר הבתים בהם יושבים שאר האנשים, החופה בביתרק  אלא

אזי אותו המלצר מצרף את כל  ,הבתים בכל שמשמשמלצר  יש אם דעתו שלפי כתבהטור  אולם

  .ברכות שבעה הבתים את כלעל כן ניתן לברך בו ,הבתים להיות אחד
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בכל זאת , אם אין שם מלצר שמשרת את כולם אין שאפילו יהודה ר"ה מר בשם מרא יחיאל ר"ה

התחילו לאכול באותה שעה שהתחילו לאכול , אותם שאוכלים בשאר הבתים גםש כיון, ניתן לברך

 ,לשמחה כאחד חשובים כולם ,כיון שכולם ישבו לסעוד בקביעות באותה שעה, ועל כן, החופה בבית

. בחופה שהכינו לצורך השמחה מסעודה הם אוכליםש כיון ,חתניםה ברכתאת  ממילא כולם מברכיםו

  .כן המנהג למעשה

  אין -'חדשות פנים'בימי המשתה  היו לאאם , על כן: שמברכים כשאין פנים חדשותהברכות 

שאז מברכים אף אם אין שם , שלאחר החופה הראשונה בסעודהרק  אלא ,ברכותה 7את כל  מברכים

  .אחר החופהשל בלילה או ביוםדין זה נכון בין אם אכלו  .'פנים חדשות'

ימי  7כל  "ברא אשר"ו "במעונו שהשמחה" :ם אלא רקאין מברכי' פנים חדשות'אם אין , על כן

 .המשתה

 ידוע שאם אלמן ואלמנה  :יומית של נישואי אלמן ואלמנה-הברכות שמברכים בשמחה החד

 ',פנים חדשות'אם יש שם , עם זאת. הברכות אלא רק יום אחד 7אין הם מברכים את , נישאים

את  ואומרים ,שמחתם בזמןחר החופה הימים שלא 3ב "ברא אשר"ו "במעונו שהשמחה: "מברכים

' אשר ברא'יש כאלו שאומרים שגם בכדי לברך ברכת  .אפילו אם אין שם עשרה זכרים, הברכות הללו

 . חלק ולא סבר כןש "הראאך , יש צורך שיהיו במקום עשרה זכרים

 ם פני'הוא הזמין את ה אם בין ,"במעונו שהשמחה"אומרים  :יום לאחר החופה 33ימים ועד  3מ

  .החופהשמחת  בשביל מזמינםהוא  אם ביןו ,שלא לצורך שמחת הנישואין, סתם 'החדשות

 אומר , בכדי לאכול עימו ולשמוח על נישואיו' פנים חדשות'הוא מזמין  אם :יום ועד סוף השנה 33מ

שהשמחה " אומרין אין, לא בגלל שמחת הנישואין, סתם מזמינםהוא  ואם ,"במעונו שהשמחה"

  ".במעונו

 החופה צרכיאת  להכין הם מתחיליםש משעהכבר  ,"שהשמחה במעונו"לומר  מתחילין החופה ניב. 

  כמו כן. ימי המשתה 7כלל לאחר סיום ' שהשמחה במעונו'אין לומר , שעתה המצות בספר כתוב ,

, מברכים שבעת ימים .שבעת ימי המשתה כלב אלמנהל ובין תולההברכות מברכים בין לב 7את 

מדובר שאלמנה  אם אבל .לבחור שנישאה אלמנה וא ,לאלמן שנישאה בתולהבר שזוהי אפילו אם מדו

 . הברכות אלא רק ביום הראשון בלבד 7אין מברכים את , נשאה אלמן
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  :סב סימן יוסף בית

 הגמרא בכתובותפ "זאת ע. פסק שמברכין את ברכת החתנים קודם שהכלה נכנסת לחופה הטור 

 . כןהאומרת 

 לכך  הטעם .ת לחופהספסקו שיש לברך את ברכת החתנים קודם שהכלה נכנם "הטור וכן הרמב

פ הגמרא במסכת "עהוא משום שידוע , הכניסה לחופה קודםשמברכים את ברכת החתנים דווקא 

וממילא יש להקדים את ברכת החתנים לפני , "לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל"שפסחים 

 .  ופה ומקיימים את מצוות הנישואיןשהכלה נכנסת לח

  6משום ש. שהאישה נכנסה לחופה אחרלשאין לברך את ברכת הנישואין אלא רק  כתב ן"הראולם 

ואם הן היו , ימי המשתה 7זאת מוכח מכך שמברכים אותן כל  .ושבח תפילה ברכותרק  הברכות הן

הבעל שהיא דעת  נראה כןמו כ. לא היה שייך לברך אותן אלא רק פעם אחת, בגדר ברכת המצוות

 . הלכות גדולות

ן כתב "הר. ושלא כדעתו, הנישואין לפנייש לברך את הברכות , ן"ם והרמב"הביא שלדעת הרמב ן"הר

 המצות כל"ש אין זה משום, החופה לפנין הטעם שמברכים את הברכות "ם והר"שאף לדעת הרמב

של החתן  ייחודזה  חופההש מפני אלא ,שהרי אין אלו ברכת המצוות, "לעשייתן עובר עליהן מברך

 בלא כלה'ל אמרו ש"ומשום שחז, עם כניסתה לחופה לביאה ראויה וצריך שהאישה תהיה ,עם הכלה

, החופה קודםן סוברים שיש לברך את הברכות כבר "ם והרמב"הרמב, ממילא', לבעלה אסורה ברכה

 . בכדי שכשהיא תכנס לחופה היא כבר תהיה לאחר הברכה

 : נחלקו בגדר הברכה שהראשוניםמצינו  ,אם כן

 :סוג הברכה מתי מברכים 
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 ברכת המצוות לפני החופה ן"הרמב, ם"הרמב, הטור

 ברכת התפילה והשבח לאחר החופה בעל הלכות גדולות, ן"הר

 

  החופה הוא יברך את הברכות על כוס של יין ואם אין  שבעתש "הרא כתב וכן, ן"הרהביא בשם הטור

שלברכת , פ עדיין המשמעות היא"ועכ, ן"י הגיה את לשון הר"עיין שם שהב)כוס של שכר אז יברך על 

 (.ולא מועיל כוס של שכר, האירוסין יש לברך רק עם כוס של יין

 אין , שבמקרה שיש לפנינו שני חתנים שמתחתנים כאחד, א"ש והרשב"הראפ "פסק עג הטור -ב

 . רק ברכה אחת לשניהםמברכים לא א, את השבעה ברכות מברכים לכל אחד בפני עצמו

וכן בשחיטת , יש לברך על מילה של תאומים ברכה אחת לשניהם, כתב שכמו שבמילה ש"הרא

 . כך גם בחתנים יש לברך ברכה אחת לכולם, עופות

כמו , יברכו רק פעם אחת עבור שניהם, כמו כן כתב שאם שני חתנים התחתנו בבית אחד א"הרשב

שהדין הוא שאחד מברך להוציא את , ורות שכל אחת אכלה בפני עצמהשמצינו שאם היו שתי חב

 . ואז הן מצטרפות לחבורה אחת בברכה, במצב בו החבורות רואות זו את זו, כולם ידי חובה

 שיהא כדי, קבוצה שבאה לכבוד החתנים תאכל בחדר נפרד בפני עצמה כלא כתב ש"הרשב, על כן

. כו לכל קבוצה בנפרד את שבע הברכות וברכת האירוסיןויבר, נפרדות חתונות שתי שם שיש ניכר

שרוצים להדגיש , לחופה כניסתם מחמתזה רק , כל זאת שמברכים לכל קבוצה בפני עצמה, אולם

אין לברך את  ,בשאר ימי המשתה ,אולם. ועל כן מברכים לכל חתן בנפרד, חתנים נפרדים 2שיש כאן 

 . ו ביחד לשני החתניםאלא יברכ, לכל חתן בפני עצמו ברכותה תשבע

  אולם . ויברך ברכה אחת לכולן, שאדם יכול לקדש הרבה נשים בבת אחתם "הרמבפ "פסק עהטור

 188ק"והסמ מיימון הגהות כתב וכן ,כאחת חופות שתי לעשות נוהגיםכאלו שלא  שיש כתב המרדכי

 . 189אחד בשבוע אחיות שתי חופות של לעשות שאין חסידים ספר בשם

 ברכתאת  מברכים ,האירוסין אחר הכלה עם מתייחד שהחתן שנוהגים במקוםש פסקהטור  (א) ט 

  .כתובותפ הגמרא במסכת "וזאת ע ,האירוסין בשעת מיד חתניםה

  מנהג היה זההעיר ש י"הב. ולא לפני כן, שעתה נוהגים להתארס רק בשעת החופה כתבהטור 

ויש כאלו שנוהגים להתארס , פהעתה יש כאלו שנוהגים לארס רק בשעת החו אבל ,הטורשל  מקומו

 . עוד לפני החופה

 נוכחותם ב אלא חתנים ברכת מברכין איןשכתובות פ דבריו של רבי יוחנן במסכת "פסק ע הטור (א) ד

 . מצטרפים למניין העשרה חתניםה, כמו כןו ,חורין ובני גדולים עשרהשל 

                                                           
188
 ה "בהגהות רבינו פרץ למצווה קצ 
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כתב שכל הקפידא לא לעשות חופה של , ט"ו עמוד י"אבן העזר סימן כ 'לב חיים'י בספרו 'הרב חיים פאלאג 

נמנעו , שמפני שיש בדבר חשש של עין הרע, נשאו שתי אחיות, זה רק במציאות ששני אחים, שתי אחיות בשוע אחד

עם . אין חשש עין הרע כלל -וכלות שאינן אחיות, אם מדובר בחתנים שאינם אחים, אולם, חדמלחתן אותם בשבוע א

י כתב שיש מקום להקל בדין זה במקרה של נישואי יתום ויתומה וכדומה שיש בדבר משום גמילות 'זאת הרב פאלאג

 .  חסדים
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 המגיד. חורין ובני גדולים אלא בנוכחות עשרה, פסקו שאין מברכים ברכת חתניםם "הטור והרמב 

מצטרפים לעשרה בכדי שיוכלו לברך את ברכת  וקטן עבד שאיןם לומר "כתב שכוונת הרמב משנה

שם כתב שלכל דבר שבקדושה )מובאת בהלכות אישות ובהלכות תפילה , ם כן"דעת הרמב. החתנים

 (. יש צורך בעשרה זכרים

 וכמו כן לא  ,נישואין ברכתו לברך לדי שיוכבכ אדם בני עשרהלא היו בה ש עיר על נשאל א"הרשב

  .והשאלה מה הדין במצב שכזה, אחר ממקוםאותם לאותו המקום  ניתן להביא

 . בלא עשרה חתנים ברכתניתן לברך  לאש השיבא "הרשב

 שהברכות לא מעכבות בדיעבד את עצם המצווה המיימוני תשובת בשם כתב 190התרומת הדשן .

הכוונה שהיא אסורה לבעלה , "כנדה לבעלה אסורה ברכה בלא כלה"ל ש"זאת משום שמה שאמרו חז

שנקטו בלשון כזו שהיא אוסרה כל עוד שלא בירכו את ברכת  אלא ,כל עוד שהיא לא נכנסה לחופה

ל אמרו "וממילא חז, שהכלה נכנסת לחופה נישואיןה בשעתכבר  ברכהאת ה שעושים לפי, החתנים

  .שיש לברך בשעה זו את הברכה

שבמדינה משום שלא יעלה על הדעת , שאין ברכת החתנים מעכבת את הנישואין, הדבר ברור, אולם

משום שאין עשרה זכרים בכדי שיכולו לברך את , שנשים לא תוכלנה להינשא, שאין בה עשרה זכרים

 . ברכת החתנים

, ובאמת אם אין שם עשרה זכרים, אינם נראיםתרומת הדשן החלק וכתב שדבריו של בעל י "הב

ואם כן זה שאין שם , כיון שהיא לא מוכרחת להינשא, ואין הדבר מוכרח, אותה אישה לא תינשא

 . עשרה זכרים לא מכריח אותה להינשא בלא ברכת חתנים

 באם יש שם , הברכות בכל שבעת ימי המשתה לאחר אכילה 7פסק שמברכים את הטור  ח, (א) ז

פסק כן בהלכות  ם"הרמבכמו כן  .ובותכתלכך הוא מן הברייתא במסכת המקור . פנים חדשות

 . ברכות

  כמו . ש"והרא התוספותכתבו גם , זה רק מי שמרבים עבורו בשמחה' פנים חדשות'ש, הטורכסברת

 ליום מזמור': שאומר מדרשפ ה"וזאת ע' פנים חדשות'נחשב כ שבתשיום ה כתבוש "והרא' התוס, כן

  שמחהב בשבת להרבותהוא  דרךכיון שהו ,'לכאן באו חדשות פנים :הוא ברוך הקדוש אמר ,השבת

שבעבורה אנו מרבים , ממילא יש לשבת גדר של פנים חדשות, מאכל יותר מביום רגיל מנותוב

 . בשמחה

  והשתתף בשמחת  כהנא רבנקלע לביתו של  אשיסיפרה על כך שרב הגמרא במסכת כתובות

הוא בירך את כל , ומכאן ואילך, הברכות 7הגמרא מספרת שביום הראשון הוא בירך את כל . נישואין

שהשמחה "ו, "אשר ברא"הוא בירך רק , ואם לא היו', פנים חדשות'הברכות רק אם היו שם  7

 ". במעונו

שיש כאלו שמפרשים שאין הכוונה לומר שביום הראשון רב אשי בירך את  ש"הראעל מקרה זה כתב 

אך לאחר , הברכות 7בירכו את כל  אלא הכוונה רק בסעודה הראשונה של הנישואין, הברכות 7כל 

לפני )אם מדובר שהחתונה הייתה ביום , פ"ש כתב שעכ"הרא. אף ביום הראשון, מכן כבר לא בירכו

אף אם , הברכות 7מברכים את כל  -ולא אכלו את סעודת הנישואין עד שכבר ירד הלילה, (השקיעה

                                                           
190

 נח גיטין) הניזקין"גיטין בפרק  הוכיח את דבריו מכך שמצינו שבמסכת קמ סימן וכתבים בפסקים הדשן התרומת 

 אבל, ממך כתובה לי שאין בי תגע לא ליה אמרה, לזה זה והשיאום הנכרים לבין שנשבו וארוסתו בארוס מעשה (א"ע

 ". נמנעה לא ברכה בלא כלה משום
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ומצב שכזה אינו גרוע ממצב בו הגיעו , זאת משום שעדיין בני החופה לא אכלו. 'פנים חדשות'אין שם 

והם מאוד , בוודאי שמחת החתן והכלה רבה, כיון שעבור בני החופה שדאגו לחתונה', פנים חדשות'

אף שכל , הברכות 7ועל כן ניתן לברך את כל , שמחים בהם על שהם עזרו להם בהכנת החתונה

 . 'פנים חדשות'כדין , האנשים היו בחופה

 בסעודה הראשונה שלאחר החופה שעושים  אפילוש נראה ם"הרמב מדבריש ,הבית בדקכתב בי "הב

יש בסעודה אנשים אחרים שלא שמעו את ברכות  כן אם אלא ,ברכות 7לא מברכים , ביום הראשון

 . 'פנים חדשות'וממילא הם מוגדרים כ, הנישואין בעת הנישואין

 נתקנה בכדי  חתניםה ברכת ,אהגמר סוגיית לפיש( י,בהלכות ברכות ב)ם "כתב על הרמב ך"הרמ

וממילא גם , לומר שברכות הנישואין יפטרו את הסעודה נכון אין ,שכן כיון, בסעודהלומר אותה 

את  לברךהוא  מנהגינוך כתב ש"הרמ. הברכות 7בסעודה שלאחר החופה נצטרך שוב לברך את 

 . חתניםה ברכתת כבר א ושמעו פ שכל הקהל היה בשעת הנישואין"אע ,סעודהתוך הב חתנים ברכת

 7שיש לברך שוב את , הפשוט המנהג הוא וכן, הטורו ש"הרא כדברי זהש בבדק הבית כתבי "הב

 . הברכות בסעודה שעושים לאחר החופה

 פנים 'פ שאותו אדם שמוגדר כ"אע, לסעודה' חדשות פנים' שבאומצב  כלשב ן"הרמב בשםכתב  ן"הר

 . הברכות 7ניתן לברך את  בכל זאת כבר, רק עומד שם ואינו אוכל' חדשות

  אף ו לילההבסעודת  עליו םמברכי ,בלילה 'חדשות פנים' באו שאם התוספות בשםכתב ן "הרכמו כן

 שעת בכל שם עמד 'פנים החדשות'באם ה ,(כיון שהיום הולך לאחר הלילה)שלמחרת  יוםבסעודת ה

 .  ברכהה

  ואין זה , ברכות 7מברכים עימו מלווה את החתן בשבת ו שהקהל שנוהגין מקומות ישכתב שהטור

. מ לא היו מרבים את השמחה בשבילם"מ, כיון שאף אם יש שם אנשים שלא היו בחופה, מנהג טוב

שאין  ש"הרא כתב, שגם הוא כתב שהמנהג אינו טוב האיי רבינו תשובת על מנהג מקומות אלו ועל

 כל חתנים ברכתלברך את  בגמרא שניתן אמרו שהרי ,בדבר איסור אין אך עם זאת, יפה מנהגזה 

 . חדשות פנים שם במקרה שיש ,שבעת ימי המשתה

 ברכתמקום שיש ברק  אלא חתניםה ברכת מברכים את איןכתב שיש כאלו שאומרים ש ל"ז ן"הר 

שישי וביום יום ב חתנים ברכת לברך עכשיו שנהגו כמו ולא, וכמו שהגמרא בכתובות אומרת ,המזון

  .סעודהה בשעת שלאאף  ,שבת

את  בבוקר לומר נהגוש סופרים מסכתב שנינו שהרי, ן דחה זאת ואמר שזה אינו נכון"הראמנם 

ואז ניתן לברך את ', חדשות פנים'בתנאי שיש שם ו, זכרים עשרהנוכחות ביין  כוס על חתניםה ברכת

  .ימי המשתה 7בכל , הברכות 7כל 

ולא כמו היש אומרים שאמרו  ,דהסעוה קודםשניתן לברך את ברכת החתנים אף , ן"הרהוכיח מכאן 

הטעם שהיו מברכים את ברכת . שאין לברך את ברכת החתנים אלא במקום בו יש ברכת המזון

 בבוקר החתן בבית להתאסף רגילים היואנשים ש לפיהוא , כבר בבוקר לפני הסעודה, החתנים

לא היו אוכלים ש פי על אף ,מברכים את ברכת החתנים והיו ,והכלה החתןאת  לשמח בכדי, ובערב

 . שם

 מבית יוצא שהחתןכ ,ובשבת שיישאף ביום הברכות  7אנו נוהגים לברך את שלפי זה  כתבן "הר

 וראוי ,השמחה עיקר היא זוזאת משום ש. חופהה ונכנסים למקום ,מחדרה כלהאת ה ומוציאין הכנסת

  .עליה לברך
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 7ומברכים את  חוזרים ,שיישב שברכו פי על אףש כתובותבמסכת  בירושלמי מוכחכמו כן הדבר 

שברור לנו שבוודאי לפחות אחד  לפי ',חדשות פנים' שם יש אםצורך לבדוק  ואין ,בשבת הברכות אף

 על משום שאנו סומכים או', פנים חדשות'ועל כן הוא בגדר , מכל הקהל הגדול לא היה בשעת החופה

ף אם מדובר שבאמת כל וממילא א, חדשות פנים באו ,שבתה שבאה כיוןש במדרש שאמרו מה

מצד שהשבת בעצמה , ברכות 7מכל מקום ניתן לברך את כל ה, היו כבר בחופההאנשים כאן בקהל 

 . 'פנים החדשות'היא ה

 שלישית סעודה אבל ,שחריתבו הלילה בסעודות 'חדשות פנים'כ נחשבים ושני ראשון ובטום וי שבת

שהרי יש , ל כך בשבתכ יתעיקרסעודה  נהניאהיא ש מפניהוא  הטעםו', פנים חדשות'איננה נחשבת כ

אלא די לאכול בה מיני , מאן דאמר שאומר שלא חייבים לאכול בה פת כמו בסעודת הלילה והיום

שהרי גדר ', פנים חדשות'לא שייך להגדיר אותה כ, כ"כיון שאין היא סעודה חשובה כ, ממילא. מתיקה

ואם בסעודה שלישית , מחה יותר מן הרגילהוא דבר מיוחד שבעבורו מרבים את הש' פנים חדשות'

  . 'פנים חדשות'אין להחשיבה כ, כ גדולה ודי במיני מתיקה"אין צורך בשמחה כ

כיון שאין , ראשוןה ביום אפילו ום טובביברכות  7 אומרים שאין שאומר מי שישכתב  191חיים בארחות

 . 'פנים חדשות'נחשב כ 'יום טוב'ה

 אחת לברכת המזון ואחת לשבע הברכות, יש להביא שתי כוסותש התוספותפ "פסק ע הטור (ב) ט .

, העוסקת בבני חבורה שהיו יושבים ואוכלים ביום שישי פסחיםלכך הוא מן הגמרא במסכת המקור 

שהדין הוא שעל כוס אחת עליהם לומר ברכת המזון לסיום הסעודה , ופתאום נכנסה השבת

 . דוש לכניסת השבתועל הכוס השנייה עליהם לומר את הקי, הראשונה

 ? מדוע שלא נאמר גם את ברכת המזון וגם את הקידוש על כוס אחת: הגמרא שם מקשה

 . חבילות חבילות מצות עושין שאין לפי, אחד כוס על קדושות שתי אומרים שאין לפי: הגמרא מתרצת

לברך את  כך אין, שכמו שאין מברכים את ברכת המזון ואת הקידוש על כוס אחת, זה המקור, ממילא

  .ברכת המזון ואת השבע ברכות על כוס אחת

 שלא, ן הטעם שאין אומרים שתי קדושות על כוס אחתמ בחופה כאלו שנוהגים ישכתבו ש התוספות 

 ואין ,ת עבור הברכותאחר כוס מביאים אלא ,המזון ברכתשל  כוסה על ברכות שבעאת ברכת ה לומר

 איןו ,המזון ברכתשל  כוסה על בירך כברהוא ש כיון ',ןהגפ פרי בורא'ברכת  יההשניהכוס  על מברכים

  . כי מצד ברכות הנהנין הרי הוא כבר יצא ידי חובה בברכה על הכוס הראשונה, פעמיים לברך נכון

 שאין זה מטעםעל כן נהגו בחופה  ,אחת כוס על קדושות שתי אומרים שאין לפיש כתב ש"הרא 

 ששאת  עליה ואומר ,תאחר כוסלו  מביאים אלא ,מזוןה ברכתשל  כוסה על ברכותה ששאת  אומרים

  .הגפן פרי בורא עליו ומברך המזון ברכת של כוסאת  ולוקח חוזרכ הוא "אחו ,ברכותה

ועם זאת אין מברכים עליה  ברכותה ששכתב שאין לתמוה על כך שמביאים כוס מיוחדת לש "הרא

הוא , שלמרות שהביאו לו כמה כוסות, ישהרי מצינו כבר במקרה עם רב אש ,"הגפן פרי בורא"ברכת 

כיון שהוא סמך על כך שהוא יצא ידי חובה כבר בברכה על , ויותר לא בירך, בירך על הכוס הראשונה

 . הכוס הראשונה

                                                           
191

 יהה אחריו' ו ויום דשבת' ד ביום אשה שנשא אחד בחתן במונפשליר אירע מעשה :קידושין הלכות חיים אורחות 

. בשבת אלא ברכות שבעה ברכו ולא. בתורה לקרות עלה לא אבל ושבת ט"י המים בשני מעוטף והלך שבועות

 לברך העיר חכמי והסכימו הכנסת בבית מעוטף הימים בשני והלך כך אוניון בעיר כן כמו אירע לפרט ה"נ ובשנת

 :בנרבונה נהגו כן כי והעירו חדשות פנים דשניהם ברכות שבע הימים בשני
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 גם את ברכת המזון וגם את השבע  אומר היה 'משולם רבינו'כתבו שפסחים במסכת  התוספות

ה שבני חבורה התחייבו לברך גם ברכת המזון וגם משום שאין זה דומה למקר ,אחת כוס על ברכות

ועל כן לא שייך לעשות , משום שברכת המזון וקידוש אלו הם שני עניינים נפרדים, לעשות קידוש

  .כי לכל אחד יש גדר בפני עצמו, אותם על כוס אחת

ת משום שברכ, הרי הכול זה עניין אחד, כאשר מברכים ברכת המזון ואת שבע הברכות, כאן אבל

, ממילא. שהרי אין מברכים אותה אם לא סעדו קודם לכן, שתבוא נישואין לברכתהמזון היא שגורמת 

 . ושייך לברך את הכול על כוס אחת, הכול עניין אחד

 שאת  כתבוהתוספות : פ התוספות"הטעם שמברכים ברכת אירוסין ונישואין על שתי כוסות ע

ל כן היה לנו עו ,על אף שעניינם אחד ,כוסות שתי על ךרבל נהגו נישואיןאת ברכת הו אירוסיןה ברכת

, משום שיש הרבה אנשים שרגילים לברך אותן בנפרד, לברך אותן מצד הדין על כוס אחתלכאורה 

 ,בנפרד האירוסין בבית אירוסיןה ברכתאומרת שנוהגים לברך את  כתובותכמו שהגמרא במסכת 

אפילו אם מדובר שעושים את האירוסין ואת , כמו כן. בנפרד החתנים בבית חתניםה ברכתאת ו

 נתייםיב כתובהאת  לקרוא נהגומשום ש, עדיין שייך לברך אותן על שתי כוסות, הנישואין במקום אחד

ולא לברך אותה על אותה , וממילא ברור שיש לברך על כוס שנייה את ברכת הנישואין, הפסק והוי

  . הכוס של ברכת האירוסין

 ש"פ הרא"ירוסין ונישואין על שתי כוסות עהטעם שמברכים ברכת א : 

כיון שעניינם של  ,אחת כוסעל  ונישואין אירוסין ברכתנהג לברך את  משולם שרבינו כתב ש"הרא

 :ן ולקידוש שהם שני עניינים שוניםואין זה דומה לברכת המזו, אחד הוא -האירוסין ושל הנישואין

 לקדש ה בכדיבא ואילו הכוס השנייה ,הסעודה אחרל האהב הכוס הראשונה באה עבור ברכת המזון

  .היום את

 בבית אירוסיןה ברכתאת  שאומרים לפי ,כוסות 2 שצריך אומרהיה  רבינו תםשש כתב "הרא

 אשה מקדש אדם לפעמיםקורה ש וגם ,בנפרד ואת ברכת החתנים בבית החתנים בנפרד האירוסין

וברור שבמצב , ול בין האירוסין לנישואיןוממילא יש הפסק גד, מרובה זמן לאחר ונושא אותה רק

בין  הכתובה לקרוא את שנהגו מקומות יש, כמו כן .שכזה יש לברך את הברכות על שתי כוסות

 . ועל כן צריך שתי כוסות נפרדות ,האירוסין לנישואין

 במקום אלא מברכים את השבע ברכות איןש והמרדכי ש"הרא, התוספותפסק וכן כתבו הטור  יא - י 

 ממצוות פטורים החופה בני וכל והשושבינין החתןהאומרת ש סוכהפ הגמרא במסכת "ע, החופ

רוצים לשמוח , שבני החופה שבאו לשמוח עם החתן והכלה משום ,כל שבעת ימי המשתה הסוכה

 וכיון שלא ניתן לשבת ולשמוח עימם בחופה שתיעשה בסוכה, עימם

ואם החתן היה יורד למטה מתי , ות על הגגותמשום שהסוכות היו בנוי. 1: יש שתי דעות בגמרא)

היה , דפנות 3משום שהיו רגילים לבנות את הסוכות עם . 2יש חשש שאחד יתייחד עם הכלה , שהוא

ועל כן פטרו את , צער לחתן שהוא לא היה יכול להתייחד עם כלתו כראוי במקום שרוח אחת פרוצה

 (החתן והכלה מלשבת בסוכה

 . 192י החופה ממצוות הסוכהעל כן פטרו לגמרי את בנ
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 -העוסק במצווה"שבני החופה פטורים משום הכלל של ( ן"כמו הר) יש האומרים: ישנן מחלוקות רבות בדבר 

 ממילא הם פטורים ממצות הסוכה , וכיון שהם עוסקים במצוות שמחת החתן והכלה, "פטור מן המצווה
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 לאכולהם הולכים ו ,מויעיצאה  כלתואם  ואפילו ,מחופתו יוצא החתן אםש מכאן משמעכתב ש י"הב

 שמחה שאין כיון 'חתנים ברכת' ולא 'במעונו שהשמחה' מברכין אין ,שאינו מקום חופתם, אחר בבית

 . (ימי המשתהששם הוא עיקר מקום ישיבתם של החתן והכלה במשך שבעת ) בחופה אלא

 פ הפטור של החתן ובני החופה מן חיוב מצוות הסוכה "שע תוספותהבשם  כתבסוכה במסכת  ן"הר

 לאכול הם הולכיםו ,עמו כלתואם  אפילו ,מחופתויוצא  חתןמשמע שאם ה, כל שבעת ימי המשתה

 מקוםב אלא שמחה איןמשום ש ',חתנים ברכת' ולא 'במעונו שהשמחה' מברכין אין -אחר בבית

 . אם זה לא מקום החופה, אין לברך עצמה חצרה באותה אפילוש משמע, כמו כן .חופהה

שהרי , חופהמקום הב שלא פילוא 'במעונו שהשמחה'שניתן לומר  דאיובוכתב שן "עם זאת הר

הגמרא אומרת שמהרגע שכבר מטילים את השעורים בגיגית של מים בכדי להכין שיכר לצורך 

, "הללו כשעורים וצימחו ורבו פרו: "עורים בעציץ בכדי לומר לחתן והכלהאו שהיו זורעים ש, החופה

' שהשמחה במעונו'כיון שאומרים , למרות שאין זה מקום החופה', שהשמחה במעונו'כבר אומרים 

  .בכל מקום שעושים לצורך שמחת החתונה

ל אף שהברכה זאת משום שע ',חתנים ברכת' מברכים -חופהה במקום שלא אפילוש לומר יש, על כן

 כךן כתב ש"הר. אין הברכה תלויה בעצם מקום החופה, אך עם זאת, באה משום שמחת החתונה

 אבל, מקום בו החתן והכלה אוכלים במשך שבעת ימי המשתה בכל חתנים ברכת לברך היום נוהגים

 שאמרו שאין לברך את ברכת החתנים התוספות בעלי הצרפתים רבותינו לדברי לחוש יש מקום מכל

 . אלא במקום החופה בלבד

 חתנים ברכת שם לברך צריך אחרת לעירהולכים  והכלה החתןפסק שגם אם ש "הטור בשם הרא .

אולם , (כגמרא במסכת כתובות) שבעת ימי המשתה תוךא בווקשזה ד הוא פשוט דברכתב שי "הב

 ,די בכך -על אף שלא בירכו את ברכת החתנים אלא רק בשעת הנישואין, לאחר שבעת ימי המשתה

שלפי שהוא ראה כאלו שחולקים על הלכה זאת , י כתב"הב. 'ברכת החתנים'ואסור לברך יותר את 

  . הוא נצרך לכתוב אותה למרות שברור שזו הלכה פשוטה

 והם רצו לעשות להם בית חתנים , כתב שאם חתן וכלה התחתנו ירוחם רבינו: דין השתהו בדרך

בכל זאת החתן יכול לעשות בית חתנים בעיר , זמן רבעל אף שהם התעכבו בדרך , בעיר אחרת

 ברכתניתן לברך שם וזה ייקרא , ממילאו, שלו המשתה ימי שבעתאת  שמה ונוהג, שהוא יגיע אליה

 . חתנים בבית חתנים

 שאם לדוגמה החתן והכלה השתהו , שכוונתו היא לומר נראהש, כתב על דברי רבינו ירוחםי "הב

הם יכולים לעשות להם בית חתנים , שזה עדיין בתוך שבעת ימים מן החופהכיון  ,ימים 4או  3בדרך 

ברור שמדובר דווקא שזה בתוך שבעת ימי , כאמור. ואין שום חשש בדבר, אפילו בזמן מאוחר

 ברכתהרי כבר לא שייך לברך את , כיון שאם מדובר שזה לאחר שבעת ימי המשתה, המשתה

 . חתניםה

                                                                                                                                                                             
וממילא ברור שמי , א"כדעת הגר, גם בדבר זה ישנה מחלוקת האם מצוות שמחת החתן והכלה היא מדאורייתא)

שמצוות שמחת החתן והכלה היא מצווה רק  או, שעוסק במצווה דאורייתא פטור ממצווה דאורייתא של סוכה

וזו , הרי הוא פטור אף ממצוות דאורייתא, אך יש כאלו שסוברים שאם אדם כבר מתעסק במצווה מדרבנן, מדרבנן

 , ("מצוה דרבים"ה "בד: דעת התוספות במסכת ברכות דף מז

אף . כיון שהם רוצים לשמח את החתן והכלה כראוי, משום מדין מצטער, שהם פטורים ממצוות הסוכה ויש האומרים

 .  מכל מקום פטרו אותם לגמרי מכל חובת הסוכה בסוכות, שידוע ששמחת החתן והכלה הייתה רק בבוקר ובערב
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 אך הוא יישב את , ש לפסקי התוספות במסכת כתובות"בין דברי הראכתב שלכאורה יש סתירה  י"הב

 : פ מציאויות שונות עליהן דיבר כל אחד מן הראשונים"השיטות ע

הם צריכים לברך שם את  -אם חתן וכלה הולכים לעיר אחרת במהלך שבעת ימי המשתה :ש"הרא. א

 . ברכת החתנים

ועל כן , ולגור בעיר האחרת, ת להתיישב שםלעיר אחרת על מנשהחתן וכלה הלכו דיבר במציאות 

וממילא שייך , וזהו מעתה עיקר מקום ישיבתם, עתה בעיר האחרת זהו בית החתנות החדש שלהם

 .כי הם לא מתכוונים לחזור למקומם הראשון בתוך שבעת ימי המשתה, לברך שם ברכת חתנים

להם לברך  אין -ימי המשתהאם חתן וכלה הולכים לעיר אחרת במהלך שבעת : פסקי התוספות. ב

 .שם את ברכת החתנים

אך בדעתם לחזור בתוך שבעת ימי , שהחתן והכלה הלכו רק לטייל בעיר האחרתדיבר במציאות 

ועל כן , עיקר מקום ישיבתם נשאר עדיין במקומם הראשון, וממילא, המשתה לביתם במקומם הראשון

 . רק שם יש להם לברך את ברכת החתנים

 אנו למעשה סומכים על דעת ', ש חולק על פסקי התוס"לו אם נאמר שבאמת הראכתב שאפיי "הב

כלל  ,למסכת כתובות' מה גם שאותו הפסק המוזכר בפסקי התוס. כיון שהוא פוסק מובהק ,ש"הרא

שהחתן והכלה , ש"וממילא עלינו לסמוך על הדעה המפורשת של הרא, 193בפנים' לא מוזכר בתוס

 .  אף שאין זה עיקר מקום ישיבתם, אפילו בעיר אחרת יכולים לברך את ברכת החתנים

 בעת הסעודה שעשו במהלך שבעת  'חדשות פנים' שם היו לאפסק שאם הטור  (ב) ז, (ב) ד, (א) יג

על אף שבסעודה )בלבד  ראשונהה בסעודה אלא ברכותה 7 מברכים את כל אין, ימי המשתה

 . ('פנהים חדשות'הראשונה אין 

 נקלע לשמחת נישואין אצל אשי רבשכתובות פ המקרה במסכת "בר נתבאר עכתב שדין זה כי "הב

במקרה שהיו פנים חדשות , ומכאן ואילך, הברכות 7ביום הראשון רב אשי בירך את כל . כהנא רב

 . 'ברא אשר'ו 'במעונו שהשמחה'אך אם לא היו פנים חדשות הוא בירך רק , הוא בירך את כל הברכות

  אך בסעודה הראשונה של , אין מברכים את כל שבעת הברכות, חדשות פסק שאם אין פניםהטור

בין אם הסעודה הייתה ביום הנישואין או אפילו בלילה , הנישואין מברכים את כל שבעת הברכות

 . ל עם רב אשי"פ המקרה הנ"ע, הסיק ש"הראכתב שכן  י"הב. שלאחר החופה

 על אף , מברכים את כל שבעת הברכותכתב שבסעודת הנישואין הראשונה אנו  י בבדק הבית"הב

שיש להם רק יום אחד של ) ואין זה משנה אם מדובר שאלמן נשא אלמנה', פנים חדשות'שאין שם 

כיון שבין כך ובין כך עליהם לשמוח  ,(שיש להם שבעת ימי משתה) בתולה שנשא בחוראו , (משתה

הסעודה הראשונה  פירושו בותהמוזכר במקרה עם רב אשי במסכת כתו' קמא יומא'ו, ביום הראשון

 . שסועדים לאחר הנישואין

כי בכל מקרה שזו הסעודה , אין זה משנה אם עושים את הסעודה הראשונה שלא ביום החופה

ניתן לברך את שבעת הברכות אף , אף אם היא נעשית לאחר כמה ימים, הראשונה שלאחר החופה

 . 'פנים חדשות'אם אין שם 
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כתבו " אין"ה "בד: בדף כה' שם התוס, כהסואך עיין במסכת , במסכת כתובות' אמנם דעה זו לא מצויה בתוס 

 . ולא בעיר אחרת, שאין לברך ברכת חתנים אלא בעיר בה יושבים החתן והכלה, כדברים הללו
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 פירש את הגמרא שדיברה לגבי המקרה עם רב אשי ירוחם רבינוש ,יתי כתב בבדק הב"הב זאת עם ,

ש "שלא כמו הרא', פנים חדשות'אף אם לא היו שם , את כל שבעת הברכות' יומא קמא'שבירך ב

 , והטור שפירשו שמדובר על הסעודה הראשונה

דווקא  ו כתב שזה"אולם רי, הוא אמנם הסעודה הראשונה' יומא קמא'פירש ש בינו ירוחםראלא 

והם התחתנו , אך אם מדובר שזו חתונה של אלמן שנשא אלמנה, בנישואין של בחור ובתולה וכדומה

 . אין הם מברכים את שבע הברכות -ולא הספיקו לאכול את הסעודה עד שכבר הגיע הלילה, ביום

 יומא'ם שש שפירש כמו רבינו ירוח"שהרי הרא, מנין לו לחלק חילוק שכזה, י תמה על רבינו ירוחם"הב

 . 194בדבר חילק לא 'קמייתא סעודה' זה' קמא

ולא , בדין אלמנה ואלמן שהתחתנו ביום, ש לרבינו ירוחם"בין הרא מחלוקתישנה  י"הבפ "ע, כלומר

 :האם הם יכולים לברך את שבע הברכות בסעודת הנישואין בלילה, הספיקו לסעוד עד שהגיע הלילה

, הוא בכך שעתה זו הסעודה הראשונה שלאחר הנישואיןזאת משום שהעיקר . יכולים לברך :ש"הרא

 . וניתן לברך, ועל כן יש לדבר גדר של פנים חדשות

וכיון , משום שהרי שמחתם של אלמן ואלמנה אינה אלא רק יום אחד. לא ניתן לברך :רבינו ירוחם

 . ד המשתהלאחר סיום מוע' ברכת חתנים'ולא שייך כלל לברך , הרי זה כבר יום שני, שהגיע הלילה

 כל " אשר ברא"ו" שהשמחה במעונו"ניתן לברך , פסק שאפילו במקרה שאלמן נשא אלמנה הטור

אולם יש כאלו שאמרו שצריך עשרה אף . ואין צורך בנוכחותם של עשרה זכרים, שלושת הימים

 .ש לא סבר כן"והרא' אשר ברא'לברכת 

כיון ', אשר ברא'בעשרה בברכת  צורך איןשאמר שיש כאלו שאמרו ש ש"הראציטט את לשון  י"הב

כמו שמצינו בבועז שלקח עשרה , יש צורך בעשרה, הברכות של הזיווג 7שרק כשמברכים את כל 

 .    וכן מסתבר, אנשים לברך את ברכת החתנים

 נראה שיש צורך בעשרה זכרים בכדי שיוכלו לברך את ברכת  ן"הרמב ג שמדברי"שאע כתב ן"הר

ולא רק , הברכות יש צורך בעשרה 6אלא רק לצורך כל , ן נראה לומר כןאי -ן"לדעת הר', אשר ברא'

 . 'אשר ברא'שאין צורך בעשרה לברכת  ,ם"הרמבכך נראה מן  ,כמו כן. 'אשר ברא'לברכת 

 זכרים בכדי שיוכלו לברכה עשרה צריכה 'ברא אשר'ברכת א "הרשבלדעת , כמו כן . 

 מריעות סעודת בעושה אלא 'במעונו השמחהש' מברכים שאין מהגמרא קדקד ן"שהרמב כתב ן"הר 

אין  -ביתו בני עם סועדסתם  חתןה אלא, לשמוח עימומיוחד  אדם זימן לאהחתן  אם אבל ,לחתונתו

אם  אפילו, בכל שבעת ימי המשתהש והעלה ,ן"של הרמב דבריואת  דחהן "הרו ,כלל מברך הוא 

 . 'ברא אשר'ו 'ונובמע שהשמחה' מברך הרי, ביתו בני עם אלא סועד אינוהחתן 

 שבעמברכים  אינם -כתב שהמלצרים שאוכלים במקום החתונה לאחר שהסעודה נגמרה הכלבו יב 

 שהשמחה' לומר שאין ,כתב שיש אומרים המרדכי. פסק שעליהם לברך טוביה ר"האילו ו ,195ברכות

 . 196אותה שאומרים שסובר מי ויש ,אירוסין בסעודת 'במעונו

                                                           
194
לא  -ולא הספיקו לאכול את הסעודה עד הלילה, כתב שבמקרה של אלמן שנשא אלמנה( ה,סב)הבית שמואל  

 . כיון שספק ברכות להקל, יברכו

ורק , לא שייך לברך, כיון שעבר כבר היום הראשון. שפשוט לו שאין הם מברכים( תקעו,א)כתב  ז"ת הרדב"בשו

 . 'פנים חדשות'בבתולה שייך עדיין לברך כי הדבר נחשב עדיין כ
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 לאחר שבעת ימי ' שהשמחה במעונו'אין לומר כלל , בזמנינו ג"סמההביא שלדעת טור ה (ב) יג

    . למעשה העולם נהגוכתב שכך  י"הבו, המשתה

 לאחר שבעת ימי ' שהשמחה במעונו'שכתב שאין אומרים , ג"שכסברת הסמ הבית בדקכתב בי "הב

ר של ההגהות מימון משמע שאין לומ מדבריוי כתב ש"הב. מיימון הגהותב כתבוכן , המשתה

 כןי כתב ש"הב. אומרים -אך בתוך ימי המשתה, דווקא לאחר שבעת ימי המשתה' שהשמחה במעונו'

   .ולא לאחר מכן, בלבד המשתה ימי בשבעתרק  אלא 'במעונו שהשמחה' לומר שלא העולם נהגו

 ,אלמנהבמקרה של אלמן שנשא  אף 'במעונו שהשמחה' אומרים ,י שאפילו עתה"כתב הב, כמו כן

ממילא שייך לומר , שכיון ששלושת ימים אלו מוגדרים כימי שמחה, עמה שמח שהוא מיםיה בשלושת

 . על אף שכבר אין מברכים את ברכת החתנים', שהשמחה במעונו בימים אלו 

 חוץ , בין לבתולה ובין לאלמנה, פסק שמברכים ברכת חתנים כל שבעת הימים שלאחר החופההטור  ו

 . רכים להם רק יום אחדממקרה בו אלמן נשא אלמנה שאז מב

 . שמועה זו רב בשם זבדא בר אבא בשם הונא רב אמר שם כתובותלכך הוא ממסכת  המקור

ועל כן הם תיקנו שאדם שנושא , ידוע שחכמים שקדו היטב בכדי לעשות תקנה שתועיל לבנות ישראל

בכדי , המשתה אלא יישאר בביתו עם הכלה במשך ימי, אישה לא יחזור למלאכתו מיד לאחר הנישואין

 . שהוא ישמח אותה כראוי

 3 עמה שמח שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים"הגמרא הביאה משנה שכתוב בה ששקדו , ממילא

 ? והגמרא הסתפקה באיזה מציאות מדובר, "ימים

 7שעל הבחור לשמח את אשתו , הרי כבר אמרנו שם בגמרא, אם מדובר בבחור שנשא אלמנה. א

 . ימים 3ימים ולא די ב

 3ולא ב, שדי להם ביום משתה אחד, הרי כבר אמרנו בגמרא, אם מדובר באלמן שנשא אלמנה. ב

 . ימים

 :על כן הגמרא מתרצת

אך מספיק , ימים 7ובאמת יברכו להם ברכת חתנים , מדובר בבחור שנשא אלמנה: תירוץ ראשון. א

, ימים 3די לשמח אותה ב, הכיון שהיא אלמנה ואין זה הבעל הראשון של. ימים 3לו לשמח אותה רק 

 . ימים 7ואין צורך ב

אך די להם לברך , ימים עליו לשמח אותה 3ומדובר ש, באלמן שנשא אלמנה מדובר: תירוץ שני. ב

 . ברכת חתנים רק יום אחד

                                                                                                                                                                             
195

כיון שהחתן והכלה כבר סיימו , מפני שזאת נחשבת כבר כסעודה שנייה, כתב שהטעם הוא בפסקי ריקאנטי 

 .  לאכול שם את סעודתם

196
 הכלבומ הביא את "הד. אלא רק לאחר הנישואין' שהשמחה במעונו'העיר שעתה אין נוהגים לברך  כי משההדר 

זה משום שהם היו נוהגים לקדש את , כבר בסעודת האירוסין' שהשמחה במעונו'שכתב שמי שסובר שמברכים 

ש את האישה עד יום אך למנהגנו שאין נוהגים לקד, וממילא כבר התחילה להם השמחה, האישה כבר באירוסין

 .  כיון שעדיין לא התחילה לנו השמחה כלל', שהשמחה במעונו'לא שייך לומר , הנישואין
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ואין אלמנה שפוחתים , ימים 7שאין בתולה שמברכים לה ברכת חתנים יותר מ, אומרת שםהגמרא 

   . לה פחות מיום אחד

 שמחה ברכה- כמה ימים עליו לקיים

 3 7 בחור שנשא אלמנה

 3 1 אלמן שנשא אלמנה

 

 הצד השווה בין , על כן. כתב שיש מי שאומר שאותן שתי תירוצים אינם חולקים זה על זה ן"הר

פ שהיא נישאת "אע, ימי שמחה 3שאין אלמנה שיש לה יותר מ (עיין בטבלה לעיל) התירוצים הוא

 (. ימי שמחה 7אזי הוא ישמח אותה , א לומר שכיון שהוא בחור"לנו הו כי הייתה)לבחור 

ואילו אלמן , (3)משמחה ( 7)יש יותר ימי ברכה  -מדוע במקרה של בחור שנשא אלמנה :ן שאל"הר

 ? (1)משל ברכה ( 3)שנשא אלמנה יש יותר ימי שמחה 

  :ותירץ

, ככל שאדם שמח יותר. הוא התחתןברכת החתנים באה על כך שאדם שמח בכך ש. הכול לפי העניין

 : במקרה של, על כן ממילא. שייך לברך יותר ימים

ועל כן הוא , יש לו שמחה רבה בכך שהם מתחתן, שהוא נישא פעם ראשונה, בחור שנשא אלמנה. א

עליו , וכיון שהוא שמח בכך, כיון שהדבר תלוי בו, אפילו שהוא נשא אלמנה, ימים שלמים 7יברך 

 . 197על כךלברך זמן רב 

כיון שימי , כמה זמן עליו להתבטל ממלאכתו ולשמוח עם אשתו, לגבי עצם ימי השמחה, עם זאת

אין , באלמנה שכבר נישאה פעם אחת, ממילא, השמחה הם רק תקנה מדרבנן בכדי לשמח את הכלה

ועל , ימים שלמים בכדי שהוא ישמח אותה בכך שהוא התחתן עימה 7היא צריכה שהחתן יהיה עימה 

 . ימים בכדי שהיא תהיה שמחה 3די ב, כן

עתה כשהוא בא להתחתן שנית הוא , כיון שאותו אלמן כבר היה נשוי בעבר, אלמן שנשא אלמנה. ב

מצד , עם זאת. וממילא די לו בברכת חתנים ביום אחד, אינו שמח כל כך כמו ששמח כשהיה בחור

ועל כן יש לדאוג , ל"קנה של חזכיון שימי המשתה הינם ת, ימים 3עליו לשמחה , שמחת הכלה

 . ימים 3לשמחה כראוי 

 . כיון שהוא שמח בכך שהוא נושא אישה בתולה, ימים 7יברך  ,שנשא בתולה ןאלמ. ג

 .חולקים זה על זה אינם -שאותם שני התירוצים של הגמרא, ם"הרמב כתב שכן היא דעתן "הר

 אבן י"הראולם . שתו הבתולהעל האלמן לשמח את א, כתב שלא מצינו בכמה ימי שמחהן "הר

א ששאם אמרנו שבחור שנ, משום. ימים 7שנראה שעל האלמן לשמח את הבתולה  כתב מיגאש

                                                           
197
 שעיקר אמירת הברכות נועדה עבור שמחת החתן ', לקראת סוף סימן נלב אריה כמו כן כתב ב 
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 7ישמח אותה  ועל כן, 198כל שכן שאלמן צריך לשמח יותר את הבתולה, ימים 7בתולה ישמח אותה 

  .ימים

 ן "הר. זה על זה ולקיםח -כתב שיש כאלו שאומרים שאותם שני התירוצים של הגמראן "הר, עם זאת

אך , ימים 3ישמח אותה אלמן שנשא אלמנה ש, אנו נוקטים הלכה למעשה כלינשא בתראכתב ש

 . יברך ברכת חתנים רק יום אחד

על אף שלפי . ימים ישמח עימה 7ו, ימים את ברכת החתנים 7יברך  אלמנה שנשא בחור, כמו כן

החתן  4מכל מקום אין זה סביר לומר שביום ה, ימים 3על הבחור לשמוח עימה רק , התירוץ הראשון

נהגו שעליו לשמח אותה כל שבעת , על כן .ועם זאת נמשיך לברך לו ברכת חתנים, יחזור למלאכתו

  .נהגו וכן, הימים

 

 

 :עתה המסקנה היא, ן"פ הר"ע

 שמחה ברכה 

 3 1 אלמן שנשא אלמנה

   7199     7 בחור שנשא אלמנה

 

 שאותם שני תירוצים של  ם"הרמב כדעת ן"והרמב הגאוניםמן  תמקצ שדעתכתב  משנה המגיד

שאותם שני  האומרים כדעתהיא  א"רשבה דעת, לעומת זאת. סותרים זה את זה אינםהגמרא 

 . תירוצים של הגמרא סותרים זה את זה

 שהרי ,ל"ז ם"הרמב כדעת היא הטור דעת. כתב שאנו למעשה פוסקים כתירוץ השני משנההמגיד 

ממילא הרי זה מתאים לשיטה , ימים 7מברכים ברכת חתנים , לאלמן נישאתש בתולהש כתבהטור 

, ימים 7עליו לשמוח עימה , ועל כן ניתן לומר שאף שהוא אלמן, האומרת שהתירוצים אינם חולקים

כך אלמן שנושא , ימים 7וכמו כשבחור שנשא אלמנה שמח עם אשתו  כיון שהתירוצים אינם חולקים

 . ימים 7ה בתולה ישמח עימ

 בחוראם נשא אותה  בין ימים 3 צריך לשמח אותה ,בעולה היא האישה אםש ד"ס בסימןכתב הטור 

 . אלמן או

 

 

 

                                                           
198

שתשמח , העל האלמן לשמח אות, ועל כן, שהרי בתולה שמחה יותר להתחתן עם בחור מאשר עם אלמן 

 ". טפי בהדה למיחדי ובעי דבעילה טרדא איכא דהא"(: "הא. "כתובות ז)כתב  ן"ברמב, אולם. בנישואיה עימו

199
 . ימים 3על הבחור שנשא אלמנה לשמח אותה רק , שלפי השיטה הראשונה, עיין לעיל 
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  :סד סימן טור

 השמחה מתבטאת בכך שאסור לו . ימים 7 עמה לשמוח צריך בתולה נושאמי ש: הנושא בתולה

דין זה נכון . ולשתות ולשמוח עימה לוכלא עליו, כמו כן. או לנהל משא ומתן בשוק, לעשות מלאכה

  .אלמן או בחור הוא אם בין

 אם הוא  ביןו בחוראם הוא  בין ,ימים 3 מי שנושא בעולה צריך לשמוח עימה :בעולה הנושא

דהיינו )שישי  בליל בעליות, חמישי בשבוע ביום נשאיתאישה אלמנה ש ל"חז קנוית לפיכך .אלמן

 . שבת. 3שישי . 2חמישי . 1: ימים 3 עמה שמח יהיה בעלהש כדי (ביום חמישי בלילה

שעליו להתחתן עם אלמנה , מלאכה בעלוהינו , כל האמור לעיל הוא רק באדם שעובד למחייתו

הוא ש לחושלנו  איןוממילא  ,ואין לו עבודה בטלשהוא  אדם אולם .בדווקא ביום חמישי בשבוע

 . יום בכלאותה  לישא יכול ,למלאכתו ילך

 משום, שהיא צריכה להינשא דווקא בו ידוע יום קנוית לא ל"חז, לבתולה: שואין לבתולהיום הני 

  .200למלאכתו וילך יניחנהבעלה  שמא לחוש שאין

דהיינו ביום רביעי )חמישי  בליל ותבעל ,רביעי ביוםל שהבתולה תינשא "תיקנו חז, עם זאת

מצב שהוא ימצא בבעילה שאשתו יקרה  ואם, פועלים בימי שני וחמישי תי הדיןשב לפי ,(בלילה

  .ית הדין בכדי להאשים אותה בדיןלבוללכת  ,קרובב מיד שכיםהוא יוכל לה, איננה בתולה

  יכלו לתקן שאישה תינשא , שבית הדין פועל גם ביום שני, על אף שלפי האמור :'שקדו'תקנת

וכל מיד ביום שני הוא י, כך שאם החתן ימצא שהיא בעולה, ותיבעל בלילה, לכתחילה ביום ראשון

כיון שחכמים , לא תיקנו שבתולה תינשא ביום ראשון, בכל זאת. בבוקר ללכת לבית הדין

 . ושוקדים על הדבר הרבה, מחפשים תמיד בטובתן של בנות ישראל

                                                           
200
 " י מבאלמנהטפ, מפני שלבו אדוק בבתולה בשמחה, שמבתולה ודאי לא יפרוש החתן": 'ק ו"פרישה ס 
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בכדי שהחתן יספיק להכין את צרכי הסעודה , ל לא תיקנו שהבתולה תינשא ביום ראשון"על כן חז

אלא אמרו לה , לא רצו שתינשא ביום ראשון, השבת תפסיק את ההכנותוכיון ש, ימים בשבוע 3

ואז יישא , שלישי, שני, ראשון: כך שיהיה לחתן זמן להכין את הסעודה ביום, להינשא ביום רביעי

 .   ילך לבית הדין ביום חמישי בבוקר, ואם הוא יצטרך, אותה ביום רביעי

 יכולאדם  ,אלא בית הדין פועל בכל השבוע, הדיןית ב לישיבת קבוע זמן שאין הזה בזמן, עם זאת

 לו אין ואם ,מוכנים סעודה צרכי לו שיהיו ובלבד ,החול מימות ירצההוא ש יום בכלאישה  לישא

  . ימים 3בכדי שיספיק להכין את צרכי הסעודה , רביעי יום קודם ישא לא -צרכי סעודה מוכנים

 אלא אני נושא את האישה מבלי , טרוח בסעודהאין אני רוצה ל: שאם חתן אומרכתב  אפרים ר"ה

הוא שכופים את הדין , וקרוביה של הכלה מוחים בו ורוצים שיכין סעודה לחתונה, להכין סעודה

בצורה כזאת שהסעודה תהיה מכובדת וראויה בין לחתן ובין , החתן שיעשה סעודה כפי המנהג

שהאישה עולה , כלומר, 201"עמו תיורד ואינה עמו עולה" :פ מה הכלל ש"הפסק מבוסס ע. לכלה

האישה לא צריכה לסבול מכך , ממילא. אך אין היא יורדת למעמד שלו, עם בעלה למעמד שלו

בכדי , ועל כן הוא חייב לעשות לה סעודה, שבעלה לא רוצה לעשות סעודה לרגל הנישואין שלהם

 . שלא תצטער בדבר

 שבת ביוםת לא ניתן לשאת אותה בכל זא, למרות שהבאנו שניתן לשאת את הבתולה בכל יום, 

 ,(במה שהיא עובדת) ידיה ובמעשה ,במציאות שהיא מוצאת זוכההבעל  ,החופה ידי שעל לפי

 . 202והרי זה כקונה קניין בעצם יום השבת

 אלא ,לאיש להיות לו לאישה האות קונה חופהעצם ה אין ,אלמנה: נשיאת אלמנה קודם השבת 

 להתייחד צריךהוא  לפיכך ,במציאתה זוכהמשום שהבעל  .ביאה של יחודי י"עהיא נקנית רק 

ואז הדבר , יקרה מצב בו הוא התייחד עימה רק בשבת עצמה שלא כדיב ,בערב שבת עמה

  .בשבת קנין כקונהייחשב 

 על מנת לבעול אותה בתחילה ביום שבת, אין לשאת בתולה ביום שישי :בעילת בתולה בשבת ,

אנו חוששים שמא , וממילא אם הוא ימצא שהיא בעולה ,הדין פועלים בשבת בתי שאין לפי

והוא ימשיך לחיות עימה , (במקום בו בתי הדין פועלים כל השבוע)תתקרר דעתו עד יום ראשון 

  .כבר מבלי ללכת לבית הדין

                                                           
201

, בעל בעולת והיא? קראה מאי: הונא רב אמר. עמו יורדת ואינה עמו עולה" :א עמוד סא דף כתובות מסכת 

 לצער ולא ניתנה לחיים, חי כל אם היתה היא כי: מהכא, אמר אלעזר' ר. בעל של בירידתו ולא בעל של בעלייתו

עליו לספק לה את צרכיה , כ העני"ואח, בעושרוהיא שאם הבעל נשא אישה ועלה , הנפקא המעשית שם ."ניתנה

 . כמצב בו היה עשיר

202
הוא משום , כתב שאף שבירושלמי מבואר שהטעם שאין מקדשים אישה בשבת, ה"סימן קכא "ת הרמ"בשו 

אלא שסובר שאין לקדש אישה בשבת מפני שיש גזירה , אבל הבבלי אינו סובר כן, שהרי הוא כקונה קניין בשבת

ש לא הביאו את הירושלמי במסכת ביצה ששם הוא מקור הדין שאין "ף והרא"על כן גם הרי. וב בשבתשמא יבוא לכת

וכתב שמה שהוא עשה מעשה פעם אחת והשיא יתומה שעשו לה בעיות עם , עוד האריך שם בדבר. מקדשים בשבת

 . צווה לכפרוכדאית היא המ, זה משום שיש בדבר רק איסור דרבנן, כשעתיים אחר כניסת שבת, הנדוניה

 איסור אלא שאינן אלו בדברים להקל מביא השעה שצורך האמת אלא" :בסוף תשובתו קכה סימן א"הרמ ת"שו

 יבוא שלא השבת קודם זריזין להיות להחמיר יש דודאי, סליקנא ובהא נחיתנא ובהא. גזרו לא הדחק ובמקום, דרבנן

 לביוש או הזיוג לפירוד לחוש ויש, שחשיכה עד השעה ונטרפה לעשות שאפשר מה נעשה כבר אם אבל. כך לידי

 כוונתו אם עליו לכפר המצוה ויכולה. כ"אח שבת בעונג לשלום ויתענג, הפסיד לא להקל הסומך בזה וכיוצא הבתולה

 ."מקראקא איסרלש משה נקרא, ה"זצלה ישראל ר"ה מורי א"לא בן משה נאום. ושלום, ש"לש
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 ולא חוששים לכך שיכול להיות שהוא , שייש ביום עתה לשאת אישה שנהגו מהכתב שש "הרא

, קבועים הפועלים דין בתי לנו אין השבוע ימי בכלשבכל מקרה  משום ,ל"ימצא שהיא בעולה וכנ

את  ומסדראנשים  3לו  מקבץ הוא, שהוא רוצה להתלונן עליו בבית הדין עסק לו שיש מי ועל כן

 .הרי ניתן לעשות זאת אף בשבתו ,פניהםב טענותיו

ואין , ל"נשים וכנא 3הוא יוכל בעצם יום השבת לקבץ לו , אם אדם ימצא שאשתו בעולה, ממילא

 . חשש שמא תתקרר דעתו והוא לא יאשים אותה בבית הדין על שהוא מצא שהיא בעולה

 שבת חילול לידי ואויב שמא גזירה, רב שבת או ביום ראשוןבע נשים נושאים איןכתב ש ם"הרמב 

 אסורם פסק ש"כמו כן הרמב .שתצא כראוי בסעודה טרוד שהחתןמשום שידוע  ,הסעודה בתיקון

  .בשבתאישה  אליש

 יבואו  שמאואין אנו חוששים , בשבתלכתחילה  לבעול מותרכתב שהלכה למעשה  ש"הרא

על כן אנו סומכים להתיר לעשות (. ובכך יחללו את השבת)לצורך סעודת הנישואין  עוף בן שחוטל

  . בשבת ביןו שבת במוצאי ביןסעודת נישואין 

 אבל ,כן אין מייבמים בחול המועד וכמ .למנותא או בתולות לא ,בחול המועד נשים נושאים אין 

  .האירוסין מן לא אבל 203הנישואין מן גרושתו אדם יכול להחזיר את

 הוא משום, הטעם שאין נושאין נשים בחול המועד: 

 (לשמחתו האישית באשתו, ועל כן אין לערב בין שמחת הרגל" )בשמחה שמחה מערבין אין. "1

   -משום או

קרוב לוודאי שאנשים , כלומר שאם נתיר לאדם לשאת אישה בחול המועד. ורביה פריה ביטול. 2

, בכדי לא לבזבז כסף גם על סעודת הנישואין וגם על סעודת הרגל, ידחו את החתונה עד הרגל

ובין כך ובין כך הם , בכדי שיכולו לעשות סעודה אחת לרגל ולנישואין, ועל כן הם יחכו לרגל

 . המועד בערבאישה אף  לישא מותר לפיכך .יתבטלו ממצוות פריה ורבייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203
וממילא אין כאן , כיון שהוא כבר היה נשוי לה פעם אחת, כל כך גדולה כתב שזה משום שאין כאן שמחה פרישהה 

 . חשש מצד שמערב שמחה בשמחה
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  :סד סימן יוסף בית

 וזה כדברי , צריך לשמוח עימה ולהימנע ממלאכהבתולה שמי שנושא אישה  פסקהטור  ב – א

  . ימים 7שיש לשמוח עם הבתולה  האומרתכתובות הגמרא במסכת 

  ם"הרמבוכן פסק  ,המשתהמלאכה במהלך שבעת ימי  פסק שאסור לחתן לעשותהטור.  

על הברייתא  ן"הר ן כתבוכ אליעזר רבי פרקיוב, בתוספתא מפורש שכךכתב  משנה המגיד

משום שאם נאמר שהאלמנה , כדי שתיבעל ביום שישי, האומרת שתיקנו שאלמנה תינשא ביום חמישי

ן "הר. ישמח עמה ולא, בוודאי בעלה ילך לעבודה ביום שישי, תינשא ביום רביעי ותיבעל ביום חמישי

את  לו ייחדוכיון שחכמים , כתב שאין כוונת הברייתא להתיר לו לעסוק במלאכה במהלך ימי המשתה

  .בטלה ימיל ימי המשתה שיהיו לו

כמו . ימים 3בכדי שישמח עימה , ימי בטלה 3לחתן הנושא אלמנה שהתקינו  בתוספתאמצינו כמו כן 

  .במלאכה בימים אלו אסורועל כן הוא , ימים 7תיקנו שחתן הנושא בתולה ישמח עימה , כן

  :למלך דומה החתןש (ז"ט) אליעזר רבי בפרקי מצינו כמו כן

  (.אלא רק בליווי) לבדו לשוק יוצא אינו חתן אף ,(ללא ליווי) לבדו לשוק יוצא אינו מלך מה. 1

  .מלאכה עושה אינו חתן אף ,מלאכה עושה אינו המלך מה. 2

 . מלאכה עושה אינו חתן אף ,מלאכה עושה אינו מלך מה :למלך דומה החתן :אמרו ובאגדה

 וכך , בכדי שתיבעל לו בליל שישי, פסק שאדם בעל מלאכה יישא אלמנה ביום חמישיהטור  (א) ג

 . יכול לישא אישה בכל יום, אדם שאין לו מלאכה, אולם(. שבת,שישי,חמישי)ימים  3ישמח עימה 

אלמנה נישאת ביום : מביאה ברייתא בשם בר קפרא האומרתה כתובותלכך הוא ממסכת המקור 

פרו : "שנאמר, הואיל ונאמרה ברכה לאדם ביום השישי בבריאת העולם, ונבעלת בליל שישי, חמישי

 ". ורבו ומלאו את הארץ
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מפני שנאמרה בו ( רביעי בלילה)אם הטעם שבתולה נבעלת בתחילת ליל חמישי  :הגמרא הקשתה

 ? א נאמר שגם אלמנה תיבעל באותו זמןמדוע של, ברכה לדגים

אלמנה נבעלת בתחילה בליל שישי משום שברכת הפריה ורביה נאמרה לאדם ביום  :תירצה הגמרא

בכדי , נבעלת בליל חמישי, אולם בתולה. והיא עדיפה מהברכה שנאמרה לדגים ביום החמישי, השישי

ואם נאמר , מצא שאשתו בעולהשהבעל יוכל ללכת מיד בבוקר יום חמישי לבית הדין אם הוא י

יש חשש שמא תתקרר דעתו של הבעל עד יום שני הבא ששוב הדיינים , שהבתולה תיבעל ביום שישי

היה גם על הבתולה להינשא ביום , אך מצד הדין, ישבו בבית הדין והוא לא יבוא כבר להתלונן עליה

 .  חמישי

מרו חכמים שהאלמנה תינשא ביום א, משום שחכמים שקדו על תקנת בנות ישראל :תירוץ נוסף

אולם . ימים רצופים 3וכך הוא ישמח עימה , ויהיה עימה גם ביום השבת, ותיבעל ביום שישי, חמישי

בוודאי הבעל היה הולך לעבודה ביום שישי , ונבעלת ביום חמישי, אם היא הייתה נישאת ביום רביעי

 .  ולא היה נשאר בבית לשמוח עם אשתו

אם משום , ששנינו שני טעמים מדוע אלמנה נבעלת דווקא בתחילת ליל שישי מאחר :הגמרא שאלה

רצתה הגמרא לשאול , ימים 3שניתנה ברכה לאדם ביום שישי ואם משום שכך בעלה יישאר עימה 

 ?מה ההבדל בין שני התירוצים

  :ענתה הגמרא

, מנה ביום רביעיאף אם מדובר שהוא יישא את האל, בכל אופן הוא לא ייצא לעבודה -אדם בטל. 1

היינו אומרים , ועל כן אם הטעם היה רק משום החשש שהבעל ילך לעבודה, ויבעל אותה ביום חמישי

 . יכולה להינשא ביום רביעי, אומרים שאלמנה הנישאת לאדם בטל

שהרי , אין לחשוש שהבעל ילך למלאכתו ביום שישי, גם במקרה כזה -יום טוב שחל בערב שבת. 2

ט "וממילא היה לנו להתיר לאישה אלמנה להינשא ביום רביעי בשבוע שחל יו, ם טובאסור לעבוד ביו

 . כי אין חשש שהבעל לא יישאר עם אשתו, בערב שבת

  : היא שאם הטעם שאלמנה לא נישאת ביום רביעי הוא משום הנפקא מינהלמעשה , על כן 

אפילו , ום חמישי לדגיםשהברכה שנאמרה לאדם ביום שישי עדיפה מהברכה שנאמרה בי -ברכה. א

על החתן לשאת את האלמנה , ט ביום שישי"אם מדובר שהחתן הינו בטל או שיוצא באותו השבוע יו

 .ביום שישי

שהבעילה ביום שישי נועדה לסדר כך שהבעל יישאר בבית עם אשתו ביום שישי ולא ילך  -שקדו. ב

היה , ובכל מקרה הוא לא יעבוד, ט בערב שבת"ממילא במקרים אלו שהחתן בטל או שחל יו, לעבודה

בכדי שיבעל את הבתולה בליל חמישי שנאמרה בו ברכה , לחתן לשאת את האלמנה ביום רביעי

 . 204לדגים

 משום שלא קבעו , הוא הטעם העיקרי' שקדו'הטעם של , שבדין נשיאת אלמנה נראהש כתב ש"הרא

, ואינו עוסק במלאכה בטלהוא  אדם אם ,על כן. את זמן הבעילה משום הברכה שנאמרה באותו היום

יום ב אלאאלמנה אישה  ישא לא ,הוא מלאכה בעל אםאך  ,יום בכל אישה אלמנה לישא יכול הוא

 .  וכך גם יזכה לברכה שנאמרה לאדם, בכדי שישמח עימה שלושה ימים, שייבש ויבעול חמישי

                                                           
204

כתב שיש צד לומר  א"הריטב. ועל כן עדיף לבעול בליל חמישי, עדיפה -הברכה שנאמרה לדגים, לפי טעם זה 

 "הארץ בקרב לרוב וידגו וכדכתיב בהם שולטת( הרעה) העין שאין משום"שברכת הדגים עדיפה 
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  ניתן לשאת , השבועשכיון שבימינו בתי הדין פועלים כל כתובות פ הגמרא במסכת "פסק עהטור

 . ובלבד שצרכי הסעודה לנישואין יהיו מוכנים לו, אישה בתולה בכל יום

שכל מה שהמשנה אמרה שבתולה נישאת ביום  יצחק רב בר שמואל רבשם אומרת בשם הגמרא 

 מתקנתאינו אלא , בכדי שהבעל יוכל ללכת לבית הדין ביום חמישי בבוקר במקרה הצורך, רביעי

שבתי הדין במקום , אולם. ביום שני וחמישי בערים יהיו פעיליםקן שבתי הדין שתי, ואילך עזרא

במקרה שהוא הכין כבר כראוי את צרכי , אדם יכול לשאת אישה בכל יום, פועלים אף בימים אחרים

 . הסעודה לסעודת הנישואין

 כל השבועמדוע בתולה יכולה להינשא בכל יום במקום שיש בתי דין הפועלים : בפסקיו שאל ש"הרא ,

כך שהיא תיבעל בליל שישי ותזכה לברכה , והרי לכאורה יש לנו לתקן שתינשא רק ביום חמישי

 ? שנאמרה לאדם

זמן קבוע שרק בו  מתקנים היינו לא, הטעם שנאמרה לאדם ברכה ביום השישירק בגלל : ותירץ

 . במקרה שיש בתי דין בכל השבוע, הבתולה תתחתן

במקום שבית הדין יושב )מקשה שאם בית הדין יושב גם ביום שני  ראייה לדבר הוא מכך שהגמרא

ותיבעל לבעלה ביום ראשון , מדוע שלא נתיר לבתולה להינשא אף ביום ראשון, (רק ביום שני וחמישי

 ? בלילה

ואם היא תינשא לו , הגמרא ענתה משום שחכמים רצו שהבעל יספיק להכין את צרכי הסעודה כראוי)

 , (יספיק להכין ביום ראשון הוא לא

והרי נאמרה ברכה , כיצד הגמרא רצתה לומר שהבתולה תינשא ביום ראשון: ולכאורה יש לשאול

לא היינו מתקנים לבתולה להינשא , אלא על כורחך שרק מן הטעם של הברכה! לדגים רק ביום חמישי

 . ביום רביעי

ך היא תיבעל בליל שישי לא משום שכ, ל אמרו שאלמנה תינשא ביום חמישי"מצינו שחז, כמו כן

אלא מפני שחכמים שקדו על טובת בנות ישראל ורצו שהבעל יישאר עם , שנאמרה בו ברכה לאדם

 . אשתו גם ביום שישי ולא ילך לעבודה

כבר , ימים רצופים 3אגב כך שרצו לתקן מציאות שכזו שהבעל ישמח עם אשתו האלמנה במשך 

, בכדי שהיא תזכה גם לברכה שנאמרה לאדם, מישיהחליטו חכמים לומר שהוא יישא אותה ביום ח

 . י שתיבעל לבעל בליל שישי"ע

שייך  לא, אלא ישמח עם אשתו, שחכמים דאגו לכך שהבעל לא ילך לעבודה' תקנת שקדו'הטעם של 

רק מפני שיש ברכה ביום  וממילא, ימים 7שהרי על הבעל לשמוח עם אשתו הבתולה , בבתולה

 . תולה להינשא ביום רביעילא היו אומרים לב, חמישי

 הביאו את . כתב שכופים את החתן לעשות סעודה לחתונתו אף אם הוא לא רוצה אפרים ר"ה ד

 ן"הרמב דעת ושכן ף"הרי דן היה שכן כתב והמגיד משנה ,כתובותעל מסכת  ן"והר ש"הרא -דבריו

  . א"והרשב
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 כן כתב . כקונה קניין בשבתמשום שהרי זה , פסק שאין לשאת בתולה ביום שבתהטור ( א) ו, ה

 לפי מועד של בחולולא  ואפילו בשבת אשה לישא אסורש ם"הרמב וכן כתב כתובותבמסכת  ש"הרא

 . 205'זאת את גם לך ונתנה זאת שבוע מלא': שנאמר וכמו 'בשמחה שמחה מערבין אין'ש

  לביאה קונה  כיון שאצלה רק הייחוד הראוי, פסק שבאלמנה יש חובה להתייחד עימה מבעוד יוםהטור

 כמו כן כתב. הרי נמצא שהוא כקונה קניין בשבת, ואם הוא יעשה כן בשבת, (ולא עצם החופה)אותה 

, האומר שמי שנושא אלמנה בערב שבת בירושלמיוכתב שהמקור לכך הוא  כתובותבמסכת  ש"הרא

 . בשבת קנין כקונה נראה יהא שלאבכדי , צריך להתייחד עימה מבעוד יום

 הוא  שמא גזירה, ביום ראשון ולא שבת בערב נשים נושאין איןש ם"הרמבתב בשם כ הטור (ב) ג

חכמים אסרו לבעול מסבירה ש כתובותהגמרא במסכת . הסעודה תיקוןי "ע שבת לוליח לידי אויב

אדם ישכח את , שמא מתוך טירדת סעודת הנישואין שתיערך במוצאי שבת, בתחילה במוצאי שבת

מפני שסעודה זו אמורה להערך , לצורך הסעודה שתערך בלילה 206עוףבן וישחוט , יום השבת

 .   והוא חושש שמא הוא לא יכין להם את הסעודה כראוי, לאנשים רבים

 לאחר שהוא נשא אישה  בשבת להילכתח לבעולשכיון שהגמרא הסיקה שלמעשה מותר  כתב ן"הר

 וא לשחוט בן עוףאנו חוששים שמא אדם ישכח את השבת ויב איןמשמע שלמעשה , בערב שבת

שלא הזכיר כלל בהלכותיו את החשש שמא יבוא ף "הריכן היא דעת  .ישחטנוו טרדתו מתוךבשבת 

 . אם הוא יישא אישה בערב שבת או במוצאי שבת, לשחוט בן עוף

 משום שאין אנו  ,שבת ובמוצאי שבת בלילישל נישואין  סעודות לעשות נהגו לפיכךכתב ש ן"הר

 . ט בן עוףחוששים שמא יבוא לשחו

שכל מה שהגמרא אמרה שמותר לבעול בשבת זה דווקא אם  ולומר לדחות פשרשא כתב ן"הראולם 

אנו חוששים שמא יבואו  לחופה כניסהה בשעתמשום שרק , הוא כבר נשא אותה כראוי מבעוד יום

וממילא אם מדובר שהוא עשה את הסעודה כבר מבעוד , סעודהאת  עושים שאז לפי ,עוף בןלשחוט 

 . בוודאי שכבר אין חשש שיבוא לשחוט בן עוף אם הוא יבעל אותה עתה בשבת, יום

 נושאים שאין כתבועל כן הוא , סבר שיש לחוש לטעם שמא ישחוט בן עוף ם"הרמבן כתב ש"הר 

 היפך זהוכתב ש ן"הראולם  .שבת חילול לידי יבואו שמא גזרה ,או ביום ראשון שבת בערב נשים

  .שיישיום באף  לשאת נשים הגיםנו שאנומשום  ,מנהגנו

 אלא ', בורות מנהג' הרי זה שיישיום ב לשאת נשים שנהגו שמה כתב ן"הרמבכתב ש ן"הר, כמו כן

  . ל"ז הלוי י"הר כתב וכןוכמו , פשוט לא מיחו ביד מי שנהג כן

 שהוא לא יודע על מה סמכו אותם האנשים , על המנהג לשאת נשים ביום שישי כתב המגיד משנה

בוודאי מגיע לידי , המגיד משנה כתב שברור לו שמי שנוהג לישא נשים ביום שישי, כמו כן. שות כןלע

דבר האסור )עושה עבורם מלאכה  גויש ידי עלאו , וזה או על ידם בעצמם, ל"וכדברי חז, חילול שבת

  ('שבות'משום 

                                                           
205

כך משמע שאין לערב את נישואיהן , לאחר שנשא את לאה, כמו שלבן אמר ליעקב שיקבל גם את רחל, כלומר 

 אלא כל אחת תינשא בפני עצמה , של שתי נשים בבת אחת

206
 והיינו, דכיר ולא קל דבר דשחיטה משום יבשל קאמר ולא ישחוט נקט להכי. עוף בן ישחוט שמא גזירה :א"ריטב 

 קל יותר שהוא מדדה גוזל כגון עוף בן ונקט, קלה ששחיטתו עוף דנקט נמי
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ואותו אחד אף הביא , המגיד משנה כתב שיש מי שאומר שאין לחוש לגזירה שמא יבוא לשחוט בן עוף

 בסוףכתב  ן"הרמב וכמו כן, ואין זה נכון, אך המגיד משנה כתב עליו שדבריו אינם עיקר, סמך לדבריו

  .ל"ז מיגאש אבן הרב וכן כתב 'בורות מנהג'שמי שנוהג לשאת נשים ביום שישי הרי זה  דבריו

 י כתב שבימינו המנהג הפשוט הוא לשאת נשים ביום שישי"הב . 

 לכך הוא מן המקור . חוץ ממחזיר גרושתו מן הנישואין, פסק שאין לשאת אישה במועדהטור  (ב) ו

והגמרא , האומרת שאין לישא נשים במועד חוץ ממחזיר גרושתומועד קטן הגמרא במסכת המשנה ו

או משום שיש חשש שמא אדם יניח את , אומרת שהטעם הוא משום שאין מערבים שמחה בשמחה

ושמחת : "כמו כן הגמרא הביאה לכך מקור ממה שנאמר. ק בשמחת אשתושמחת הרגל ויעסוק ר

מפני טעם של , עוד הגמרא הביאה מצד טעם של טורח. ולא באשתך 'ושמחת בחגך': האומר, "בחגך

 . ביטול פריה ורביה

 

 

  :סו סימן טור

  כתובהאת ה לה שיכתוב קודם הכלה עםלהתייחד אסור  

 הסופר שכראת  נותןהוא זה ש הבעל  

 שהרי אם הוא ידע שהוא יכול , להוציאה בעיניו קלה תהא שלא כדיב שהילא כתובה קנוית חכמים

מספיק שהוא יכעס עליה פעם , (במצב שהוא לא יכתוב לה כתובה) לגרש אותה מבלי לשלם לה כסף

  .וכבר יש חשש שהוא יגרש אותה ,אחת

 הוא ייחד לה כסף , ב לה שטרבמקום לכתוולא מועיל ש, הבעל חייב לכתוב לאישתו שטר כתובה

 שארייחד לה הוא ש או ,שאם הוא יגרש אותה הוא ייתן לה אותובמקרה , לתשלום כתובתה מוכןה

  . עליו לכתוב לה בדווקא שטר כתובה, אלא כאמור .לתשלום כתובתה מטלטלין

  התשלום כתובתל משועבדים נכסיו כל יהיושעל הבעל לכתוב לה שטר כתובה עם אחריות כך.  

 כבר " :לו שכתבהי "ע ,על הכתובה לו מחלההאישה ש או ,אבדההיא ו כתובה לה כתבהבעל  אם

, עם זאת. אחרתלה כתובה  לכתוב צריך ועדיין הוא, אין זה מועיל, "כתובתיממך את חוב  התקבלתי

דהיינו )אלא יכתוב כתובה רק על עיקר הכתובה , אין הוא צריך לכתוב לה כתובה עם כל התוספות

 (. דינרים 122ולאלמנה יכתוב , דינרים 222תולה יכתוב שלב

 ל "משום שחז, וכדלעיל, אף אם היא אבדה או שהיא מחלה לו, הבעל חייב לכתוב לאישה כתובה

  .כתובה בלא אחת שעהאפילו  אשתו עם שהותיל לאדם אסוראמרו ש

 ש העיטור בעל כתב ,אבדהבמקרה שהכתובה : כתובה שאבדה: 

הוא כותב לה בתאריך כתיבת הכתובה את הזמן של היום בו נכתבה הכתובה ש יש מי שאומר .א

הרי שיבואו לגבות מן , זאת משום שאם הוא יכתוב לה את התאריך של הכתובה הישנה. החדשה

, שזה לפני התאריך שנכתב בכתובה החדשה, הלקוחות כבר מן התאריך שנכתב בכתובה הראשונה

 . 'שטר מוקדם'והרי זה ממש כדין 
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זאת בתנאי שיש לו עדים . שהוא כותב לה את התאריך של הכתובה הקודמת יש מי שאומר. ב

והוא כבר אז , והם מעידים שבאמת הבעל כתב לה כתובה בזמנו, שמעידים על הכתובה הראשונה

ועל כן אין חשש שיבואו לגבות מן הלקוחות כסף לתשלום , התחייב לה לשלם לה את כתובתה

כיון שיש עדים שמעידים שכבר אז השדות שנמכרו , של הכתובה הראשונה כתובתה כבר מהתאריך

 . 'שטר מוקדם'וממילא אין כאן חשש של , ללקוחות השתעבדו

אם מדובר שהעדים שבאים לחתום על הכתובה החדשה אינם יודעים על כך שהבעל נתן לה , אולם

את התאריך של זמן נתינת  צריך לכתוב, ואין הם יכולים להעיד על הדבר, את הכתובה הראשונה

לא שייך לומר שהשעבוד , שכיון שהעדים לא יכולים להעיד על הכתובה הראשונה, הכתובה החדשה

 . אלא השעבוד יחול רק מזמנה של הכתובה השנייה, חל כבר מזמן נתינת הכתובה הראשונה

  ב לה כתובה הבעל חייב לכתו, כאמור, אם האישה מוחלת על הכתובה שלה :מחלה על כתובתהדין

הבעל לא יכתוב , בכתובה החדשה, עם זאת. כיון שהוא לא יכול לשהות עימה בלא כתובה, חדשה

שאם , זאת משום. אלא יכתוב את התאריך של הכתובה החדשה, את התאריך של הכתובה הישנה

ועתה צריך להחיל , נמחל -ממילא השעבוד של שטר הכתבוה הראשון, האישה מחלה על כתובתה

הרי , אם יכתבו את התאריך של שטר כתובה הראשון. חדש מרגע כתיבת הכתובה החדשהשעבוד 

 . 'שטר מוקדם'זה יהיה כדין 

 הבעל חייב , אף במקרה שהאישה מכרה את כתובתה לבעלה, כאמור: לבעלה דין מוכרת כתובתה

סך הכתובה יכול להיות ש, לדוגמה. ואין הוא יכול לשהות עימה ללא כתובה, לכתוב לה כתובה חדשה

. ₪ 82,222והאישה אמרה לבעלה שהיא מוכנה למכור לו את חוב הכתובה שלה ב, ₪ 122,222הוא 

 . בוודאי שיש סיכון בדבר

והיא לא מאמינה שהוא ירצה לגרש אותה אי , האישה תולה לומר שבוודאי היא תחיה עם בעלה לעד

קחת סיכון שמא בעלה לבסוף על אף שהיא לו, ועל כן היא מוכנה למכור את הכתובה שלה, פעם

 . ₪ 42,222ואז נמצא שהיא הפסידה , יגרש אותה

כך שהוא , לקנות ממנה את הכתובה( אולי נקלע לדוחק כספי)הבעל מעדיף מסיבותיו שלו , מצד שני

נמצא שאם הוא לבסוף יגרש . לא יצטרך לשלם לה את כל סכום הכתובה במקרה שהוא יגרש אותה

, מצד שני. ₪ 122,222במקום ₪  82,222שהוא שילם בסופו של דבר רק  בכך, הוא ירוויח, אותה

וממילא הוא קנה לחינם את , כיון שיכול להיות שלבסוף הוא לא יגרש את האישה, הבעל לוקח סיכון

 .     הכתובה

. בכל זאת הוא צריך לכתוב לה כתובה חדשה, שאף אם האישה מכרה את כתובתה לבעלה, הדין הוא

( זוז 222)מו בכתובה הראשונה שהוא כתב לה כסף רב שעולה לסכום עיקר הכתובה שלא כ, אולם

אם , ממילא. זוז 222עתה הוא צריך לכתוב לה רק את הכסף שמקביל ל', ועוד תוספות ומתנות וכו

רק את הסכום הזה הוא יצטרך לכתוב לה , ₪ 22,222זוז שווים בשוק  222השער עתה הוא ש

 . בכתובה

 יןא ,הנאה בטובת אחראדם לאת כתובתה  מכרההאישה  אם: לאדם אחר בתהדין מוכרת כתו 

שהמציאות בה הוא חייב את הכסף לאחר אינה גורמת  מפני ,אחרת כתובה לה לכתוב הבעל צריך

 לפרוע צריך הוא בכל זאת יהיה, יוציאנההוא  שאםמשום  ,לכך שהאישה תהיה קלה בעיניו להוציאה

ונמצא שהבעל לא הרוויח שום דבר מכך שהיא מכרה את , לה נותן שהיה כמו ,ללוקח הכתובהאת 

  .הכתובה לאדם אחר
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, ₪ 122,222קנה ממני את הכתובה השווה : כגון שאישה אומרת לשמעון, העניין הואהסבר 

נמצא שאם שמעון קונה ממנה את הכתובה הוא מצד אחד . במקרה שבעלי יגרש אותה₪  82,222ב

, מצד שני. ₪ 82,222ונמצא שלחינם הוא שילם לה , לם לא יגרש אותהשמא בעלה לעו, לוקח סיכון

שיעור ההפרש בין דמי הקנייה לדמי , ₪ 42,222נמצא ששמעון הרוויח , אם בעלה יגרש אותה

 . הכתובה

אם יש חשש שהאישה תהיה קלה בעיני בעלה לגרש . שהכל תלוי בבעל, פסקהטור ש, מצינו אם כן

אין הבעל צריך לכתוב לה כתובה  -אם אין חשש שכזה. כתובה חדשההוא חייב לכתוב לה  -אותה

 . ולא באישה, כיון שהכל תלוי רק בבעל, חדשה

 כגון שהכתובה אבדה , הטור פסק שאם הבעל לא יכול לכתוב לה כתובה: היתר ייחוד מטלטלין

לטלין הדין הוא שהוא יכול לייחד לה מט, שכח בכלל לכתוב לה כתובה מתחילהאו שהוא , בשבת

יכתוב לה מיד , ומתי שהוא יוכל לכתוב לה, בכדי שהוא יוכל לבעול אותה, 207בשיעור דמי הכתובה

 . כתובה חדשה

 אך יש עדים שמעידים על כך שהוא , במקרה שהבעל לא כתב כתובה לאישה, כתב שכמו כן ם"הרמב

 מותר -(ז באלמנהזו 122או , זוז בבתולה 222)הקנה לעדים הודאה שהוא חייב לה את דמי הכתובה 

  .כתובה חדשה לה לכתוב פנאי לו שיהא עדוזאת , לו לבוא עליה כך

  הכתובהעיקר שיעור דמי:  

 דינרים  222מקבלת  -בתולה

  דינרים 122מקבלת  -אלמנה

 הבעל יכול להוסיף עוד כסף שיהיה , (לעיל)על דמי עיקר הכתובה  :שיעור דמי תוספת כתובה

  . 'תוספת כתובה'בבחינת 

 דמי עיקר שאינה מעיקר דין ' תוספת כתובה'פסק שהתחייבותו של הבעל לתת לה  ב האי גאוןר

שכל מה שאדם , זאת משום. אינה צריכה מעשה קניין בכדי להבטיח שהבעל לא יחזור בו -הכתובה

ל נתנו תוקף להתחיבות הבעל "וכמו שחז, דינו ככתובה עצמה, מתנה בעצם טופס שטר הכתובה

ואין צריך לעשות , כך הבעל מחויב לשלם אף את דמי תוספת הכתובה, מי הכתובהבתשלום עיקר ד

 . כי אף בלי הקניין הוא איננו יכול לחזור בו, מעשה קניין בכדי שהבעל לא יוכל לחזור בו

  גידל רבמשום שכן מצינו בדינו של , כתב שאין צורך לעשות מעשה קניין על תוספת הכתובהרב האי 

הדין הוא , י החתן נפגשים ביניהם וקובעים כמה כל אחד ייתן לצרכי החתונהשאם אבי הכלה ואב

 . 208והאמירה שלהם חשובה כמעשה קניין, אלא די באמירה שלהם, שאין צורך לעשות מעשה קניין

                                                           
207

הוא ייתן לה את המכונית , הוא יוכל לומר לה שאם הוא יגרש אותה, אם יש לו מכונית ששווה כסף רב, לדוגמה 

 לפריעת חוב הכתובה 

208
ועל כן הם , מתחתניםפני שיש להורים הנאה בכך שילדיהם שמ: פ מסכת כתובות קב"שהטעם הוא ע אומרים יש 

 . י אמירה בלבד"כבר גומרים דעתם להקנות זה לזה ע

וטעם ההנאה שבדבר אינו ניתן אלא רק בשביל שההלכה לא תהיה , מבואר שזוהי תקנת חכמיםבמאירי אולם 

 . כהלכה סתומה בלא סברא
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שאין צורך במעשה , הוא הדין במקרה שהחתן מוסיף תוספת כתובה על עיקר דמי הכתובה, ממילא

וממילא הוא גומר בדעתו היטב להקנות לה , חבב את כלתו בשעת הנישואיןכיון שהחתן מאוד מ, קניין

כי די בגמירות הדעת הגמורה שלו בכדי , וממילא אין צורך במעשה קניין, אף את תוספת הכתובה

 .  להיחשב כמעשה קניין

 והוא גירש אותה עוד , 209שאם החתן כתב לכלה תוספת כתובה בשעת קידושיןכתב  העיטור בעל

 .בכל זאת היא גובה גם את עיקר דמי הכתובה וגם את דמי תוספת הכתובה ,שא אותהלפני שנ

רק אם היא תתחתן , למרות שהיה צד לומר שאולי החתן התכוון להקנות לה את תוספת הכתובה

 . ה לה את התוספת עם עיקר הכתובההוא הקנבכל זאת אנו אומרים שבוודאי , עימו לבסוף

בוודאי הוא גמר בדעתו לתת לה את , את הכול בשעת הקידושין זאת משום שבכך שהוא כתב לה

וממילא הוא כבר , וכאמור הרי זה כבר כקניין גמור, (מפני חיבת הקידושין)הכול בגמירות דעת גמורה 

  . הישיבה בני כל עליה והסכימו גאון שלום שר רבכמו כן הסכימו . לא יכול לחזור בו

  ל אלא פחת מן השיעור"דמי עיקר הכתובה שתיקנו חזאם אדם לא כתב לאשתו את כל שיעור ,

 :מצבים אלו נכונים. ל"משום שהוא עבר על תקנת חז, זנות בעילתנחשבת כ בעילתו

היא מחלה לו אף אם , אלא פחת מן השיעור, בעת החופה אם הבעל לא כתב לאשתו כתובה כראוי. א

למרות )ממנו את דמי הכתובה  וכתבה לו בשטר לאחר החופה שהיא כבר קיבלה, אחר כך על זה

אך היא כתבה לו כך בכדי שתהיה לו לראייה על כך שהיא מחלה לו על דמי , שהיא לא קיבלה בפועל

משום שהוא עבר , בכל זאת הרי זה נחשב כבעילת זנות -או לפחות חלק מדמי הכתובה, (הכתובה

 . ל"על תקנת חז

והיא הבינה זאת היטב , כתובה להתהיה  שלאעימה  קדושין בשעתאם הבעל התנה כבר מראש . ב

, או שהוא פחת משיעור דמי הכתובה ולא נתן לה כל מה שמגיע לה, (ואין חשש כלל של מקח טעות)

כלומר )כתובה מלאה  210היא תקבל ממנוואם הוא נשא אותה לבסוף , בטל תנאולמעשה ש פי על אף

                                                                                                                                                                             
, ם שחכמים תיקנו כןאלא שכתב שהטע, שזוהי תקנת חכמים (ח"כ' סי, א"ח, מ"חו)הנודע ביהודה כמו כן כתב 

הם גומרים בדעתם , שמשום שיש להורים הנאה בכך שילדיהם מתחתנים, הוא משום שחכמים שיערו בדעתם

 . שיחול החיוב הכספי אף בלא הקנאה בפועל

אלא כיון שיש , שהקניין הוא לא משום שיש הנאה בדבר, הוכיח מן התוספות( ו"של, כתובות)בקובץ שיעורים 

 . ממילא חל הקניין אף בלי מעשה של קניין, מחמת ההנאה שילדיהם מתחתנים, עת רציניתלהורים גמירות ד

 

209
ועל כן , שחילק ואמר שבסימן שלנו מדובר שהחתן כתב את הכתובה בשעת הקידושין, ג"ק י"ס הפרישהפ "ע 

כתב לה  ה מדובר שהחתן"בסימן נ, ולעומת זאת, מחמת חיבת הקידושין הוא מקנה לה אף את תוספת הכתובה

רק באם היא תתחתן עימו , ועל כן הוא התכוון להקנות לה את תוספת הכתובה, את הכתובה בין הקידושין לחופה

 . לבסוף

כיון שאם הוא כותב לה בשעת הקידושין אז מחמת , הוא בזמן שהחתן כתב לה את הכתובה שורש החילוק כלומר

אז בוודאי , כותב לה את הכתובה בין החופה לקידושין ואילו הוא, חיבת הקידושין הוא מקנה לה אף את התוספת

לא שייך שהיא תקבל , אך אם לבסוף הוא לא נשא אותה, שהוא כתב כך רק מחמת שהיה ברור לו שהוא יישא אותה

 .  את תוספת הכתובה

210
 אם יהיה צורך בדבר, בית הדין יכפה אותו 
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 שאין סבורה שהאישה כיון ,זנות בעילתנחשבת כ בעילתובכל זאת , (לאלמנה 122לבתולה או  222

   . שהיא באמת תוכל לגבות את כתובתה במקרה הצורך דעתהב סומכת לאהיא ו ,כלום לה

 חיוב כתובת בתולה : 

את  ומשערים ,התורה מןהינה חיוב  בתולה כתובתש כתברבינו תם  -יש אומרים מדאורייתא. א

וממילא כתובת בתולה היא , דינרים 4נו הי סלע שכל משום ,סלעים 52ל שזה שווה צורי בכסף דמיה

 .דינרים 222

 . סלעים כסף צורי 52: כתובת האישה היאממילא 

 ,דרבנןרק מ חיוב הכתובה הינוש כתבו םהגאוני וכל מרוטנבורג ם"המהר -יש אומרים מדרבנן. ב

. יזאת משום שכסף מדינה הוא שמינית מכסף צור. עורב סלעים 6 שזה מדינה בכסף אותה ומשערין

= סלעים ורבע כסף צורי 6. כסף מדינה 8= סלע כסף צורי. סלע מדינה= כסף צורי סלע 1\8: ממילא

  . כסף מדינה 222= סלעים כסף צורי 25. סלעים כסף מדינה 52

ם "זאת משום שהרמב. שעורים ו"צ דינר כל ומשקל ,כסף דינרי 25 שהיא ל"ז ם"הרמב מו כן כתבכ

 1\8נמצא שבכל כסף מדינה יש . וחלק אחד של כסף, ים של נחושתחלק 7כתב שבכל כסף מדינה יש 

שהרי שמינית )דינרי כסף טהור  25דינרים שמגיעים לבתולה יש רק  222נמצא שב. של כסף טהור

שזה )דינרי כסף  12.5יש רק , דינרים שמגיעים לאלמנה 122ברור שב, כמו כן(. 25היא  222מ

 (. 122שמינית מ

 . שעורים 16=מעה. דינר= מעות 6= שעורים 96: פ החשבון הבא"ע, שעורים 96דינר הוא , כמו כן

 . סלעים כסף צורי 25: כתובת האישה היאממילא 

 צוריכסף  של סלעים 52לה בכל זאת  קנויתל "חזש אלא ,דרבנןמ שכתובת אישה היא כתב ש"הרא 

 כדיב (עי כסף צוריסל 25ולא כמו שהבאנו לעיל בשם מי שסובר שכתובת אישה מדרבנן היא רק )

 , והם מצאו סמך לכך שיש לתת לאישה כתובה מן התורה ,להוציאה בעיניו קלה תהא לאהאישה ש

שכך , סלעים 52שמדובר שם שהמפתה אישה משלם לה , "הבתולות כמוהר: "פ הפסוק האומר"ע

" ורייתאמדא ליכי דחזו מאתן זוזי כסף" :בכתובה לכתוב נוהגיםש מקומות ישכך  משוםו, ראוי לה

 .  סלעים של כסף צורי 52דהיינו , [שראויים לך מן התורה( דינרים)=זוזים  222כסף של ]=

 52האישה לא תקבל אלא רק  ,דרבנןמ שהכתובה היא רק כיוןש ,לומר יטעה לאאדם שכל זאת בכדי 

 . סלעים של כסף צורי 52ולא , סלעי מדינה

 -[זוזים הראויים לך 222כסף " ]=ליכי דחזו מאתן זוזי כסף" :בכתובה כותבשמי ש, ש"הראעוד כתב 

בכל זאת ידוע , פ כסף של תורה"דינרים אלו הם ע 222משום שאף שלא כתב ש, בדיעבד זה בסדר

 . דינרים 222ששויים ל, סלעים כסף צורי 52וממילא יש לתת לאישה , שהכוונה היא לכך

 דינרים  222שקבעו  חכמים משיעור יותר ות של הבנות שלהןבכתוב לכתובשנוהגים  משפחה יש אם

  .211בידם למחות אין -דינרים לאלמנה 122לבתולה או 

                                                           
211

 ולא, זוז מאות ארבע לבתולה גובין היו כהנים של יןד בית" :א אומרת עמוד יב דף כתובות כמו שהגמרא במסכת 

 ."חכמים בידם מיחו
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בכל זאת בבית הדין נגבה לה  ,לאשתו כתובה כתב לא ההיא המשפחה מבני אחדאם  אפילו, כמו כן

על אף שזה יותר מן השיעור , פ תנאי בית דין כשיעור דמי הכתובה שאותה משפחה רגילה לכתוב"ע

 . יםשקבעו חכמ

 פ זה גם "וע, יבדקו כמה קרובותיה קיבלו בדמי הכתובה שלהן, אם יש אישה שאיבדה את כתובתה

 . היא תקבל ותגבה מבעלה

  אם במשפחת הבעל נוהגים לכתוב לבנות שלהן כתובה עם כסף רב יותר מאשר בכתובות שהיו

הכתובה שנוהגים  הדין הוא שאותה אישה תקבל לפי דמי, נוהגים לכתוב לבנות של משפחת האישה

דהיינו . 'עמו יורדת ואינה עמו עולה'שהאישה : פ הכלל במסכת כתובות"זאת ע. הבעללתת במשפחת 

פ הכסף "ועל כן היא תגבה ע, שאישה שנישאת לאיש רק עולה ברמת החיים ולא נותנים לה לרדת

  . ולא לפי הכסף הפחות שנוהגים לתת במשפחתה, הרב יותר שנוהגים לתת במשפחת הבעל

 וכתב אותם , והבעל קיבל אותם, הביאה עימה מבית אביה כסף או בגדים לבית בעלה שהיהא אם

' נדוניה'וזה נקרא ה, הדין הוא שהאישה תקבל את הנכסים הללו כשאר דמי הכתובה, בתוך הכתובה

  .שהאישה מביאה לבית הבעל

 לרשות  יסהמכנישה האש הנדוניה סכוםאת  שכשכותבים שנוהגים מקומות יש: שומת הנדוניה

 סחורות מינישניתן להשתמש בו בשוק או שהיא הביאה לו כל  מטבע לו יסהמכנהיא  אם ,הבעל

 שליש אלא מוסיפים, לא כותבים את הערך הרגיל של הכסף או של הסחורהש ,בהן לסחור שרגילים

  .לו כניסהיא השה מה על יותר

 : לדוגמה

זה  1522כך ששליש מ) 1522בכתובה שהיא הכניסה לו  יכתבו, דינרים 1222 לוהיא הכניסה  אם. א

 (. 1522שווה ל, 522הדינרים שהיא הכניסה לו ועוד שליש הסכום הסופי שהוא  1222והרי , 522

כותבים בכתובה שהוא קיבל בגדים בערך של  ,ששמו את הערך שלהם בגדים היא הכניסה לו אם. ב

על השומה של  חומש להוסיף שרגיליםמשום , חומש פחות מן הסכום שאמרו לו ששמו את הבגדים

, דינרים 22אם אמרו לו שהבגד שווה , לדוגמה. )וממילא המחיר האמיתי הוא בחומש פחות, הבגדים

, דינרים 4דינרים הוא  22שהרי חומש של . דינרים 16הוא יכתוב בכתובה שהוא קיבל בגד ששווה 

 (.  16שווה ל 4פחות  22ו

לדוגמה אם היא . היא הכניסה לוש ממה יותר כתובהבדמי ה לכתוב ליםשרגי מקומות יש, כמו כן

כך , המנהג כפי תגבההאישה  לעולם לפיכך. 1522כותבים שהיא הכניסה לו , 1222הכניסה לו 

 :ו היא הכניסהשהיא תקבל את השער המדוייק של סכום הנכסים אות

ממילא , 1222יא הכניסה בעצם כשה 1522ולכתוב , אם ידוע שנוהגים להוסיף על דמי הכתובה. א

 . 1222היא לא תגבה אלא 

הדין , 1222כותבים שהיא הכניסה לו רק , 1522ואם היא הכניסה לו , אם ידוע שפוחתים בכסף. ב

 . 1522הוא שהיא תגבה 

ממילא היא תגבה כפי הערך ששמו את , אם אין מנהג להוסיף על הערך ששמים את הבגדים. ג

  . הבגדים
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 הקובע ועל פיו , יש לעשות הכול כפי מנהג המדינה והוא הדבר העיקרי, שבסתמא כתב ם"הרמב

וממילא אין ספק בדבר למי שבא , אולם זאת בתנאי שכך המנהג פשוט לעשות בכל המדינה ,דנים

 : ועל כן ,לעשות קשרי נישואין שכך בוודאי ידרשו ממנו

  .מקום כותב לה כתובה כפי המנהג באותו, מי שנושא אישה בסתמא. א

הדין הוא שהיא , ולא פירטה כמה, אם האישה סיכמה עם הבעל שהיא תכניס לו נדוניה בסתמא. ב

  .המדינה מנהג כפיצריכה לתת לבעלה 

  .המדינה מנהגפ "אישה תקבל את כתובתה ע. ג

 וגם את , הכתובה תוספתבסכום קבוע גם את  הכתובות בכל לכתובכתב שבזמן שלנו נוהגים  הטור

 תקנת לפיכמו כן גובים את הכתובה מן הבעל ו ,כלוםלו  הכניסה לאאם האישה  אפילו ,הנדוניה

  . הנישואין

 (דאירכסא)חדשה לאחר שהכתובה הקודמת אבדה  כתובהשל כתיבת  נוסח: נוסח כתובת שאבדה : 

 אשתי את נשאתי (בעבר) מקדם כי דעו' :לנו ואמר פלוני בן פלוני לפנינו בא (ציון תאריך) 'וכו וכך בכך

 דהוה כתובה שטר ההוא (אבד לה) אירכס ועתה ,ובכתובה בקדושין חכמים וכתיקון ,כהוגן פלונית

והיה כתוב , שהייתה כתובה לה מאותו זמן שכתבתי לה את הכתובה הראשונה) זימנא מההוא כתיבא

 (שנשואות לגברים שלהם) לגברייהו דמנסבין ישראל בנות כהלכות (שהיא נישאה) דנסיבא (בה

  ,כתובה בלא אחת שעה אפילו אשתו עם לשהות לאדם אסור(ש) חכמים ואמרו .ובכתובה בקדושין

 שהיו כמו נכסי כל( את) לה ושעבדתי לה (שאבדה) דאירכסא כתובה לה לחדש ראיתי ,הוא שכן וכיון

 מאתן זוזי כסף בתולתא מוהר לה ויהבינא (לתשלום כתובתה) הראשונה בכתובה לה משועבדים

התחייבות לתת ) עצמי על וקבלתי (זוזים הראויים לה 222ונתתי לה כתובת בתולה של ) 212לה דחזו

 ארעא כל כאורח עלה ומיעל (כל צרכיהשאר ו) וסיפוקהא( וכסותה) וכסותהא (מזונותיה) מזונהא( לה

 עיקר על (כתובה) תוספת עכשיו (והוספתי לה משלי) מדילי לה ואוסיפת (ועונתה כדרך כל הארץ)

  (ויפרט שם כמה הוא מוסיף) וכך כך סכום (שאבדה) דאירכסא ראשונה(ה) ובההכת

 כך אביה מבית לי שהכניסה נדוניתה עצמי על קבלתי ועוד ,וכך כך סכום במתנה לה ונתתי רציתי ועוד

היו לי עדים שהעידו על כך שנתתי ) זוזי מאתן בהדין סהדין לי הוו וכען ,213קרקע אמות' ד אגב ,וכך

 1222כלומר שהוא עוד הוסיף לה בכתובתה ) האלף ובתוספת (זוזים 222ה הראשונה לה בכתוב

הוא נתן לה במתנה עוד , שחוץ מתוספת הכתובה, כלומר) במתנה לה שנתתי האלף ובאותן (זוזים

זוזים  1222שהאישה הכניסה לו , כלומר) כשנשאתיה בנדוניא לי שהכניסה ובאלף ,(זוזים 1222

שהוא מקבל , כלומר) בישראל דנהיגי כתובה תנאי כל כחומר (רשם זאת בכתובה כנדוניה ועל כן הוא

 (עליו לכתוב לה כתובה כמו החומרה של כל תנאי הכתובה הנוהגים בישראל

 כתובה חילופי( את הכתובה הזו) כתובה הדין( ועתה אני כותב לפניכם) קדמיכון כתיבנא והשתא

ותהיה הכתובה החדשה ) במקומה כתובה הך תהויו (שתהיה חילופין לכתובה שאבדה) דאירכסא

שהוא מקבל , כלומר) ושיעבודיה כתובה דיני בכל הנזכר הסך בכל (הזאת במקום הכתובה שאבדה

                                                           
212
 ש כתב לכתוב לכתחילה "כמו שהביא שהרא מדאורייתאכאן לא הוסיף שהדבר ראוי לה  טוריש להעיר שה 

213
 להם שיש נכסים עם נקנין אחריות להם שאין נכסים: "אומרת א עמוד כו דף קידושין כמו שהמשנה במסכת 

 ". ובחזקה, ובשטר, בכסף - אחריות
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ואת כל השעבודים שהוא השתעבד לה כבר בכתובה , על עצמו את החיובים של הכתובה הראשונה

 (הראשונה

שהוא מקבל על עצמו שנכסיו יהיו משועבדים , כלומר) זו כתובה חומר אחריות :פלוני אמר וכן

 הכל (שהיא הכניסה לו) ונדוניא ומתנה (ותוספת הכתובה שלה) דילה ותוספתא ,(לתשלום הכתובה

שכולם יהיו אחראים ומשועבדים ) ומטלטלי מקרקעי כל ועל ,אחרי( שיבואו) יורשי ועל ,עלי קבלתי

 . 'וכו (לתשלום הכתובה

 בתהכתו שמחלה למי כתובה נוסח:  

 ,כשנשאתיה כתובה לה כתבתי ,אשתי פלונית' :לנו ואמר ,פלוני לפנינו בא (ציון תאריך) 'וכו וכך בכך

 ,אחרת( כתובה) לה כתבתי ,כתובה בלא אחת שעה אשתו עם לשהות שאסור ולפי ,(עליה) לי ומחלה

ועוד תוספת ) סיפיתואו (זוזים הראויים לה 222) לה דחזו זוזי מאתן כתובה לה וכתבו ,עדים עלי והוו

 : 'וכו( כתובה

  בכתובהמותר להחתים אותו  אםה ,לקרוא יודע אינואך הוא  ,לחתום יודעמי ש: ש"הראשאלו את? 

רק בשביל  בכתובה לחתוםשרגילים לקחת עדים  מקומות ישש משום ,במנהג תלוי זה דבר :והשיב

והם עיקר העדים , (כתובהבראש ה) השיטה בראש שחותמים עדים שניחוץ מהם יש ו, אותם דלכב

 . הכתובהאת  מקיימים פיהם ועל ,שעליהם מתבססת הכתובה

כיון שכאמור , לקרוא יודעים הם אינםש פי על אף לחתוםאותם עדים  יכולים ,ם שנוהגים כןמקו באותו

 בכתובה לחתום רגילים שאין במקום אבל ,יש שני עדים כשרים אחרים שעליהם מתבססת הכתובה

 . 214בכדי שלא תצא קלקלה בדבר, לקרוא יודע שאינו מי יחתום לא ,בכשרות להעיד יראומי ש אלא
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ממילא אנשים סוברים , ט שכיון שבמקום שאין נוהגים להחתים אלא עדים שיודעים לקרוא"ק כ"כתב בס הפרישה 

, ועל כן הם עלולים לקחת לצורך כתיבת הכתובה איזה שני עדים שיהיו, ראוי להעיד -שכל מי שחותם על הכתובה

 . וממילא הכתובה לא תהיה מקויימת אלא פסולה, ודעים לקרואואפשר שאותם שני עדים שהם יקחו אינם י



261 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :סו סימן יוסף בית

 כתובה לה שיכתוב קודם הכלה עם להתייחד אסורפסק שהטור  (א) א . 

אמרו . התיר לחתן אחד לבעול את כלתו בשבת אמי רביהאומרת ש כתובותלכך הוא במסכת המקור 

? כיצד מותר לו לבעול אותה, ואם כן, והרי עדיין לא כתבו לה את הכתובה: התלמידים לרבי אמילו 

. שיכתבו לה את הכתובה במוצאי שבת שיהיו כערבון בידה עד, תנו לה מטלטלין של החתן: ענה להם

 . ממילא רואים שם בגמרא שאסור לחתן להתייחד עם הכלה קודם שייכתוב לה את הכתובה

 בלא איתן ביחד ולדור עמהן ולהתייחד נשים לארס נהגו היה מקום בושעל כך כתב ת "בשו ש"הרא 

: ל אמרו"כמו שחז, לבטלו חייביםוהקהל  רע מנהגש כתב שזה "הרא. ברכת חתנים ובלא חופה

 ". כנדה לבעלה אסורה ברכה בלא כלה" :כלה מסכתב

משום שהנשים שלהן  ,אורייתאדמ נדות בועליש כתב שידוע לו שאותם אנשים הינם "כמו כן הרא

 יבטלו לא אם הוא הקהל וחטאת ,לחופה האותה הכניס לאבעלה ש זמן כל ,טבוללכת ללמתביישות 

 . הזאת הגדולה הרעהאת 

אף אם הן מתו כשהן עדיין רק , שהבעלים יורשים אותן, ש כתב עוד בתשובה"הרא, לעניין ירושה

הדבר נתבאר . הרי היא כאשתו לעניין ירושה, ימהכיון שעל ידי שהוא גר ע, מאורסות ולא נישאו

 . ז בבית יוסף"בסימן נ

 יכתובבעלה ש עד לחופהמכניסים את האישה  שאיןכתב  העיטור בעלש ,כתובות כתב במסכת ן"הר 

  .ם"הרמב דעתהיא  וכן ,לה כתובה הרי היא אסורה על בעלה משום שלפני שהוא יכתוב ,כתובהלה 

שהתיר לחתן  אמי רבי שהרי הגמרא במסכת כתובות מספרת על, מובנתכתב שהלכה זו אינה ן "הר

י שהוא בינתיים ייתן "והוא התיר זאת ע, לבעול את הכלה בשבת למרות שעדיין לא הייתה לה כתובה

 . לה בעירבון מטלטלים עד שיכתוב לה כתובה

וא לא עבר על כיון שמסתמא ה, כתב שבוודאי מדובר שאותו חתן נשא את הכלה ביום רביעין "הר

למרות שהוא לא , שהוא נשא אותה, מוכח מכאן. ל האומרת שבתולה נישאת ביום רביעי"תקנת חז

ם כתבו שאסור להכניס אישה לחופה כל "לא ברור כיצד בעל העיטור והרמב, ואם כן, כתב לה כתובה

 . הגמראפשט דברי והרי זה כנגד , עוד שלא כתבו לה כתובה
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 :וזה משום, צאנו שאסור לכלה להתייחד עם החתן כל עוד שאין לה כתובהשלא מ כתבן "הר, כמו כן

כיון שעצם . הוא יעבור רק על איסור מדרבנן, אף אם החתן יבוא על הכלה כל עוד שאין לה כתובה. א

, יהיה אסור לה אפילו להתייחדגם אין לנו לגזור עליה יותר ש, ממילא. איסור הבעילה הוא רק מדרבנן

 .   לבעול אותה שמא הוא יבוא

כל עוד שאין  להוציאה בעיניו קלה שהיא יודעת שהיא שהם ידעו משום, חכמים אסרו את הבעילה. ב

. והיא לא תתן לו לבעול אותה כל עוד שאין לה כתובה, וממילא היא לא סומכת עליו, לה כתובה

 . כי מעצמה היא לא תרצה להיבעל לו, לא צריך לגזור על הדבר, ממילא

היא , משום שבמקום שנוהגים לכתוב לה כתובה, ה אסורה לבעלה כל עוד שאין לה כתובההאיש .ג

פ תנאי בית דין מגיע "והרי ידוע שע, לא סומכת בדעתה שבאמת היא תקבל את הכתובה כשתצטרך

כיון שכל האיסור הוא רק , אם כן. אף אם היא לא תקבל כתובה מבעלה, דינרים 222לה כתובה של 

 .   להחמיר בדבראין , מצד חשש

 במקום בו הם כותבים את הכתובה הם כותביםו ,כתובה לכתובנהגו  החזניםכתבו ש מיימון הגהות ,

זאת משום . כשר -וכתבו שהדבר, העדים שם ושיחתמובמקום אחר  נישואיןאת ה מחרשהם יעשו 

 . כשר -שמשמע במסכת סנהדרין ששטר מאוחר

וזאת משום שמצינו שהאמורא  ,להילכתח כן לעשות חקיצ רבינו בעיני קשה הדבר היה, מקום מכל

תכתבו בשטר שהוא נכתב ', היני'שכאשר אתם יושבים בעיר , שטרותרב אמר לסופרים שכותבים 

 . ותוהמצ ספרוכן כתב ב. 'שילי'שנצטויתם לכתוב את השטר בעיר ג "אע, בהיני

ויחתמו עליה רק במקום , לפי זה קשה כיצד ניתן לומר שיכתבו את הכתובה במקום אחד, ממילא

 . והרי זה כנגד דברי הגמרא, אחר

 זמןהנכתב שכך ש ,של הכתובה הכתיבהאת  הקדיםהוא  אםש ,מאביו קיבלכתב שהוא  ה"ראביה 

כמו שהגמרא אומרת במסכת  ,כשר -בלילה רק נעשהאך הקניין  ,ביוםשהכתובה נכתבה בו היה 

שבית דין רשאי לכתוב שטר ביום ולחתום עליו רק  וכמו ,ית דיןב עשהו מכמהיא  כתובהששטר גיטין 

  .ולחתום עליה רק בלילה ,ביום 215כך רשאים לכתוב כתובה, (ואין זה נחשב כשטר מוקדם)בלילה 

  תוספת' משום פסול -שהכתיבה קדמה לחתימה, ששטר כתובה שכזה פירשו התוספותאולם 

לא חל שיעבוד הכתבוה כבר מרגע וממי, אף שיש קול גדול לכל כתובה שיוצאת כלומר. 'הכתובה

שלכולם ידוע , אך זה רק לגבי החלק של עיקר דמי הכתובה, אף שלא חתמו עליה עדיין, כתיבתה

כיון שאין קול שיוצא וידוע , שאיננו סכום ידוע', תוספת הכתובה'חלק אך לגבי , ל"הסכום שקבעו חז

לק התוספת עד שיחתמו על שטר ממילא לא חל השיעבוד על ח, לכל כתה הוא הוסיף לה בכתובתה

שטר כזה שחתמו ', תוספת כתובה'כיון שיש בכתובה למעשה גם חלק של , ממילא. הכתובה בפועל

  .פסול -עליו רק בלילה

 לחתום העדים יכולים ,ביוםעל הכתובה כבר  הקניןאת  עשההוא  אם, כתב שעם זאתה "הראבי

שרב שילא אמר לכותבי שטרות  רתאומבבא בתרא כמו שהגמרא במסכת , שירצו מתיעליה 

                                                           
215

הוא משום שהשעבוד חל , שהטעם שמותר אף לכתוב כתובה ביום ולחתום עליה רק בלילה, הסביר שם י"רש 

ועל כן הוא כבר משעבד , מחמת החתונה, משום שיש לבעל קירוב דעת גדול עם האישה, כבר עם כתיבת הכתובה

 לחופה דנכנסה כתיבה משעת - כתובה אף" :וזו לשונו. ך כתובתה אף בלא חתימת הכתובהאת כל נכסיו לצור

 ."אחתים דלא גב על ואף שעבודה חייל הוא חתנות דקירוב
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פ את היום "כתבו עכ, ואם לא, כתבו אותו -אם אתם יודעים את היום בו הקנו את הנכסים: ההקנאה

שישנה , שרב שילא הורה, ממילא אנו רואים. כדי שהדבר לא ייראה כדבר שקר, בו כתבו את השטר

   .אך העדים יחתמו בתאריך אחר, מציאות בה יעשו קניין ביום אחד

  ולחתום  ,שבת בערב הכתובהאת  לכתוב שנוהגים מקומות יש :גיטיןבמסכת  התוספותכמו כן כתבו

הכתובה הכתובה בה שמא אין לה קול  תוספת משום ,כן לעשות נכון ואין ,שבת במוצאי עליה רק

ומותר לחתום , אין חשש -במקרה שהעדים כבר קנו ממנו התחייבות על הכתובה, אולם ,(וכדלעיל)

 . וכדרב שילא שהתיר את הדבר, יה ביום אחרעל

 ביום שנכתבה כתובה שמכשיר א"הרשב לדברי אפילוש, כתב צמח בר ש"הר בן שלמה ר"ה 

 122ו, לבתולה 222)ל וידוע לכל "עיקר דמי הכתובה שקבעו חזב דוקא היינו ,בלילה ונחתמה

, וממילא יש חשש שלא יצא קול, אינו ידוע -שסכומן, בנדוניא ולא הכתובה בתוספת לאאך , (לאלמנה

ונמצא שאם יגבו נכסים לגביית התוספת והנדוניה כבר מרגע , והנכסים השתעבדו רק מרגע החתימה

 . 'שטר מוקדם'הדבר יהיה פסול כדין , כתיבת השטר

  בתרא בבא כמו שהמשנה במסכת, פסק שהבעל הוא שנותן את שכר הסופר לכתיבת הכתובההטור 

 "שכר נותן והחתן, שניהם מדעת אלא ונשואין אירוסין שטרי כותבין אין: "אומרת

 ועל .על דבר קטן להוציאה בעיניו קלה תהא לאהיא ש כדי ,שהילא כתובה קנוית חכמיםכתב ש הטור

  .כתובה כל עוד שהוא לא כתב לה הכלה עם להתייחד אסורכן 

  פ "ע, כסף או מטלטלין ולא מועיל לייחד לה, פסק שהבעל חייב לכתוב כתובה לאישתו דווקאהטור

ואין הוא יכול לייחד לה , האומרת שכל נכסיו משועבדים לתשלום הכתובה כתובותבמסכת  המשנה

 . מטלטלין מסויימים

 בכל זאת הוא , או שהיא מחלה עליה, והיא אבדה לה, כתובה -פסק שאם הייתה לאישההטור  (א) ג

 . חייב לכתוב לה כתובה חדשה

האם אדם יכול לכתוב לאשתו , שמביאה מחלוקתהמביאה משנה  ובותכתלכך הוא ממסכת  המקור

כך , והיא תכתוב לו בחזרה שהיא קיבלה חלק מן הסכום, בכתובה שהוא נתן לה כסף כתקנת חכמים

 : שלמעשה הוא לא יתחייב לשלם לה את כל הסכום

 . אין חשש בדבר, כיון שהיא מחלה על הכתובה מעצמה. מותר :רבי יהודה

ממילא אותו אדם עבר על תקנת , ל תיקנו לה"כיון שבפועל היא לא תקבל מה שחז. אסור :רבי מאיר

והיא תקבל את כל הסכום כתנאי בית , על אף שתנאו בטל. ונמצא שבעילתיו הינן בעילות זנות, ל"חז

  . הדין

י באו לפנ. ואבדה לה הכתובה, הגמרא שם מספרת שאחותו של רבי בר חמא הייתה נשואה לרב אויא

  . האם יש צורך לכתוב לה כתובה חדשהרב יוסף ושאלו אותו 

אם אדם לא כתב לאישה כתובה הרי רב יהודה אמר בשם שמואל שמי שסובר ש: אמר להם רב יוסף

אף בעל כורחו של )פ תנאי בית הדין "על אף שבאמת היא תקבל כתובה מבעלה ע, זאת בעילת זנות

 , רבי מאירזה , (הבעל

היא לא סומכת בדעתה שהיא תוכל לגבות מבעלה , אישה אין בפועל שטר כתובהשסובר שכיון של

כיון שהיא חוששת שמא , שהיא תקבל את כל הכסף את כסף הכתובה על אף שזה תנאי בית דין
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ולא יהיה לה , בעלה יאמר לה שהוא כבר פרע לה את הכתובה, כשהיא תבוא לגבות את דמי כתובתה

   . וממילא היא לא באמת סומכת עליו, רע להשטר המוכיח שהוא עדיין לא פ

סוברים שאדם יכול לשאת אישה ולחיות עימה אפיל וכמה שנים מבלי לכתוב לה  חכמים, אולם

היא בכל מקרה תקבל את , כיון שאף אם הוא לא כותב לה כתובה בפועל, ואין בעיה בדבר, כתובה

ומכת בדעתה שתקבל את הכסף כיון שאין ואף אם היא לא ס, כיון שתנאי בית דין הוא, כסף כתובתה

 . אין בעיה בדבר -לה שטר בפועל

כי אף בלי כתובה הבעל יכול , אין צורך לכתוב לה כתובה חדשה, כיוון שאנו פוסקים כחכמים, ממילא

 . לחיות עימה

ממילא אף , בגזירותיו מאיר כרבי הלכהש שמואלבשם  אמר נחמן רבוהרי : לרב יוסף אביי לו אמר

ומי שחי עימה כך הרי זו , כיון שרבי מאיר גזר שאסור לחיות עם האישה כל עוד שאין לה כתובהכאן 

 .כיון שיש לה תנאי בית דין, למרות שמדין תורה מותר לחיות עימה, עלינו לפסוק כמותו, בעילת זנות

לשהות  שאסור לאדם, כגזירתו של רבי מאיר, לכו וכתבו לה כתובה חדשה, אם כן: אמר להם רב יוסף

 . עם אשתו בלא כתובה

 222שאף אם הבעל לא כותב לאישה הבתולה שתגבה , על אף שפסקנו בגמרא: י הקשה"רש 

, הדין הוא שבכל זאת היא גובה משום שזהו תנאי בית דין, דינרים 122או לאלמנה שתגבה , דינרים

ועיל לשאת אישה כיצד רבי מאיר סובר שם שמ: אם כן יש להקשות. והעמדנו שזו שיטת רבי מאיר

והרי רבי מאיר הוא זה שסובר שאישה לא סומכת על כך שהיא תקבל , מבלי לכתוב לה כתבוה בפועל

 ? מדוע הדבר לא נחשב כבעילת זנות, וממילא, את דמי כתובתה מכוח תנאי בית דין

כיון שכך היא , על כן. כותבים שטר כתובה לאשם מדובר במקום שכולם  :י"תירוץ ראשון של רש

סומכת בדעתה על כך שהיא תקבל את כתובתה מכוח תנאי  כןהאישה שם , הרגילות באותו המקום

, כל מה שרבי מאיר אמר שאין האישה סומכת בדעתה על כך שהיא תקבל את דמי כתובתה. בית דין

היא , וכיון שבעלה לא כתב לה כתובה, זה רק במקום שכולם נוהגים לכתוב לנשותיהם שטר כתובה

 . בדעתה שהיא באמת תקבל את דמי כתובתה לא סומכת

 : י"תירוץ שני של רש

 ובוודאי שהיא תקבל את דמי כתובתה , באמת מדובר במקום שכולם כותבים לנשותיהם שטרי כתובה

כיון שהוא לא , הרי זו בעילת זנות באיסור, מכל מקום. אף שלא כתבו לה כתובה, פ תנאי בית דין"ע

אך רבי , זה רק שהיא בוודאי תגבה את הכסף, בי מאיר אמר שםמה שר, כלומר. כתב לה כתובה

על אף שהיא , יש לכתוב לה כתובה חדשה, ממילא. מאיר לא התכוון לומר שכך יש לעשות לכתחילה

 . גובה את הכסף

 אדם שאמר לאשתו שמעתה הוא לא יהא אחראי על תשלום  על שנשאל (נח, ב) כתב א"הרשב( ב) א

 .על תשלום הכתובה 216'קבלן'דהיינו שאדם אחר יהיה , חר יהיה אחראיאלא אדם א, דמי כתבותה

                                                           
216

ואם יקרה מצב שאני אגרש את , והרי זה שלך מיד, ₪ 52,222קח ממני עתה : אדם אומר לאיש אחר, לדוגמה 

ותולה לומר שעדיף לו לקבל , הקבלן לוקח את הסיכון. ₪ 82,222לסך אתה תשלם לה את כתובתה העולה , אשתי

 . ולהסתכן אולי בעלה כלל לא יגרש אותה, את הכסף עתה

שהרי הוא כבר , אין הוא חש יותר מחויבות שלא לגרש את האישה, כיון שהבעל כאן כבר שילם לקבלן את הכסף

 . א כתב שהדבר אסור"ועל כן הרשב, שילם על כתובתה
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שכיון שבפועל עתה אין על , זאת משום ,לו אסורהשהיא  השיבא "הרשב? השאלה האם הדבר מותר

וממילא , בחינם להוציאה בעיניו קלה יש חשש שהיא תהיה, הבעל שום חיוב לשלם לה את כתובתה

 . אסור לו לעשות זאת

 שבעלה יכתוב לה כתבוה חדשה העיטור בעלהביא בשם  הטור, מחלה על כתובתה אם האישה ד ,

 . והוא יכתוב לה את התאריך של הכתובה החדשה

 הרי שהשעבוד המוטל על הלקוחות , כיון שאם היא מחלה על כתובתה, כתב שדין זה פשוט הואי "הב

ומעתה לא ניתן לגבות יותר  ,י שהאישה הסכימה למחול עליו"כבר נמחל ע -שנוצר בכתובה הראשונה

בכדי שהשעבוד יתחיל , ממילא יש לכתוב לה כתובה חדשה. מן הלקוחות הללו בשטר שנכתב עתה

 .רק מרגע כתיבת הכתובה החדשה ולא לפני כן

 הוא יכול לייחד לה מטלטלין, או שהוא שכח, פסק שאם הבעל לא יכול לכתוב לה כתובה הטור ב .

, שרב אמי אמר שבשבת ניתן לייחד לה מטלטלין לאישההאומרת ת כתובולכך הוא במסכת המקור 

 . כיון שלא ניתן לכתוב לה עתה כתובה

 אף שהוא יכול בינתיים לייחד לה מטלטלין וכן פסק , פסק שבמקרה שהבעל לא כתב לה כתובה הטור

תב כ המגיד משנה. הוא מחויב לכתוב לה כתובה מיד, אך כשהוא יוכל לכתוב לה כתובה, ם"הרמב

לא , ממילא. לכתובתה וערבים של אדם אחראים נכסיו כל וישיה קנוית שחכמים מפניהוא  הטעםש

 כלאלא צריך ש, ניתן להשאיר את האישה במצב כזה שיש לה כנגד כתובתה רק מטלטלין מסויימים

 . נכסיו ומטלטליו של האדם יהיו משועבדים לתשלום הכתובה

, לה מטלטלים כל עוד שהוא לא יכול לכתוב לה כתובה פסק שאדם חייב לייחד טורכתב שהי "הב

 "(. ומיהו"וזה ההסבר מדוע הטור נקט לשון של )בכדי שהוא יוכל להתייחד עימה 

 הוא חייב , במקום שהוא לא יכול לכתוב לה כתובה, שאם הבעל מייחד מטלטלים לאשתו כתב ג"סמה

הוא ישלים לה את , חירם בשוקלקבל אחריות על אותם המטלטלים שהם הם יאבדו או שיוזל מ

 , ההפרש

מפני תיקון , אומרת שאין לייחד לאישה מטלטלין לתשלום כתובתהכתובות כמו שהגמרא במסכת 

אך הגמרא אומרת שאם הבעל . ונמצא שהאישה תפסיד, שמא המטלטלים יאבדו או יוזלו, העולם

 . מותר לעשות כן -ל המטלטליםיקבל על עצמה אחריות ע

 כתב שאם יש עדים שעשו עימו מעשה קניין של התחייבות שהבעל מתחייב לשלם  ם"הרמב (ג) א

ם כתב "הרמב, כמו כן. על אף שאין לה כתובה בפועל, מותר לו לחיות עימה -לאישתו את כתובתה

 . עד שיהיה לו זמן לכתוב לה שטר כתובה כראוי, מותר לו לחיות עימה -שאם הוא ייחד לה מטלטלין

  משום שקניין , שהדבר מועיל, שאם העדים קנו ממנו התחייבות, שפשוט דין זהכתב המגיד משנה

יין שעשו ידוע שסתם מעשה קנ, כמו כן. נחשב כאילו שנכתב במפורש בשטר, שנעשה בפני עדים

 . 217על אף שהמקנה לא אמר להם כן במפורש, העדים יכולים לכתוב אותו בשטר, בפני עדים

                                                           
217

 קנין דסתם... כתובו לומר צריך ואינו, שנים בפני קנין: "א עמוד מ דף בתרא בבא מו שהגמרא אומרת במסכתכ 

 ". עומד לכתיבה

 עדים בפני בסודר ליה דמקנה דכיון כלום קנין לאחר דאין משום - עומד לכתיבה קנין דסתם: "שם פירש ם"הרשב

 יפה בעין להקנותו הוא מתכוין בקרקעות ויחזיק ילך או טלטליןבמ וימשוך שילך עד מדחהו ואינו מיד להקנותו וממהר
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זה נחשב כאילו שהוא , ניין לאישה לשלם לה את דמי כתובתהאם הבעל התחייב במעשה ק, ממילא

  . 'לכתיבה עומד -סתם קנין'כיון שהגמרא במסכת בבא בתרא אומרת ש, נתן לה שטר כתובה בפועל

 משום שמדובר שקנו מידו, התכוון לומר שהבעל יכול לייחד לאשתו מטלטליןם "הרמבכתב שי "הב .

, במציאות שכזו שהעדים קנו מידו, ממילא. אין זה מועיל -דואך אם מדובר שהוא ייחד בלי שיקנו מי

 לכתחילהולכתוב לה את השטר , הבעל יכול להקנות לה בקניין התחייבות שהוא מייחד לה מטלטלין

זה ממש כאילו שהוא נתן לה שטר כתובה , שכיון שהוא עשה מעשה קניין, רק בזמן מאוחר יותר

 . בפועל

וסובר שכל מה שהתירו לייחד מטלטלין לתשלום , חולק על כך הטורי כתב שנראה ש"הב, אולם

התירו לו לייחד לה , כיון שאין לו יכולת לכתוב לה כתובה כרגע, כלומר. בדיעבדהכתובה זה רק 

אין היתר לייחד לה מטלטלין ולהקנות לה , אך ברור שאם הוא יכול לכתוב לה כתובה מיד, מטלטלין

 . התחייבות בעדים

 עד שיהיה לו פנאי: "ם שכתב"נראה שהטור לא הבין על מה נסובים דברי הרמבי הסביר ש"הב ."

 :ם דיבר על שני מצבים"הרמב

הבעל הבטיח לאישה בקניין כסף לכתובה ועשו קניין בפני : ם הזכיר שקנו מידו"שהרמב -הרישא. 1

 עדים על הדבר

 לטלין לתשלום כתובתה הבעל ייחד לה מט: ם לא הזכיר במפורש שקנו מידו"שהרמב -הסיפא. 2 

 . עד שיהיה לו פנאי לכתוב לה כתובה כראוי, ם כתב שמותר לעשות כן"הרמב

נסוב בין על הרישא האומרת שקנו , "עד שיהיה לו פנאי: "ם כתב"הבין שמה שהרמב טורה, ממילא

ם לא הזכיר במפורש שקנו מידו את ההתחייבות על ייחוד "שם הרמב, ובין על הסיפא, מידו

 . ליןהמטלט

 :ם התכוון לומר"אלא הרמב, ם"שאין זה נכון להבין כך את הרמב, י הסביר"הב

, מותר לייחד לה כסף או מטלטלין לתשלום כתובתה, י עדים"שמדובר שקנו מידו ע -ברישא. 1

 . כיון שקנו מידו, וממילא אין הוא חייב לכתוב לה כתובה כלל

אין הדבר מועיל אלא רק לזמן , לה מטלטלין אם הבעל ייחד, קנו מידו לאשמדובר ש -בסיפא. 2

 . עד שיהיה לו זמן לכתוב לה כתובה כראוי, מועט

 עשה קניין לאשתו על הכתובה אחדמה הדין במקרה ש, אותו ששאלו (ד"ס שורש) כתב ק"מהריה ,

, אך העדים עדיין לא חתמו על הכתובה בפועל, שהוא מתחייב לקיים את ההתחייבויות שבכתובה

 ? לו להתייחד עם אשתו האם מותר

ולא  שבתשכבר הגיעה ה כגון, בדחק בדיעבדשלעניות דעתו אין להתיר זאת אלא ק "ענה המהרי

וכגון שהעדים לא )ברגע זה הוא רוצה לשאת אותה ביום חול ו או, כתובהעל העתה  ניתן לחתום

 כ"אח תיכף לה ביכתוהוא ו, לשאת אותה כך שעה לפי מותר אז ,(נמצאים שם כך שהם יוכלו לחתום

                                                                                                                                                                             
 לא מיניה קנו ליה והבו וחתומו כתובו לעדים אמר( נה דף) פי על אף' בפ בכתובות כדאמר לו שיכתבו רוצה ומסתמא

 התם ד"למ איכא מיניה קנו לא אבל עומד לכתיבה קנין דסתם חזר שמא השטר לכתוב כשירצו ביה לאימלוכי צריך

  ."לו לכתוב בהדיא דציום גב על ואף ביה לאימלוכי צריך
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כדעת )ברור שאין לעשות כן  -הקנין עידי על להילכתח לסמוך אבל .מתי שהוא יוכל, כתובה כראוי

  (.הטור

 עלשאמר שניתן לסמוך  א"ריבעל  סמך תובותכמסכת ב המרדכישאף ש, ק וכתב"הוסיף המהרי

עדים זה מצב של  י"ומשמע שהקנאה ע, לה כתובה לכתוב פנאילו  כשיש אפילו ומשמע ,הקנין עידי

 , לכתחילה

 גם וכן כתב ,הדחק י"ע אלא כן לעשות שאין ג"והסמ אביאסף בשם כתבסייג ו א"ריב גםבכל זאת 

. וממילא ידוע שהלכה היא כפוסקים האחרונים, שהוא פוסק מאוחר בזמן הטור כ"וכ ם"הרמב

ואין ראוי , זה פסק לע הסכימו ואחרונים שרבים מאחר ,לנהוג ראוי כןש כתב ק"המהרילמעשה 

  . אלא רק בדחק בדיעבד, לסמוך על קניין על ידי עדים במקום לכתוב כתובה בפועל

 ם אין "שכתב שלדעת הרמב, ק"י כתב שהוא תמה על המהרי"הב: ק"י על המהרי"תמיהת הב

וממילא כשיהיה לו פנאי הוא בכל זאת חייב , לסמוך על הקניין באמצעות העדים אלא רק בדחק

 . ו כתובהלכתוב לאשת

הדבר שווה ממש למצב , ם מוכיחה שאם הבעל עשה קניין בפני עדים"שלשונו של הרמב, זאת משום

לא ברור מדוע נצריך את הבעל שיכתוב לה כתובה לאחר ואם כן , בו הוא היה כותב לה כתובה ממש

 . שכבר הוא עשה קניין בפני עדים

וגם הוא לא דיקדק , כטעותו של הטורטעה בדבריו ק "המהריי כתב שנראה לומר ש"הב, למעשה

 . ם"כראוי בלשונו של הרמב

פ הסברו "ע

של  הבית 

- יוסף

ם "על מה נסוב ברמב לא קנו מידו קנו מידו

עד " -ההלכה של

 "שיהיה לו פנאי

 דעת הטור

 ק"והמהרי

יכול לייחד לה  בדיעבד

עד שיהיה , מטלטלים או כסף

 לו זמן לכתוב כתובה כראוי

אפילו אין הדבר מועיל 

 בדיעבד 

 במצב שקנו מידו  

דעת 

 ם"הרמב

יכול שלא לכתוב לה  לכתחילה

 כתובה

הוא יכול לייחד  בדיעבד

לה נכסים עד שיהיה לו 

 פנאי לכתוב לה כתובה

 קנו מידו לאבמצב ש

 

 פ המשנה "וזאת ע, דינרים 122ואלמנה מקבלת , דינרים 222כתב שבתולה מקבלת  הטור (א) ו

 תנאי שהוא מפני, מנה ואלמנה מאתים גובה בתולה - כתובה לה כתב לא: "תהאומר כתובות במסכת

 . "דין בית

 לכך  המקור .הוא יכול לעשות כן -רוצה להוסיף לה על עיקר דמי הכתובה כתב שאם הבעל הטור ז

 . מסכת כתובותב משנההוא ב

כיון , ין זהיש חידוש בד: ענתה הגמרא? ומה החידוש שבדבר, שזה דין פשוט: הגמרא שם מקשה

בכדי שלא , שאין להוסיף או לגרוע ממנו, שהייתה לנו אולי מחשבה לומר שחכמים קבעו סכום קבוע

או אב שאינו יכול לתת לבתו נדוניה גדולה בכדי , לבייש את מי שאין לו להוסיף על עיקר דמי הכתובה

 , שכך גם יתנו לה כתובה גדולה
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 . כמה שירצה -ואדם יכול להוסיף על עיקר דמי הכתובה, שאין הדבר כן, המשנה משמיעה לנועל כן 

  כך בתולייכי מוהר ליכי ויהיבנא: "ל משמע שאדם יכול לכתוב בסתמא"שמן הסוגיה הנ כתבן "הר 

אם ההלכה הייתה שמוכרחים לכתוב סכום קבוע [. ואתן לך כתובת בתולה בסכום של כך וכך" ]=וכך

אך לא שיהיה יוכל להוסיף סכום על , יף את תוספת הכתובהועליו הוא יוכל להוס, בעיקר דמי הכתובה

שהרי איזה דבר , א לומר שהדבר ייאסר"כיצד הייתה יכולה להיות לנו הו, עצם עיקר דמי הכתובה

 ? הוא לא יוכל, וכי אם אדם רוצה לתת מתנה לאשתו, ביוש יש בדבר

הגבוה מן , סכום גדול מדובר בגמרא שהוא כותב בסתמא שעיקר סכום כתובתה הינו ודאי אלא

כ "א לומר שאולי יהיה מי שיתבייש אם לא יהיה לו גם כ"ועל כן הייתה לנו הו, הסכום שקבעו חכמים

כיון שבמציאות שכזו שאישה , (או כדלעיל לגבי אב שנותן נדוניה)הרבה כסף להוסיף על הכתובה 

, על כן, ביוש בדבריש , ואחרת מקבלת כתובה עם כסף מועט, אחת מקבלת כתובה עם כסף רב

כמה , וניתן להוסיף על עיקר דמי הכתובה, שבכל זאת הדבר מותר, הוצרכה המשנה להשמיע לנו

  .ואין חשש בדבר, שירצו

 בעל העיטורו, כתב שאין צריך קניין בדעת הנישואין אלא די באמירה האיי רבינושהביא  הטור ח 

היא תיטול את , אותה מן האירוסיןאף אם הוא גירש , כתב שאם הבעל כתב לה תוספת כתובה

 . התוספת

אישה שהתגרשה ה ש"פסק בסימן נ שהטורהעיר שלכאורה דברים אלו סותרים את מה  הבית יוסף

 . 218גובה את תוספת הכתובה אינה -מן האירוסין

 :פסקהטור , בדין השאלה האם ארוסה שהתגרשה או התאמלנה גובה תוספת כתובה, כלומר

 ה אינה גוב -ה"בסימן נ

 גובה  -ו"בסימן ס

 אפילו , מי שמוסיף לאשתו סכום על עיקר הכתובהש כתב ירושלמישהכתובות כתב במסכת  ן"הר

, די באמירתו בלבד בכדי שהוא יתחייב בדבר, אם הוא בא להוסיף לה כבר לאחר שהוא נשא אותה

 . ואין צורך במעשה קניין של ממש

, ואבי הכלה הסכימו ביניהם כמה כל אחד ייתן בגמרא שאם אבי החתן גידל רבפ מה שאמר "זאת ע

יש תוקף מוחלט לכל מה שהם התחייבו אף שהם לא עשו מעשה קניין על , ועל דעת התחתנו הילדים

 . ודי באמירה בלבד, כיון שהם גומרים דעתם היטב, הדבר

, אף שהוא כבר נשא אותה, אומר שהבעל רוצה לעיתים לתת לאשתו תוספת כתובה הירושלמי

משום שהוא חושש , כאורה אין חיבה מחודשת שבגללה הוא יגמור בדעתו להקנות לה את התוספתול

 . ותרצה להתגרש ממנו, שמא היא תחזור בה

                                                           
218
 :ג תירץ שהטור לא דיבר על אותה המציאות"ק י"בסהפרישה  

בין הקידושין כיון שמדובר שהחתן כתב לה את התוספת , את תוספת הכתובה אינה גובההאישה  -ה"בסימן נ

כיון שלבסוף היא . ם היא תתחתן איתו לבסוףהוא התכוון בדעתו להקנות לה את התוספת רק א, כיון שכך. לחופה

 . לא מגיעה לה תוספת הכתובה, לא התחתנה עימו

, בשעת הקידושיןזאת משום שהוא כתב לה את הכתובה כבר . את תוספת הכתובה גובההאישה  -ו"בסימן ס

 . יא כבר שלהוהרי ה, הוא גמר בדעתו להקנות לה את תוספת הכתובה בכל עניין, ומחמת שהוא מאוד שמח בכלתו
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והרי למדנו שרק האיש ? וכי אישה יכולה להתגרש מבעלה בעל כורחו של הבעל :הקשתה הגמרא

לא ברור מפני מה , ואם כן, כן איננה יכולה לעשות -אך האישה, יכול לגרש את האישה בעל כורחה

 ?הבעל חושש

אבל היא כן , אמנם האישה לא יכולה להתגרש מן הבעל בעל כורחו: פ רבי אבין"ענתה הגמרא ע

ובכדי למנוע , עד שהבעל בעל כורחו כבר יהיה אנוס לגרש אותה, יכולה להעיק לו ולצער אותו מאוד

 . שהיא תתרצה לחיות עימו כדי, הבעל החליט להוסיף על דמי כתובתה, מצב שכזה

שלנו בגמרא , אלא אדרבה, (בבלי)שלא מצינו כן בגמרא שלנו  משום ,בדבר עיון צריךכתב ש ן"הר

אין זה מועיל שהבעל , אלא שאף בשטר כתובה, שאין את הסברא הזאת [ם"פ הרמב"ע] משמע

דים בפועל אלא יש צורך שהבעל יאמר לע, יאמר בסתמא שהוא מתכוון להוסיף לה על כתובתה

 . הם צריכים לשאול אותו אם לתת את השטר בפועל, ואף לאחר שהם חתמו, שיכתבו לה זאת בשטר

 נקנה יהא דתוספת דירושלמי סברא לן דלית משמע מהכא:(: "כב) כתובות במסכת ן"כן כתב הר

 ". ביה לאמלוכי צריך אמאי איתא דאם בעלמא באמירה נשואין אחר אפילו

 אף אם היא הסכימה , הרי זו בעילת זנות -חת משיעור הכתובה של האישהפסק שמי שפהטור   ט

 . לכך

שאבדה לה  (רמי בר חמא) פפא בר רמיעל המקרה עם אחותו של  ש"הראכתב שכן כתב י "הב

ורב יוסף אמר למעשה שיש לכתוב לה כתובה חדשה כדברי רבי מאיר שאסור לאדם , הכתובה

 . לשהות עם אשתו ללא כתובה

 שכל מה שאנו פוסקים כרבי מאיר זה רק לגבי מה שאמר שמי  משמעש שם כתב ן"הרגם  ,כמו כן

אך במה . הוא עובר על איסור, דינרים 222שבועל את אשתו הבתולה ללא שנתן לה כתובה של 

 122כגון שהתנה עימה שהוא נותן לה רק )בטל  -שרבי מאיר אמר שמה שהבעל התנה עם אשתו

אין אנו , (דינרים 122דינרים והיא תכתוב לו מיד שהיא קיבלה כבר  222לל י שיכתוב "וזה ע, דינרים

 . פוסקים כן

זה בגלל שהוא סובר שחיוב הכתובה הוא מן , שכל מה שרבי מאיר אמר שתנאו בטל, זאת משום

דינרים הרי הוא מתנה על דבר המפורש  222וממילא מי שמתנה לתת לבתולה פחות מ, התורה

 . תנאו בטל-הוא ש שידוע שהדין, בתורה

וכל החיוב למעשה לתת כתובה הוא רק , כיון שאנו פוסקים שמן התורה אין חיוב לתת כתובה, ממילא

וכמו כן אנו סוברים שאדם כן יכול להתנות על דבר שכתוב בתורה אם , שזוהי תקנת חכמים, מדרבנן

 . שדאן תנאו קייםברור , (אין הוא יכול להתנות -אך על דבר איסור)זה דבר שקשור לממון 

כי , למעשה אסור לו לחיות עימה, אף שתנאו קיים והוא למעשה יכול לפחות לה מכתובתה, עם זאת

שהרי אמרנו שאדם יכול )עומד בעינו  -האיסור לחיות עם אישה שאין לה כתובה כתקנת חכמים

וממילא , (יכולאין הוא  -פ תנאו"אך לבטל איסור ע, להתנות על מה שכתוב בתורה רק לעניין ממון

לעניין האיסור אנו סוברים כרבי מאיר שאף שהכתובה תופסת במקרה שלא כתב לה כתקנת חכמים 

, משום שיש איסור בדבר, בכל זאת אנו סוברים שבעילתו אותה היא כבעילת זנות, (ולא כרבי מאיר)

 . וכדברי רבי מאיר

זאת משום , תנאו בטל -מיםסובר שאם אדם מתנה על תקנת חכ כתובותבמסכת רבי יהודה אף ש

ועל כן הם חיזקו את דבריהם יותר מכוח דין , שרבי יהודה סובר שחכמים החמירו מאוד בדבריהם
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 222כגון שלא לתת לבתולה )ואמרו שמי שמתנה על תקנתם ואומר שלא לעשות כתקנתם , התורה

 .   תנאו בטל -(דינרים

וידוע שהלכה , א יכול להתנות על תקנת חכמיםוממילא הו, שאין תנאו בטל, סובר לעומתו יוסירבי 

 .  כרבי יוסי כנגד רבי יהודה

 ,בטל תנאו -דינרים 222אם אדם התנה עם האישה שהיא תקבל פחות מש כתב ם"הרמב, עם זאת

כיון שהיא לא , בטל תנאו -בכל זאת , ממנו תקבלהאישור על כך שהיא ה לו כתבהאם היא  אפילו

  .קיבלה את הכסף בפועל

אלא משום שחיוב הכתובה הוא רק , אך לא מטעמו, סובר שהלכה כרבי יוסים "רמבשה מעמש

בכל מקרה שהוא רוצה לקיים את  לכן ,תורהדברי  משל יותר לדבריהם חיזוק עשו וחכמים, מדרבנן

והיא תקבל מה שמגיע לה , בטל תנאו -הכתובה כמות שהיא כאשר היא פחותה ממה שמגיע לאישה

שהאישה  משום ,זנות בעילתנחשבת כ בעילתובכל זאת , אף שהוא יכול לחיות עימהו, י בית הדין"ע

שהרי אין לה שטר שמעיד על כך , לא סומכת על כך שהיא באמת תקבל את כל הכסף המגיע לה

 . שהכסף מגיע לה

שכן , תנאו קיים -אם הבעל לא רוצה להשאיר אותה במצב כזה שאין לה כתובה כתקנת חכמים, אולם

יש ספק האם בניה יירשו את , מן הסוגיה האומרת שאם אישה מחלה על חיוב כתובתהמשמע 

 . היא יכולה למחול -ומשמע שאם הבעל לא רוצה לקיימה, כתובתה

 צורי בכסף אותה ומשערים התורה מןהוא  בתולה כתובתשחיוב  כתב תםרבינו הביא ש הטור (ב) ו .

 לבנות תקנו חכמים :שמואלבשם  אמרש חמןנ רבהאומרת בשם  כתובותלכך הוא ממסכת המקור 

  . דינרים 122 -ולאלמנה ,דינרים 222 -לבתולה ,(כתובה) ישראל

 שהגמרא שם מבארת  יבמותמשמע במסכת  כןשו ,דרבנןהוא מ כתובהכתבו שחיוב ה התוספות

. וזאת אומרת הגמרא בעצמה, להוציאה בעיניו קלה תהא שלא כדיב כתובהשחכמים תקינו לאישה 

שהרי , וממילא ברור שכן ההלכה, ע שדעת הגמרא בעצמה היא שחיוב הכתובה הוא רק מדרבנןמשמ

 . אנו פוסקים כדעת הגמרא

 :בכתובה לכתוב נהגומדוע  קשה, התוספות כתבו שלפי מה שאמרנו שחיוב הכתובה הוא רק מדרבנן

ואם כן מדוע , מדרבנן והרי אין חיוב זה מן התורה אלא רק, "מדאורייתא ליכי דחזו מאתן זוזי כסף"

  ? אנו כותבים שחיוב זה הוא מן התורה

הוא  חייב , ג שסובר שאם אדם נשא אישה בקפוטקיא"שאנו סומכים על שיטת רשב תם רבינו תירץ

כיון שהוא , וממילא, כיון שהוא סובר שחיוב הכתובה הוא מן התורה, לתת לה מהמטבע של קפוטקיא

, הוא חייב לתת לה דווקא ממטבע של קפוטקיא, בקפוטקיאהשתעבד לה בעת החתונה כשהם היו 

 . על אף שהוא גירש אותה בארץ ישראל, ואין הוא יכול לתת לה מן המטבע של ארץ ישראל

הוא היה מודה שניתן לתת לה אף מן המטבע , ג היה סובר שחיוב הכתובה הוא רק מדרבנן"אם רשב

 . כוחה יפה רק מדרבנןכיון שאין צורך להחמיר בכתובה ש, של ארץ ישראל

וכל מה שהבאנו את הטעם שתיקנו , ג"רבינו תם סובר שאנו פוסקים להלכה כשיטת רשב, ממילא

אך , זה רק באלמנה שעבורה הכתובה היא רק מדרבנן', להוציאה בעיניו קלה תהא שלא'כתובה בכדי 

שחיוב הכתובה , י"רבדעת  התוספותכתבו , כמו כן. חיוב הכתובה אצלה הוא מדאורייתא, בבתולה

  לבתולה הוא מדאורייתא 
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 כיון , מן התורהשסבר שחיוב הכתובה הוא , רבינו תםכתב במסכת כתובות את סברתו של  ש"הרא

פירש שאנו פוסקים כרב נחמן שסבר שכתובת האישה היא רבנו חננאל אולם . ג"שאנו פוסקים כרשב

 52ועל כן נותנים לה רק , וא רק מדרבנןהסכימו שחיוב הכתובה ה הגאוניםכל , כמו כן. מדרבנןרק 

 . שהוא שמינית מכסף סלע צורי, סלעים של כסף מדינה

 אף שנהגו לכתוב בכתובה, כתובת אישה היא מדרבנןש יש מפרשיםכתב שהוא ראה ש ש"הרא :

בכדי , סלעי כסף כפי משקלם הקצוב בתורה 52ל תיקנו לאישה "כיון שחז, "מדאורייתא ליכי דחזו"

  ".הבתולות כמוהר" :בפסוק, ומצאו אסמכתא לכך בתורה, להוציאה בעיניו קלה תהא אלשהאישה 

שחיוב הכתובה  כיוןש לומר אדם יטעה שלא ,"מדאורייתא ליכי דחזו: "כך נהגו לכתוב בכתובה משום

גם מי , ממילא. סלעי מדינה שהוא סכום מועט יותר 52לא מגיע לאישה אלא רק  ,מדרבנןהוא רק 

  .אין בעיה -"ליכי דחזו מאתן זוזי כסף: "בהשכותב בכתו

 ג שאמר שחיוב "כיון שאין הלכה כרשב, שחיוב כתובת האישה הוא רק מדרבנן( ו"ס)כתב  ש"הריב

 -"דחזו ליכי מדאורייתא"מי שכותב כתב ש ן"הרמבלפי זה , ממילא .כתובת האישה מדאורייתא

  . כיון שאין חיוב הכתובה מן התורה, טועה

 מדרבנןשכתובת אישה היא רק , אנו פוסקים כחכמים הלכה לעניןש כתובותמסכת  סוףב כתב ן"הר ,

 ליכי דחזו מאתן זוזי כסף: "לכן מי שכותב בכתובה ,שכך דעת הגמרא ף"הריוכמו שכתב 

אין . ורק מדרבנן היא זוכה בכתובה, שהרי מן התורה לא מגיעה לה דבר, זאת טעות, "מדאורייתא

סלעי  222אלא רק מכוח תקנת החכמים מגיע לבתולה , ם כוח הכתובההיא גובה שום דבר מעצ

 .  מדינה

 גובים  אלמנה כתובת ובין בתולה כתובת ביןש, למסקנה העלה כתובותמסכת  סוףב המרדכי הגהות

 . ולא ממטבע המדינה, שהוא מטבע התורה צורי כסףמ

 ועל כן גובים אותה מכסף , שבין כתובת אלמנה או בתולה היא רק מכוח תקנת חכמים כתב ם"הרמב

דהיינו שסלע של כסף מדינה הוא . כסף טהור 1\8ו, נחושת 7\8בסלע של כסף מדינה יש . מדינה

סלעים של  122. זוזים של כסף טהור 25= זוזים שמגיעים לבתולה 222נמצא ש. שמינית מסלע צורי

 16משקל של = מעה. מעות 6= זוז. סלעים של כסף טהור 12.5= כסף מדינה שמגיעים לאלמנה

 ם וחצי   "דרה= ל אחד"משקל של מיתקא= זוז. שעורים

 222זאת משום שכאמור . דרהמים וחצי כסף טהור 37= זוזים 222שכתובה של בתולה שהיא יוצא 

 כסף טהור  37.5= סלע צורי 25. דרהם וחצי= סלע צורי. סלע כסף צורי 25= זוזים

 122זאת משום שכאמור . כסף טהור דרהמים 18 3\4= זוזים 122כתובה של אלמנה היא          

 . דרהמים כסף טהור 18 3\4= סלע צורי 12.5. דרהם וחצי= סלע צורי. סלע כסף צורי 12.5= זוזים

 וכלם מרוטנבורג "המהר, ן"הר, ם"הרמב, ף"הריכיון שמצינו שלדעת י כתב שלמעשה "הב 

אין אנו  ,(ולא בכסף צורי) מדינה בכסף אותה חיוב הכתובה הוא רק מדרבנן ומשערים הגאונים

 שכן וכל, חיוב הכתובה הוא מדאורייתא ש"והרא ת"רמשום שמצינו שלדעת , מניחים את דעתם

 .  עליו הראייה -שהמוציא מחבירו, והרי כלל נקוט הוא בידינו, שכאן אנו באים להוציא ממון מן הבעל

בוודאי שהבתולה תגבה , (כסלע צורי" )=רוףצ מכסף מאה או מאתן זוזי" :בכתובה כתוב אם, עם זאת

 . צרוף מכסף הכל ,מיםדרה 152 תגבה והאלמנה, (סלעי מדינה 222)=דרהמים  322
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 זוזי: "לה כתבהוא ו ,"צרוף כסף: "במקרה שהוא לא הזכיר במפורש בכתובה שהוא נותן לה, עם זאת 

צרוף כיון שכתבו לה  מכסףיש להסתפק בדבר האם היא תקבל , "מדאורייתא ליכי דחזו מאתן

שאף שחיוב הכתובה , ש"וכמו שכתב הרא, בכתובה שהיא מקבלת דינרים שראויים לה מן התורה

 .פ היא מקבלת כסף במשקל התורה בכדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה"אך עכ, הוא מדרבנן

ה על אף שכתבו לה בכתוב, כתב שהדעת נוטה לומר שהיא תקבל רק כסף מדינה י"הב, למעשה

כיון שידוע לנו כלל בדיני שטרות שבעליו של השטר הוא זה שצריך להוכיח , "מדאורייתא"לשון של 

כיון שניתן לפרש שהכוונה היא למעשה רק , ממילא. שמגיע לו יותר מן הפשט שניתן לפרש בשטר

עליה , ואם היא תרצה לקבל סלע צורי, על התחתונה -ידה של האישה בעלת השטר, לסלע מדינה

 .   כיח זאת לבעלהלהו

 שלגבי השאלה האם האישה גובה את המנה או המאתיים כסף צרוף הכתוב לה חיים בארחות כתוב ,

זאת . החובותשאר  גבייתנגבית כמו  אינה הכתובה גבייתשידוע ש והשיב, נשאל על כך א"הרשבש

 ומדקדקות ותמקפידכן ש ויש ,היורשים עם לדקדק מקפידות שאינןנשים  יש משום שבגביית הכתובה

על הכסף  מקפידות שאינן ויש ,וכמו שנוהגים לתת במתנה את כל הסכום, הסכום במדוייק כל על

 . ליורשיםאותו  ומניחות, הזה

 חלק העיקר של הכתובה שהוא מנה לאלמנה או שהוא  ברור דברש (ה"ס) בתשובהכתב  ש"הריב

 עיקר עם התוספתאת  כללוא ה כן אם אלא', תוספת כתובה'אינו כולל את ה, מאתיים לבתולה

 " ]=אלף זוזי כסף בתולייכי מוהר ליכי ויהיבנא: "לה כתבאם הוא  כגוןו ,הכתובה

והרי ידוע שסתם עיקר כתובת , [זוזים 1222ואתן לך את כתובת הבתולים שלך המונה כסף של 

ובה עם כאן רואים שכללו את עיקר הכת, ממילא. דינרים 1222דינרים ולא  222הבתולה היא רק 

  (. תוספת= 822+ עיקר =222)התוספת 

 על דמי עיקר  להוסיף רצההבעל  אםשכתובות פ הגמרא שאמרה במסכת "ניתן לעשות זאת ע

  .מנה מאה אפילוהוא יכול להוסיף , הכתובה

 לה בכתובה כתבהוא  שאם מבואר לכןכתב ש ש"הריב : 

ונתתי לך את כתובת " ]=ליכי דחזו תיםמא או מאה זוזי כסף מוהרייכי ליכי ויהיבנא: "מצד אחד. א

  ,[או כסף מאתיים הזוזים שראויים לך( באלמנה)כסף מאה הזוזים 

כמו כן היא ודמי הכתובה  עיקראת  גובההרי היא  ,"וכך כך מדיליה לה והוסיף: "לה כתב ,שני מצד. ב

 . הכתובה תוספתאת  גובה

 יש אם ".וכך כך כתובתה עיקר על תוספת מדיליה לה הוסיף" :נוהגים לכתוב במפורשש מקומות יש 

. טועים הם -אין לגבות כסף זה, טוענים שכאשר כתבו את עיקר דמי הכתובה עם התוספתש ית דיןב

היא לא מקפידה כבר , כ גדולה לבעלה"פ שלפעמים קורה שמפני שהאישה הכניסה נדוניה כ"אע

שחייבים לתת , עיקר דמי הכתובהאך ברור שאם היא תדרוש את , לגבות אף את עיקר דמי הכתובה

 . לה

אם . והכול תלוי במנהג, הינם שלה, הדינרים שמגיעים לבתולה 222היא ש מסקנת הדברים, ממילא

אך ייתכן שיש מקומות שבהם האישה לא תגבה , חייבים לתת לה אותם -היא תקפיד לגבות אותם

 . םהדינרים מחמת מיעוטם ביחס לשאר כל דמי הכתובה המרובי 222את 

 אין  -יותר ממה שתיקנו חכמים, פסק שאם יש משפחות שנוהגות לכתוב בעיקר דמי הכתובה הטור י

 . למחות בידם
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נוהגים לכתוב  היו כהנים של דין ביתהמביאה משנה האומרת ש כתובותממסכת לכך הוא המקור 

מים אל מיחו וחכ, זוזים 422שמגיע להן בעיקר דמי הכתובה , בכתובות הבתולות של בנות הכוהנים

 . זוזים 222על אף שזה כנגד תקנת חכמים שבתולה תקבל בעיקר דמי הכתובה רק , בידם

 המיוחסות משפחותאלא גם , שלא רק בית דין של כוהנים יכול לנהוג כך, בגמרא שם מבואר

ויכתבו בכתובת בנותיהן סכום , הן יכולות, עושים שהכהנים כדרך לעשות תצוורהן  אם , שבישראל

  .ל יותר ממה שתיקנו חכמיםגדו

 כתב שאם אדם נשא אישה בתולה ממשפחה מיוחסת שנוהגת לכתוב בדמי עיקר הכתובה  ן"הר

ואם נהגו לכתוב , הוא מחויב לתת לה כמו שנהגו באותה משפחה, שלהם יותר ממה שתיקנו חכמים

 . הוא חייב לתת לה כן, זוזים 422לה 

 כגון שיכתוב שהוא מוסיף על ) תוספתשל  בלשוןכתובה ב כתב לאהוא ש פי על אףש כתבו התוספות

, "דינרים שראויים לך 422: "הוא פשוט כתב שהוא נותן להאלא  ,(זוזים 222עיקר דמי הכתובה עוד 

וכמו כן , כיון שזה לא ראוי לה מעיקר דמי הכתובה, והייתה מחשבה לומר שהיא לא תגבה את הכסף

 . 'תוספת כתובה'היתר בתורת  הוא לא כתב לה שהוא נותן לה את הכסף

, בכל זאת משמיעים לנו שזה מנהג טוב מאוד שראוי להנהיג במשפחות כהונה ובמשפחות מיוחסות

, "דחזו ליכי: "אף ראוי לכתוב לה בכתובה של משפחה שכזו, ממילא. להוסיף על עיקר דמי הכתובה

וא ייתן לה כסף יתר כמנהג אפילו אם הוא לא כתב לה בכתובה שה. כיון שכך ראוי למשפחה שכזו

כיון שזו תקנה , פ תנאי בית דין את כל המגיע לה"בכל זאת אותה בתולה תגבה ע, אותה המשפחה

   . וממילא היא תגבה כפי הראוי לה, גמורה

 למרות , גדולה שהמנהג לכתוב בכתובה שהאישה הביאה נדוניה יבמותכתבו במסכת  התוספות

 ". כתובה תוספתכעין "והרי זה , הכלה לכבוד הז, כ הרבה כסף"שהיא לא הביאה כ

  יבדקו בכתובות של קרובותיה כמה הן קיבלו ולפי זה גם היא , פסק שמי שאיבדה כתובתההטור

 . ש והמרדכי"הראכך כתבו גם . תקבל

  פסק שאם יש חילוק מנהגים בין כמה שמשפחת הבעל כותבים בכתובות ובין כמה שמשפחת הטור

כיון שיש דין , הדין הוא שהיא תקבל כפי משפחת הבעל, חת הבעל נותנים יותרומשפ, האישה כותבים

 ( י,ח"צ) בתשובהש "הראכן כתב . שהאישה יכולה רק לעלות ברמת החיים עם בעלה ולא לרדת

 במהלך  כתובותיהן ואבדו ,יםיגו שכבשו אותה עירשאם קרה והייתה  הגאונים בתשובות כתוב (ב) ג

 או ארבע שמוציאים הדין הוא, אבדו ןלבד שלש או שתים או אחת כתובהק מדובר שר אילו ,הפשיטה

, שבהם כפחותה לה ונותנים, של האישה שאיבדה את כתובתה קרובותיהמכתובות  כתובות חמש

  ". יד בעל השטר על התחתונה"כיון ש

 חוק וקקחוי המדינה זקני שיסכימוהיא  הדבר תקנת ,המדינה בני לכל אירע זה שמאורע עכשיו, אולם

 ,שהם מה לפי והבינוניים ,עניו לפי והעני ,עשרו לפי העשיר :מדינתם מנהג שהם הכירו את מה לפי

 .כפי המעמד הראוי לו, קושיחק החוק לפי כתובה אחד כל ויחדש

 ועני, ₪ 75,222יכתוב בכתובה  ובינוני, ₪ 152,222יכתוב בכתובה  עשירלדוגמה יתקנו שכל 

  . ₪ 32,222יכתוב 
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 הזקנים ויגזרו ,שיראה להם מה פילתת לה כ קויחק ,כתובהאת  גבתה לא עדייןהיא ו ,בעלה שמת מי

יהיה בנידוי  ,שכל מי שלא יהיה מוכן לכתוב לאשתו כתובה כפי מה שהם תיקנו עתה, גזירה עליהם

  .ויחרימו אותו

 ק"ובמהרי ,נשים ספר שבסוף המימוני בתשובות אלו לעניינים םשייכיה דיניםניתן לעיין בשכתב  י"הב 

 . 221ט"י ושורש 220ד"קי ושורש 219ו"קי שורש

 שכל אחד צריך , שהוא השיב ליהודים שגלו מארצם לארץ אחרת( תרלד,א) א"הרשב בתשובות כתוב

אפילו אם לא מדובר . כמו כן עשו יהודי קהל ירונדא כשהם גלו מעירם. לכתוב לאשתו כתובה חדשה

כיון שעצם זה שאין לה כתובה מצריך כתיבת , ם מזוייןשידוע לנו שתפס לה את הכתובה ליסטי

הרי בעילותיו , כמו שרבי מאיר פסק במסכת כתובות שמי שחי עם אשתו בלא כתובה, כתובה חדשה

 . כבעילת זנות

וממילא היא מתייחסת , חוששת שמא בעלה יגרש אותה, שאישה שאין לה כתובה, זאת משום

, אולם. שאין מצב שהם יחזרו למקומם, שתחת מלך צרפת כל שכן אלו. לבעילותיה כבעילות זנות

בכל זאת אנו לא , ו למקומם בעתידשיש מצב שמא הם ישוב, א"אפילו היהודים שתחת שלטון מיורק

וממילא הרי הם , כיון שהם כבר בזבזו בדרכים את כל רכושם, חוששים שהם יחזרו כבר למקומם

לכתוב , כמו כן הורו לעשות חכמי אנשי ירונדא. ושאין מצב שהוא יחזור למקומ, כשור שצדו אותה

 . לאישה כתובה חדשה

 אותם וכתב, אותם עליוהוא קיבל ו ,בגדים או כסף לו הכניסה שהיהא אםפסק ש הטור ג, (א) יא 

 . 'נדוניא'וחלק זה נקרא , והם נגבים עם הכתובה ,הכתובה כשאר דינם ,בכתובה

בא לומר שכמו שהאישה , ים הללו כדין שאר הכתובההנכסכתב כאן שדין הטור שמה ש העירי "הב

כך הוא , או לאחר שבעלה יגרש אותה, לא יכולה לגבות את דמי כתובתה אלא לאחר מיתת בעלה

והאישה לא יכולה לגבות אותה אלא רק לאחר מיתת בעלה או , הדין שהנדוניה היא כשאר הכתובה

  . הכתובה שונה בדיניה מדין הנדוניהאולם יש כמה עניינים שלגביהם . כשבעלה יגרש  אותה

 בשמיםשבמדינת אנטוכיא אם האישה מכניסה  כתובותבמסכת  שאמרו מה על( נ"ק)כתב  ש"הריב 

משום . מערכם שלישהבעל כותב בנדוניה שהיא הכניסה לו כסף בתוספת של , לבעלה בתור נדוניה

  .שהם היו מצויים ככסף, כ הרבה"שבאנטוכיא היו סוחרים בבשמים כ

הוא יכול ו ,שלישעליהם  וסיףשעליו לההבעל האישה מכניסה לרשות ש סחורה מיני לכל הדין שהוא

 . לסחור בהם

ש כתב שהוא יכול לסחור רק בנכסים שאינם נכסי מלוג שהוא צריך להחזיר את הקרן לאישה "הריב

ומותר לו , רקעלקנות בהם ק, אם יש לו נכסי מלוג הוא צריך למכור אותם, ועל כן, אם יגרש אותה

 . לאכול את הפירות שיוצאים

                                                           
219
 באמרם. ו"יצ ט"מושק אהרן ר"הר של חתנו יוסף' הר אודות על דעי לחוות נדרשתי" :קטז סימן ק"מהרי ת"שו 

 "נאבדה אשר אשתו כתובת לחדש מסרב ז"הנ יוסף רבי כי

220
 כתובה שטר אין באשר לדחותה היורשים יכולין אם כתובתה שאבדה האשה בענין" :קיד סימן ק"מהרי ת"שו 

 "ידה מתחת יוצא

221
 במקום לאו אם היורשים מן כתובתה גובה אם בידה כתובה שטר שאין אשה על": ט"י סימן ק"מהרי ת"שו 

 ". כתובה שכותבים



275 
 

בשומת  חומש ופחת שליש תוספתהצורך ב של לוהל דיניםאת ה הביא לא ם"הרמבש כתב ש"הריב

 ג"רשב שפסקמה  לפי ,המדינה מנהגנוהג לפי  הכלפשוט ש אלא כתב, הנכסים שהאישה מכניסה לו

  ".המדינה נהגכמ הכל" -שאם האישה הכניסה לו נכסים, במשנה במסכת כתובות

 כן ואם ,במשנה השנוי דיןה אחר הולכים ,מנהג בה שאין חדשה בעיר ,מקום מכלש כתב ש"הריב

 בנכסי כן שאין מה ,כרצונו בהם וליתן לישא יכול הבעל ,סחורה ומיני כספיםלו  הכניסהשהיא  במקרה

יון שאסור לו לכלות כ, והוא יכול ליהנות רק מן הפירות, שהוא צריך לקנות נכס בטוח כקרקע, מלוג

 . את הקרן

 את אותם ולהניח ,אחריות לקבל ירצה לאהוא  שאםבכך  בעלה של חווכ יפהש, ש"עוד כתב הריב

 מי אין ,(שבנכסי מלוג הבעל מחזיר לאישה את הקרן כמות שהיא) מלוג נכסי כדין ברשותה הנכסים

 , אחריות עליהם לקבל אותו שיכוף

הוא יכול  ,תיישים שיעשו גדיים כגון חלהשתב עתידים שהנכסיםך בכ תועלת לו שיש יראההוא  ואם

והוא , השבח יהיה שלו, וממילא כשהם ישביחו, 'נכסי צאן ברזל'כדין  לקבל אותם בשווי שלהם עכשיו

 . יחזיר את הקרן הראשונה בסכום שהוא קיבל אותה

  אפילו אם , הנדוניהכתב שלמעשה בימינו נוהגים לכתוב בשווה את גם את תוספת וגם את הטור

 . האישה לא הכניסה לו כלום

 422סכום של  בכתובה לכתוב ,האשכנזיםוכך גם נוהגים , הטורגרם שזה היה מנהג מקומו של  י"הב

 .מכך יותר לו הכניסהאם היא  ביןו ,כלום לו הכניסה לאאם האישה  בין ,222'פרחים'

שהיא מכניסה לו כך גם  מה לפיא שהמנהג הו אלא, במקום שלו מנהגה כן איןש י כתב"הב, אולם

  .ואין כאן כתיבה אחידה ושווה, כל אחת בצורה פרטנית, כותבים לה

 הכתובות בכל לכתוב שנהגו במקוםש הכותב( פט,ב)תרומת הדשן בהביא מקרה המבוא י "הב 

 המנהגן מ יותרשמגיע לה  בו וכתוב ,כתובתה שטראת  וציאהה אחת שהיא אם ,223הושוצורה ב

 ,כשר אחד עד אלא בו חתום איןאך  ,(ט"דוק 322ולה כתוב שמגיע לה , ט"דוק 222וא המנהג ה)

 בקנס עליו קיבלהבעל שכתוב בו  רק ,קנין בו ואין ,קיים עדיין שביניהם התנאים ושטר ,פסול -והשני

באמת את הסך הגדול  לה לכתוב (הוא ייענש בקנס גדול, כלומר שאם הוא לא ייתן לה סכום זה) גדול

  .והרי זה סכום גדול יותר ממה שנוהגים לכתוב, (322ה)תר שכתוב לה יו

, ודין כתובה זו כחרס שאינו שווה, מגיעה לה הכתובה היתירה לאשם כתב שבאמת תרומת הדשן 

אין היא  -ואפילו אם הוא מסר לה אותה בפני שני עדים כשרים, שהרי הכתובה מזוייפת מתוכה

אלא רק , באה ממשפחה מיוחסת או ממשפחה של כוהנים אותה אישה לאזאת משום ש. כשרה

  . לכתוב לה בכתובה יותר מן המנהג שנהגו במקומה, בעלה פסק לה כן, באקראי לפי עושרה

האישה  מ"מ, ט"מאות דוק שלש לה לכתוב פ"עכ שהיה בדעתו, בדבר רבות שיש לנו אומדנותפ "אע

את  עשה ולא, לעשות לה לקיים בטיחשהבעל ה במה זכתה ולא ,כלל את הכסף קנתה למעשה לא

בפני  והודה ,למיתתו אמר לה סמוך שהבעל שהיו מעידים לפנינו עדים היו אם אפילו. הקניין בהכשר

                                                           
222
 זוז 12= 'פרח'כל  

223
מובא  בהגהות מרדכיעל כן . חצי זוז= ט"ויש שאמרו שכל דוק, ט"דוק 222שהיו מביאים בכתובה  מדובר שם 

 (. זוז 122השווה ל)ט "דוק 222ולאלמנה , (זוז 222השווה ל)ט "דוק 422שהיו נוהגים לתת לבתולה 
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 האשה וזכתה קנתה לא מ"מ, ט בכתובתה"דוק מאות שלוש לה לכתוב לאשתו וקיים שהוא נדר עדים

 . מקנין ולא קונין לא אבעלמ כי דברים, הבטיח כאשר לה שכתב הודה ולא הואיל ,בזה

כתב שהעד אחד הכשר המעיד שהכתובה נכתבה ונחתמה בקניין ובציוויו  תרומת הדשןבסוף דבריו 

וממילא אין , כיון שברור שגם הקניין נעשה בפני העד הכשר והפסול, אינה מועילה כלום -של הבעל

כיון שקניין זה שלא נעשה , ממילא. שהרי הקניין לא נעשה בפני שני עדים כשרים, כאן קניין כלל

 . אין השטר כשר כלל, נעשה על דעת להחתים את העדים הללו בשטר, כראוי בפני שני עדים

אבל בקניין , זה רק בקניין שהמזכה מקנה לזוכה, כל מה שמועיל קניין בלי שהוא ייעשה בפני עדים

פשוט שאינו מועיל , בכדי שיגבו על ידו, כ העדים יחתמו בשטר"בפני עדים שנעשה רק בכדי שאח

 .  אלא אם כן הוא נעשה בפני עדים כשרים

 . ואין הוא מסכים איתו, כתב שהוא מגמגם במה שהתרומת הדשן כתב בסוף דבריו י"הב

 צורה שווה לכל ב הכתובותאת  כתובלגבי מקום שרגילים ל ט"כתב לעיין בתרומת הדשן סימן רכי "הב

והשאלה היא כמה היא  בידה כתובתה איןאלמנה לפנינו ש ישו ,כך כל קבוע מנהג שאינו אלא ,הנשים

  .מקויימת שאינה אלא בידה כתובתה אםב "בסימן רל וכן ,תגבה

וממילא לא חל , אזי אין הולכים בממון אחר הרוב ,תרומת הדשן כתב שכיון שאין המנהג קבוע כל כך

אנו חוששים מאוד , א מקויימתרק שאין הי, במקרה שיש כבר בידה כתובה, כמו כן. כאן תנאי בית דין

 . 224כיון שהעדים שבשטר מסייעים לדבריה, לומר שהיא מעיזה לשקר

 שבו כתוב , נוסח של שטר, נוסח הכתובהמתחת לעל מנהג שהיו כותבים  בתשובהכתב  ש"הרא

והוא מקנה לה את הממון , שפלוני החתן נותן לפלונית הכלה כך וכך ממון מנכסיו עבור הכתובה שלה

הממון , כמו כן. ארבע אמות שיש לו בקרקעכך שהממון שהוא דבר המטלטל נקנה אגב , ן אגבבקניי

 . וכל נכסיו ערבים לכך, נקנה לה באחריות

כיון שהרי הוא , יש תוקף למתנה שהוא כתב לה בשטר שמתחת לכתובההאם : ש"את הראשאלו 

 ?כתב לה אחריות על המתנה

וממילא האישה תוכל לגבות מנכסים , ין שטר חובשפשוט הוא שדין שטר זה כד, ענהש "הרא

 . משועבדים

 :על כן אם כתב, שיכתוב בלשון שמועילה בוודאי לקניין, יש לדקדק בלשון השטר, עם זאת

  וזה מועיל, קונההרי היא  -קרקע אגב מעות וכך כך לפלונית נותן פלוני אני -קניין אגב. א

י קניין "ע קונה היאאין  -מטבע אגבאלא  ,בלי קניין ,חליפין ןקניי "הוא הקנה לה ע אם -קניין חליפין. ב

  חליפין

 . 225קונההרי היא – בשטר מנה לה חייבשהוא  הוא כותב לה אם -קניין התחייבות. ג

                                                           
224

 לה שיש יודעין דהכל לזיופא מעיזה דאשה כתובה לגבי כל שכן": רלב סימן וכתבים פסקים הדשן תרומת 

 "ומעיזה מעיזה לה דקמסייעו עדים דאיכא כיון הכא אבל ,דכתובות ב"פ אמרינן ג"וכה, ומעיזה מעיזה ודאי כתובה

225
. בדין אדם שכתב לחבירו שטר ומסר לו אותו בפני עדים, הגמרא מביאה מחלוקת: דף קאכתובות במסכת  

כיון שהיא , השאלה היא יש תוקף להודאתו שבשטר. אך השטר לא חתום בעדים, "חייב אני לך מנה: "בשטר כתוב

 :לא נאמרה בפה אלא רק נכתבה בשטר
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מדובר שהבעל הקנה לה את הממון , ל"ש כתב שכיון שבשאלה הנ"הרא -קניין אגב בלי מטלטלין. ד

אפילו אם לא היה לו את הממון באותה , והרי היא קונה, מועיל הדבר, אמות בקרקע' י קניין אגב ד"ע

וממילא הוא חייב , וידוע הכלל שהודאת בעל דין כמאה עדים, שהרי הוא הודה שיש לו לתת לה, שעה

  .  לה את הממון

 שם התבאר דין שעבוד מטלטלין אגב קרקע, 'ס סימן משפט בחושן עייןכתב לי "הב .  

 כסף לחתונת בתו כנדוניא שנתן אחדאדם  על נשאלהוא ש (תקפטת,א) כתב בתשובה א"הרשב ,

, שכך החתן יגבה אותם במקומו, שחייבים לו חובות לחתן ייחדהוא , בכדי לשלם את הכסף שהבטיחו

  . והרי זה כאילו שהלווה לחתן את הכסף שבחובות, והחתן יגבה את הכסף עבור תשלום הנדוניה

הרי זה כאילו שהוא כבר פרע את הכסף , ת החוב במלווהשאם אבי הכלה זקף א השיבא "הרשב

אין זה באחריות , גם אם עתה החובות נפסדו, ממילא. והחובות הם כבר ברשותו של החתן, לחתן

הרי זה כהלוואה חדשה , שכיון שאבי הכלה העביר לו את הנכסים, אלא באחריות החתן, אבי הכלה

ועל כן אבי הכלה לא אחראי , וכלל לא לאבי הכלה, וזה כאילו שהלויים חייבים את הכסף רק לחתן

 . כבר כלל על הנכסים

אך אם המעסיק , אינו משתמט בשמיטה -שם מבואר ששכר שכיר, א הוכיח כן מדיני שמיטה"הרשב

והרי על , לכאורה לא מובן מדוע השכר משתמט. הרי היא משתמטת, נתן לו את שכרו בתורת הלוואה

שכיון שהשכיר קיבל על עצמו שהכסף , אלא וודאי רואים מכאן, השכירהמעסיק מוטל לשלם את שכר 

וממילא השמיטה , והרי זה כמו שהשכיר הלווה כסף למעסיק, הרי הוא ברשותו, יהיה עבורו כהלוואה

  . משמטת את ההלואה

ואבי , הרי הם ברשותו לגמרי, ברגע שהחתן קיבל על עצמו את החובות בתורת הלוואה, גם כאן

 . וממילא הכול ברשות החתן, אחראי כלל הכלה לא

א כתב שאם מדובר שמתחילה אבי הכלה הבטיח לחתן שהוא יקבל כסף בפועל מן "הרשב, עם זאת

ולבסוף הם נפסדו ועתה אין בהם בכדי לכסות , אף אם מדובר שהוא העביר לו את החובות, החובות

אלא , ן שלא החובות הם העיקרכיו, אבי הכלה חייב להשלים את הסכום, את הנדוניה המובטחת

וממילא כל עוד שאבי הכלה לא סיפק לחתן חובות כאלו , המעשה של נתינת הכסף בפועל לחתן

 . אבי הכלה חייב להשלים לו את הסכום -שמספקים מעות בפועל

 שמי שמעביר חוב לחבירו ומתנה למי שהוא מעביר לו את החוב ,שם בתשובה עוד כתבא "הרשב ,

הוא , את החוב עד יום פלוני( למי שמקבל עתה את החוב)לא יפרע לו , יב את הכסףשאם הלווה שחי

                                                                                                                                                                             
והרי זה נחשב , זאת משום שיפה כוחם של דברים הכתובים בשטר. את הכסףוהרי הוא חייב לו , מועיל :רבי יוחנן

 . שהרי הוא מסר את השטר בפני עדים, "אתם עדיי: "כאילו שאמר לעדים

ואין , אין לשטר כוח, י עדים"כיון שהשטר לא חתום בפועל ע. ואין הוא חייב לו את הכסף, אין זה מועיל :ריש לקיש

 ".  אתם עדיי: "יך לומר בה במפורששצר, זה אלא כהודאה בעל פה

וגם כאן במקרה , הרי הוא חייב -וממילא מי שכתב הודאה בשטר שהוא חייב כסף לחבירו, פוסקים כרבי יוחנןאנו 

 . הרי זה מועיל והוא חייב לה את הכסף, שהבעל כתב לאישה בשטר שהוא חייב לה כסף
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 -שהוא חייב לו 226פשיטים כנגד כל ליטרא 4, יוסיף לו על כל יום של איחור( בעל החוב שמעביר אותו)

 , 227'נטר אגר'חשש ריבית של  כאן ואין ,הנדוניא על כתוספת זהש וןכי ,מותרהדבר 

שהוא נותן לו את החובות לפרעון הנדוניה , א התנה כן קודם שהיא נישאה לואולם זה דווקא אם הו

, אך אם אחר שכבר הבטיח לו את החובות והיא נישאת לו, 'תוספת כתובה'שהוא יוסיף לו  על דעת זו

   .אסור -הוא רוצה לומר לו שעל כל איחור הוא יוסיף לו בתשלום

 ועתה הוא רוצה לישא אישה, ר שגדל בין היהודיםעל ג, על מקרה ששאלו אותו( ד,טו)כתב  ש"הרא ,

 . וכך לכתוב שזהו שמו בכתובה, "פלוני בן פלוני"כגון לקרוא לו , האם הוא יכול להמציא שם לעצמו

כיון שאותו גר לא הוחזק בעיר שכך קוראים לו בשם . פסול -הרי זה, שאם הוא יעשה כן ש"ענה הרא

כי , הרי זה כדין מי שמשהה את אשתו בלא כתובה, בכתובה וממילא אם הוא יכתוב כך, זה עד היום

 .ואין לחתום עליה, כתובה זו כלל לא נחשבת ככשרה

וכותבים את השם המובהק שכך , "פלוני בן אברהם": כותב בכתובה, הוא שגר שנתגייראלא המנהג 

ה אמר לאברהם "שהקבכיון , ניתן לכתוב על כל גר שהוא בנו של אברהם. כולם רגילים לקרוא לו בו

ממילא הרי הוא אביהם ו, 228"אב המון גוים נתתיך"כיון ש, אלא אברהם, שלא יקרא עוד שמו אברם

 . של כל הגרים

 מן כתב שהיה מנהג לכתוב בכתובות שהבעל חייב לשלם לאישה את הכתובה אפילו  א"הרשב

אמר רק בכדי או שזה נ, האם זה בדווקא וממש נגבה ממנו את כל נכסיו, 229הגלימה שהוא לובש

אך למעשה ברור שלא , שהבעל מתחייב לשלם בוודאי את חוב הכתובה, לתת נופך של כוח רב לשטר

 ?נגבה ממנו אף את הגלימה שעל כתפו

 :א כתב ש"הרשב :תשובה

אנו מניחים לומר שהוא , ואותו איש בכל זאת כתב כך בכתובה, אם אין מנהג שכולם כותבים כן .א

, וממילא מוכח לנו שהוא גמר בדעתו להקנות לה ממש את כל נכסיו, כולם ידע שהוא כותב שלא כמו

 .  ואפילו את הגלימה שעל כתפו ואין זו סתם לשון של גוזמא

                                                           
226
 .  סלעים 35\25= ונראה שכל ליטרא. פשיטים 252\242= נראה שליטרא 

227
המוכר מוזיל ללקוח את , שבתמורה לכך שהלוקח נותן למוכר את הכסף בזמן מוקדם, משמעותו', אגר נטר'דין  

המוכר אומר , לדוגמה. הדבר אסור משום ריבית, אלא הוא צריך להמתין לה, ואין לו עתה את הסחורה, הסחורה

וכך אוכל להוזיל לך את המחיר , ד כראוי את כרם הענביםאוכל לעב, ללקוח שבתמורה לכך שתתן לי עתה סכום גדול

החידוש הוא . והדבר אסור, כי לשאר האנשים אני אוכל למכור סחורה איכותית במחיר יקר יותר, בצורה משמעותית

 . הדבר אסור, שאף שהדבר נעשה בדרך של מכר ולא של הלוואה

228
 אב כי" :דכתיב] בגרים גם אסור מישראל הנודר - גוים המון אב(: "ה,יז) בראשית תמימה בתורהעל זה כתב  

 . 'והוא מביא שהמקור לכך מן התוספתא במסכת נדרים פרק ב, "[נתתיך גוים המון

229
שמי שלא משלם את :( ק יא"ב)כיון שכבר מבואר בגמרא , העלו שאדם לא צריך לכתוב כן בשטר הפוסקים 

שלמעשה לא לוקחים מן הבעל החוב גלימה , כלומר. לבעל חובלהלכה אין מסדרין . גובים לו את כל נכסיו, חובותיו

 . יקרה ונותנים לו במקום גלימה זולה

הסתפק האם כשאדם כתב כן במפורש שהוא משעבד אפילו  את הגלימה .( ד"מ קי"ן ב"רמב) הראשוניםמכל מקום 

אם יש לו רק גלימה וספק אף , האם נאמר שבמצב שכזה נגבה ממנו בכל זאת את הגלימה שהוא לובש, שעליו

 .  או שבכל זאת לא נגבה ממנו עד כדי כך, אחת
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מסתבר לומר שאין , ובאמת זהו המנהג למעשה שכך כולם כותבים, אם המנהג שכולם כותבים כן. ב

אלא הדבר נאמר רק , הגלימה שעליו הוא התכוון לומר ממש במדוייק שהיא תוכל לגבות אפילו את

. ולומר שהבעל מתחייב בוודאי לשלם לה את כל מה שהוא התחייב לה, כדי לייפות כראוי את השטר

 . שאדם ייתן שיקחו ממנו את כל בגדיו וישאירו אותם ערום, זאת משום שלא יעלה על הדעת בסתמא

ויקח אליהו את אדרתו ' :מלשוןבאה , מאהמילה גלי .בו מתכסה שאדם עליון בגד כלהוא ' גלימא' גדר

 הולכים שבממוןדבר  כלידוע ש ".ה"קאפ: "א כתב שבזמנו קוראים לגלימה רק"הרשב, אולם. 'ויגלום

 . וממילא יש לדון בכל מקרה לגופו, מקום שבאותו אדםה בני לשון אחר

 הגיעה  והאשה ,הלבעל שנישאה שהיא על שנשאל( תלג,ג תרסב,א) בתשובה כתבא "הרשב יב

 שהיא אחרת בעיר הכתובהאת  וכתבו ,והם נישאו זה לזו ,אחרת מעירהגיע  הבעלאילו ו ,אחת מעיר

רגילים  ומקום מקום כיו שסתם כך בכל, תנאי שום בה כתבו ולא ,לעירה עירוהמיקום של  בין ממוצעת

השאלה . "פלוני קהל ביניהם ושהתנו שתקנו והתנאי המנהג לפי" שעשו הכל הכתובה לכתוב בסוף

 ? היא לפי איזו עיר הם ינהגו בכתובה

 ש השיבא "הרשב: 

הרי שהוא נשא אותה על פי , בו הוא נשא אותה במקום ורלג דעת עלהוא נשא אותה  אם. א

אפילו אם בעיר שהוא נשא אותה נוהגים לכתוב שעשו . בו הוא נשא אותה מקוםה אותושל  םנאיהת

כיון שזה נחשב , פ אותו מקום"בכל זאת הוא חייב לנהוג ע ,אך איש זה לא כתב, תנאיוכ מנהגהכול כ

  .המקום מנהג דעת עלנושא אותה  -אישה נושאמי ש שכלמשום  ,כמו שהוא כתב כן בפועל

, או בסתמא כמנהג מקומו, עליו לנהוג כמנהג אותו המקום האחר ,אחר במקום ורגל דעתם אם .ב

ממילא , וכיון שרואים שיש ללכת על פיו, עירה לעירוכיון שידוע שהבעל יכול לכוף את האישה לעבור מ

שהוא מביא אותה , כי הוא נושא אותה על דעת תנאי המקום שלו, יש ללכת גם על פי המנהג שלו

 .   לשם

  שהיא מן ', מחוזא'על מקרה שאישה אחת שמוצאה מן העיר .( נד) כתובותבמסכת מספרת הגמרא

וגרו בעיר , הם נישאו', נהרדעא'ר שמוצאו מהעיר הייתה נשואה לגב, הכרכים הסמוכים לבבל

, והיורשים דרשו לתת לאלמנה ההיא את הכתובה שלה, הבעל נפטר לעולמו, לאחר זמן. 'נהרדעא'

 . בכדי שהיא לא תאכל יותר מזונות על חשבון הירושה

ל רב נחמן שמע את הקול ש. ל"היורשים והאלמנה לפני רב נחמן לשמוע מה הדין במקרה הנבאו 

 . ששייכת למחוז בבל" מחוזא"האלמנה והבין שהמבטא שלה מורה שמוצאה הוא מן העיר 

הם : רב פסק שהבחירה היא ביד היורשים. 'רב'רב נחמן פסק שיש לדון כאן כמו הפסק של לפיכך 

רב נחמן אמר שיש לדון כאן . או לזון אותה מנכסי הירושה, יכולים לתת לאלמנה את כתובתה מיד

ועל כן יש לדון אותה כפי פסיקת המרא , העיר מחוזא היא בתחום בבל, משום שכאמור, כשיטת רב

 . דאתרא שהוא רב

', מחוזא'נכון שהיא הגיעה במוצאה מן העיר : אמרו לרב נחמן, שבאו לעזרתה של האלמנהאנשים 

פ פסיקתו של "וממילא יש ללכת ע, והם גרו שם, אך הרי הייתה נשואה לגבר שהגיע מנהרדעא

ואל שאמר שהאלמנה יכולה לאכול מנכסי הירושה עד שהיא תחליט שהיא רוצה לגבות את שמ

בכדי שתפסיק לאכול מזונות מן )והיורשים לא יכולים לכוף אותה ליטול את כתובתה , כתובתה

 . בעל כורחה( הירושה
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וק ממילא יש לפס, אם אמת הוא שהיא התחתנה עם גבר מהעיר נהרדעא: על כן אמר להם רב נחמן

 . שלא ניתן לכוף אותה לקבל את כתובתה, כשמואל

על דעת לגור , ונישאה לאדם מעיר אחרת, שאישה שהגיעה מעיר אחת מצינו, א"הריטבאומר ממילא 

שעל דעת מקום מגוריו של , הדין הוא שאנו הולכים אחר מנהג המקום בו היא גרה, עם בעלה במקומו

 . לו היא נישאההבעל 

 אם אדם נותן מתנה לאשתו בלי קשר לכתובה: כתב בתשובה ששאלו אותועוד א "הרשב (ב) יא ,

י שהיא "וע, ואגב הקרקע הוא אומר שהקנה לה כך וכך מטבעות זהב, אמות בקרקע 4והוא נותן לה 

 שאדם מתנה כלש ראובן ר"ב י"ר הרבמובא בשם . תחזיק בקרקע היא תקנה את מטבעות הזהב

ייפויי כוח שהיא תוכל לגבות מיד את  מיני כל לה כתבאם הוא  אפילו ,נישואיןה בשעת לאשתו כותב

וממילא היא לא יכולה לגבות את המתנה ', כתובה'בכל זאת הדין הוא שדין המתנה כדין , המתנה

אלא רק כאשר היא תתגרש ממנו או שבעלה ימות היא תוכל לגבות )הזאת כל עוד שהיא נשואה לו 

 ? ר ראובן"י ב"ן זה נכון משמו של הרב רהשאלה היא האם די (.את המתנה הזאת

ר ראובן חתום על מה שאמרת שכך אתה אומר "י ב"וכי הרב ר: ואמרא ענה תשובה "הרשב

וכמו שמצינו במסכת יבמות שהגמרא אומרת על דבר שמועה שאין לסמוך עליו כיון שלא ? בהחלט

ך אין להאמין לדבר הלכה ממילא מצינו שסתך כ. מצינו שמר בריה דרבנא חתום על דבר שמועה זו

 .שמא לא אותו רב אמר כן, מחודש ששמו של הרב לא חתום על החידוש

שאף אם אדם התנה , ר ראובן כתב כן"י ב"א כתב שחס וחלילה לומר שרב גדול כר"הרשב, ממילא

והיא תוכל לגבות , בכל זאת תנאו יתבטל, שהאישה תוכל לגבות את המתנה כמות שהיא תרצה

 . לאחר שתצא ממנו, כתובה אותה רק כדין

, את המתנה לה נתןהבעל  ואם ,"קיים תנאו שבממון תנאי כל"ששכלל נקוט הוא בידינו , זאת משום

 ותנאו מתנתו -אם היא תרצה היא תוכל לתת אותה לאחריםו מעכשיואותה  תגבההיא ש מנת על

  . קיימים בוודאי

  .ר ראובן"י ב"ה הרב רואין ז, דבר הלכה זו בשמו כתב אחרממילא ברור שאדם 

 כותב שאדם מה שכל ,המקומות מנהגידוע שבכל דיני המתנה והכתובה הכול הולך לפי , עם זאת

  .המנהג לפי הכל -בתול שהוא יתן חתנו עם מתנה שאדם מה וכל ,בכתובתה לאשה

 הכל ןנות האבלמילווה הזה ו ,לחתן הולויכמהנדוניה  תא ועושים ,בכתובהתנאי  שמתנים מקומות יש

את הנדוניה  שכותבין מקומות ויש ,בעלה לה שכתב מה כל גובה שהיהא וכן ,עימה שהתנה מה כפי

בבא במסכת  שאמרו וכמו ,המנהג לפיהיא נגבית  אלא ,אך היא לא נגבית בפועל, בלבד לכלה לכבוד

רק והיא בפועל תגבה , בשביל כבוד בלבד, שיש מקומות שנוהגים לכפול את סכום הכתובהמציעא 

 . חצי מן הסכום

את הסכום שהוא אומר שאז יכתבו לה בפועל  שיתנומצב שאבי הכלה אומר  ביןשם מחלקת  הגמרא

לה שהוא נותן לה  יכתבומצב שהוא אמר שרק  ובין, בכדי שהיא תגבה רק חצי, לה כפול מן הסכום

 . שאז יתנו לה בפועל חצי מסכום זה, סכום כסף

 התוספות ". נשא בי" בכתובה כותביםמתי  בכדי לדעת בבא בתרא כתב לעיין בתוספות במסכת י"הב

 ".חמיו"זה " נשא"מפרש ש" אמיצרא"ה "ד: במסכת בבא בתרא דף יב
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זה לשון המדברת על אב " נשא"ש רבינו תםאמר בשם " בני נשא: "כג שבתבמסכת אולם התוספות 

שם ( משנץ)א "רשבלדעת  אולם". אבוה: "כותבים, משום שאם האב עוד קיים. הכלה לאחר מיתתו

על אף , והוכיח כן ממקרה בגמרא שהשתמשו בלשון זאת, "נשא"אף כשהאב חי אומרים  'בתוס

  . שהאדם היה חי

 סי) דגיטין ב"פ תוספות בפסקי אביה מבית יתומה בכתובת לכתוב יש אםכתב שלגבי הדין י "הב '

 (. עט

  או אישה , כ נתגרשה ממנו"ואח, ניייתה אישה אלמנה שנישאה לגבר שפסק שאם התרומת הדשן

: עתה כשהיא נישאת לשלישי יכתבו לה בכתובה שהיא, והתאלמנה ממנו, גרושה שנישאה לגבר שני

כיון שהעיקר הוא שהכהנים , "מתרכתא"ו[ אלמנה" ]=ארמלתא"ולא , בלבד[ גרושה]= "מתרכתא"

  (". וגרושה)מתרכתא ו( אלמנה)ארמלתא "ממילא אין עניין לכתוב ו, ייזהרו מאיסור גרושה

  ועל כן , ם"הרמבומפורש הוא בדברי , כיון שהוא ידוע לכל, לא כתב את נוסח הכתובה הרגילהטור

 .  הטור ציין רק את נוסח הכתובה שאבדה

  וזו לשונו, גרס שונה בנוסח הכתובה שאבדה רבינו ירוחם, הטורלעומת נוסח הכתובה שציין : 

 פ"פב לנא ואמר קדמנא אתא פ"פב איך' וכו מונין שאנו למנין' ווכ לשבת וכך בכך קדמנא דהות מה"

 דאינסיבא יומא מההוא לה כתיבא דהוה כתובתה אירכסא וכדו דנא מקדמת לאינתו לי נסיבא הות

 לאשתהויי דאסיר רבנן ואמרי ובכתובה בקידושין יהודאין לגוברין דמתנסבן ישראל בנת כהלכת

 ובכן דכתובתה (במקום)= בחריקא אחריתא כתובה לה כתובו חדא שעה ואפילו כתובה בלא אינתתא

 הוי פלוני בן פלוני להדא אמר פלוני בן פלוני איך קמייתא כתובה דאחילופי כתובה השתא לה כתיבנא

  "כתובות בשאר שהוא כמו' וכו וישראל משה כדת לאינתו לי

סחתו של רבינו ירוחם עדיפה וכתב שנו, מאשר לגירסת הטור, הסכים יותר לגירסת רבינו ירוחםי "הב

 . 230מנוסחתו של הטור

 האם ניתן , אך לא יודעים לקרוא, לגבי עדים שידועים לחתוםש "הראכתב ששאלו את אביו הטור  יג

 :זאת משום ש. ש ענה שדבר זה תלוי במנהג"הרא. להשתמש בהם

                                                           
230
י מדוע הוא כתב שנוסחתו של רבינו "כתב שהוא התבונן בעיקר טעמו של הב( 'סעיף ד' עמוד כ) קנין חדשבספר  

 :משום ש, עדיפה על הנוסחה של הטור, ירוחם

כיון , שאבד יש צורך בחתימה של שלושה עדים ל כתב שעל שטר כתובה"י ווי"המהר. "בא לפנינו: "כתב הטור. א

כמו אם הוא  ,הוא כישיבת בית דין על כן אם הוא כותב בשטר הכתובה לשון שמשמעותה. שהוא כמעשה בית דין

ולפי זה יש מקום לומר ששטר  ,(יהיה משמעותו שהוא בא למושב בית הדין" )בא לפנינו( "כלשון הטור: )יכתוב

כדין מושב בית דין שמצריך ישיבה של , עדים 3לא יהיה כשר ללא חתימתם של  -"ינובא לפנ"שנכתב בו  הכתובה

 . דיינים 3לפחות 

הכתובה ( בחריקא)וכתוב בכתובה שהיא כתובה אחרת במקום , "מה דהות: "כתבו רבינו ירוחם והלבוש. ב

 . שכך קיום הוא של כל כתובה באמצעות שני עדים, שבוודאי שדי בשני עדים, הקודמת

פ נוסחתו של רבינו ירוחם אין כלל חשש "כיון שע, י כתב שנוסחתו של רבינו ירוחם עדיפה"ניתן לומר שהב, ממילא

אלא יהיה צורך בשלושה עדים  אך לפי נוסחתו של הטור יש חשש שלא יועילו רק שני עדים, בחתימתם של שני עדים

    .בדווקא
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תובה בשביל להחתים הרבה עדים בכ, ש"כמו במקום של הרא, אם מדובר שנוהגים באותו מקום. א

אלא חוץ מהם , (ואפילו מחתימים קרובים)ואין הם נועדו להיות מעיקר מקיימי הכתובה , לכבד אותם

כי ידוע לכל שאין הם ממקיימי , ניתן להחתים אותם -יש שני עדים כשרים שחותמים בראש הכתובה

 . ואין חשש שיבואו לקחת אותם להיות עדים במקום אחר, הכתובה

 -מי שלא יודע לקרוא, ממילא, מי שגם ראוי להעיד רקלהחתים , הגים באותו מקוםאם מדובר שנו. ב

שניתן להשתמש בעדים שלא יודעים לקרוא רק בגיטי גיטין ג במסכת "כדברי רשבזאת . לא יחתום

 . ג"רבא פסק כרשב. יחתום -רק עד שיודע לקרוא ולחתום, אך בשאר שטרות כמו שטר כתובה, נשים

   . יחתום על הכתובה -דשראוי להעימדקדקים שרק מי שכתב שראה ש "הרא

 לו ואמרו ,אשתו את לגרש באו הארץ עםאיש אחד שהיה  על (ט"תרכ ,א) כתב בתשובה א"הרשב 

 הבין לאהוא , להם שכשהוא התחתן עימה אמרהוא ו ,כתובתהעתה את  לה עופרעליו לש דיןה בית

  .שהוא מתחייב לה התנאיםאת  הבין ולא ,הכתובהכשהוא קרא את  החזן שקרא את מה

לומר  והרי הוא נאמן ,לאותו עם הארץ שומעיםש השיברבנו מאיר ו ,מאיר ר"ה פי את שאלועל כן 

 . וממילא הוא יהיה פטור מלשלם, שהוא לא הבין את התנאים

ואין הוא נאמן לומר שלא הבין את , לאותו יהודי עם הארץ אין שומעיםשחלק ואמר א "הרשבאמנם 

וממילא בוודאי , העדים הקריאו בקול מה שכתוב בכתובהש חזקהזאת משום שישנה . יבותההתחי

כיון שידוע שאין מחתימים על . וגמר בדעתו להקנות לה את הממון, אותו אדם שמע את ההתחייבות

וממילא בוודאי חזקה היא שהעדים הקריאו בפניו את , שטר כתובה אלא רק עד שיודע לקרוא ולחתום

 . 231הוא ידע היטב את המוטל עליוו, הכתובה

משום שאם נאמר שכל אדם עם הארץ , אותו אדם נאמן איןש, על כורחינו לומר כךא כתב ש"הרשב

הרי שלא , ונשים שאינם יודעים לקרוא יוכלו לטעון שהם לא הבינו את מה שנכתב בשטר ההתחייבות

ודאי שאלו דברי תימה ואין לקבל טענה ובו, יטען כן -ובוודאי שכל אחד שיוכל, נמצא את ידינו ורגלינו

 . שכזו

והרי הוא , הורהכיון שכבר רבנו מאיר , א אמר שהוא מבטל דעתו מפני רבנו מאיר"למעשה הרשב

 . וממילא יש לפסוק כמותו, פוסק גדול היושב בישיבה שנים רבות

 נו מאירכ מפני שהוא ראה את דעתו של רבי"א מצטנע כ"שהוא לא מבין מדוע הרשבהעיר י "הב ,

 . א"והרי אין קושיה על דבריו של הרשב

כל , כי אם נאמין לו, אינו נאמן -שאותו עם הארץ, א"כתב שנראה לו לפסוק כדעת הרשבי "על כן הב

 . ולא נמצא את ידינו ואת רגלינו בדבר, עם הארץ יטען כן שהוא לא ידע את התחייבויות הכתובה

 רוצה ש מי. עבור הנדוניה גדול ממון לבתו ייתן לאם אדש נהגוש ד"הראב בשם חיים בארחות כתוב

 אלא, וזיווגו לא יעלה יפה, בוודאי שלא יצליח -בכדי שיתנו לו נדוניה גדולה ומתקוטט מקפידלהתחתן ו

 הממון כי ,מבלי מחלוקות, יפה בעין יקח חמותו או חמיו לו שיתנו מהש אדם צריך לקבל על עצמו

  .יושר של ןממו אינו אשתו בעבור לוקח שאדם

                                                           
231
כיון שמקפידים על , שנוהגים להחתים אף עדים פסולים, העיר שאף אם מדובר בכתובה שכזאת החלקת מחוקק 

 .  בוודאי חזקה היא ששני העדים הכשרים הקריאו בפניו את הכתובה, חתימתם של שני עדים כשרים
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בכסף  יעשה -הביאה לו שתויאש םנכסיה שיתקיימו רוצהשמי ש עירוביןל אמרו במסכת "כמו שחז

( י כך גם את בת זוגתו"וע)ימנע עת עצמו  שלא דעתבר  איש לכל ראויעל כן  .דבר מצווה ההוא

 ,בו יחיצל לא -שהוא יקבל לבסוף  ההוא שהממוןכיון  ,רב ממוןשהוא רוצה לקבל  מפנימלהתחתן 

 :י המתנה זו"שיש לו ע מפני

 עבירה שהוא שיהה את בת זוגתו מלהתחתן והוא גם בעצמו נמנע כבר מלהתחתן. 1

 . כיון שהם לא נושאים אישה במהירות, רבים נכשלים בהרהורי עבירה. 2

 -כתבה שכל מי שנושא אישה בגלל הכסף שלה.( ע) בקידושיןלסיום הוא כתב שידוע מה שהגמרא 

 .  ועל כן יש לשאת אישה לשם שמיים, בנים שאינם הגונים יהיו לו
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  :ז-ב ,קכו סימן טור

 ד"יועם  מליאים "בחמישי" ,"ברביעי" ,"בשלישי: "יש להקפיד בגט לכתוב את המילים.  

 ד"יו יםחסר "בששי" ,"בשני: "יש להקפיד בגט לכתוב את המילים.  

 כתב ש פרץ ר"ה: 

 ימים בשני' :יכתוב שנייום ב ',פלוני לירח אחד ביום': בגט יכתוב ,חודש ראש ביום: שון זכרימים בל 

עם  ,זכר לשוןב כל הימים כולם', ימים לירח פלוני בארבעה ',ימים לירח פלוני בשלשה' ',(לירח פלוני)

 חדבא'יכתוב  כן וכמ (.הבשמונ, הבשבע, הבשיש, הבחמיש, הבארבע, הבשלוש) לבסוף א"האות 

 . יש לכתוב בלשו זכר כולם וכן ',ועשרים בשלשה' ',ועשרים בשנים' ',ועשרים

 ואחת אלפים חמשת בשנת' :כגון .נקבה לשוןב יכתוב השנים בחשבון, עם זאת: שנים בלשון נקבה 

  .לבסוף א"האות  יכתוב בלי כולםוכן  ,ארבע ,שלש, שתים( -אלפים ו חמשת בשנת') ',עולם לבריאת

 עד עשרה שתים ,עשרה אחת-כאשר הוא מציין את השנה ה כן וכמ: ט בלשון נקבההמניין המוע 

 ',ושתים עשרים' ',ואחת עשרים': יכתוב ואילך ומשם ,יכתוב את כל השנים בלשון נקבה, עשרים

  . כך לעולם, נקבה לשון המועט המניןכך ש ',ושלש עשרים'

' אחת'כאשר המספר ', עשרים ואחת': כמו, שהמספר הקטן יותר בכל צמד הינו בלשון נקבה, כלומר)

 (.'אחד'ולא ', אחת': דהיינו, יכתוב בלשון נקבה', עשרים'שהוא הקטן מן המספר 

 ראש חודש מעובר:  

' ל ביום: "יכתוב ,אייר חדש של ראשון ביום גט בותכהוא  אם: ביום הראשון של הראש חודש. א

יציין את החודש  ימים 2עושים אותם ש חדשים ראשי בכל וכן ,"אייר אש חודשר שהוא ,ניסן דשולח

  .שעבר ואת הבא אחריו

זאת  ,"פלוני לירח באחד" :יכתוב, מעובר דשוח ראש של שני ביום: של הראש חודש שניביום ה. ב

לדוגמה , כלומר)מתחיל מן היום השני של הראש חודש המעובר , משום שחשבונו של החודש החדש

' ואילו היום השני הוא יום א, בניסן' של הראש חודש הוא יום להיום הראשון , בראש חודש אייר

 (. כלומר שהראש חודש החדש מתחיל רק מן היום השני של הראש חודש, באייר

 שניאדר הוב ,"הראשון אדר לירח" :הראשון באדר יכתוב מעוברתהיא  השנה אם: בשנה מעוברת 

 ". השני אדר לירח" :יכתוב

 



285 
 

 

 

 

 

 

  :ז-ב, קכו סימן יוסף בית

 רבעי, שלשי: יכתוב ולא)ד במילה "רביעי וחמישי עם יו, בימים שלישי, פסק שיכתוב בגטהטור  ב ,

 הגט כתיבת בסדר ש"והרא, מיימוניות הגהותוב מרדכיל הגט הלכותוב, ק"בסמכן כתב (. חמשי

 .ירוחם ורבינו

 בשבת ביום ראשון': לא יכתובו', בשבת באחד' :יכתוב ,ראשון יוםכתב שב בו הכל ג' . 

 י "הב. 'שנה מעוברת וכו, את צורת הכתיבה בראש חודש מעובר פרץ ר"הפסק בשם הטור  ה, ד

 דיןאת ה אלא כתבו לאהם ש ירוחם ורבינו ש"הרא זולת ,כאן לעיל הנזכרים בספריםכתב שהכל נזכר 

 . של ראש חודש מעובר

  ביןש משמע ק"סמהמן . קטןהאת  או הגדול המניןאת  קודם מזכירין אםבראשונים הישנה מחלוקת 

, (עשרים ותשע: לדוגמה)בתחילה  הגדול המניןאת  יכתוב ואילך 'עשרים'מספר מ ,בשנים ביןו ,בימים

 ומכאן ',עשרים'מספר ל שיגיע עד, הקטן מניןקודם את ה יכתוב ימיםשב כתוב מרדכי בהגהות אך

אם את  קודם יכתוב איזה ניםשמניין הב ביאר לאאך הוא , בתחילה הגדול המניןיכתוב את  ואילך

 . המניין הגדול או הקטן

 דהיינו שהיום תשע )בתחילה  המועט מניןיכתוב את ה בשנים ביןו בימים ביןש נראה בו הכל מדברי

אילו ו ,('תשע ועשרים': לדוגמה) קודם המועט מניןיכתוב את ה בימיםש נראה הטור ומדברי ,(ועשרים

 . ('עשרים ותשע': לדוגמה) בתחילה גדולה מניןיכתוב את  בשנים

 שנים ימים- איזה מניין מזכיר קודם

 הגדול 232הגדול ק"סמ

 הקטן -עד עשרים. א הגהות מרדכי

 הגדול  -מעשרים ומעלה. ב

 ----

 הקטן  הקטן  כל בו

 הגדול הקטן 233טור

 

                                                           
232
 ' עשרים'דהיינו ממספר  

233
 . 'ימים אחדים, שנים רבות: וסימנך': כתב' ק ז"בס ז"הט 
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 שהגמרא  234יומאזאת משום שמצינו מפורש במסכת  ,בדבר קפידא שאין לו נראהש כתבי "הב

והגמרא מביאה שני צורות כיצד , ה שם מחלוקת כיצד הכהן הגדול ימנה את ההזאות של הדםמביא

והגמרא מסכמת ואומרת , (רבי מאיר)' אחת ושתים'או ( רבי יהודה)' שתים ואחת': אם ימנה, למנות

שיש כאלו שהזכירו את הכלל תחילה ויש כאלו , אלא הכול תלוי במנהג המקום, שאין מחלוקת ביניהם

ובין אם , שאין קפידא בדבר, י"אומר הב, משמע שגם לעניין המניין אצלנו. כירו את הפרט תחילהשהז

 . הרי זה כשר -הזכיר כך או כך

 הנזכרים הספרים כלכתב שבי "הב. פסק כיצד יש לכתוב את התאריך בראש חודש מעוברהטור  ו 

 . הטור שכתב כמו כתבו ,לעיל

 בניסן' כגון ל, שטר בראש חודש מעובר כותבאם הוא , טרשגם בכתיבת ש נדריםבמסכת  כתב ן"הר ,

אלא יכתוב את השטר על שם החודש , על שם החודש שעבר, בניסן' לא יכתוב שהשטר נכתב בל

שהוא , אם הוא יכתוב את השטר על שם החודש שעבר". ראש חודש אייר: "דהיינו שיכתוב, הבא

  . ופסול 235הרי זה שטר מוקדם, חודש ניסן

כגון שהוא יכתוב שהשטר נכתב , יבוא לכתוב שהשטר נכתב בסוף ראש חודש ניסןאם הוא  ,על כן

אנשים שיראו את , ('פרשת נדרים'פ "ע" )חודש ניסן"או שיכתוב ב, (ש"פ הרש"ע" )שלהי חודש ניסן"ב

וממילא הם יבואו לגבות נכסים , לא יבינו שמדובר שהשטר נכתב ביום ראשון של חודש אייר, השטר

 . חות שהשתעבדו כבר מחודש ניסן שלא כדיןמלקו

ניסן שהוא ראש ' כתב שבאמת אם מדובר שהוא יכתוב במפורש שהשטר נכתב בלש "הרש, אולם)

שהרי הוא כתב את התאריך , אין חשש בדבר שמא יבואו לגבות מנכסים מוקדמים, חודש אייר

 (. במדוייק

 אייר לחודש שני ביום :בותיכ ,באייר' דהיינו בא, השני החודשראש  ביוםן כתב ש"הר, כמו כן, 

, הרי זה שטר פסול' שני יום': בסתמא יכתובהוא  ואם ',לחודש אייר שלישי יום': יכתוב ב מחרתולו

' שזה א, הכוונה ליום השני של ראש חודש, כיון שאנשים יסברו לומר שיום שני, מדין שטר מוקדם

שהוא יום , של אייר' ב ליוםבעצם בעוד שהכוונה היא ( באייר' יום א :2יום , ניסן' ל :1יום )באייר 

   ( אייר' ב :2יום אייר ' א :1יום )באם נמנה מתחילת החודש החדש , השני לחודש אייר

 חודש ראש שהוא ,תשרי לחודש שלשים ביום' :לכתוב צריך בגיטיןש התוספות בשםכתב  א"הרשב 

 .  ה יום מדוברשיהיה ברור בדיוק באיז, בדבר להחמיר כדיב ',מרחשון

 שאם כתוב , כלומר. ראשון יוםן המ מונים, שאנשים כותבים שטרות שבסתם בתשובה כתב א"הרשב

זאת משום שדין שטרות כדין . בניסן' הכוונה היא שהשטר נכתב בל, שהשטר נכתב בראש חודש אייר

 .בניסן כבר כראש חודש אייר' ואנשים רגילים לקרוא לל, נדרים

                                                           
234

 אחת, וחמש אחת, וארבע אחת, ושלש אחת, ושתים אחת, אחתו אחת, אחת: רבנן תנו" :א עמוד נה דף יומא 

, ואחת ארבע, ואחת שלש, ואחת שתים, ואחת אחת, אחת: אומר יהודה רבי. מאיר רבי דברי, ושבע אחת, ושש

 ". אתריה כי ומר אתריה כי מר; פליגי ולא. ואחת שבע, ואחת שש, ואחת חמש

235
ועל כן , ריך המוקדם יותר מן הזמן האמיתי בו הוא נכתבשטר מוקדם זהו שטר שכתבו בשטר שהוא נכתב בתא 

למרות שבפועל הם , מהזמן הכתוב כבר בשטר, שמא יבואו לגבות מן הלקוחות את הנכסים המשועבדים, הוא פסול

 .  ונמצא שיגבו מהם שלא כדין, אלא רק מתאריך מאוחר יותר, עדיין לא השתעבדו לשטר הזה
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' ולא מל), באייר' דהיינו מא, תן לומר שנמנה את התאריך רק מהיום השניכתב שלא ניא "הרשב

כי אין חשש שיבוא , שהרי אין בעיה בכך, כשר -'שטר מאוחר, 'משום שאף שבסתם שטרות, (בניסן

שהרי הוא עוד הפסיד לעצמו יום אחד שהוא לא יוכל לגבות בו מן , לגבות מהלקוחות שלא כדין

 . הלקוחות ועל כן השטר כשר

, שיש בו שני ימי ראש חודש, יש לחוש שבכל ראש חודש מעובר, 236שהוא פסול -גט מאוחר, אבל

, לחודש ניסן' השטר נכתב ביום ל: לדוגמה יכתוב, כלומר. לכתוב בדיוק כמה ימים הם לחודש הראשון

שהרי הזמן נכתב , ראש חודש אייר' ואז אין חשש תקלה שמא יבואו לחשוב שהשטר נכתב בא

  .   יקבמדוי

 פ היום הראשון"ששאלו אותו על כך שהוא נוהג לכתוב את הגט ע אחרת בתשובהכתב א "הרשב ,

האם הוא סמך על כך שבמסכת נדרים כתוב שמנהג העולם , (רבינו יעקב) תם רבינו פי עלוזאת 

  .ראש חודש אייר -בניסן וכדומה' לקרוא לל

משום שכך השטר עלול להיות , רבינו תםועל דבריו של , שבאמת הוא סמך על כךא "וענה הרשב

', ביום שני'אבל אם נכתוב סתם שהשטר נכתב . כשרים -והרי שטרות מאוחרים, מאוחר ולא מוקדם

' א: 2יום , ניסן' ל: 1יום )כיון שהוא יום שני של ראש חודש , באייר' הרי יש חשש שיחשבו שזה א

 .  באייר' ובעצם הכוונה הייתה לב, (אייר

, פסול כמו ששטר מוקדם פסול -א כתב שכיון שיש צד לומר שגט מאוחר"הרשב ,גיטין יןלענ לפיכך

בניסן ' יום ל: לדוגמה', פלוני חודש של הראשון החודש ליום וכך כך': הוא הנהיג לכתוב בתאריך

  . לראש חודש אייר

 מה מיום לדוג', שיש למנות את שטרות מיום ב,הטור שכתב כמו 237בפסקיו כתב ש"הרא, לעומת זאת

 .העולם נהגו וכן, שהוא יום שני של ראש חודש אייר, באייר' א

או שני של ראש חודש ( א"הרשב)שהראשונים נחלקו האם מונים בשטרות מיום ראשון , מצינו אם כן

  (.  טור, ש"רא)

 לחודש ראשון ביום: "יכתבו, בתשובה כתב שאם ירצו לכתוב שטר שנסוב על החודש הראשוןש "הרא 

 . וכך לא יהיה ספק בדבר, "ניסן לחדש שלשים יום שהוא ,אייר

 במקרה , הבא חודשאת  או שעבר חודשאת  להיתח הזכירהוא  אם ,קפידא שאין נראהכתב שי "הב

 . (וכדלעיל)שהוא הזכיר את שניהם 

  לחודש שלשים ביום' :כתב ולא ',חודש ראש ביום' כתבהוא  אם ":ראש חודש פלוני"כתב בדין 

 כתבופ מה שהם "זאת ע .כשר -שהוא יין קונם פרק ש"והרא התוספות מדברי נראה ',שעבר

 שהוא שעבר לחודש שלשים ביום' :לכתוב צריך ואין ',חודש ראש ביום' :כותבים ובשטרות שבכתובות

  .'פלוני חודש ראש

                                                           
236

משום שיש חשש שמא הבעל ירצה לאכול מן הפירות , לומר שגט מאוחר פסולהביאה שיש צד  בגיטיןהגמרא  

וכך הוא יוכל לטעון שהוא גבה , ועל כן הוא יכתוב תאריך מאוחר יותר, של אשתו אף לאחר שהוא כבר יגרש אותה

 . ג שלהולא היה לו יותר זכות לאכול מפירות נכסי המלו, למרות שבפועל היא כבר נתגרשה ממנו, את הפירות כדין

237
, הזה החדש ממנין אינו' הא היום כי', הב החדש מיום מונין וגטין בשטרות" :ש"הרא ת"בשוהוא כתב , כמו כן 

 ". שעבר לחדש להשלים אלא
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 אלא נושאי וכיון ,"פלוני חודש ראש שהוא ,פלוני לחודש שלשים יום" :בגיטין לכתוב יש מחמירים אולם

אלא רק כתב , "פלוני לחודש שלשים יום: "פסול אם הוא לא כתב נראה שאין הגט, בעלמא חומרא

 . "ראש חודש פלוני"שהגט נכתב ב

 את התאריך של  גטב מלכתוב עהימנלשיש  רבינו פרץפ "כתבו שנראה ע מרדכיהו בו כלה, ק"סמה

 ספק נדנוד בשום ראשו להכניס לאשבכדי  ,למחרת עדהגירושין  מעשהאת  לדחות ואז, אותו היום

  .שמא גט מאוחר פסול

 הוא ראה בעצמו שהלכה למעשה אין חוששים להו , יתירה חומראהעיר שזו י "הב . 

 אדר שני'או ' אדר ראשון'ולא כתב אם זה , סתםב 'אדר'בשטר  כתבהוא  אםכתב שי "הב (א) ז,' 

  .פסול -שני אדרב בואם השטר נכת ,כשר -ראשון אדרשאם זמן השטר הוא ב נראה

, ואם הוא יכתוב בשטר שנכתב בפועל באדר שני ,ראשון אדרהוא  בסתמא אדרשחודש זאת משום 

הרי יש חשש שיהיה משמע לאנשים שמדובר , מדובר' אדר'ולא יציין באיזה ' אדר'שהוא נכתב ב

 . וממילא דינו יהיה כדין שטר מוקדם הפסול, באדר ראשון

לאיזה אדר , שישנה מחלוקת בין התנאיםהמביאה ברייתא האומרת רים נדפ הגמרא במסכת "זאת ע

 :בסתם' אדר'הכוונה כשאומרים 

" אדר ראשון"עליו לכתוב , ממילא רק כשהוא רוצה לציין את האדר הראשון. 238אדר שני :רבי מאיר

 . במפורש

" אדר שני"עליו לכתוב , ממילא רק כשהוא רוצה לציין את האדר השני. אדר ראשון :רבי יהודה

 . במפורש

 . שסתם אדר הוא אדר ראשון, פסקו כרבי יהודה 239ן"ש והר"הרא

והוא כותב שהשטר נכתב , מי שכותב שטר באדר שני, כתב שכיון שאנו פוסקים כרבי יהודהן "הר

כיון שמשמע מלשון השטר , השטר מוקדם ופסול -ולא ציין באיזה אדר מדובר, בסתמא" אדר"ב

 . והרי זה מוקדם לזמן האמיתי, ןשהשטר נכתב באדר ראשו

 :מי שכותב שטר ב, על כן

 'באדר שני'יכתוב שהשטר נכתב  -אדר שני. א

ואין הוא צריך לפרש שמדובר באדר , בסתמא" אדר"יכול לכתוב שהשטר נכתב ב -אדר ראשון. ב

 . ראשון במפורש

  .  דין זה נכון בין אם הוא כותב שטר ובין אם הוא כותב גט

                                                           
238
, מלא -חודש אדר הראשון, ואילו בשנה מעוברת, חודש אדר הוא חודש חסר, זאת משום שבכל שנה פשוטה 

 . מכוון כנגד חודש אדר של כל השנים ואם כן משמע שהאדר השני, חסר -והשני

 . משמע שהוא חודש אדר העיקרי, כיון שנוהגים לקרוא מגילה ולעשות את פורים באדר השני, כמו כן

239
 . הלכה כרבי יהודה, שבמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה:( מו)פ הגמרא במסכת עירובין "כיון שידוע ע 
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 ועל כן מי שכותב באדר , שסתם אדר הוא אדר שניהלכה כרבי מאיר  ם"הרמבלדעת  ,לעומת זאת

 . 'אדר'יכול לכתוב בסתמא שהשטר נכתב ב, שני

 

אדר - מה יכתוב בשטר

 ראשון

אדר 

 שני

איזה אדר 

הוא 

 ?בסתמא

מי פסק כן 

- להלכה

 ם"הרמב שני אדר אדר ראשון רבי מאיר

אדר  אדר רבי יהודה

 שני

 ן"רש וה"הרא ראשון
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  :לג סימןחושן משפט  טור

 והם, אולם יש יוצאים מן הכלל. גם פסול להעיד בבית הדין, כל מי שפסול מלהיות דיין : 

 בכל זאת כשר להעיד אף שפסול לדון , השושבין של החתן במהלך ימי חופתו -האוהב. 1

בכל זאת כשר להעיד אף , ימים 3אם הוא לא דיבר עם חבירו שהוא הולך להעיד עליו כבר  -אהשונ. 2

 שפסול לדון 

  בעלי  .בבמשפחתם עדים הקרובים זה לזה  .א: מחמת שהם פסולים להעידייתכן אנשים שכמו כן

ברי קטנים שאינם  .ד הרגילהלא מתנהגים כדרך כל שאר בני האדם בדרך יישוב העולם  .געבירות 

וממילא אנו חוששים , ויש להם הנאה מן העדות, נגועים בדבר. ו בעלי מום בגופם .המצוות עדיין 

 והם מעידים רק מפני שיש להם הנאה בדבר  , שהם לא נאמנים בדבריהם

 הפסולים מחמת שהם קרובים זה לזה : 

והבן ', ראשון' האב הוא". ראשון בראשון"משום שהם נחשבים , פסולים מלהעיד ביחד -אב ובן. א

ועל כן הם פסולים , (כמו אח שהוא גם כן הראשון שקרוב לאב)שקרוב בקירבה לאב ' ראשון'הוא ה

 מלהעיד ביחד 

זאת , פסולים מלהעיד זה עם זה -שאחד נשוי לאימא והשני נשוי לבת של אותה אימא, שני אנשים. ב

והרי ברור שהאם והבת לא , הוממילא הבעל נחשב כמו הבת בעצמ, משום שדין הבעל כדין האישה

אנו מתייחסים , "ראשון בראשון"בדין ". ראשון בראשון"כיון שהן נחשבות כ, יכולות להעיד זו עם זו

    : אפילו שאנו אומרים כלל זה פעמיים, "ראשון בראשון"לבעלים של אותן נשים כאילו הם בעצמם 

 . על הבעל של הבת. 2על הבעל של האימא . 1

 

ראשון 'הבן של הסבא נחשב ', ראשון'כיון שהסבא הוא ה', ראשון בשני'ם נחשב כשל אדנכדו 

 . 'ראשון בשני'נחשב עם הסבא כ, דהיינו הנכד, והבן של הבן של הסבא', בראשון

בת של בנה =(הנכדה)שאחד נשא את האימא ואחד נשא את ה, אם יש שני אנשים, ש"לפי הרא. ג

' בעל כאשתו'כיון שלא אומרים פעמיים את הדין של ) עם זההם מותרים להעיד זה הרי , של האימא

  . ('שני בראשון'במקרה של 

 (:הוא האבא של הבן של הבן של הבן שלו)סבא רבה עם בן הנכד שלו . ד

 להעיד ביחד כשרים :ם"ף והרמב"לרי
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, משום שרבינו תם סובר שכל ראשון בשלישי פסול מדאורייתא, פסולים מלהעיד ביחד :לרבינו תם

. 2הבן . 1: דורות מן הסבא 3שהרי יש ', שלישי'והבן של הנכד הוא ', ראשון'וממילא הסבא רבה הוא 

   הבן של הבן של הבן . 3הבן של הבן 

 

 -כך מי שקרוב לאותה האם, פסולים מלהעיד זה עם זה -לאותו אב יםשקרוב ו שאותם אנשיםכמ .ה

 :על כן. פסולים מלהעיד זה עם זה

 'ראשון בראשון'כיון שהוא , פסול -ואמ להבן ע. 1

 שהרי הבעל כאשתו ', ראשון בראשון'כיון שהוא , פסול -בעל אימו םהבן ע. 2

 ' ראשון בשני'כיון שהוא , פסול -שלו( אם אימו)סבתא  להבן ע. 3

 . 'ראשון בשני'כיון שהוא , פסול -(אבי אימו)סבא שלו  להבן ע. 4

 כשר להעיד עימו -(אם אימו) הבן עם הבעל של סבתא שלו, עם זאת . 

 

 ראשון בראשון'כיון שהם , פסולים להעיד אחד עם השני אחים' . 

 ראשון 'כיון שהם נחשבים כ, ם מן האב או מן האםבין שהם אחי, אח פסול מלהעיד על אחותו

 . 'בראשון

 מהם כיון שאנו אומרים על כל אחד , פסולים מלהעיד זה עם זה -שנשאו שתי אחיות, שני אנשים

וידוע שקירבת אחות לאחותה היא , וממילא לכל אחד מהם יש דין כמו של האחות, "הבעל כאשתו"ש

 . הפסולים להעיד' ראשון בראשון'כ

 

  שני 'מדין , פסולים מלהעיד זה עם זה -הרי שהבנים שלהם, ראובן ושמעון: אם היו אחים :אחיםבני

וכמו כן בנו של שמעון , אובן הוא ראשון והוא שניכיון שאביו ר, שהרי בנו של ראובן הוא שני)' בשני

 (  והבן הוא שני, כיון שאביו שמעון הוא ראשון, הוא שני
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 בין אם מדובר , פסולים מלהעיד זה עם זה -גם בנים של שתי אחיות, ל"כהמקרה הנ :אחיות בני

יון שכאמור הם כ, אחיות מן האב או מן האם\הם אחים ובין אם, שההורים שלהם הם אחים או אחיות

 . 'שני בשני'

 הדוד של בנו של )ראובן פסול מלהעיד עם בנו של שמעון , כל שכן שאם ראובן ושמעון הם אחים

כיון שהם , כלומר שראובן הוא אח של אימו, אף אם מדובר שראובן הוא דודו דרך האם, (שמעון

 .  'י בשנישנ'וזה חמור מן המקרה של בני אחיות שהם רק ', ראשון בשני'נחשבים כ

  וכן עם בנו, (שמעון)=פסול להעיד עם אחיו של ראובן , (החתן שלו)מי שהתחתן עם הבת של ראובן .

כך גם החתן , "ראשון בשני"וממילא כמו שהבת ביחס לדוד שלה היא , הבעל כאשתו, כיון שכאמור

 . 'שני בשני'והחתן ביחס לבנו של שמעון הוא ', ראשון בשני'ביחס לשמעון הוא 

 'או שתי , שתי בנות שהן בנות של שני אחים)שני אנשים שנשואים לשתי בנות דודות : 'בעלי שניות

הבעל 'משום שעל אף שאנו אומרים ש. כשרים להעיד זה עם זה -(בנות שהן בנות של שתי אחיות

 . 'הבעל כאשתו'אין אנו אומרים פעמיים ש -'בשני בשני'אך , פעמיים' כאשתו

 

 אם , על כן. 'ראשון בשני'במקרה של ', הבעל כאשתו'ומרים פעמיים את הכלל של אין אנו א, כמו כן

על אף שאם היינו , והשני נשא את הבת של לאה, ואחד נשא את רחל, רחל ולאה: היו שתי אחיות

, ממילא נחשב כרחל, היינו אומרים שמי שנשא את רחל, "בעל כאשתו"אומרים פעמיים את הכלל של 

 , נחשב כבת של לאה, ל לאהומי שנשא את הבת ש

כך היינו אומרים שהם פסולים מלהעיד זה עם ', ראשון בשני'ועל כן כמו שרחל ביחס לבת לאה היא 

על ', ראשון בשני'במקרה של ' בעל כאשתו'כיון שאנו לא אומרים את פעמיים את הכלל של , אולם. זה

 . כן יוצא שאין אותם הבעלים קרובים זה לזה

 

 והיא הבת של אחות , ועל כן במקרה שיש אדם שנשא אישה, ל"במקרה הנ פסל ם"הרמב ,אולם

', בעל כאשתו'פ הכלל "ע, נחשב כבת בעצמה, שהבעל של הבת, כיון. אין הוא יכול להעיד לה, אשתו

כך גם , שהרי אחות אשתו היא דודה שלה', ראשון בשני'וממילא כמו שהבת ביחס לאחות אשתו היא 

פ "כיון שע, ביחס לבעל של דודה שלה' ראשון בשני'נחשב כ, ת אשתוהבעל של הבת של אחו

 .  'בעל כאשתו'ם אנו אומרים פעמיים את הכלל של "הרמב
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 כיון שאם אנו . פסל אפילו במקרה של שני בעלים שנישאו לשתי בנות שאביהן הם אחיםף "הרי

, בים כמו הבנות בעצמןנחש, יוצא שהבעלים של הבנות, פעמיים' בעל כאשתו'אומרים את הכלל של 

 . 'שני בשני'כך הבעלים שלהן פסולים מחמת שהם ', שני בשני'הן כ, כמו שהבנות זו לזו, וממילא

י אמירת פעמיים את "ע', שני בשני'או ' ראשון בשני'חלק וסבר שקירבה כגון זו של ש "אולם הרא

 . איננה פוסלת -'בעל כאשתו'הכלל של 

 'הדין הוא , (בן בנו)ולשמעון היה נכד , ראובן ושמעון: היו שני אחיםאם , לדוגמה :'בראשון שלישי

ראשון 'האם , נחלקו הראשונים. 'ראשון בשלישי'עם הנכד של שמעון נחשב כ' ראשון'שראובן שהוא 

 : יכול להעיד זה עם זה' בשלישי

 כשרים להעיד  -ף"הרי

  .פסולים להעיד זה עם זה -רבינו תם

 מודה שראובן יכול להעיד על אשתו של הנכד של ', שלישי בראשון'ל בגם רבינו תם שפס, עם זאת

     . כיון שהיא קירבה מופלגת ורחוקה, שמעון

 לבעלה להעידמ פסולהוא גם  ,מחמת שהוא לדוגמה קרוב לה לה להעידמ פסולהוא ש שהיא כל ,

לשאר  הוא יכול להעיד, אף שהוא פסול לאישה, עם זאת .'הבעל כאשתו'שהרי כבר אמרנו ש

 . (כגון שבא מכוח אישה אחרת) כגון הבן או האח של הבעל, הקרובים של הבעל

הרי הוא פסול להעיד , של הבעל בא מכוח האם( מי שנשא את בתו)אולם אם מדובר שהבן או החתן 

, כמו כן. 'בעל כאשתו'מכוח הכלל של ', ראשון בשני'ולחתן הוא ', ראשון בשני'כיון שלבנה הוא , להם

ראשון 'והרי זה , שהרי הבעל שלה הוא כדין דודה שלו, סול מלהעיד לבעל של אחות של אביוהוא פ

 . 'בשני

ראשון 'ל משום ששוב הבעל הזה הוא עבורו כ"וכנ, כמו כן הוא פסול מלהעיד לבעל של אחות אימו

, שלו ולחתן של אימא, ולבעל של אימא שלו, כמו כן הוא פסול מלהעיד לבנים ולחתנים שלהם. 'בשני

 . כיון שכולם באו מכוח אחותו, כיון שלכולם הרי הוא קרוב, ואפילו לחתן של הבן והבת שלו

 הרי הוא מותר  -יש בנים או חתנים מאישה אחרת, אם לבעלה של אחותו, עם זאת: מאישה אחרת

 . להעיד להם

 הוא כשר , עם זאת. גם הוא פסול מלהעיד לאישה של אותו אדם, כל אדם שהוא פסול מלהעיד לו

 . ולהעיד לשאר הקרובים של האישה של מי שהוא פסול להעיד ל

 אמו אחות ולבעל אביו אחות ולבעל ממנה לו שיש ולחתנו ולבנו אחותו לבעל הרי הוא פסול לפיכך

 להעיד לבניהם הוא מותר אבל .ובתו בנו לחתן אפילו ולחתנו אמו ולבעל ולחתניהם ולבניהם

 .ותאחר מנשים להם שיש ולחתניהם

 אבל האבא של אם אשתו יכול להעיד . ולחתן שלו, ולנכדו, ולבנו, אדם פסול מלהעיד לאבא של אשתו

ולא אומרים כאן שאישה כבעלה וממילא האבא )פ שהאבא של אשתו פסול מלהעיד לאשתו "אע, לו

 (. של אם אשתו לא יוכל להעיד אפילו לו

 אך החתן של אח של , פסולים מלהעיד לו -והבן של אח של אבא של אשתו, האח של אבא של אשתו

 . כשר להעיד לו -אבא של אשתו
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 שהרי הבעל כאשתו', שני בשני'שהרי זה כדין , פסול מלהעיד לו -הבן של אחות של אבא של אשתו ,

, (בן האחות)ביחס לבן דוד שלה ' שני בשני'ו, ביחס לאביה' ראשון בראשון'וממילא כמו שאשתו היא 

אבל החתן של הבן של אחות של  ,ביחס לבן של אחות של אבא של אשתו' בשנישני 'כך הוא נחשב כ

 . שהרי זו קירבה רחוקה יותר, כשר להעיד לו -אבא של אשתו

 והבן של אח של אימא של אשתו, ('ראשון בשני') האח של אימא של אשתוממילא , כיון שבעל כאשתו 

אך החתנים , פסולים מלהעיד לו -('שנישני ב') והבן של אחות של אימא של אשתו, ('שני בשני')

 . שלהם כשרים להעיד לו

 

 אך אין הוא פסול לבן ולחתן של אותו חורג, ואדם פסול מלהעיד לבעלה של אימו שהוא אב חורג ל ,

 . פ שהבן והחתן של אותו חורג פסולים מלהעיד לאשתו"אע

 לזה זה מעידים -כלהה ואבי חתןה אבי . 

 ימין את לו ילדההיא ו רחלאת  נשא ראובן אם: לדוגמה. להעיד זה לזה אחים של אח משותף יכולים, 

, ן האםאך לא מ) האב מן ימין אח של הואונמואל  ,נמואל ושמו אחרת שהימא בן לראובן עוד והיה

הלכה רחל ונישאה ו ,ראובן מתכ "אחו ,(וימין נולד מרחל, שהרי נמואל בא מן האישה האחרת

כי אוהד בא , אך לא מן האב) האם מן ימין הוא אח של ואוהד ,אוהד את לשמעון וילדה ,לשמעון

 כשרים -(ימין)שהם אחים של האח המשותף  ואוהד נמואלהדין הוא ש. (משמעון ונמואל בא מראובן

 . לשניהם אח הוא שימין פי על אף ,לזה זהלהעיד 

 

 אולם אם הוא . עבורהפסול להעיד עבור ארוסתו כשהוא מעיד עדות , מי שהתארס: ארוס וארוסתו

או לבעל של , (מאיש אחר)כגון שהוא מעיד על בנה או בתה , מעיד עדות עבור קרוביה של ארוסתו

 . עד שהוא יישא אותה, הרי הוא כשר להעיד להם, אחותה

 הבעל לא יכול להעיד  לפיכך .'בראשון ראשון'זה קירבה של  אשתוביחס ל האישכתב ש ם"הרמב

ולא , ('ראשון בשני')ולא לבת שלה , ('ראשון בשני')או לאשת בנה , ('בשניראשון ')לבנה של אשתו 
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ראשון ')ולא לאימא שלה , ('ראשון בראשון')ולא לאבא שלה , ('ראשון בשני')לבעל של בתה 

 . ולא לאישה האחרת של אבא שלה, ולא לבעל של אימא שלה, ('בראשון

 לפיכך לחובה בין לזכות בין לו פסולין שהרי שביניהם אהבה מחמת לא קרוביה תורה שפסלה מה 

 : לדון פסולין שהן פי על אף להעיד כשרים והשונא האוהב

 משום , לזה זה יכולים להעיד, תגיירושה תאומים אחים שני אפילוועל כן  ,קורבהשום  להם אין הגרים

  . ח של אחיווממילא אין הוא נחשב כלל כא, "דמי שנולד כקטן שנתגייר גר"ש שכלל נקוט הוא בידינו

 בטלה הקירבה -ועתה מת אותו אדם המקשר, י קשר נישואין"כל קירבה שהייתה קירבה שנוצרה ע .

י הבת שלו נוצר קשר "וע, י שאותו אדם התחתן עם הבת שלו"ע, אם איש אחד היה חתן שלו, על כן

אבי הבת הדין הוא שמותר ל, וממילא הותר הקשר, ועתה מתה הבת שלו, (החתן)בינו לאותו אדם 

ואין אנו , אפילו אם לבת שלו שנפטרה יש ילדים מאותו חתן, להעיד עבור החתן לשעבר של בתו

 . אומרים שבגלל הילדים יש קירבה ביניהם

 

 והרי ראובן הוא החתן , ואחר זמן ראובן התחתן עם הבת של שמעון, אם שמעון ידע עדות על ראובן

פ שבשעה שנמסרה העדות לשמעון "זאת אע. ראובןהדין הוא ששמעון פסול מלהעיד ל, של שמעון

, כיון שעתה הוא פסול מלהעיד לראובן כיון שהוא קרוב לו, בכל זאת, הוא היה כשר להעיד על ראובן

 .  פסול מלהעיד לו -הרי הוא

ואחר זמן בשעה שיהודה , אם יהודה היה פסול מלהעיד ללוי בשעה שנמסרה העדות ליהודה, כמו כן

הדין הוא שבכל זאת יהודה , לה הסיבה הפוסלת והרי יהודה כשר לכאורה להעיד ללויבט, רצה להעיד

כלומר שגם , "בכשרות וסופו תחילתו"כיון שבעדות יש כלל האומר שצריך ש, פסול מלהעיד ללוי

וכיון שהוא לא היה כשר להעיד , וגם בשעת ההגדה הוא יהיה כשר להעיד, בשעה שנמסרה לו העדות

  . אין הוא כשר להעיד -או בשעה שהוא רוצה למסור אותה, ה לו העדותבין בשעה שנמסר

 אך , שמסר צוואה וציווה בפני עדים שקרובים לו( שכיב מרע)אדם הנוטה למות : צוואה בפני קרובים

נמצא , על אף שלאחר שהאב מת. הצוואה פסולה -מה לעשות בנכסיו, רחוקים מן הבנים שלו

העדים היו , אך כיון שבשעת מסירת העדות, ורה אין פסול בדברשהעדים רחוקים מן הבנים ולכא

 . הרי זו עדות פסולה -קרובים למוסר הצוואה

  אולם , מתייחס רק לתחילת וסוף העדות שצריכה להיות בכשרות, "תחלתו וסופו בכשרות"דין של של

להיות ובאמצע היה פסול ולבסוף כשרצה להעיד שוב חזר , אם מדובר שבתחילה העד היה כשר

 . כשר להעיד -הדין הוא שהוא, בכשרות

  שעצם האנשים ) הגוף פסול שהוא ,רבהשל קי בפסול וקאודהוא  'בכשרות וסופו תחילתו'הדין של

כלומר )' בכשרות וסופו תחילתו'אין צורך לקיים את הדין של , ממוןשל  פסול אבל ,(קרובים זה לזה

כ "הוא יכול אח, ע בדבר בשעת ראיית העדותולכן אם אדם היה נוג, (שניתן להסתלק מדין זה

ואם , כיון שזה רק פסול זמני שתלוי בעצם הנגיעה של האדם, להסתלק מהנאת הממון ולהעיד על כך

 . הוא יסתלק מן הנגיעה הוא כשר להעיד
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 :נמצא שפסול של תחלתו וסופו בכשרות

 ולא ניתן להסתלק מדין זה , שייך -בפסול הגוף

  כלומר שניתן להסתלק מדין זה , ךלא שיי -בפסול ממון

 ותיקנו שאף אדם אחר לא יעיד בדין זה חוץ מן , שאם הקהל מינו עדים 240כתב בתשובהש "הרא

 . כיון שהקהל קיבלו עליהם זאת, הדין הוא שהם יכולים להעיד אפילו לקרובים שלהם, העדים שמינו

 ובן שישלם את כסף ההלואהויהודה היה ערב לרא, אם ראובן לווה כסף משמעון: קרובי הערב ,

הדין הוא שיששכר ונפתלי פסולים מלהעיד לראובן , ויששכר ונפתלי הם קרובים של יהודה הערב

ויששכר ונפתלי , ואין זה משנה אם ראובן הלווה טוען שהוא כלל לא לווה את הכסף, הלווה בכל מקרה

, וה טוען שהוא כבר פרע את הכסףאו אם ראובן הלו, (שאין הם נאמנים)טוענים כנגדו שהוא כן לווה 

 . שבכל מקרה הם לא נאמנים, ויששכר ונפתלי מעידים עליו שהוא עדיין לא פרע
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; והתנאים השטרות כל על יחתמו העדים שאלו, תקנה הקהל שעשו ,שאומר ומה :טו סימן ו כלל ש"הרא ת"שו 

, והכשירום עליהם שקבלום כיון. הללו התנאים על אף להעיד יכולין, קרוביהם על אף שיחתמו הקהל הסכימו אם ודאי

 .אביך עלי נאמן, אבא עלי נאמן: וכמו, קצתם על להסיע העיר בני יכולין
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  :לג סימן יוסף בית

 ויש מי שכשר להעיד אך , כשר להעיד -שכל מי שכשר לדון, במסכת נידההמשנה פ "פסק ע א הטור

 . בוודאי פסול להעיד, שפסול לדון משמע מכך במפורש שכל מי. לא כשר לדון

  לגבי דין האוהב והשונאסנהדרין חכמים ורבי יהודה במסכת נחלקו: 

 פסול לדון ופסול להעיד :רבי יהודה

 אך כשר להעיד , 241פסול לדון :חכמים

  הוא האם , העוסקת בבעל דין שקיבל עליו דיין שפסול לדוןמשנה הביאה סנהדרין הגמרא במסכת

או , הרי הוא נאמן עלי, אף שאני יודע שאבי פסול עלי: אם הבעל דין אמר לחבירו .יכול לחזור בו

 :ולאחר שהוא קיבלם הוא רוצה לחזור בו, שנאמנים עלי שלושה רועי בקר שאינם בקיאים בדין

 יכול לחזור בו  :רבי מאיר

   .אין הוא כבר יכול לחזור בו, שכיון שהוא קיבל אותם, אינו יכול לחזור בו :חכמים

והמפרשים פירשו שמה שנאמר שאותו אדם , חכמיםשכיון שנפסקה הלכה כ 242(צ"ת)כתב  ש"הריב

היינו בין שהם יהיו עבורו עדים ובין שיהיו , אומר שאביו נאמן עליו או שלושת רועי הבקר נאמנים עליו

 . לו לדיינים
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ע "אך לכו, יהודה וחכמים היא רק בעניין האם האוהב והשונא יכול להעיד י שם כתב שכל המחלוקת של רבי"רש 

 . אין הוא יכול להפך בזכותו, שכיון שהוא שונא אותו, וגם חכמים מודים בכך, הוא פסול לדון

ואין חשודים לשקר להדיא מחמת , הוה מסירת עובדות דעדות, והבנת הדבר: "י"כתב על רשהברכת אברהם 

הכרעת , והשוחד יעור עיני חכמים שמחמת אהבתו ושנאתו, הוה עניין שיקול דעת דיינותבל א, אהבה או שנאה

ותולה בשיקול , שהרי אין הכרעת הדין מפורש תמיד, ונגד שונאו, דעתו מושפעת שרואה ומבין שהצדק עם אוהבו

 .  שקר גלוישכל זה עניין שיקול דעת ולא , י להפוך בזכותו"מה שכתב רש, וכמו כן על דרך זה. דעתו

242
, אחד תבע את חבירו על כך שהוא הכה אותו ופצע אותו. שם עוסק במקרה שיש ריב בין שני יהודים ש"הריב 

ושניים , הנתבע אמר שיש לו שני עדים יהודים. והוא יכול אף להביא עדים, והנתבע טען להגנתו שהרי זה שקר

. כן: וענה לו? פ אותם עדים שאמרת לי"הדין ע האם אתה רוצה שאגמור את: השופט שאל את הנתבע. ישמעאלים

עתה בא הנתבע וטען שאין להאמין . והם העידו כנגדו, על כן השופט שמע את עדותם של ארבעת העדים הללו

 :לעדים שלו

 . ומפני איבה הם העידו, כיון שנמצא שהם אויביו, אין להאמין -לעדים היהודים

 . אינם בני ברית וממילא הם בוודאי פסולים להעידשהרי הם , אין להאמין -לעדים הישמעאלים

, כיון שאנו פוסקים כחכמים שאין אנו חוששים שאדם ישקר בעדותו מפני איבה. אין בטענותיו ממש: ש"ענה הריב

מפני , כמו כן אנו מקבלים כאן את עדותם של הישמעאלים. ועל כן אנו מקבלים את עדותם של היהודים, כחכמים

והמשנה בסנהדרין אמרה שאדם , פ אותם עדים"בעתו בפירוש שהוא מוכן לגמור את הדין ע שהרי הנתבע גילה
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אדם יכול לחזור  האם, פ שהגמרא אומרת בשם ריש לקיש שכל המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים"אע

שבעלי הדין רק טענו את , בו לאחר שהוא קיבל על עצמו דיין או עד פסול זה רק לפני גמר הדין

 , ובעל הדין לא עשה קניין המחייב אותו, טענותיהם ועדיין לא נגזר הדין

כיון  ,אין הוא יכול לחזור בו, בין לפי רבי מאיר ובין לפי חכמים, אך אם מדובר לאחר שכבר נגזר הדין

בוודאי הוא כבר גמר בדעתו לעשות , שאם ראינו שהוא לא חזר בו עד שהדיינים כבר גמרו את הדין

 . 243ככל מה שיורו אותו הדיינים

שלאחר שנמסרה העדות הדבר כבר , (שראוי לסמוך עליהם)הסכימו הרבה מן האחרונים , על כן

מר דין שלא ניתן לחזור ולהגיד עדות י שמסרו אותה בבית הדין הרי זה כג"כיון שע, נחשב כגמר דין

 . אחרת

כיון שעדותם התקבלה , פ עדותם"ניתן לפסוק ע, אם אדם קיבל על עצמו עדות של ישמעאלים, ממילא

 . ואין הוא יכול לחזור בו לאחר שכבר התקבלה עדותם, בבית הדין

 נוגעים שהם עדים שני עליו בליקאדם  שאם( תתסח,א) בתשובה א"הרשבכתב שכן כתב י "הב 

 . בו לחזור יכול אינו שוב הוא, דיןה בבית העידוהם כבר ו ,םבעדות

 בבא הגמרא במסכת  .'ראשון בראשון'כיון שהם , פסולים להעיד -פסק שאב עם בנוהטור ( א) ב

 :שאומרת  בתרא

כשר  -2להעיד על קרובו מדור  אשב 3שלח לרב יוסף בר חמא שהלכה היא שקרוב מדור  רבי אבא

 . כך להעיד על

 . 1כשר להעיד אף על קרוב שהוא , 3קרוב שהוא : אמר רבא

 3כיון שהוא הבין שגם עדות זו נחשבת כ, (אבי אביו)הכשיר אף עדות של נכד בסבו  מר בר רב אשי

 . אולם הגמרא כתבה שאין הלכה כמר בר רב אשי. 1ב

 

                                                                                                                                                                             
והדין דין אמת , ש כתב שדבריו הם גוזמא בעלמא ואין בדבריו כלום"ממילא הריב. נאמן לקבל על עצמו עדים פסולים

 . הוא

243
אך לפני כן ברור שהוא יכול , הדיןשמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא רק לאחר גמר , יוחנן שם אמר להיפך' אולם ר 

 . לחזור בו
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זאת משום . ד על סבווממילא הנכד לא יכול להעי, אשי רב בר כמרשם פירש שאין הלכה  ם"רשב

 אלף עדאפילו ( 'ובני הבנים של הבנים של הבנים וכו, ובני הבנים של הבנים) בניםה בנישכלל הוא ש

  .'הוא אביו ירך בן'ש שהרי כלל הוא, כיון שהם קרובים להם, לאבותיהם יעידו לא -דורות

אפילו שמדובר , בים שלוועל כן כולם נחשבים כקרו, כלומר כל יוצאי חלציו של אדם מיוחסים תחתיו

צאצאיו מיוחסים אחריו ולא ניתן לקבל מהם עדות על עדיין תמיד , דורות ואף יותר 3בבנו במרחק של 

והרי , כיון שאף הנכד הוא קרוב לסבו, על כן ממילא ברור שאין הלכה כמר בר רב אשי. אבי אביהם

  . פסול לעדות -קרוב

כלומר שהסב הוא . סבו של הנכד הוא שלישי בראשון פירש שלפי דעת מר בר אשי ף"הרי, עם זאת

ף כתב שאין הלכה "אולם הרי. ועל כן הוא מכשיר שהנכד יעיד לסבו, 3דור  -והנכד, 2דור  -הבן, 1דור 

 :משום שלמעשה, כן

 ראשון בראשון= אח ואחיו \אב ובנו. א

 ראשון בשני(= סב עם נכדו)אב ובן בנו . ב

כגון שבן , כיון שכל מה שהתרנו זה רק ראשון בשלישי, כד יעיד לסבוברור שאין להכשיר שהנ, על כן

סבא רבה , ראשון בראשון -סבא רבה עם הסבא)שהוא ראשון בשלישי , הנכד יעיד לסבא רבה שלו

 -אך שהנכד יעיד לסבו( ראשון בשלישי -(בן נכדו)סבא רבה עם הבן , ראשון בשני -(נכדו)עם האבא 

 . בשני והרי הם קרובים ופסולים לעדותאין להתיר שהרי זה ראשון 

 כשר להעיד -שהוא דור שלישי בראשון, שרק דור רביעיף "ריכתב שממילא משמע מן ה י"הב .  

 

 ם"והרמב ש"הרא גםוכמו כן  244(לית ה"ד) התוספות כן חלקו בעלי, ם"ף חלק על הרשב"כמו שהרי 

  .כשר לעדות -שרק רביעי בראשון, ף"הרי לדברי הסכימו ל"ז

 את דעתו  הטורלא הזכיר , אלא דעתו היא דעת יחידאה, ם"כתב שהיות ואין מי שסובר כרשבי "הב

 . ם"של הרשב

  שמר זוטרא דרש משמו של רב שימי בר אשי שפסק ההלכה בבא בתרא עוד הביאה הגמרא במסכת

תה הגמרא ע. הלכה כן -מה שרבי אבא פסק ששלישי בשני כשר לעדות, ממילא. הוא כרבי אבא לעיל

 . האם מר זוטרא התכוון בדבריו להוציא מדעת רבא, הסתפקה

                                                           
244

, ועל כן הם קרובים לו ופסולים להעיד, ם לעולם הצאצאים נחשבים כירך אביהם"הביאו שלפי פירוש רשב 'התוס 

הרי הם , כ"אך בדורות שאח, שם חלק וסבר שדווקא הנכד פסול להעיד עם הסב י"ראך . 'שני בראשון'והרי כולם כ

שוב אין אנו אומרים שזו קירבה ' כ מן אבי אבי אביהם וכו"ת משום שכיון שכבר התרחקו הדורות כזא. כשרים להעיד

 .  הפוסלת אותם לעדות
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, ואמר שלא מספיק ששלישי כשר להעיד בשני, רבא שם בגמרא הרחיב את ההוראה של רבי אבא

השאלה היא האם מר זוטרא . אלא כאחיו של סבו, אלא אף שלישי כשר להעיד בראשון שאינו סבו

אלא רק כדעת רבי אבא או שהלכה גם , כדעת רבאהתכוון להוציא מדעת רבא ולומר שאין הלכה 

 . כרבא

 שרבינו , המחלוקת בין רבי אבא לרבא בעניין פסולי קורבה כתבו בענייןבמסכת בבא בתרא ' התוס

, ולא כמו רבא שמכשיר, ששלישי בראשון פסול לעדות מדאורייתא כרבי אבא בספר הישרפסק  תם

 . ת פוסל רק מדרבנןאלא שההלכות גדולו, וכן פוסק הלכות גדולות

, שהרי הגמרא אומרת שמר זוטרא דרש שהלכה כרבי אבא, הסבירו שהלכה כרבי אבא' התוס

משמע שהוא בא להוציא , והגמרא אומרת שאם מר זוטרא נצרך לומר בפירוש שהלכה כרבי אבא

ל שהרי רבא לא בא לחלוק ע, לא ייתכן לומר כן, אם הוא בא להוציא מדעתו של רבא. מדעה אחרת

 . אלא להוסיף על דעת רבי אבא, רבי אבא

ואז היה משמע בפירוש שאין הלכה כדעה האומרת , כמו כן היה לגמרא לומר שאין הלכה כרבא

בכדי למעט , לסיכום כתב שהגמרא נקטה בפירוש שהלכה כרבי אבא' התוס. ששלישי בראשון כשר

אלא דווקא שלישי , י בראשוןולומר גם שאין הלכה כרבא שהכשיר בשליש, כך את כל שאר הדעות

 . אבא' בשני כשר וכדעת ר

 פסול -ששלישי בראשון, שהלכה היא כרב שם בגמרארבינו תם בשם  כתבוסנהדרין במסכת ' התוס ,

אך משמע ששלישי , כשר -כמו שמוכח במסכת בבא בתרא שרבי אבא אמר שדווקא שלישי בשני

 . והגמרא שם אמרה שכן הלכה, פסול -בראשון

ואהרון היה אבי אביו , שהוא אח של אהרון, משה: הירושלמישכן כתב ', כחה לכך הביא התוסהועוד 

יוחנן אמר שהוא כשר ' ר? האם משה יכול להעיד לאשת פנחס, (פנחס בן אלעזר בן אהרון)של פנחס 

משמע , שמכך שהירושלמי שאל האם משה ראוי להעיד לאשת פנחס, שם' דייקו התוס. להעיד לה

וזה היה פשוט לו ', שלישי בראשון'כיון שהם קרובים בגדר של , משה פסול מלהעיד -מושלפנחס עצ

 . וכל הספק היה האם משה ראוי להעיד על אשת פנחס, על פנחס

 

וממילא כמו שמשה פסול ' אשה כבעלה'מדוע לא באנו מכוח הכלל של : 'קושיה נסתרת בתוס

 . ת פנחסכך בוודאי שהוא פסול מלהעיד לאש, מלהעיד לפנחס

, משום שהרי כאן משה ביחס לאשת פנחס הוא ביחס של אשת חורגו, שלא תירצנו כן' תירצו התוס

ולכאורה באמת היה לנו לפסול את משה , כך הוא פסול לאשת חורגו, וכמו שאדם פסול להעיד לחורגו

ין זו קירבה וא, שהרי פנחס הוא דור שלישי לאהרון אחי משה, אך אנו לא אומרים כן, אף לאשת פנחס

סתם כך דין של אשת חורגו זה , כלומר. כל כך קרובה כך שמשה ייחשב גם כקרוב לאשת פנחס

וממילא קירבה זו רחוקה מספיק בכדי שלא , ואילו כאן נוסף עוד דור, האישה של הבן שלו מאישתו

 . יהיה פסול קירבה בדבר

 מדרבנן פסול -בראשון שלישיש בעל הלכות גדולות פסק שכן ,כתבו הפוסקיםכתב שי "הב . 
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 כיון , שנראה שנפלה טעות סופר בדברי הבעל הלכות גדולות כתב ג"י בסממקוצ מ"הרהביא שי "הב

ג "ג כתב שבוודאי היה כתוב בבה"הסמ. שלא ייתכן שהוא יסבור לומר ששלישי בראשון פסול מדרבנן

שיש ) ון כמו שרב סוברג היה כתוב שיש לפסול שלישי בראש"ונראה שזה משום שייתכן לומר שבבה

ו מיותרת הבאה ללמד "ויש וא, "בניםו, לא יומתו אבות על בנים: "שמכך שכתוב בתורה, לדרוש

 -דהיינו שגם ראשון בשלישי, הדור השלישי -פ עדות של בני הבנים"שבנוסף לא יומתו אבות גם לא ע

 . נןדרבהסופר טעה וחשב שהפסול הוא מ, "מדרב"וכיון שהיה כתוב , (פסול לעדות

 ג "אלא בוודאי שזוהי דעת הבה, שנפלה כאן טעות סופר, ג"טען שלא נראה לו לומר כדעת הסמי "הב

 . שיש לפסול שלישי בראשון רק מדרבנן

 שבדין , הכהן חפני בן שמואל רבנובשם סנהדרין שכתב במסכת  מרדכיפ ה"הוכיח דבריו עי "הב

. ומעלה אחת היא רק מדרבנן, הן מן התורה מעלות 3: מעלות זו למעלה מזו 4פסול הקרובים יש 

הרי שמצינו שגם המרדכי . היא שלישי בראשון, המרדכי כתב שהמעלה הרביעית שהיא רק מדרבנן

 . סובר כדעת הבעל הלכות גדולות שקירבה של שלישי בראשון היא רק מדרבנן

 -מדאורייתאהמעלות הפסולות  3שאם אדם קידש אישה בעדים של אחת מ, שם המרדכיעוד כתב 

כיון שאין חשש קידושין , והיא מותרת מיד להינשא, ואין היא צריכה כלל גט, אין האישה מקודשת כלל

 . י עדים פסולים מדאורייתא"ע

ועל כן היא , היא מקודשת מדרבנןהרי , אם היא נישאה בנוכחות עדים הפסולים רק מדרבנןאולם 

  .ורבינו שמחה, וההלכות גדולות, שכל טובההמרדכי כתב במפורש שכן פסקו . צריכה גט מספק

אם הוא קידש , (מוכסים, גבאים, כרועים)כתב שכל אותם עדים הפסולים מדרבנן אבל בעל העיטור 

ואין , אין היא מקודשת -אפילו אם האיש והאישה מודים בכך שהם התקדשו זה לזו, אישה בפניהם

וכיון שחכמים , א מקדש אותה על דעת חכמיםהרי הו, כיון שכל מי שמקדש אישה, היא צריכה כלל גט

חכמים מבטלים לו , ממילא מי שעבר על תקנתם, אמרו שאסור לקדש אישה בפסולי עדות מדרבנן

   . את הקידושין

פסול של שלישי בראשון הוא , יוצא לנו מפורש מדברי המרדכי שלדעת הבעל הלכות גדולות ,פ"עכ

 . ג שנפלה כאן טעות סופר"הסמוממילא לא סביר לומר כדעת , רק מדרבנן

 אח של )ששלישי בראשון , פסקו כדעת רבאם "ף והרמב"הריי הביא ש"הב: ם"ף והרמב"שיטת הרי

  .כשר להעיד -(סבו

 שהרי רבינו תם הוכיח שיש לפסול , לפי זה לכאורה יהיה קשה: ש"ף והרא"קושייה על שיטת הרי

שאמרה שבכך שמר , מרא במסכת בבא בתראשהרי כן מוכח מלשון הג, מדאורייתא בשלישי בראשון

ואז הגמרא שם אומרת שרבא , משמע שהוא בא להוציא מדעת רבא, זוטרא פסק כמר בר רב אשי

שם הוכיח שלמעשה מר זוטרא בא להוציא ' והתוס, כשר להעיד -שאף שלישי בראשון, בא להוסיף

 -ורק שלישי בשני, (ראשוןכשלישי ב)וממילא בכל מקרה העדים פסולים מדאורייתא , מכל השיטות

 . כרבי אבא, כשר

ם יבינו את דברי הגמרא כך שלשיטתם שלישי בראשון יהיה "ף והרמב"כיצד הרי, יש לשאול, ממילא

 .   כשר לעדות

 שבמקרה של שלישי בראשון , שאף רבי אבא מודה לרבא, ניתן לומר: ש"ף והרא"יישוב שיטת הרי

, כשר לעדות -בא נצרך בפירוש לומר שלא רק ששלישי בשניניתן לומר שרבי א. הרי הוא כשר לעדות
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ועל , פסול -אומר ששלישי בראשון סנהדריןבמסכת  כיון שרב, כשר לעדות -וןאלא אף שלישי בראש

   . כשר לעדות -כן נתרך כאן רבי אבא לומר שלפי דעתו אף שלישי בראשון

יהיה  -אך שלישי בראשון, כשר -שנישהוא אמר ששלישי ב, אין לדייק מדבריו של רבי אבא, לפי זה

לדייק שרבי  אין. כשר -ייתכן שרבי אבא מודה לרבא בכך שגם שלישי בראשון, כיון שכאמור, פסול

שמה , משום שייתכן מאוד לומר, פסול -אך ראשון בשלישי, כשר -אבא סבר בדווקא שרק שלישי בשני

משום שייתכן , שלישי בראשון כשרולא כתב רבותא שאפילו , כשר -שרבי אבא אמר ששלישי בשני

אך באמת , היה במקרה של שלישי בשני, שפשוט המקרה בו עסק רבי אבא ואמר שיש להכשיר שם

     .   ם"ף והרמב"כשר להעיד וכדברי הרי -גם רבי אבא סובר ששלישי בראשון

 אמוראיםוהוא מאוחר בתקופת ה, בתראכיון שידוע שרבא הוא : ם"ף והרמב"יישוב שני לשיטת הרי ,

פ שהירושלמי מוכיח שהלכה "ואע, כיון שידוע שהלכה כאחרון ביותר, ממילא יש לפסוק הלכה כמותו

  .בכל זאת אנו פוסקים תמיד הלכה כתלמוד הבבלי ולא כתלמוד הירושלמי, כרבי אבא

 דרין לא פסלה אלא השמכך שהמשנה במסכת סנ ,בדין הכרע עוד כתוב ישןה במרדכיכתב שי "הב

 . כשר מדאורייתא -משמע ששלישי בראשון, לא ותו בשני ושני בראשון שנירק 

 גדולות והלכות תם רבינושלדעת  מאחר ,ולהכשיר שלישי בראשון, בדבר להקל שאיןכתב  ג"סמה 

 סברת את כתב ש"הרא. (ג שלשיטתנו זה מדרבנן"חוץ מבה)הדבר אסור מדאורייתא  והירושלמי

  .ביניהם הכריע לאך הוא א ,עליו החולקים סברתאת ו תם רבינו

 אנו נוקטים כמותם לומר , אחת לדעת מסכימים ם"והרמב ף"שהרי כיון ,הלכה לעניןכתב ש י"הב

 . כשר מדאורייתא -ששלישי בראשון

 אסורים להעיד ביחד, פסק שאיש שנשא אישה ואיש אחר שנשא את בתה של אותה אישה הטור .

ו רב הזדמן למקום אחד כדי לקנות שם קלפים המביאה מקרה ב דריןסנהלכך הוא במסכת המקור 

אשת )=של הבן שלו מאישתו אשתו האם אדם כשר להעיד על : שאלו אותו אנשי המקום(. לכתיבה)

  ?  (חורגו

 

 : רבהשיב להם 

שהאימא וכשם , משום שדין הבעל כדין אשתו, להעיד לה פסולבני הישיבה אומרים שהוא  -בסורא. א

והרי חמיו פסול לו מדין , כך גם בעלה נידון כחמיה, יא החמות של אשת בנוה, שהוא בנו, של חורגו

 . ממילא גם בעל חורגתו פסול לו. קרוב

כך הוא , וכשם שהוא פסול להעיד לחורגו, בני הישיבה אמרו שדין האישה כבעלה -בפומבדיתא. ב

 . לאשת חורגו פסולגם 

. אלא לפי כולם הוא פסול מלהעיד לה, ולקיםאינם ח( סורא ופומבדיתא)הסביר ששני הלשונות י "הב

  . ם"וכן פסק הרמב, וכך משמע בירושלמי, בנימוקי יוסףכמו כן כתב 

 כן כתב. 'כאשתו בעל'אומרים אפילו פעמיים את הכלל של ' ראשון בראשון'פסק שבדין של  הטור 

 .ם"והרמב ש"הרא
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  בעל 'פעמיים את הדין של  אביו שרק בדין של ראשון בראשון אומריםש "הראפ "פסק עהטור

. פעמיים' בעל כאשתו'אין אומרים את הכלל של , והלאה' ראשון בשני'אך כבר ממקרה של ', כאשתו

, הרי הם מותרים להעיד זה עם זה, ואיש אחר נשא את בת הבן, במקרה שאיש נשא את האם, על כן

היא ירבה בין שני הבעלים נמצא שהק', בעל כאשתו'כיון שאם אנו לא אומרים פעמיים את הכלל של 

 . ואין כאן חשש קירבה, רחוקה

 

פעמיים את הכלל של ' ראשון בשני'שהם סוברים שאומרים בדין של  ם"ף והרמב"הרילדעת , אולם

ראשון 'ונמצא שהרי זה , כדין הבת, ודין בעל הבת, דין בעל האם כדין האםממילא ', בעל כאשתו'

 . והם פסולים להעיד זה בזה' בשני

 שלישי בראשון'שהוא , אבל לבן הנכד שלו, האב פסול להעיד לבנו הטורפ "כתב שעי "בה': 

 מכשירים: ם"ף והרמב"הרי

 .  כיון שהוא סובר שיש לפסול מדאורייתא בשלישי בראשון, פוסל :רבינו תם

 כתבה שכמו שקרובי האב פסולים להעיד זה עם  סנהדרין במסכת הגמרא: מקור לפסול קרובי האם

הגמרא לומדת שגם קרובי האם פסולים להעיד זה עם . ך קרובי האם פסולים להעיד זה עם זהכ, זה

ואם המילה לא , והרי אחד מהם מיותר', אבות', 'אבות': פ מה שמצינו שנאמר בתורה פעמיים"ע, זה

בוודאי שהתורה באה ללמד , כיון שאנו כבר יודעים שהם פסולים, נצרכת לעניין פסול קרובי האב

 . שאף קרובי האם פסולים להעיד ביחד' אבות'ו מכוח המילה אותנ

הכסף ' -כתב שבפירושו שלו י"הב. מדרבנןפסולים רק  האם שקרוביכתב בהלכות  ם"רמבהאולם 

, ם מדוע הוא כתב שפסול קרובי האם הוא רק מדרבנן"הוא יישב את דעת הרמב, ם"על הרמב 'משנה

 ולאפסולים להעיד אבות קרובי דווקא שמשמע ממנו ו, "אבות" :וכתב שכיון שפשט הכתוב אומר

ורק חכמים הם אלו שאמרו שיש , על כן משמע שפסול קרובי האם איננו מדאורייתא, אימהות קרובי

 . לפסול אותם מדרבנן

  הסביר שהרי הוא פסול לאבי אימו י "הב. הרי הוא פסול גם לאימו, פסק שבכלל קרובי האםהטור

שחורגו שהוא בן אשתו , כמו ששנינו במסכת סנהדרין ,ן הוא פסול לחורגווכמו כ ,ולבעלה של אימו

 .  הרי הוא פסול להעיד לו וגם חורגו פסול להעיד לו, מאיש אחר

 הזכיר הטור אך , כתב שהוא לא מצא במפורש מקור האומר שהרי הוא פסול להעיד לאם אימוי "הב

כיון שדינו להיות כאבי , ימו פסול להעיד לוכתב שייתכן שהטור סבר שכיון שאבי א י"הב. כן במפורש

 .  שהרי זה אותו יחס של דורות ,פסול להעידהוא אימו  םאלגבי כך הוא הדין שגם , אבא

  פסול לו' חרגו'כתב שהטעם הוא משום שמצינו שרק  י"הב. לו כשר אמו אםשל  בעלפסק שההטור ,

אותו אדם , ממילא. אינו פסול לו -רגואך בן חרגו או חתן ח, והמשנה ציינה שחרגו פסול לו בלבד

שהרי כבר אמרנו שרק חרגו פסול , וממילא הוא כשר להעיד, ביחס לבעל של אם אימו הוא בן חרגתו

 . להעיד
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 או , שהוא יפסול את אבי אבי אימו הדין הוא ',בראשון שלישי'מדאורייתא  פסלש תם רבינופ "ע, אולם

 . ע מדוע הטור לא ציין זאתכתב שהוא לא יודי "הב. את אם אם אימו

  המבררת מה המקור לכך סנהדרין לכך הוא ממסכת המקור . לזה זה פסולים אחיםכתב שהטור

מה בא ', לא ימותו אבות על בנים': ומביאה בשביל כך ברייתא הדורשת, שקרובים פסולים לעדות

בנים לא ימותו בעון אם בכדי ללמד אותנו שהאבות לא ימותו בעון הבנים וה? ללמד אותנו פסוק זה

ולפי זה לא מובן מדוע נצרך פסוק נוסף ללמד שקרובים ', איש בחטאו יומתו: "הרי כבר נאמר, האבות

 . לא ייענשו אחד בעונשי השני

היינו שאם )בא ללמד שלא ימותו האבות בעקבות עדות הבנים ' לא ימותו אבות על בנים'הפסוק אלא 

והבנים לא ימותו , (בנים לא יכול להעיד על האבות הללוכל אחד מן ה, יש שתי אבות שהם אחים

 . בעקבות עדות האבות

האומר שהאבות לא יכולים , "לא ימותו אבות על בנים: "מצאנו את הפסוק: מבררת ואומרתהגמרא 

וכמו כן מצאנו שהבנים לא יכולים להעיד על אביהם ועל אחי , להעיד על בניהם ועל בני אחיהם

שהרי , לא יכולים להעיד זה על זה( שהם אחים)קל וחומר שהאבות בעצמם  ומכאן נלמד, אביהם

 . וכל שכן שהם בעצמם לא יוכלו להעיד זה על זה, הבנים נפסלו להעיד עליהם מכוחם

אומרת הגמרא שאם נאמר שרק ? מניין לנו שהבנים של אותם אבות פסולים מלהעיד זה על זה אולם

היה התורה , אך הבנים בעצמם לא פסולים להעיד זה על זה, האבות פסולים להעיד על בן אחיהם

שהאבות פסולים להעיד על כך שתהיה משמעות הכתוב , בלשון יחיד' לא יומתו אבות על בן': כותבת

משמע שאף הבנים פסולים מלהעיד ', בנים'ומכך שהתורה נקטה לשון רבים של , והבן עליהם, הבן

 . זה על זה

הגמרא . מקור לכך שקרובים אינם יכולים להצטרף לכת עדות אחתומבררת מה הממשיכה הגמרא 

: מכך שכתוב בתורה, מצאנו מקור לכך שהבנים שהם קרובים פסולים להעיד זה על זה: אומרת

 ? אך מניין לנו ששני קרובים יהיו פסולים להעיד על אדם אחר שהוא לא קרוב שלהם, "בנים"

היה על התורה לומר בהמשך , רים להעיד על אדם אחראם היינו אומרים שקרובים כש: עונה הגמרא

והם לא יומתו : שנאמר או, ומדוע היא נקטה בלשון רבים, בלשון יחיד, "ובן לא יומת על אבות: "הפסוק

  '?הם'ולא יכולנו להסתפק במילת רמז של ' בנים'ומדוע נקטנו במפורש שוב את המילה , על אבות

אפילו , אינם כשרים להצטרף לכת אחת, דין שאר קרוביםוהוא ה, שהבנים, לומראלא על כרחך 

 .  לעדות על אדם שאינו קרוב שלהם

אך קרובי האם מניין לנו שהם , מצאנו מקור לכך שקרובי האב פסולים להעיד: עוד מבררת הגמרא

 ? פסולים  להעיד

למדנו , ומילה אחת מיותרת היא', אבות'מכך שהתורה נקטה פעמיים את המילה : משיבה הגמרא

 . שגם קרובי האם פסולים להעיד
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מצאנו : מה המקור לכך שקרובים פסולים להעיד אף כשהם מעידים לזכות: הגמרא עתה מבררת

אך מניין , .."לא יומתו"שהרי על זה מדבר הפסוק של , מקור לכך שהקרובים פסולים להעיד לחובה

 ? לנו שהקרובים פסולים אף להעיד לזכות

אנו למדים שאף אם עדותם של הקרובים , "יומתו"התורה אמרה פעמיים ששמכך : אומרת הגמרא

 .  הרי הם פסולים להעיד לה, היא לזכות

? מניין לנו שקרובים פסולים להעיד לא רק בדיני נפשות אלא גם בדיני ממונות: שואלת הגמרא

ומר כל, משמע שמשפט השוה לכם', משפט אחד יהיה לכם': מכך שהתורה אומרת: אומרת הגמרא

שכמו שהם פסולים , שמשפטי התורה יהיו שווים בין בדיני נפשות ובין בדיני ממונות הקרובים פסולים

 . כך הם גם פסולים בדיני ממונות, בדיני נפשות

  על אף שהוא דודו דרך האם, פסול לו -פסק שדודו של אדםהטור . 

  הוא במשנה במסכת לכך המקור . פסול לאח השני ולבן האח, פסק שהחתן של אח אחדהטור

 . יש גם את החתנים שלהם, בכלל הקרובים הפסוליםסנהדרין האומרת ש

ועבור הבן של ', חתן אחיו'הדין הוא שעבור שמעון הוא , ולראובן יש חתן, ראובן ושמעון הם אחיםאם 

  . 'החתן של אחי אביו'שמעון הוא פסול משום 

 

 ש "כאשר לרא. 'בעל כאשתו'ים את הכלל של הביא שישנה מחלוקת האם אומרים פעמיהטור  (א) ד

 . ועל כן שניים שנשואים לשתי בנות אחיות או לשתי בנות אחים כשרים להעיד זה בזה, אין אומרים כן

בלבד פסול להעיד לו ( בן אשתו מבעל אחר)האומרת שחורגו  סנהדריןלכך הוא במסכת המקור 

 . והי דעתו של רבי יהודהוז, כשרים להעיד לו -אך בן וחתן חורגו, וחורגו לו

הגמרא מסיקה  .אך חתנו ובנו כשרים, נפסל לעדות( הבעל של אחות אשתו)רק גיסו : רבי יוסי אומר

לחלוק ולומר  יוסי' רובא , אבל גיסו הוא ובנו וחתנו נפסלים, אך לא בנו וחתנו, לומר שרק חורגו נפסל

 .    ניהם של הגיס והחורגולא נפסלים החתנים וב, שגיסו בלבד וחורגו בלבד נפסלים

 . יוסי' רב יהודה בשם שמואל פסק כר

 גיסו'הסתפק מיהו י "הב' : 

שהרי הבן פסול , לא מובן מה החידוש בכך שגיסו פסול לו, אם נאמר שגיסו זה האח של אשתו. א

ם וממילא שניהם פסולי, וממילא הוא פסול לו מדין קורבה, הוא הבעל של אחות אביו' הבעל'כי , לבעל

 . זה לזה
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שהרי כבר ידוע ', גיסו'גם כן לא מובן למה נצרך איסור , אם נאמר שגיסו זה בעלים של שתי אחיות. ב

 . שאסור לו כבר מדין קורבה, הגיס שלו אסור לו מצד שהוא הבעל של אחות אימו, לנו שעבור כל בן

 

  אלא הוא , ה של גיס פסולה לולא בגלל עצם זה שקירב, שבן גיסו פסול לו' י והתוס"רשעל כן תירצו

 :הנפקא מינה בדבר. פסול לו רק משום שהוא בעל אחות אימו

 (ואין אנו נוקטים כך) גם חתן הגיס יהיה אסור -אם הוא אסור מצד איסור גיסו. א

שהפסול , וכך אנו מבינים, חתן הגיס לא יהיה אסור לו -אם הוא אסור מצד קירבת בעל אחות האם. ב

  .מותר -ועל כן ממילא רק חורגו אסור אך חתנו, ה לבעל אחות האםהוא משום הקירב

שאז יש לבעלים דין כמו )' בעל כאשתו'י הכלל של "שקירבת שניהם ע, מצד עצם הקירבה של הגיס

היה הבעל של  בן הגיסאילולא ש, לא היינו פוסלים בשני הצדדים להיאסר בבן הגיס( לדין האחיות

  . ש"הראכן כתב ו ,אחות אימו

 

 ממילא אם בעל , שרק הגיס פסול ולא בנו או חתנו, שכיון שנפסקה הלכה כרבי יוסי, עוד כתבש "הרא

כיון שכאמור רק החורג , הרי הם כשרים להעיד זה בזה, לאהוהשני לדינה בת , אחד היה נשוי לרחל

 . אך לא הבעל של חורגתו, פסול לו

 

  אין אנו אומרים , או שתי בנות אחיות, ת אחיםשאם שניים היו נשואים לשתי בנו ש"הראעוד כתב

כגון שני בעלים שנשואים ', ראשון בראשון'אלא רק בדין של ', בעל כאשתו'פעמיים את הכלל של 

 . 'בעל כאשתו'לשתי אחיות שאז אנו כן אומרים פעמיים את הכלל של 

בעל 'יים את הכלל של אנו אומרים פעמ אין -'ראשון בשני'או אפילו ', שני בשני'במקרה של , אולם

רק פעמיים לא אומרים חוץ ', בעל כאשתו'פעם אחת אנו כן אומרים את הכלל של , עם זאת. 'כאשתו

 . ל"וכנ' בעל כאשתו'מן המקרה של 

כיון שזו כבר קירבה  ,אך אשת חורגו מותרת, פסול -שלישי בראשון, במסכת סנהדרין הירושלמיפ "ע

ש "והרא, בכדי שכך נפסול אף את אשת חורגו' אישה כבעלה' וממילא לא אומרים שם, רחוקה מאוד

 . כתב שכן עיקר

 השיו שדווקא בן גיסו וחתן גיסו מאהיינ, מה שרבי יוסי אמר שגיסו לבדו פסול לוף "הריאמנם לדעת 

 . פסולים לו -אך הבן והחתן שיש לו מגיסו מאחות אשתו, אינם פסולים לו -אחרת
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 שפסולים )שמחלק בין הבנים שיש לגיסו מאחות אשתו , ף"שהביא הריכתב שלפי הירושלמי ש "הרא

שלדעתו אף בבן וחתן שיש , ייתכן שחולק על התלמוד הבבלי, (שכשרים לו)או מאישה אחרת ( לו

 . ורק גיסו פסול לו, כשרים לו -לגיסו מאחות אשתו

  כיון ) 'שני בראשון'ב" בעל כאשתו"בתשובה שלא אומרים פעמיים את הכלל של ש "הראכמו כן כתב

. 'בעל כאשתו'אומרים פעמיים את הכלל של ' ראשון בראשון'אלא רק ב, (שזו קירבה רחוקה מידי

אלא , שאחי חמיו וחתנו פסולים לבעל האישהלא שנינו , הדבר מוכח מכך שבגמרא במסכת סנהדרין

ראשון 'מקרה שאינו ב' בעל כאשתו'דהיינו שאנו אומרים רק פעם אחת את הכלל של . רק בן אחי חמיו

 . ולא פעמיים' בראשון

 

כיון שאשתו של החתן היא , אך חתנו אינו פסול לו, הגמרא שם פסקה שרק גיסו פסול לו, כמו כן

ועל כן ממילא אין לבעל , רק פעם אחת' בעל כאשתו'הרי שאומרים את הכלל של ', שני בראשון'עבורו 

 .  'שני בראשון'וממילא הרי זה כ, האישה הוא כשני ויוצא שבת חמיו היא כראשון ובעל, דין כאשתו

 ף"היא הכרעה מוכרחת ובוודאי שאין הלכה כרי, ף"כתב שההכרעה שהכריעו של כדעת הריש "הרא .

בשני בראשון ' בעל כאשתו'כן דנו כל חכמי שאכנז וצרפת שלא אומרים פעמיים את הכלל של כמו 

אלא רק ', בעל כאשתו'ם פעמיים את הכלל של שאין אנו אומריהתוספות כמו כן כתבו . והלאה

 . 'ראשון בראשון'במקרה של 

 שבמקרה של שני בעלים שנשאו שתי בנות  סוברף "שכתב שהרי הטורכתב שיש לתמוה על י "הב

זאת . 'בעל כאשתו'כלומר שאומרים פעמיים את הכלל של , הרי הם פסולים להעיד זה בזה, של אחים

שהוא אמר שרק חתן גיס מאישה )ף פסל במקרה של חתן הגיס "שעל אף שמצינו שהרי, משום

ף יפסול אף "אך אין ללמוד מכך שהרי, (פסולה לו -אך חתן גיס מאחות אשתו, אחרת לא פוסל

 . 'בעל כאשתו'במקרה שנאמר פעמיים 

כי זה ' בעל כאשתו'ועל כן אומרים פעמיים  ,וחתן הגיס הוא שני, זאת משום שהרי הבעל הוא ראשון

, 'בעל כאשתו'לא נאמר  (כשני בעלים שנשאו שתי בנות של אחים) אך בשני בשני', ני בראשוןש'

  . וממילא הם יהיו כשרים להעיד זה בזה
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 בקירבה של  זול זוקרובות  שהן נשים שתי כלש שכתב ם"הרמב כתב שכמו כן היא דעת ש"הרא 

' בעל כאשתו'כיון שלא אומרים פעמים את הכלל של ) לזה זה מעידים בעליהןש הדיו הוא', בשני שני'

 ואיש שני אשה איש אחד שלקח כגון ',בראשון ראשון'יחס של  היה אם אבל ,('שני בשני'במקרה של 

אנו אומרים פעמיים את הכלל של ' ראשון בראשון'כיון שביחס של , לזה זה מעידים הם אין -בתהאת 

 . ים להעידוממילא הם פסול', בעל כאשתו'

כיון שאנו אומרים פעמיים את הכלל , פסולים זה לזה -שבעלים של שתי אחיותש "כמו כן כתב הרא

שהרי בעל ) אדם לא יעיד לבן של אחות אשתו, לכן. 'ראשון בראשון'וממילא הרי הם ' בעל כאשתו'של 

 אחות אשתו או לבעל של בת (וממילא הרי הוא ביחס של ראשון בראשון לבן אחות אשתו, כאשתו

, וממילא בין האיש דינו כאשתו ובין הבעל של בת אחות האישה דינו כאישה, שהרי בעל כאשתו)

שיש לו , אבל הוא יכול להעיד לבן של בעל אחות אשתו, (וממילא שוב יש כאן דין של ראשון בראשון

רים פעמיים את וממילא אין אנו אומ, כיון שזה כבר דין של שני בראשון)  את הבן הזה מאישה אחרת

 . ('בעל כאשתו'הכלל של 

  

כיון , פסול לו -שחתן גיסו שבא מכוח אחות אשתו בירושלמיש הוא משום ששנינו "טעמו של הרא

כיון שאנו אומרים , ובכל זאת הרי חתן גיסו פסול', ראשון בשני'שהבת של אחות אשתו היא עבורו 

ממילא אנו שומעים שדווקא בראשון . 'בשני ראשון'במקרה של ' בעל כאשתו'פעמיים את הכלל של 

וממילא הרי הם , אין אומרים כן -'שני בשני'אך במקרה של , בשני אומרים פעמיים שבעל כאשתו

    . כשרים להעיד זה בזה

 האם פוסלים אף במקום שיש ( פ הגהות פרישה ודרישה בבית יוסף"ע) מתחילה הסתפקנו בגמרא

הרי  -אך במקום שלא נאמר כן במפורש, 'ראשון בראשון'ומדובר ב 'בעל כאשתו'פעמיים את הכלל של 

' בעל כאשתו'שאומרים פעמיים את הכלל של )ף רבו "ם סובר כשיטת הרי"משמע שהרמב. זה כשר

 (. בראשון בשני

 שנכתב בעדים שכתב שאם יצא שטר חוב  א"הרשב בתשובתכתב שהוא מצא סיוע לדבריו י "הב

 פסול זה ששטר הלווה וטען( אחיו שמעון בתל נשוי והשני ראובן בתל ינשואחד )שהם גיסים זה לזה 

 . להעיד כשרים גיסים שניכי  ,הוא כשרששטר זה  טוען והמלוה. פסולים בעדים חתום שהוא לפי

', בעל כאשתו'כיוון שניתן לומר במקרה שכזה פעמיים את הכלל של , א ענה ששטר זה כשר"והרשב

בעל 'אומרים פעמיים את הכלל של  איןכל מה שאמרנו ש, ן הנשים שלהןכיון שאין קשר של ערווה בי

כגון שאישה אחת היא האם , זה רק במקרה שהנשים קרובות זו לזו בקשר של ערווה', כאשתו

 . או בבעלים של שתי אחיות, והשנייה היא הבת

רק בעל  אלא, אינם פסולים לו -בנות דודושהבעלים של ף בתשובה "הריא כתב שכן כתב "הרשב

   . 'בעל כאשתו'כיון שאנו אומרים כאן פעמיים את הכלל של , האם פסול להעיד עם בעל הבת
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והבעלים של האחיות גם כן פסולים אחד , זאת משום שבעל האם פסול להעיד על חורגו ועל חורגתו

 -ץ מגיסואולם שאר הקרובים חו, ('בעל כאשתו'כיון שאומרים בכל אחד מהם את הכלל של )על השני 

הריף הביא . כמו שהזכירה אותם, ההלכה הייתה מזכירה אותם, משום שאם גם הם פסולים, כשרים

 .  אלא רק במקרים שציינו, פעמיים' בעל כאשתו'שלא אומרים את הדין של , בעל המאורשכן כתב 

 

 וכל  ,חתנים לו שאין כלומר ,פסול לו לבדו גיסושרק  אומר יוסי רביכתב ש( ן"מיוחס לרמב)א "הרשב

 הסכימו לזהו ,מבת הגיס הרי הוא כשר להעיד להם הסכימו לכך שאפילו אם יש לו חתניםהגדולים 

שהוא כשר  בחתנים מודה שהוא באמת נראה ף"הרי ואף ,המאור ובעל ד"והראב י"ורש האי רבינו

  .לגבי בן הגיס וסובר שהוא פסול לו חולק שהוא פי על אף, להם

 שהרי הוא  בחתנים מודה ף"שהרי( ן"מיוחס לרמב)א "הרשב שכתב מה על לתמוה ישכתב שי "הב

ומשמע ששניהם פסולים  לבנים חתנים משוה לדבריו ראיה הביא שממנו הירושלמי שהרי, כשר להם

 . לו

 אך את , פסל -ורבינו תםהכשיר  -ף"הרי: הביא מחלוקת בדין שלישי בראשון הטור (א) ג, (ב) ב

 . בר קירבה רחוקהכיון שהוא כ, אשתו הכשיר

 : י הסביר"הב

בן הנכד ) אפילו אם מדובר בבן הנכד של הסבא רבה עצמו, מדין שלישי בראשון, מכשיר -ף"שהרי

 (של ראובן

 (הבן של ראובן בנכד של שמעון)אפילו אם מדובר בנכד של אח של אביו , פוסל -ורבינו תם

 

 בעל'ים אפילו פעם אחת את הדין של לא אומר 'בראשון שלישי'כתב שבקורבה של  בתשובה ש"הרא 

 . 'כאשתו
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כלומר שפנחס , פנחס בן אלעזר בן אהרון) פנחס באשת שיעיד מהו משההאומר ש ירושלמיהפ "ע

במסכת בבא ' התוס. לכתחלה מותראמר שהדבר  יוחנן רביו ,(הוא נכד של סב שהוא אח למשה

אך באשת פנחס הוא יכול , ראשוןפ בפנחס לא היה לו להעיד כיון שהוא שלישי ב"בתרא כתב שעכ

ועל כן ' בעל כאשתו'ממילא מצינו שלא אומרים כאן את הכלל של , כיון שזו כבר קירבה רחוקה, להעיד

   . וממילא משה לא פסול לעדות עליה, כפנחסאשת פנחס לא נידונה 

 

 י "הב. ההוא גם פסול להעיד לבעל, פסק שכל אישה שהוא פסול להעיד לההטור  ה, (ב) ד, (ב) ג

  .ועל כן דין האישה כדין בעלה', כאשתו בעל'הסביר שזה משום הכלל ש

כתב שהטור סמך במשפט זה על מה שכתב בסמוך שישנה מחלוקת מתי אומרים את הדין של י "הב

 בשני בשני  -אף ם"פ הרמב"וע, בראשון בשני -ש"פ הרא"ע: 'בעל כאשתו'

ועיין )שה שפסול להעיד לה פסול להעיד לבעלה שכל א לא שייך לומר כלל זה, שלפיו כתבי "הב

 . 245(בהערה

 הפוסקים בין חילוק שיש משום ,בתו ובעל בנו אשתאת  אלו כלליםב הזכיר לאטור שההעיר י "הב

 -הפוסקיםולשאר  פסול -תם לרבינוש ,האם אומרים בהם כל אישה שפסול לה פסול להעיד לבעלה

 . כשר

 דבר זה . הרי הוא יכול להעיד לשאר קרוביו של האיש, אישהפסק שאף אם הוא פסול להעיד ל הטור

ומכאן משמע שאף שהוא , להעיד באחי האח דריןסנהמסכת שרב חסדא התיר ב, נלמד מאחי האח

מחמת שאין קירבה משפחתית , הרי הוא יכול להעיד בשאר קרוביו של האיש, פסול להעיד באישה

 . כמו שאין בין אחי האח, ישירה ביניהם

  לכך הוא  המקור. פסק שאדם פסול להעיד לבעל אחותו ולשאר הקרובים שיש לו מאותה אישההטור

 אביו אחות ובעל אחותו בעל" :במסכת סנהדרין המונה את הקרובים הפסולים להעיד זה בזה במשנה

 ". וחתניהם ובניהן הן אמו ובעל אמו אחות ובעל

 י העיר "הב. אמו בעלשבאים מצד , ובתו ,בנו ,חתןפסק שאדם פסול להעיד על ההטור הסביר שי "הב

משום שבנו ובתו מבעל אימו הם , הטעם הוא .אמו בעלשל  בתו ובן בנו לבן פסולשאדם  שכן כלש

ושנתה , וממילא זה נכלל במה שהמשנה שנתה שאותם קרובים פסולים להעיד זה בזה, בעצם אחיו

 .  שם במשנה את כל שאר הקרובים הפסולים

 מ הרי הוא "אך מ, הוא גם פסול להעיד על בעלה, ם הוא פסול להעיד על האישהפסק שאף שא הטור

 . ולא מאימו, אם הם באו מאישה אחרת, מותר להעיד על בניו וחתניו של הבעל

דהיינו שהרי הוא מותר להעיד על בניו וחתניו של , הסביר שעניין זה נסוב על כל מה ששנו לעיל י"הב

ולא מאחותו או , בתנאי שהם באו מאישה אחרת, בעל אחות אימוובעל אחות אביו ו, בעל אחותו

 . מאימו וכדומה

                                                           
245

, כלל זה שכלל הטור הוא באישה שפסול לה בגלל קירבה עצמית"ו כתב ש"ק כ"ס, ג"מ ל"חו בראש יוסףאמנם  

ל באשה שפסול לה מחמת אשתו בזה לא מיירי כאן אב, דאז לעולם אינו אלא חד בעל כאשתו, בלי קשר לנישואין

 "הטור
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כיון , כך גם פה, ו שאחי האח מותרים להעיד זה בזהוכמ, הסביר שדין זה נלמד מדין אחי האחי "הב

 .    הרי הם מותרים להעיד זה בזה, שהבנים והחתנים באו מאישה אחרת

חלוקת רבי יהודה ורבי יוסי במקרה שהבנים והחתנים הם שמעמיד את מ הירושלמי דברי לפי אפילו

 : במשנה' גיסו'דהיינו שעל מה ששנינו , מאישה אחרת

 , כאלו ששונים שיש לאותו גיס בנים וחתנים מאחות אישתו וממילא גם הם פסולים יש

ינם כאלו ששונים שאין לאותו גיס בנים וחתנים מאחות אשתו אלא הם מאישה אחרת ועל כן הם א ויש

 . פסולים

 . אך הבנים והחתנים אינם פסולים, שרק גיסו פסול, בכל זאת הרי ידוע שהלכה כרבי יוסי

  הרי הוא פסול להם, פסק שאותם בנים וחתנים שיש לו ממנההטור . 

אלא היה לו לכתוב פשוט , כתב שלא היה לו לכתוב כאן שהם פסולים כיון שהם באו ממנהי "הב

, זה רק אם הם באו מכוח נשים שהן קרובות שלו, נו שהקרובים פסוליםבסוף דבריו שכל מה שאמר

 . אינם פסולים -אבל בנים וחתנים שהגיעו מנשים אחרות

  הסביר שהטעם הוא י "הב. הוא גם פסול להעיד לאשתו, פסק שכל איש שהוא פסול להעיד לוהטור

 . סל בעדותפיוממילא יש לה אותו דין לה, "כבעלה אשה"משום ששנינו בסנהדרין ש

  אך הרי הוא מותר , הוא גם פסול להעיד באישה, פסק שאמנם אם הוא פסול להעיד בבעלהטור

כיון , שכמו שהם יכולים להעיד זה בזה, ועניין זה נלמד מאחי האח, להעיד בשאר קרוביה של האישה

שייכים  וביה כיון שהם לאכך גם פה הרי הוא יכול להעיד בשאר קר, שאין להם קשר של אותה האם

 . לפסול זה

  הרי הוא פסול לאשת אחיו ממנוגם וממילא , פסק שכל מי שפסול לאיש פסול גם לאישההטור 

 :הקרובים הם אלו': האומרת סנהדריןבמסכת  במשנהלכך הוא  המקור. ולשאר הקרובים שציין שם

 . 'וחתניהם ובניהם הם אמו ואחי אביו ואחי אחיו

 כבעלה דאשה משום. ולכלתו אביו ולאשת ש"ומ: 

  כמו . הרי הוא גם פסול בכלת בנו ובבתו של אותו האיש, פסק שאם אדם פסול להעיד לאדםהטור

 . כך הוא גם פסול בבעליהן, שהוא פסול בבת בנו ובבת בתו של אותו האיש

כך גם הוא פסל בכלת בן בנו וכלת בן בתו וכלת בת , שפסל אף בבן בן בנו רבינו תםשלפי דעת אף 

והרי יש ראשונים שמתירים , לא כתב אלא רק מה שהוא פסול לכולי עלמא הטור, בת בתו בנו וכלת

  .בבן בן בנו וכדומה
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  כתב שניתן להסביר עניין י "הב. הוא פסול גם לכלת בנו ובתו, פסק שלמי שהוא פסול להעיד לוהטור

, משמע לפי זה. לפ מה שכתב הטור בסמוך גם לאשת אביו וכלתו של אותו אדם הרי הוא פסו"זה ע

אלא אפילו כלת בנו ובתו של , (אלא מאישה אחרת)שלא רק שהוא פסול לכלתו של אביו שלא מאימו 

כתב שפירוש זה י "הב. הרי הוא פסול להם -דהיינו שזה הכלה של אח ואחות שלו שלא מאימו, אביו

 אמו לבעלגם שהרי הוא פסול , בפסקה הקודמת הטורמשום שזה דומה למה שכתב , נכון בעיניו

 . של אותו אדם שהוא פסול לו ובתו בנו לחתן ואפילו וחתנו

 כשר לבעל -אבל מי שפסול לאישה, גם פסול לאישה -שמי שקרוב לבעל א"ריבכתב בשם  המרדכי .

  :הטעם הוא

 מה' אבל ',בעלה קנה -אשה שקנתה מה'כל מקום בתלמוד אנו אומרים את הכלל שבמשום ש. א

  .'אשתו נתהק לאהרי  -בעל שקנה

שהרי הגמרא . אך לא משמע מן הכתוב שבעל כאישה, משמע מן הכתוב שאשה כבעלה, כמו כן. ב

והגמרא דורשת , "ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דודתך היא: "הביאה את הפסוק

ועל כן היא , אלא לומר לך שאישה כבעלה, ומדוע נכתב שהיא דודתו, שהרי זה דודו ולא דודותו

 .  כדודתו ממש

 אשה' :היו אומרים בפומבדיתאו ',כאשתו בעל': היו אומרים בסוראמה שהגמרא בסנהדרין אמרה ש

של  אך אנו נוקטים כאותה לישנא, הרי הם סוברים ששתי הלישנות הללו חולקות זו על זו', כבעלה

 ."אישה כבעלה"האומרת ש פומבדיתא

לעיל שהפוסקים סברו שהלישנות לא חולקות זו על וכבר הביא , 246אין דעת הפוסקים כןש כתב י"הב

 . (עיין בהערה)אלא יש הבעל כאשתו והאישה כבעלה , זו

  לו פסולים -וחתנו בנו ובן ובנו חמיושהטור פסק . 

כיון שנקוט בידינו . 'לכך הוא במשנה במסכת סנהדרין המונה בכלל הקרובים גם את חמיו וכו המקור

שהרי אשתו  'ראשון בראשון'והרי הוא , נחשב עבורו כאילו הוא אחיו ממילא בן חמיו', בעל כאשתו'ש

שהרי , כמו כן הוא הדין לגבי בת חמיו. 'ראשון בראשון'והרי דין האחים כדין , היא אחותו של בן חמיו

 . כיון שהבעל כאשתו', ראשון בראשון'שדינה עבורו כ, היא אחותה של אשתו

  . ובן בנו של חמיו הוא דור שני, שהרי הוא ראשון', בראשון שני'הרי הוא כ, בן בנו של חמיועבור 

, נמצא שהרי הוא גם פסול לחתן חמיו, שאנו אומרים אותו פעמיים' בעל כאשתו'מכוח הכלל של 

בעל 'וגם דינו כדין אשתו מכוח ', בעל כאשתו'שהרי אז יוצא שחתן חמיו הוא כדין בת חמיו מכוח 

  . ן בראשוןולפיכך הדין הוא כראשו', כאשתו
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 כי. נכונים דבריו מ"מ כי, בזה ו"הקאר על להקשות אין: "וכתב, י"התייחס לדברי הב( ו,צה) א"ת הרמ"שוב 

 שקנתה מה מטעם אמרינן כבעלה האשה, בשני שני או בראשון שני לענין פליגי בגמרא הלשונות א"ריב לפירוש

 פירשו ומדלא, לפרש כ"ג פוסקים לשאר ל"והו בדבריהם גדולה נפקותא כ"וא. אמרינן לא היפךול בעלה קנה אשה

  . "כן הפוסקים דעת ואין כתב ולזה הכי ל"ס דלא מ"ש

 כתב וכן חדא אמר ומר חדא אמר מר אלא פליגי לא לישני תרי והני: "כתב לעיל בסימן שלנובית יוסף נזכיר מה שה

 ודעת( ו"ה עדות) ג"בפי ם"הרמב פסק וכן( ו"ה ג"פ סנהדרין) בירושלמי משמע והכי( וןראש דיבור: ו) יוסף נמוקי

 "זה בסימן לקמן יתבאר בזה המרדכי
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, ולכן הוא כשר לבעלה, שהרי הוא דור ראשון והיא דור שני, אולם לבת בן חמיו הרי הוא ראשון בשני

אולם כל זאת . ועל כן זו קירבה רחוקה, 'בעל כאשתו'כיון שלא אומרים כאן פעמיים את הכלל של 

לפי דעתם אומרים כי , וכן לחתן בן חמיו, הרי זה פסולף "ם והרי"הרמבאך לדעת , ש"הראלדעת 

 .'ראשון בשני'אף ב', בעל כאשתו'פעמיים את הכלל של 

 . כשר -אך חתן בן חמיו, שרק חתן חמיו פסול, ש"סתם כדעת הרא הטור, עם זאת

 

  על אף שהוא פסול לאשתו, פסק שאבי חמיו כשר לוהטור . 

 

בעל 'ת את הכלל של ואנו אומרים פעם אח', ראשון בשני'הוא עבורו  אבי חמיוהקשה שהרי י "הב

 .  פסול ואם כן לא מובן כיצד הטור כתב שאבי חמיו כשר לו' ראשון בשני'ולכולי עלמא ', כאשתו

 שלישי' שפוסל תם רבינו דעתפי ל לאשתו פסול שהוא פי על אף ,לו כשר חמיו אבי אחי, עם זאת

כיון שאחי ', ל כאשתובע'בכל זאת אין אנו אומרים כאן אפילו לא פעם אחת את הכלל של  ',בראשון

כיון שהיא , פנחס לאשת להעיד מותר משהש בירושלמיוכמו שמצינו . אבי חמיו רחוק ממנו מידי

 . ואין זו קירבה הפוסלת, רחוקה ממנו מידי

 פסול שהוא פי על אף ,לו כשר -חמיו אחי חתן: "היא בטורשהגירסא הנכונה , כמו כן ניתן לומר

 שהם אחים בנות שתיל נשואיםהרי זה כדין של שניים ה 'חמיו אחי חתן' לגבימשום ש ,"לאשתו

 ראובן שחתן בסמוך שנתבאר כמו ,(כל בעל פסול לאשת השני) לאשתו פסולאך הוא , זה לזה כשרים

 . שמעון לבן פסול

 

  שהביאה  סנהדריןלכך הוא ממסכת  שהמקורהביא י "הב. פסולים לו -פסק שאחי חמיו ובנוהטור

אחי : הוא הסתפק האם כשרים להעיד לו, וא הוא הזדמן לבית מדרשו של עולאכאשר ה, שרב אשי

י ואחכבר שנינו במשנה שאחיו ואחי אביו : אמר לו עולא. וכמו כן בן אחי חמיו וכן בן אחות חמיו, חמיו

ממילא שבכל מי , כך הוא פסול להם, וכשם שהם פסולים לו, הם ובניהם וחתניהם פסולים לו, אימו

 . בו שגם הם פסולים לופקנו שהסת
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  כתב י "הב. אינם פסולים לו -וכמו כן החתן של אחי חמיו, פסק שהחתן של בן אחות חמותוהטור

', בשני שני'הרי הם בגדר של , כמו כן. שהם פסולים במשנה הוזכר לא שהרי, שדין זה פשוט הוא

שסובר  הטורפ "ע ף"הרי וזה שלא כדעת, "בעל כאשתו"וממילא אין לומר כאן פעמיים את הכלל של 

 . שאומרים כן

 

  אך חתניהם אינם פסולים לו, פסולים לו חמותו אחות ובן חמותו אחי ובן חמותו פסק שאחיהטור. 

 לא חמותי אחי :נחמן רב אמר :האומרתסנהדרין לכך הוא מן הגמרא במסכת המקור שהביא י "הב

: והגמרא מביאה שכך שנינו במשנה ,לי יעיד לא חמותי אחות בן ,לי יעיד לא חמותי אחי בן ,לי יעיד

 . וחתניהם ובניהם הן אמו אחות ובעל אביו אחות ובעל אחותו בעל

וממילא מי שרב נחמן , לימודים אלואנו למדים ', חתניהם'פירש שמכך ששנינו במשנה את י "רש

 . פסולים הם -שנה

 

  הוזכר לא שהרי, שעניין זה פשוט כתבי "הב. אינם פסולים' פסק שהחתנים של אחי חמותו וכוהטור 

 ולא שייך לומר כאן פעמיים את הכלל של  'בשני שני'הרי הוא בגדר של , כמו כן .שהם פסולים במשנה

משמיע לנו  נחמן רבכתב ש יוסף נמוקיה. פ הטור שסובר שכן אומרים"ף ע"חוץ מן הרי 'כאשתו בעל'

 . ןלחת פסול חמות אחי כך ,החמות לאחי פסול שהחתן כשםש

 

  כמו ששנינו במפורש במשנה בסנהדרין, תנוחולא בנו ו, פסק שחורגו לבד פסול לוהטור . 

 לכך הוא באמרתו של רב שהמקור כתב י "הב. פסק שאבי החתן ואבי הכלה מעידים זה לזה הטור ו

י "ולא נעשו ע, שאבי החתן ואבי הכלה יכולים להעיד זה על זהשאמר , חסדא במסכת סנהדרין

יש )ואין הם דומים זה לזה אלא כמו כיסוי החבית שאינו דומה לחבית , ן כקרובים זה לזההנישואי

 (.פ דבוק מעט על פי החבית"בכך שהכיסוי עכ, ויש אומרים שדומה רק קצת, אומרים שלא דומה כלל
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 אחים של אח משותף יכולים להעיד זה לזה, כלומר. פסק שאחי האח כשרים להעיד זה בזההטור  ז .

 ושמו אחרת מאישה בן לראובן עוד והיה ,ימין את לו והיא ילדה את רחל נשא ראובן אם: הלדוגמ

וימין , שהרי נמואל בא מן האישה האחרת, אך לא מן האם)האב  מן ימין אח של ונמואל הוא ,נמואל

הוא אח  ואוהד ,אוהד את לשמעון וילדה ,והלכה רחל ונישאה לשמעון ,ראובן כ מת"ואח ,(נולד מרחל

ואוהד  הדין הוא שנמואל(. כי אוהד בא משמעון ונמואל בא מראובן, אך לא מן האב)האם  מן ימין לש

 . לשניהם אח הוא שימין פי על אף ,לזה להעיד זה כשרים -(ימין)שהם אחים של האח המשותף 

 

אף שרבי ירמיה פסל את . מרב חסדא שהכשיר להעיד באחי האחכתב שהמקור לכך הוא גם כן י "הב

 הפוסקים פסקו כדעת רב חסדאבכל זאת , וממילא הוא חולק על דעתו של רב חסדא, חי האחא

 . אחי האחבשניתן להעיד 

 לארוסתו אך כשר להעיד לשאר קרוביה של ארוסתו עד שהוא  להעיד פסול הארוספסק שהטור  ט

  .יישא אותה

כיון שכל עוד שהם לא  ,שאמר שארוס כשר להעיד לארוסתו חנה בר בר רבהלכך הוא בדברי המקור 

אך , הארוס כשר להעיד לארוסתו רק להוציא ממנה דבר: אמר רבינא. אין הם קרובים זה לזה, נישאו

וייתכן שהוא רוצה , משום שהוא נגוע בדבר, ואף שהוא לא קרוב שלה, אין הוא רשאי, להכניס לה

מה 'מדין ש, ותו חפץכדי שכשהוא יישא אותה הוא יזכה בא, להעיד לה כך שייכנס דבר לרשותה

 . 'קנה בעלה -שקנתה אישה

אלא בין להכניס לרשותה של , לא היא: ואומרת, את דברי רבה בר בר חנה דוחהלמסקנה הגמרא 

 . כיון שהם קרובים זה לזה, אין הארוס נאמן להעיד על הארוסה, הארוסה ובין להוציא ממנה

 עד ,לקרוביההארוס כשר להעיד  אך, כתב שאף שהסקנו שהארוס פסול להעיד לארוסה ש"הרא 

  .שהוא יישא אותה

 של  בנהל או ,של ארוסתו אחותה בעלל כגון ,ארוסתו לקרובי העידשאם הארוס כתב  ם"הרמב

 עד ,את עדותו פוסלים אין -(שהם קרובי משפחה שלה) בהם וכיוצא ,של ארוסתו בתהל או ,ארוסתו

  .ההוא יישא אותש

וממילא הוא לא כשיר להעיד , כיון שהוא אוהב אותה, תו מאודקרובה דעלגביה הוא משום שהטעם 

 . הוא כשר להעיד עליהם, כ"כיון שהוא עדיין לא קשור אליהם כ, שאר קרוביהאולם לגבי . עליה

 האם ניתן לקבל לכתחילה עדות של הארוס על קרובי ארוסתו, כתב שהראשונים נחלקוי "הב: 

 מקבלים לכתחילה -ש"הרא

  אין מקבלים לכתחילה  -(הביאם המרדכי) ף"בשם תשובת הריהעיטור , ם"הרמב
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  אך אם הוא מעיד , זה דווקא להעיד עליה, כתב שכל מה שאסרנו על הארוס להעיד לארוסתוהמרדכי

אין  -של ארוסתו שאף על שאר קרובים שפירשו ישאולם . יכול להעידהרי הוא  -על שאר קרובים שלה

 . לו להעיד

 זה דווקא , כתב שכל מה שאסרנו לארוס להעיד על ארוסתו י"אשיר גהותה: קניין בלי קידושין

ולא עשו  על כך שהם עומדים להתחתן יןיקנ עשוהם רק  אם אבל ,כשהוא כבר קידש אותה בפועל

הוא יכול רק להעיד עדות שבגינה יוציאו ממנה , עם זאת. לה להעיד יכולהרי הוא , קידושין בפועל

ואנו חוששים שמא הוא רוצה שדבר , כיון שהוא לא נאמן, ניסו לרשותהאך לא עדות שכזו שיכ, חפץ

  . בכדי שהוא יזכה בו כשהיא תתחתן עימו, זה ייכנס לרשותה

 כתב שאילו היה מדובר  י"הב. 'בראשון ראשון'הוא בגדר  אשתוביחס ל האישפסק ש ם"הרמב ח

  . עיד לשאר קרוביההוא לא היה פסול לה', שני בשני'שהבעל היה ביחס לאשתו בגדר של 

 כתב  י"הב. 'ולא לאשת בנה של אשתו וכו, פסק שהבעל פסול להעיד לבנה של אשתום "הרמב

כמו כן נתבאר שדין הבעל . פסול לו (בן אשתו מבעל אחר) שכבר התבאר לעיל שחורגו של אדם

 . 'ראשון בשני'והרי הוא לו , ודין האישה כבעלה, כאשתו

 

ולפיכך , בראשון בשני', בעל כאשתו'אפילו פעמיים את הכלל של התבאר שאומרים ף "פ הרי"ע

 . האיש פסול לאשת בנה ולבעל בתה של אשתו

' בעל כאשתו'כבר נתבאר שלא אומרים פעמיים את הכלל של ש והתוספות "הראלדעת אולם 

  . 'בעל כאשתו'אלא רק בראשון בראשון אומרים פעמיים ש, בראשון בשני

 

  ביאר שדין זה  י"הב(. חמיו)=פסק שאדם פסול להעיד באביה של אשתו ם "הרמבהביא שהטור

 כאשתו בעלוכמו כן כבר נתבאר שדין , שהרי המשנה שנתה שאדם פסול לחמיו, מפורש במשנה

 . לו פסולים -חמיו ואשת חמותו שבעלממילא מתחייב מכך ו ,כבעלה ואשה

 

 אלא משום שכך , שים שמא הם משקריםלא בגלל שאנו חוש, פסק שאנשים שקרובים זה לזה הטור י

הגמרא שם אומרת שמשה ואהרון . בתרא בבא הלכה זו מפורשת במסכת. גזירת הכתוב היא
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 יעידו שלא הוא מלך גזירת"אלא בגלל ש, להעיד בחותן שלהם לא בגלל שהם לא נאמנים פסולים

 . 247"להם

 בגויים תאומים שהתגיירו יחדוואפילו אם מדובר , פסק שלגרים אין קירבה אחד לשני כללהטור  יא ,

 . בכל זאת אין קשר ביניהם לאחר הגיור

בסוגיה שם )האומרת שרב נחמן אמר שהואיל והתעסקנו שם  יבמותלכך הוא במסכת  המקור

 : כבר נאמר עניין נוסף בהם, בדיני גרים( בגמרא

האם נחשבת  י"משום שקירבת אחים ע. לא יעידו זה לזה לכתחילה, אחים מן האם שהתגיירו. א

אולם אם הם כבר . מאחר שידוע לנו בבירור שהם נולדו מאימא אחת, אף לאחר שנתגיירו, כקירבה

וממילא אין הם נחשבים , שהרי גר שנתגייר כקטן שנולד דומה הוא, בדיעבד עדותם כשרה -העידו

 .  כקרובים זה לזה

זאת משום שהכתוב הפקיר . יכולים להעיד זה לזה אפילו לכתחילה, אחים מן האאב שהתגיירו. ב

, "וזרמת סוסים זרמתם: "כמו שנאמר, והחשיבו כזרע בהמה, את זרעם של הגויים עובדי הכוכבים

ולא החמירו חזל להחשיב אותה , ולכן קירבה מכוח האב בעובדי כוכבים אינה נחשבת כקירבה

 . וממילא מותר להם להעיד זה לזה אפילו לכתחילה, כקירבה אף לאחיר שנתגיירו

אמר שם חלק על רב נחמן ואמר שאפילו אחים מן האם שהתגיירו יכולים להעיד זה לזה אמימר 

 . לכתחילה

שגר שנשא את אחותו מן האם יוציא אותה דין עריות האומר לקמן במסכת יבמות שנינו : הקדמה

  . המשיך לשאות אותהואסור לו ל

ולא אמרת שהיא , ל את עדותםשל גרים שאמרת שניתן לקבבמה שונה עדות : הקשתההגמרא 

ולעומת זאת לגבי דין של עריות אמרת שגר שנשא את אחותו מן האם יוציא , פסולה אפילו בדיעבד

 :ממה נפשךולכאורה , אותה אפילו בדיעבד

 תתיר לו אף לשאת את אחותו מן האם -גר שנתגייר כקטן שנולדאם . א

תפסול את עדותו לאחיו הגר אפילו  -לאחיו הגרויש לו קירבה , גר שנתגייר אינו כקטן שנולדאם . ב

 בדיעבד 

 (:מתי שייך לגזור בדבר)ישנו חילוק בין דין הערווה לדין העדות : עונה הגמרא

ולכן אם נתיר לגר לקיים את אחותו מן , דהיינו שכל אדם נושא אישה, (גזרו) ערווה לכל מסורה .א

אף שהדבר אסור להם , ם מן האםם יתירו לשאת את אחותיילישראאנשים יש חשש ש, האם

כיון שגר , ולא כולם יודעים שרק לגר הדבר מותר, מדאורייתא כי הם לא יבחינו בין ישראל לגר

 . שנתגייר כקטן שנולד

ממילא בוודאי בית הדין , וכיון שגר שנתגייר כקטן שנולד, (לא גזרו) עדות מסורה רק לבית הדין. ב

 . הדין יבוא להכשיר אף עדות של אחים ישראליים שאינם גריםועל כן אין חשש שבית , יודעים זאת

                                                           
247
 לחוב אף שהרי ותדע אהבתו מפני שקר שיעיד חשש משום ולא. היא מלך גזירת ודילמא' :שם א"הריטב חידושי 

 'עליו פסול
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  רבא אמר שמה שהגמרא שם אמרה שאין קשר של קירבה : אומרת( צח) המסכת בהמשךהגמרא

אזי בוודאי יש לומר , הם שטופי זימה שאנו אומרים שהואיל והגויים זה לא משום, בין גוי מצרי לאביו

אך אם היינו יודעים שבוודאי , כיון שסתם גויה היא זונה, ושאביו של אותו מצרי הוא לא באמת אבי

, (כך שבוודאי היא נתעברה ממנו, כגון שאביו ואימו היו ביחד בבית כלא)הוא אביו  -אביו של אותו גוי

 . לא היינו אומרים כן, אלא אף אז, היינו אומרים שהוא בוודאי אביו של בנו הגוי

, שבאו מטיפה אחת של זרע שנחלקה לשתיים, ם תאומיםזאת משום שמצינו שבמקרה של שני אחי

ובכל זאת שנינו בברייתא שתאומים שהורתם שלא , ונמצא שאין ספק שאב אחד הוליד את שניהם

כלומר שהם נולדו לאחר שאימם כבר )ונולדו בקדושה ( אימם נתעברה כשהייתה עוד גויה)בקדושה 

 . נם נחשבים כאחים מן האבמשום שהם אי, לא חולצים ולא מייבמים -(נתגיירה

זה לא בגלל שיש לנו ספק האם זה , אומרת הגמרא שמשמע מכאן שהדין שאין לגוי יחוס של אב

, "וזרמת סוסים זרמתם"...ואמרה , אלא משום שהתורה הפקירה את זרעם של הגויים, באמת אביו

וי כן נקרא כבנו של אביו בן ג, אך לעניין עצם היחס)לעניין עריות  שאין לבנים שלהם ייחוס לאביהם

 . של אביו שהזרע בא ממנו' בנו'שבעל חי לא נחשב כ, אלא כמו לבעלי חיים, (הגוי

 . אין גרים נחשבים כקרובים לעניין זה שהם יהיו פסולים זה לזה, הוא הדין שלעניין עדות, ממילא

 ולידתם הורתם זה דווקא אם, העיר שכל מה שאמרנו שגרים אינם נחשבים כקרובים זה לזהי "הב 

כ "ורק אח, כלומר שאימם נתעברה וגם ילדה אותם כשהיא עוד הייתה גויה) בקדושה שלאהייתה 

שבלידת כלומר ) בקדושה שלאהייתה  הורתוכך ש מהם אחד לידתשהייתה  לפחות או( הוא התגייר

את היא התגיירה וילדה , ורק לאחר שהיא כבר נתעברה, אחד מהם אימם עוד לא הייתה מעוברת

 ,(אותו הוולד בקדושת ישראל

  שלא ולידתו הורתומכאן ש ',דומה הוא שנולד כקטן שנתגייר גר'זה מדוייק מכך שנאמר שעניין 

שני האחים הגויים ) שניהם לידתמדובר ש אם אבל ,ועל כן הוא נחשב כוולד חדש, היו בקדושה

, ולים מדרבנן להעיד יחדפס הם הרי ,בקדושה שלא שהורתם פי על אף ,בקדושה הייתה( שהתגיירו

 . אם הם אחין מאותה האם

 שניהם הורת שאיןגרים  כל ,ולא לכל אדם, מסורההיא  דין לבית עדותש כיוןש אפשר, עם זאת

שייך להיאמר אפילו אם האם ', גר שנתגייר'והלשון של  ,להעיד זה בזה הם כשרים -בקדושה ולידתם

ואין חשש , הייתה שלא בקדושה ולידתם בקדושה דהיינו שהורתם, התגיירה כשהיא הייתה מעוברת

ולא כמו שאמרנו בפסקה הקודמת שבמצב שכזה הם ) כיון שבית הדין לא יטעה, שיבואו לטעות בדבר

 . 248וצריך עיון למעשה, (פסולים מדרבנן

 ולאחר זמן התבטל הקשר מחמת מיתה של , פסק שכל קירבה שנוצרה מחמת נישואין הטור (א) יב

 . י קשר הנישואין"הדין הוא ששוב מותר להעיד במי שנאסר ע, אחד וכדומה
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ף נסתפק אי לידתו בקדושה והורתן שלא בקדושה גם כן מעידין זה בבית יוס: "כתב' ק ו"ג ס"בתומים סימן ל 

ואיך סלקא דעתך , ל דחייבים עליהם משום אשת אחיו ואם כן הם אחים גמורים דבר תורה"ך הא קיי"ותמה הש, לזה

ם ם דקרובי א"יש לומר דסבירא ליה כרמב להליץ בעד רבינו הגדול הבית יוסףאבל , והדין עמו, ויפה תמה? דיעידו

אבל בגר דליכא במציאות כלל לקרובי , דיש במציאות לקרובי אב, וזה בישראל, והיינו דגזרו אטו קרובי אב, מדרבנן

 ". ואדרבה הניחו כן כדי להבדיל בין גרים לזרע עמוסים, לא גזרו כלל -אם( קרובי)אף , אב
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שאם מדובר שהיה לאדם חתן , שאומרת בשם רבי יהודה סנהדריןבמסכת  משנהלכך הוא ב המקור

עדיין אותו , הדין הוא שאם יש לו נכדים שנולדו מבתו ומאותו חתן, ועתה בתה מתו, שנשא את בתו

 . הנכדים יש לו עדיין קשר עימוי שאותם "כיון שע, חתן פסול לו לעדות

 (וכן רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן) הגמרא שם אמרה שרבא אמר בשם רב נחמןלעומת זאת 

, הרי הוא כבר מותר להעיד בחתנו, וממילא בכל מקרה שבתו של אדם מתה, יהודה כרבי הלכה איןש

 . ואין הוא פסול לו עוד מדין קרובה

 כ הוא נעשה חתן "ואח, עדות לחבירו עוד לפני שהוא נעשה קרוב לופסק שאם אדם ידע  הטור (א) יג

 . משום שעתה הוא קרוב שלו, הדין הוא שהוא פסול להעיד לחותנו, של אותו אדם

 עדות לחבירו לפני שהוא  יודע היהשמי שהאומרת בבא בתרא במסכת  הברייתאלכך הוא מן  המקור

כ לפני שהוא "ואח, עוד לפני שהוא היה קרובוכלומר שהוא ראה את העדות לחותנו , חתנו נעשה

כבר להעיד  פסולהדין הוא שהוא , של אותו אדם חתנו נעשה הוא, הספיק לומר את עדותו בבית הדין

 (. פ המשנה במסכת סנהדרין"התבאר לעיל ע)כיון שידוע שחתן פסול להעיד לחמיו  ,לו

כ הוא נשא את "ואח, שהוא נעשה חתנועוד לפני , שאדם ראה עדות לחבירואם היה מדובר , עם זאת

מתה , ולפני שהוא הספיק לומר את העדות בבית הדין, בתו של אותו אדם והוא הפך להיות חתנו

 . הדין הוא שהוא כשר להעיד לחותנו לשעבר, שהיא בתו של החותן שלו, אשתו

הוא היה זאת משום שכלל הוא שכל עד שבתחילת ראייתו את העדות ובסופו בשעת הגדת העדות 

על חותנו )הדין הוא שהוא כשר להעיד , (שמדובר שהוא לא היה קרוב לחותנו, במקרה שלנו)כשר 

כיון שבין ראיית העדות להגדה , פ שבינתיים הוא היה פסול להעיד"וזאת אע, (במקרה שלנו, לשעבר

 .   לוהרי הוא כשר להעיד , ובכל זאת כאמור, הוא היה קרובו של אדם אדם שהיה חותנו לשעבר

 נלמד ממה , ואין צורך באמצע,פירש שעניין זה שמספיק שהעד יהיה כשר בתחילה ובסוף  ם"רשבה

 :חלקים 2בפסוק יש ". אם לוא יגיד..ראה או עד והוא: "שהכתוב אומר

שעליו להיות כשר ולא להיות קרוב של מי , זמן תחילת העדות שהעד רואה את העדות -"ראה. "1

 שהוא מעיד עליו

שהעד צריך להיות כשר ולא להיות קרוב של מי , י העד"זמן הגדת העדות בבית הדין ע -"ידיג. "2

 . שהוא מעיד עליו

וממילא ברור , הפסוק לא מציין שגם בין זמן הראייה לזמן ההגדה עליו להיות בכשרות, אולם

ת הראייה אם מדובר שהוא היה בכשרות בשע, ובכל זאת הוא יוכל להעיד, שבינתיים הוא יכול פסול

 . ובשעת ההגדה

 בואו : ובא אדם ואמר להם, עדים כיתות של שתי היושאם  כתב על מה ששנינו במשנה אשירי הגהת

 כפרהכ "ואח, ואמרה שהיא לא יודעת לו עדות, בשקר  ראשונההכת ה כפרהו, ותעידו עלי בבית הדין

  .ת העדותהדין הוא ששתי הכיתות חייבות להביא קורבן על שבוע, השנייה גם הכת

מפני שהעדות הייתה יכולה , המשנה מסבירה ששתי הכיתות חייבות להביא קורבן על כפירתם

, ונמצא שכל כת שכפרה בעדות היה משמעות לדבריה גם כן, י כל אחת מהן"להתקבל בבית הדין ע

ואין אנו אומרים שכיון , הרי הכת השנייה יכלה להעיד במקומה, שהרי אף אם הכת האחת כפרה

 . אין זה נחשב ככפירה כשהכת השנייה גם כן כפרה בעדות, בר כפרה הכת הראשונהשכ
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  מדובר שכאשר הכת הראשונה כפרה בעדות, בשם רבינא שבעניין שתי הכיתותהגמרא שם אומרת ,

כת השנייה הוממילא , י שהיו נשואים לשתי אחיות"היו עדים מן הכת השנייה שהיו קרובים זה לזה ע

בשעת הגדת העדות של הכת , ממילא. (בטלה כולה -שעדות שבטלה מקצתה)יד הייתה פסולה להע

 . ועל כן היא חייבת להביא קורבן על כפירתה, רק הכת הראשונה הייתה כשרה להעיד, הראשונה

ובשעת הגדת עדותם הם היו כשרים , הגיעה הכת השנייה, כ כשהכת הראשונה סיימה להעיד"אח

 . וכגון שאחת מן הנשים שהיו אחיות מתה, הלהעיד ולא היו בהם פסולי קורב

( שהן אחיות זו לזו)הגמרא אומרת שבשעת הגדת העדות של הכת הראשונה היה מדובר שנשותיהם 

הייתה . בשעה שעדי הכת הראשונה כפרו בעדות, של שניים מן העדים של הכת השנייה היו גוססות

של עדי  249ה לנו להתייחס לנשותיהן הגוססותממילא הי' רוב גוססין למיתה'שכיון ש, הוה אמינא לומר

וממילא עדי הכת השנייה היו נחשבים כראוים להעיד כבר בשעת הגדת , הכת השנייה כמתות בוודאי

  .היו נפטרים מקורבןי כך אנשי הכת הראשונה "וע, העדות של אנשי הכת הראשונה

שי הכת הראשונה לא הפסידו נמצא שאנ, כיון שאם מדובר שאנשי הכת השנייה יכולים גם הם להעיד

, על כן הוצרך התנא להשמיע לנו שבכל זאת הכת הראשונה חייבת בקורבן. ממון בכפירתם לתובע

כל זאת ב, פ שרוב גוססים למיתה"ואע, כיון שבשעה שהכת הראשונה העידה הרי הנשים עוד לא מתו

ונמצא שכפירתם של , דותונמצא שהכת השנייה עדיין הייתה פסולה לע, הן נחשבות כחיות לכל דבר

 . ועל כן הם יתחייבו בקורבן שבועת העדות, הכת הראשונה הפסידה את התובע ממון

 שהיו נשואים לשתי אחיות( גיסים זה לזה)ששני אנשים , ל"כתב שמשמע מן הסוגיא הנ י"הב ,

ים שלהן ואותם גיסים ראו עדות והם רוצים להעיד ביחד עוד כשהנש, והאחיות גוססות וקרובות למות

 וסופו תחלתו"כיון שאנו צריכים לקיים , אין הם יכולים להעיד אף כשאותן נשים ימותו, היו גוססות

אף כאשר , ('קרובים'היו ) הם לא היו כשרים( 'תחלתו')וממילא כיון שבשעת ראיית העדות , "בכשרות

  . נשותיהן ימותו הם לא יהיו כשרים להעיד

 לאחר שאותו העד כבר ראה את  קרוב עתה שנעשה עד לע נשאל מאיר רבינוכתב ש המרדכי

כיון שיש לחוש שמא לאחר שאותו העד נעשה , פסול שהשטר והשיב ,העדות והשטר כבר נכתב

הוא זייף , ובכדי שלא יפסלו את השטר מדין היותו קרוב, הוא חתם על השטר, קרובו של בעל השטר

 .'קרוב'לזמן הקודם לזמן שהוא הפך ל, את השטר

כגון שראובן חתם על שטר שכתוב בו ) השטר על חתוםשמי שהיה בסנהדרין ששנינו בתוספתא מה 

כלומר שראובן העד נעשה חתן של ) כ"של בעל השטר אח חתנו ונעשה (ששמעון לקח שדה מלוי

 נעשההוא ש קודםעוד  בשטר את חתימת העד ראוהם ש עליו מעידים אחריםש הדין הוא ,(שמעון

  .חתימתו על מעידים וגם ,של בעל השטר חתנו

אין חשש לומר שאותו עד חתם על השטר רק לאחר שהוא , י שאחרים העידו עליו"עתה ע, ממילא

 . והעד זייף את התאריך, כבר נעשה קרוב לחותנו

שחקרו היטב את השטר ומצאו שזהו , י בית הדין"לשטר שנעשה ע( קיום) הנפקאף אם מדובר שיש 

שטר בגלל שיש בו הנפק לעניין שלא נחוש שהעד הקרוב חתם לאחר אין להכשיר את ה, שטר אמת

  .שהוא כבר נעשה קרוב

                                                           
249
ף אם מדובר שרק אישה אחת וא, אין זה בדווקא, כתב שמה שמשמע מן הלשון ששתי הנשים גוססות ן"הרמב 

 . גוססת היה הדין כן
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כיוון שלא מעניין ) קראו אותו לאהם ש פי על אף ,לקיימו השטר על חותמים הדייניםכיון שדין הוא ש

 כתובותמסכת בכמו שהגמרא , (אלא רק שהעדים שחתמו עליו היו כשרים, אותם תוכן השטר

לא יש חשש שהעד החתום על השטר חתם עליו רק לאחר שהוא כבר נעשה חתנו של וממי, אומרת

  .וממילא אין לסמוך אלא רק על עדים אחרים שיעידו על כתב ידו בוודאי, בעל השטר

 י אחרים שהשטר נכתב עוד לפני שהעד נעשה "אם ברור לנו ע, כתב שהטעם שהשטר כשרי "הב

הרי זה , שעדים שחתמו על שטר, כתובותפ מסכת "ע דינוהוא משום שנקוט בי, חתנו של בעל השטר

כמו )לחזור בהם כבר יכולים וממילא אין הם , חשוב כמו מצב בו העדים באו לבית הדין והעידו עדות

וממילא זה כמו , (שוב אינו חוזר ומגיד -הגידשמכיון שעד , עד לא יכול לחזור בו, שבבית הדין

' חזון יחזקאל'גם ה)לפני שהעד נעשה חתנו של בעל השטר עוד של העדות היו  שהראייה וההגדה

 (. כתב כן בפירושו לתוספתא

 מחשש שמא זייפו את השטר ,שטרפסל את ה מאיר רבינו מדוע ,לו קשה מקום מכלכתב שי "הב ,

גזירת 'והרי פסול של קרובים הוא , שהרי סתם כך הדבר ידוע שאנו לא מחזיקים אדם כרשע המשקר

של אותו עד  ידו כתב על מעידים עדיםש כיון כן ואם, (כמו שנתבאר לעיל, זירת הכתובדהיינו ג)' מלך

הרי זה חשוב כמו שאותו עד העיד  ,ואומרים שהם ראו את חתימת ידו עוד לפני שהוא נעשה קרוב

  .במסכת בבא בתרא בגמרא משמעכמו כן . וממילא שטר זה כשר, קודם שהוא נעשה קרוב של חותנו

 שם שכתבו שאם היו שני עדים שהעידו בשטר (י"ואעפ ה"ד) התוספות מדברי נראה ןככתב שי "הב ,

הדין הוא שאחרים , וממילא כל אחד לא יכול לקיים את חתימת חבירו, כ נעשו קרובים זה לזה"ואח

ואין אנו חוששים , י כך הם מקיימים על פיהם את השטר"מעידים על כתב ידם שהם מכירים אותם וע

שהרי יש לנו עדות , ים חתמו על השטר רק היום לאחר שהם כבר קרובים זה לזהשמא אותם עד

  . שהם חתמו בזמן שהם היו עדיין כשרים

 הרי זה כשר, אך אחרים מעידים על כתב ידו שחתם לפני כן, שעד שהוא קרוב ם"הרמב כתב כן וכמ .

שפסול מחמת שעשה ורק מי , ם כתב שמי שפסול מחמת קירבה אינו חשוד לזייף את השטר"הרמב

 ( ו"סימן מ) ובטור אשירי בהגהתכמו כן כתוב גם . חשוד לנו שמא הוא זייף את השטר, עבירה

  בעל כמו כן כתב . הרי הוא נאמן, סיכם שכך אנו נוקטים להלכה שעד שהעידו על כתב ידוי "הבעל כן

ו עשה קניין בפני ומי שהעידו עלי, אם מדובר שהיה עד שהייתה לו עדות בעל פה, אולם. העיטור

אך אך , (כגון שעשה קניין התחייבות בפני עדים שהוא יקנה חפץ)עדים על כך שהוא מסכים לעניין 

לא מועיל להעיד עליו , הדין הוא שאם העד נעשה חתנו של אותו אדם שהעידו עליו, כתבו שטר בפועל

 . ואסור לעדים לחתום, עתה

לא ניתן , אך כאן שאין כלל שטר כתוב, שכתוב כברזאת משום שכל מה שהתרנו לעיל זה רק בשטר 

 . על סמך זה שהם קיבלו בעבר עדות כשרה, לכתוב שטר מחדש בעדים פסולים

 והביאו עימהם עדים להעיד על , שבמקרה שני אנשים לדין בעל העיטורכתב וכן הוא  י"הב (ב) יב

כגון שהוא )עד נתרחק ממנו  ולאחר כמה ימים אותו, ונמצא שאחד מהעדים קרוב לבעל הדין, המקרה

שאילו העדים היו מעידים , (ועתה הוא כבר לא חתנו, ובתו של בעל הדין מתה, היה חתן של בעל הדין

הרי זה דין ובית הדין , מסתבר לומר שכיון שבית הדין כבר פסק את הדין, העדות הייתה כשרה, עתה

 .  250לא יסתור את הדין הקודם

                                                           
250

 דאז כהלכה הדין היה קרוב כשהיה ואז קרוב כשהיה הדין איפסק דכבר כיון" :יב סעיף לג על סימן החושן קצות 

 "ק"ודו חוזר הדין אין תו שנתרחק אחר גם לכן פסול היה
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  הרי זה פסול -מסר צוואה בפני עדים שקרובים לו אך רחוקים מבניופסק שאם שכיב מרע  הטור יד .

 . הכשיר 251הגאוןאולם  ,שפסל ש"הראכתב שזאת כדברי י "הב

 זה רק בפסול שהוא בגוף , פסק שכל מה ששנינו שצריך שתהיה תחילתו וסופו בכשרותהטור  טו

ין הוא שהעד כשר להעיד הד, אם מדובר שנגיעת הממון הסתלקה, אך בפסול שקשור רק לממון, העד

 . אף שמתחילה הוא היה פסול מחמת הממון, בדבר

שם הברייתא אומרת שאם היה מקרה שנגנב מבני העיר ספר  בבא בתראמסכת מלכך הוא  המקור

הדין הוא שלא ניתן לקחת , ונתפס אדם שהוא חשוד להיות האדם שגנב את ספר התורה, תורה

כיון , ו כן לא ניתן לקבל עדות מעדים של אנשי אותה העירוכמ, דיינים לאותו מקרה מאנשי העיר

והרי הם , וממילא כולם נוגעים בעדותם, שמדובר שכל בני אותה העיר שותפים בקניין הספר תורה

 . פסולים לעדות ולדין

לפי זה , וכך להעיד על המקרה תשם מקודם אמרה ששותף יכול לסלק את עצמו מן השותפוהגמרא 

י קניין "ששניים מבני העיר יסלקו את עצמם ע, שמדוע לא נאמר שהוא הדין כאן, שואלת הגמרא כאן

 . וכך הם יוכלו להעיד על אותו המקרה, ויוותרו על השותפות שלהם בספר התורה

והרי יש , לומר ששניים יסתלקו מן הדין וכך ידונו על פיהםשם כתבו שלא מובן כיצד ניתן התוספות 

כיון שלא הייתה תחילתם של עדים , וממילא', תחילתו וסופו בכשרות'ת לנו כלל שכל עד צריך להיו

ממילא אף שלבסוף הם הסתלקו מן הספר , שהרי הם היו שותפים גם כן בספר התורה, אלו בכשרות

 .והרי שייך לומר עליהם שהם בבחינת תחילתו בפסלות וסופו בכשרות, מה הדבר כבר מועיל, תורה

כיון שכל מה שאמרנו שצריך לקיים בעד דין שיהיה . דבר לא קשהשהי "פ ר"ותירצו התוספות ע

כגון שראה את העדות כשהוא , זה רק בעד שהיה פסול מחמת פסול הגוף', וסופו בכשרות תחילתו'

 תחילתו"אין אנו אומרים את הדין של , אך כאן שמדובר רק בפסול מחמת ממון, היה קרוב לבעל הדין

 . הרי הוא כשר לעדות, הוא הסתלק מנגיעת הממוןכל ש, וממילא, "וסופו בכשרות

  וכן  ן"הרמב בשם יוסף הנימוקיוכן כתב . צריך רק סופו בכשרות, שבפסול ממון, ש"הרא כן כתב

  י"ר בשם המרדכי כתב וכן, מיגאש אבן הרב בשם בעיטור כתב

 הרי הוא , ממון תומאו קרוב אותו ונסתלק ,לגבי ממון לקרובו עדות יודע שהיה שמיכתב  יוסף נמוקיה

 . להעיד על ממון זה כשר

 כיצד הגמרא : התוספות שאלו ',להעיד כשר לדון הכשר כל'האומרת ש המשנה על, במסכת נידה

ששניים מהם יסתלקו מן השותפות וידונו , במסכת בבא בתרא אומרת לגבי השותפים בספר תורה

ולי בדין הדיינים אנו יותר מקילים ניסו לתרץ שא' התוס. והרי אין תחילתם וסופם בכשרות, במקרה

ודחו זאת ואמרו , ועל כן אין צורך שיהיה תחילת וסופם של הדיינים בכשרות, מאשר בדין העדים

  ממילא משמע שדין הדיין חמור מדין העד, "להעיד כשר לדון הכשר כל"שכיון שנאמר 

שהוא  י פעם אחרתמדברת לגב, שהמשנה האומרת שכל הכשר לדון כשר להעידותירצו התוספות 

 . מה שיראה מעתהגם כשר להעיד בפעם אחרת , שכל מי שכשר לדון, כלומר. יעיד
                                                                                                                                                                             

 "דינא קם שם דאמר כמאן" :שם א"הגר ביאור

251
 בתשובותכמו שמובא , "הרב נחשון גאון"נראה שגאון זה הוא , יינו מיהו אותו גאוןי לא צ"ש והב"אף שהרא 

 בה עבדא וקא היה גבוה והר...אכשרה  לחיים זכר גאון נחשון רב דמר" ט סימן ומערב מזרח גאוני - הגאונים

 ". פירכא עלה וליכא דינין בתי בכל תדיר מעשה
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 הרי הוא כשר לדון וגם כשר , כתב שמשמע שאם אדם היה נוגע בדבר ונסתלק מן הנגיעהי "הב

 . להעיד

 כמו כן . אותם עדים שהסתלקו מנגיעתם בממון פסולים להעיד רבינו ברוךכתבו שלדעת  ההגהות

מכך  ('תחילתו וסופו בכשרות'וסובר שאף בפסול ממון שייך הדין של ) ,ם מרוטנבורג"המהרסבר 

והגמרא לא אמרה אפילו פעם אחת , וידונושהגמרא מקשה כמה פעמים שיסתלקו שניים מהם 

הם יהיו רק , ממילא משמע שאף אם הם יסתלקו מן נגיעתם בממון. ויעידושיסתלקו שניים מהם 

 .  252אף שמדובר בנגיעה בממון, לא להעיד כשרים לדון אך

  אפילו אם לא היו נראים דבריו של רבינו ברוך שכתב שאותו אדם , שלעניין הוצאת ממון, כתבכמו כן

פ אותו עד "מכל מקום לא היינו פוסקים שיש להוציא ממון ע, שהיה נוגע בממון הינו פסול מלהעיד

, אין אנו מוציאים, אשונים האם להוציא ממון על פיושכיון שזו מחלוקת ר, שהייתה לו נגיעה והסתלק

 . וכל שכן שרבינו ברוך כתב שאין להכשיר את העד

  כתבה  בבא בתראשהרי הגמרא במסכת , ם מרוטנבורג"המהרתמה על פסיקתו של י "הב

 . במפורש ששותף שמסתלק משותפותו בשדה יכול להעיד עליה

מטעם , ם מרוטנבורג"המהראת דבריו של  שסותרתש "הרא כתב שהוא מצא תשובה של י"הב

הקשה רבינו ברוך כתב ש במרדכי. והטור ,ש"הראכתב כדברי ם "שהרמבציין  י"הב. ל"הגמרא הנ

 . ותירץ כמה תירוצים, מן המשנה במסכת נידה על המקרה במסכת בבא בתרא

ול מחמת שעד שהיה פס ם"והרמב, והטור, ש"הראכתב שכיון שלמעשה כולם מסכימים לדעת י "הב

 . כך אנו פוסקים למעשה, כשר לעדות -ממון והסתלק

 שאדם יכול לקבל על עצמו עד פסול 253ש"הראהביא בשם הטור  יח.  

 והקרוב  ,קרובו של שדהעל  עדות דעשי (קרוב)שאם היה אדם  ,מקרהרבינו ירוחם פ "עכתב י "הב

תביעות הבאות על השדה  רק כנגד אחריות בליקואותו אדם  ,שהוא נתן אותה או, שלו מכר אותה

. אך לא קיבל אחריות על תביעות האומרות שהשדה כלל לא הייתה שלו מעולם, בגלל החובות שלו

, הדין הוא שהוא כשר להעיד לו, ואמרו שהשדה היא כלל לא של אותו הקרוב, עתה עירערו על השדה
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הוא היה כותב שיש , ילולא שהוא היה מפחד לכתוב כן בפירושכתב שא, ג"י אות כ"בהגהות ב בכנסת הגדולה 

' שהרי קיימא לן כר, כיון שלא ניתן לפרש ששניים ידונו, לגרוס שיסתלקו שניים ויעידו ושלושה יסתלקו ויהיו דיינים

ש שהרי לכתחילה י, ואפילו מי שפוסק כשמואל זה רק בדיעבד ולא לכתחילה, אין דיניהם דין -אבא ששניים שדנו

 . צורך בשלושה

253
; והתנאים השטרות כל על יחתמו העדים שאלו, תקנה הקהל שעשו, שאומר ומה" :טו סימן ו כלל ש"הרא ת"שו 

, והכשירום עליהם שקבלום כיון. הללו התנאים על אף להעיד יכולין, קרוביהם על אף שיחתמו הקהל הסכימו אם ודאי

 אלא, קרוביהם על נאמנים אינן אם נמי וכן. אביך עלי נאמן, אבא ליע נאמן: וכמו, קצתם על להסיע העיר בני יכולין

 הקהל שבין בעסק ובין, הקהל שבין, רבים בעסקי בין, הקהל ענייני כל על ומעידין חותמין העדים שאלו הקהל שנהגו

 מועלת ההז בדבר גם, רבים עסקי של בדבר נוגעין שהן פי על אף, זה לדבר עליהם והכשירום שנהגו כיון. ליחיד

 ."עדותן

 ובפחות, ודבר דבר כל על להעיד צריכין בעיר הממונין העדים שכל הוא המנהג אם" :ד סימן ס כלל ש"הרא ת"שו

 היה בשלשה כי, העדות מקבלי ארבעה מדחתמו, מנהגכם הוא שכן קצת מוכיח וכן, דבר שום יגמר לא מכולם

 אין הברורים זולתי דאחר כיון. קרובים הם אפילו, עליהם העיר בני קבלו כן כי, כשר השטר אז, המנהג לולי מספיק

 ."כשר והשטר, עליהם קבלו הרי, לחתום כולם צריכין והברורים, להעיד יכולים
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ותו שהוא אומר בעדונמצא שהוא לא מרוויח , כיון שבכל מקרה הקרוב יצטרך לשלם התביעות

 .שהשדה שלו

 הגמרא שם הביאה . מכותלכך הוא ממסכת  המקור .פסולים ללווה -פסק שעדים של הערבהטור  טז

והיו קרובי משפחה של הערב על אותה , שהעידו על הלוואה, אילעא וטוביה, מקרה בו היו שני עדים

משום שעדים אלו , הסבר רב פפא לומר שהם כשרים להעיד עלי, כאשר הם באו לדין. ההלוואה

, הרי אם לא יהיה ללווה כסף: אמר לו רב הונא בנו של רב יהושע. רחוקים הם מהמלווה והלווה

וממילא פסולים עדים אלו להעיד על , ועל כן גם הערב נחשב כאחד מבעלי הדין, המלווה ילך לערב

 .  254הלוואה זו

 (והדין הוא שהשטר פסול, ווהשהעדים קרובים לערב אך לא קרובים לל) כתב שמקרה זה ש"הרא 

 ,בשטר אחד אדם בני לשני נכסיואת  כתב אדם שאם (מכות,גיטין)י הירושלמלמה שכתב  דומה

 :(יוחנן ורבי שמעון בן לקיש' ר) נחלקו בכך ,ופסולים לשני לאחד כשרים והעדים

 הם גם פסולים לזה, פסולים לזה םמאחר שה: חד אמר

  ופסולים לזה לזה כשרים :אחר אמר

 :א"בסימן נ הטורכתב זאת כמו כן 

 פסול שהוא פי על אף האי רבינו כתב לשני וקרובים לאחד רחוקים והעדים לשנים שכתוב שטר"

 פסול שהוא כתב חננאל ורבינו לו רחוקים שהעדים לאותו הוא כשר לו קרובים שהעדים לאותו

 לשני נכסיו כל הכותב ם"רמבה כתב וכן ל"ז ש"הרא א"א מסקנת היא וכן אלפס רב כתב וכן לשניהם

 נתתי :אחד בשטר כתבם אם אבל .פסול לזה וקרובים לזה רחוקים והעדים אחד בעדות אדם בני

 לו רחוקים שהם זה ,לזה ורחוקים לזה קרובים העדים ונמצאו ,פלוני שדה ולשמעון פלוני שדה לראובן

 ".אחד בשטר שהן פי על אף ןה עדיות שני שאלו ,בטלה מתנתו לו קרובים שהם וזה ,קיימת מתנתו

 עלהיו  שטענותיהםמדובר . הדין הוא שהשטר פסול, שבמקרה שהעדים קרובים לערב כתב ד"הראב 

כ "אח .מתשלום העירבון הערב נפטר זו ובטענה ',פרעתיך' :למלוה הולוה שאמר כגון ,פרעון עסקי

 מתחייב הערבלפי זה ש אונמצ ,פרעו לאהוא ש בפניהם היום לו הודההלווה ש עדים הביאהמלווה 

  :כך ש( דיבורא ליפלוג)ואין אנו אומרים שנחלק את הדיבור של העדים  ,בתשלום

וממילא עדותם תהיה , כיון שהם לא קרובים לו, הם יהיו נאמנים לומר שהוא לא פרע -לגבי הלווה. א

 כשרה

וממילא , בים לושהרי הם קרו, הם לא יהיו נאמנים לומר שהוא מתחייב בתשלום -לגבי הערב. ב

 עדותם פסולה 
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ואם , ואם כן לא אזלינן בתר ערבא, דכאן איירי שהיה לו ללווה נכסים לפרוע: "לרב יצחק חיות כתבהשיח יצחק  

 רב פפאפקא מינה גבי ערב דהרי הלוה יש לומר נכסי והוא ישלם ומשום הכי סבר ליכא שום נ, עכשיו כשבאו לדון, כן

 , כיון דלגבי לוה רחיקי נינהו ולערב ליכא שום נפקא מינה בסהדותייהו משום הכי נאמנים

פ נפקא מינה בסהדותייהו לגבי שיעבוד על "עכ, אם כן, בתר ערבא אזיל, כיון דאי לית ליה ללוה, רב הונאואמר לו 

 . משום הכי פסולין, ערבה
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אחד העיד . שהעידו עליו שני עדים' בר ביניתוס'אין זה דומה למקרה עם האיש כתב ש ד"הראב

ורבא פסל אותו , ואחד העיד שאותו איש הלווה לו כסף בריבית, שאותו איש הלווה כסף בריבית בפניו

 . פ עדים אלו"ע

 

 

אף שברור , אנו מאמינים לאותו העד, לו בעצמו כסףהלווה ' בר ביניתוס'אנו רואים שבעד שאמר ש

זאת משום שאנו מחלקים את דיבורו של . פ דבריו אותו העד עבר גם כן על איסור של ריבית"שע

 :ורואים זאת כשתי עדויות, העד

 הוא עשה זאת לי -לדידי. 1

  הלווה כסף בריבית   ' בר ביניתוס' -אוזיף. 2

משום שהרי כאן העדים , כאן אין אנו אומרים כן, לוק דיבורו של העדאף ששם עשינו דין של חי, אם כן

ומה שהערב יתחייב לשלם על , והוא שהלווה הודה שהוא עוד לא פרע, מעידים רק על דיבור אחד

וממילא לא שייך לחלק את הדיבור כי בדיבור עצמו , זה בא כאחד באותו הדיבור, החוב מדין ערבות

 . שייך לומר שנאמין לגבי הלווה ולא נאמין לגבי הערב ועל כן לא, אין שני חלקים

על כן אין אנו אומרים כאן שנחלק את , בטלה כולה -שכיון שעדות שבטלה מקצתה, כמו כן הוא כתב

ממילא , ועדות זו פסולה, אלא כיוון שהעדים קרובים לערב, הדיבור של הלווה שאמר שהוא לא פרע

 . הלוואה זו פסולה היא והעדות על, עדות זו פסולה אף ללווה

  אינו עוסק בעדי הלוואה, כתב שיש אומרים שהדין עם העדים הקרובים לערב במישריםרבינו ירוחם ,

 . כלומר שהם עדי פרעון, פרעוהוא כבר ש עדים מביא והלוה ,המלוה ביד שהשטראלא מדובר 

 עדי )=שהוא לווה אם מדובר שהעדים מעידים  בין, וממילא, כתב כדברי כולם שהטורכתב י "הב

   . פסולים -הרי הם, (עדי פרעון)=אם מדובר שהם מעידים שהוא עוד לא פרע  ובין, (הלוואה

 כשכל אלא ',כולה בטלה מקצתה שבטלה עדות'שלא אומרים את הדין של  בתשובהכתב  א"הריטב 

שאחד וכמו המקרה בירושלמי  ,לזה וכשרים לזה פסולים שהם אלא ,אחרים לתועלת היתהי העדות

אנו , שכיון שהכל נכתב בשטר אחד, והעדים היו פסולים לאחד מהם, כתב את נכסיו לשני בני אדם

מדין , כל השטר כולו בטל, אומרים שכיון שהעדות בטלה בגלל שהעדים היו קרובים לצד אחד בשטר

 . 'כולה בטלה מקצתה שבטלה עדות'

אין זה שייך , העדות שאמרו לעצמם הוא, שמדובר שהדבר שהעדים לא נאמנים עליו 255כאן, אולם

בין אם זה לזכות או , כיון שכל מה שאדם מעיד לעצמו', כולה בטלה מקצתה שבטלה עדות'לדין של 

ושטר מתקיים , וממילא זה לא בכלל בעלי הדין, אלא זה כבעל דבר לעצמו', עדות' -אינו נקרא, לחובה

 ". עושי דבר: "בגמרא והם הנקראים, פ עדים זרים שאינם חלק מן העדות"רק ע
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והוא כתב שאת כל נכסיו הוא נותן ללאה בתו על מנת שאין , א שם עסק במקרה שראובן כתב צוואה"הריטב 

עתה בא הבעל של . כמלבושים וכדומה, הוא נתן כמה מתנות לעדים שחתמו על השטר, עם זאת. לבעלה חלק בהם

 . בטל כולו -ושטר שבטל מקצתו, םכיון שהעדים נוגעים בעדות, לאה וטוען שהשטר פסול
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אך , ם שהעדות פסולה רק למי שהעדים קרובים לו"א כתב שנראה לומר כדעת הרמב"הריטב, ממילא

אינו בכלל , גם כאן מה שהעדים העידו לעצמם, וממילא, העדות כשרה, למי שהעדים לא קרובים לו

 .  וכל מה שלא העידו לעצמם הוא העדות הכשרה עצמה, העדות

 על להעיד יכולים הנרצח קרוביש כתבו במסכת סנהדרין (מאור זרוע) אשירי והגהות המרדכי 

הדין הוא , אם הכו אדםכמו כתב בהגהות אשירי ש. ואין אנו אומרים שהם נוגעים בדבר, הרוצח

  . 256הכנסת מביתאותו  גרשובכדי שי המכה על מעידים ,מוכהאדם הה קרוביש

 יכול להעיד על הרוצח שהוא בא , וא חי ואינו טריפהכל זמן שה, שאפילו הנרצח בעצמו כתב מרדכיה

כמו שהגמרא במסכת סנהדרין אומרת שאדם נאמן לומר על אדם אחר שהוא אנס אותו . לרצוח אותו

 . הוא לא יהיה נאמן, ואין אנו אומרים שכיון שהוא בעל דין בדבר, למשכב זכור

הקרוב  שהרוצח רצח את דלהעי נאמניםשסברא היא שקרובי הנרצח , רבוכתב בשם  המרדכי

 החכמה ספרבכמו כן כתב  (.נפקא מינה לעניין יורשיו)כיון שאותו קרוב שלהם כבר מת , שלהם

 . להעיד יכולין הנרצח קרוביש

 להעיד כשר אינו -'טריפה'כתב שמדברי המרדכי משמע שמי שהוא  י"הב 

 לאגם ו ,לזה זה קרובים יהיו לא העדיםצריך שש ן"הר ופירשו ירושלמיכתבו  ש"והרא ף"הרי יז 

  ". בפניהם יעידו לא לדיינים הקרובים עדים"ש קמא בבא במסכת תוספותהכמו כן  .לדיינים קרובים

 אפילו ,לדיינים קרוב העד והיה ,עדות שקבלו דין ביתש( קנו' סי ב"ח) בתשובהכתב  א"הרשב 

  . עדות קבלתכלל  כאן שאין ,הדין פסול בדיעבד

  לדיינים קרובים שהעדים ,שטר לפסול אין בדיעבדש בתשובהכתב  ש"הראש כתברבינו ירוחם .  

 ובאו היורשים , ועתה ראובן מת, מקרה בו שמעון היה חייב לראובן כסף בשטר( ג,ס)כתב  ש"הרא

ושמעון אומר שראובן ציווה לפני מותו שלא יתבעו אותו יותר , לתבוע את שמעון שיחזיר את החוב

ובאמת שהשטר של ראובן מוכיח שהוא נכתב בימי , מי יעקב אביהםמכל מה שהוא התחייב לו בי

 . והראה את הצוואה שראובן ציוה כן, יעקב

וכששמעון ראה שעד זה קרוב , הבעיה היא שמצאו שאחד העדים שחתום על שטר הצוואה הוא קרוב

, משמעוןהוא הביא עד אחר מחוץ לבית הדין שגם הוא שמע שראובן ציווה שלא יגבו את הכסף , הוא

 . והוא ביקש שאותו עד שהיה בחוץ יצטרף עם העד הכשר בשטר

, קרוב הוא בו החתומים העדים מן שנמצא שאחד משום ,בטל הצואה ששטר, כתב בדין זה ש"הרא

 הכשר שאינו העד, עם זאת. הצוואה כלל שטר פי על דנין ואין, והוא כאינו, השטר ועל כן נתבטל

 האחד והעד, ויעיד על המקרה דין בית לפני הדין הוא שהוא יבוא ,זוכר את עדותו הוא אם, קרוב

 .להעיד ייחדוהו שלא פי על אף, להעיד עמו יצטרף והביאו אותו מבחוץ הצוואה ששמע

 הכשרים העדים אםואמר ש ,פסול או קרובעד  בו שחתום שטר עלכתב ( ה,ס)ש בתשובה "הרא 

פ הסוגיה במסכת כתובות "ע) שטר אותו ראיית ידי על אפילו העדותאת  וזוכרים קיימים בו החתומים
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רק אם מדובר שאין למוכה , כתבו שהקרובים של בעל הדין נאמנים להעיד על כך בהגהות פרישה ודרישה  

 . א"הרמכן פסק . וכדומה הנאה מכך שיענישו את התוקף
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את  יכתבו דיןה ובית ,שהרי השטר פסול, פה עלב להעיד יכוליםשהם  הדין הוא, (שמתירה את הדבר

 . שטרמו כ חשובהדבר יהיה ו עדותם

 

 

  :לד סימן טור

 עד ותלהי רשע עם ידך תשת אל' :שנאמר ,להעיד פסול -פ גדר ההלכה"ע' רשע'מי שהוא : עד רשע 

 . 'חמס

 אפילו אם הדיינים לא מכירים כן, עד כשר שיודע בחבירו שעשה עבירות שבגללן הוא בגדר רשע ,

כיון שעצם , י כך הוא יימנע מלהעיד"וע, פ שהעד הכשר יודע עדות אמת"אע, אסור להעיד עימו

 . ונמצא שהעד הכשר השית ידו עם רשע באיסור, אסור -הצירוף עם עד רשע

 על עוברהוא  אם ל שכןוכ ,מלקותעונש של  עליהם שחייבים עבירות על עובראדם ש כל: גדר רשע 

ואין זה משנה אם  ,ית דין שהרי הוא בגדר של רשעב תומית עונש של כרתעבירות שחייבים עליהן 

כיון שהלכה כאביי  ,להכעיסאלו בכדי  או אם הוא עבר עבירות, לתיאבוןאלו רק  עבירות עלהוא עבר 

 . לאו דווקא רשע של חמסשרשע הוא 

 :נחלקו במסכת סנהדרין האם מומר שאוכל נבילות להכעיס פסול לעדותאביי ורבא 

 " אל תשת רשע עד: "והתורה אמרה, 257משום שאדם זה הוא רשע, פסול: אביי

, רק אדם שעבר על איסור מחמת אהבת ממון, כלומר. 'רשע דחמס'משום שאנו צריכים , כשר :רבא

מי שאוכל נבילות להכעיס אינו רשע של , ממילא. ף להעיד שקר בכדי להרוויח ממוןהרי הוא חשוד א

זה שוב , אף שמוסכם לכולי עלמא שמומר שאוכל נבילות לתאבון פסול לעדות. ואין הוא נפסל, חמס

אך מי שאוכל סתם נבילות להכעיס הרי הוא לא , בגלל שהוא אוכל אוכל לא כשר בכדי לחסוך כסף

כיון שהוא לא נקרא רשע שעושה איסור בשביל , פ רבא"ועל כן הוא לא נפסל ע, ףמרוויח מכך כס

 (. ממון)=חמס 

 אם הוא אכל בשר של , לדוגמה. התורה מן פסול -אדם שעבר על עבירה שאיסורה הוא מן התורה

 . או שהוא חילל יום טוב ראשון, בהמה ביחד עם חלב

 אם הוא אכל בשר עוף בחלב, לדוגמה. מדרבנן פסול -אדם שעבר על עבירה שאיסורה הוא מדרבנן ,

 . או שהוא חילל יום טוב שני

 נחלקו הראשונים בדין מי שעברו על איסור בכך שהם קברו מת ביום טוב ראשון: 

 פסולים: ף"הרי

, בכל זאת הם כשרים לעדות, והם שוב עשו איסור זה, אותם על זה דוינאם  ואפילו, כשרים :ש"הרא

 אבל, וממילא אין לפסול אותם, והומצשהם סוברים שהם עשו בכך  משום מת קובריב דוקאאך זה 

 . הרי הם פסולים, מחמת איסורים אחרים ום טובי מחללי
                                                           

257
והיה בן אם : "כמו שנאמר, וכל מי שלוקה נקרא רשע, כתב שזה משום שהוא עבר על לאו שלוקה עליו ה"היד רמ 

 ". הכות הרשע
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 שבועת  וא ממון של שקר שבועת, שוא שבועת י"בין אם ע, שבועה על עוברמי ש: עובר על שבועה

  . פסול -הרי הוא טוייב

 גם כן נקרא רשע, מי שעבר על חרם שהחרימו אותו הקהל . 

 עדות לכל פסול -הזכר על או עליו הערוה על באמי ש.  

 האסורות לו העריות עםלהיות  רגילהוא ש כלומר, עליו העריות על חשודמי ש: החשוד על העריות, 

אך , שאינה קשורה לעסקי נשים לעדות כשר -בהם פרוץהוא ששמועה  קוליצא עליו ו ,עמהם ומתייחד

, לבעלהאותה  העיד עליה בכדי להכניסל בין ,הרי הוא פסול -ה הוא נחשדישה שבזלגבי עדות א

  .דהיינו לומר שהיא מגורשת, מבעלה להוציאה ביןו ,דהיינו לומר שהיא מקודשת לו

 לעדות פסולהרי הוא ו לתיאבון נבילות כאוכלדינו , בשחיטתו שהאכיל לציבור נבילות שנמצא שוחט .  

 -ידו מתחת טריפה יצאהמצאו שו ,לאחרים ומוכר, את הבשר ולעצמ שבודקכתב ששוחט  ם"הרמב

שדווקא מי שבודק לעצמו פסול , ם"של הרמב מלשונו יראהש כתבהטור . לעדות פסול הרי הוא

אך מי שבודק לאחרים ואין זה , כיון שהוא כמומר לתאבון כיון שיש לו הנאת ממון בדבר, לעדות

  . כיון שאין לו הנאת ממון בדבר, ואינו נפסל אם יצאה טריפה מתחת יד, ממונו

 עונש של מלקותגיע להם ולא מ, י תשלום"להחזיר את הגניבה ע יםיכול שהם פי על אף, וגזלן גנב ,

 עד: "שהתורה קראה לו רשעוזהו ה, מחמת שעשו עבירה מתאוות ממון פסולים לעדות -בכל זאת הם

  ". חמס

 הוא  אם ,לדוגמה .שהעיד משעהכבר  למפרע פסול (שזמם להעיד על חבירו עדות שקר) זומם עד

 כלהדין הוא ש, עדות אותה על תשריחודש ב בבית הדין והוזם, את עדות השקר ניסןחודש ב העיד

  . אף שפסלו אותו בפועל רק בחודש תשרי שלאחר מכן, פסול ואילך ניסןחודש מ העידהוא ש מה

 אולם זה . בשטר חתםכבר ששעה מ פסול ,בשטרשחתם על עדות שקר  זומם עד :בשטר זומם עד

אם אנו לא יודעים מתי הוא חתם על  אבל, על עדות השקר חתםהוא  מתי שנתברררק במקרה 

כיון , אנו פוסלים אותו כבר מן התאריך שכתוב בשטר שהשטר נכתב בו אין, השטר שבו עדות השקר

שהוא חתם על לומר  כך ייתכן, שאנו חוששים לומר שכמו שהוא זייף את השקר וכתב בו עדות שקר

 . השטר השקרי רק עתה

כיון שאנו לא רוצים , אנו נוקטים שיש לפסול את השטר רק מהיום בו נמצא העד הזומם בשטר

כל העדויות שלו ייפסלו , והרי ידוע שמן היום שנפסול את העד שבשטר, להפסיד אנשים ממון מספק

 . א נמצא זומםועל כן מספק אנו פוסלים אותו רק מן היום בו הו, למפרע

הדין הוא שהוא נפסל כבר משעה שהוחזק בבית , הוחזק בבית הדין, אם שטר זה שהזימו אותו, אולם

 . הוא היה חתום בעד הזומם, כיון שברור שכבר מאותו זמן שהוא הוחזק, הדין

 שילם את  הזומם עדוה ,וגזלו גנבוהם ש הממוןהחזירו את  והגזלן שהגנב גב על אףכתב ש ם"הרמב

  .פסולים -בכל זאת הרי הם, עליו שהוזם מוןהמ

שהרי הם תיקנו , ם פסק שהם פסולים אף לאחר שהם החזירו את הממון"מדוע הרמב תמההטור 

 :ם התכוון לומר שישנו חילוק כיצד הם החזירו את הממון"שהרמב ותירץ, את מעשיהם
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, שהם לא החזירו מרצונםכיון , פסולים -אם מדובר שהם החזירו את הממון בכפיית בית הדין. א

 . ם"על זה דיבר הרמב. ורק כאשר הם יחזירו את הממון מרצונם הם יהיו כשרים לעדות

 . כיון שניכר שהם רוצים לחזור בתשובה, כשרים -אם מדובר שהם החזירו את הממון מרצונם. ב

 קצוצה בריביתהלוו הם  אם .וזה נכון בין במלווה ובין בלווה, פסול -ביתיבר והומלמי ש: מלוה בריבית 

הם הלוו  ואם ,התורה מן הרי הם פסולים -(₪ 12הוא יוסיף לו ₪  122שקצץ לו מראש שעל כל )

  .מדרבנןרק  פסוליםהרי הם  -(שייתור התשלום מגיע ממילא ובלי תנאי מוקדם על כך) ריבית באבק

 פסולים לעדות או אם הם  עדיםבו בערב:( ק ל"ב' תוס) סתפקה י"ר: ערב ועדים בהלוואה בריבית

עוברים רק המלווה ' לא תשימון עליו נשך'כיון שייתכן שהערב והעדים חושבים שאיסור של , לא

אומרת במפורש שהם עוברים על איסור ' איזהו נשך'למרות שהגמרא בסוף פרק , אך לא הם, והלווה

 ". נשך עליו תשימון לא משום אלא עוברין אין והעדים ערב: "זה

לא ' לא תחמוד'כיון שאיסור , אין הוא נפסל לעדות' לא תחמוד'ם עבר על איסור כמו שמחמת שאד

כך גם נאמר שהערב והעדים לא חושבים , שהרי הוא משלם ממון על החפץ, נראה לאנשים כאיסור

ועל כן הם חושבים שהם לא , שהם עוברים על איסור כיון שלא הם בעצמם מלווים ולווים את הכסף

 .  על כן הם לא נפסלים לעדותעושים שום איסור ו

 -ערבהו עדיםהאך , פסולים לעדת -בריבית שהלווה והמלווה הגאונים בשם שמצא כתב ש"הרא

  .כשרים לעדות

 שאין להם , וקטן שוטה חרשמי שגוזל מציאה שמצאו  כגוןמדרבנן  גזל על עוברמי ש: גזל מדרבנן

וממילא תפיסתו מועילה , ם מפני דרכי שלוםל תיקנו שלא יקחו מהם את מציאת"וחז, קניין מדאורייתא

 נותן אך הוא , נוברצו שלא חבירו משל שגוזל החמסן ,כמו כן .258והרי זה גזל רק מדרבנן, מדאורייתא

 . פסול לעדות מדרבנן -את הכסף עבור החפץ לו

 ונקרא , ובתמורה לעבודה הוא מקבל חלק ביבול, אדם שעובד בשדהו של בעל הבית: אריס גזלן

כגון פרי מוכן ) מלאכתו נגמרהכבר ש בדבר מועט דבר הבית בעל של מחלקו ונבנמצא שש ',סארי'

הדין הוא שמותר ש פועל כמו להיות לעצמו היתר מורה כיון שהאריס, לעדות בכך נפסל אינו -(לאכילה

 לו שיש אריסב דווקאלם מדובר וא ,259בשדה של בעל הבית מלאכתו שנגמרה בדבר לוכלפועל לא

  . הרי הוא גזלן של ממש והרי הוא פסול לעדות, אך אם הוא אין לו חלק בהם, הפירות ףבגו חלק

 ותפקידו רק , שהרי אין לו חלק כלל בצאן, פסול -שהוא כל אפילו ,הבית בעל משל שגונבצאן  רועה

  ( דינו כדין אריס שאין לו חלק בפירות)לשמור על הצאן 

 כיון , לעדות פסוליםסתם כך  ,דקה בהמהשל  הרוע ואחד ,גסה בהמהשל  רועה אחד ,הרועים

אותם  ראינו לאאם  אפילובלי רשות ו אחריםשל  בשדות הם מרעים את הבהמותש שחזקה עליהם

אין  אחרים שלאם מדובר ברועה בהמות  אבל ,שהן שלו בהמות ברועה דוקאמדובר , אולם .כן שעשו

כיון שבסתמא ברור לנו שהוא , אחרים בשדותאת הבהמות  מרעההוא שבוודאות  שנדע עד פסול הוא
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 גזל: אומר יוסי רבי, שלום דרכי מפני גזל משום בהן יש - וקטן שוטה, חרש מציאת :א עמוד יב דף מציעא בבא 

 בדיינין להוציאה מינה נפקא. מדבריהן גמור גזל: חסדא רב ואמר. גמור

259
 ". ִתֵתן לֹא ֶכְלְיךָ  ְוֶאל ָשְבֶעךָ  ַנְפְׁשךָ כְ  ֲעָנִבים ְוָאַכְלתָ  ֵרֶעךָ  ְבֶכֶרם ָתבֹא ִכי: "כמו שנאמר 
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ורק בצאן שלו , "אין אדם חוטא ולא לו"שהרי , י גזילת האחר"לא ירעה את הבהמות שאינן שלו ע

  . שהוא רוצה לחסוך כסף יש חשש גדול שהוא מרעה את בהמותיו בשדות זרים

  מס יותר ממה  עליהם שהם נוטלים כי שחזקה ,לעדות פסולים -שגובים כסף במעברים מוכסיםסתם

 . כיון שהם לוקחים את שארית הכסף לעצמם, שהם אמורים לגבות מצד הדין והרי הם גזלנים

 הוא ש אחת פעם לואפי נודע אםאך  ,כשר לעדות -בסתמא, שנוטל מס עבור מעבר מאת המלך גבאי

  . כיון שהרי הוא גזלן, הרי הוא פסול ,לגבות מהראוי יותר נטל

 דוקא ולאו ,לעדות פסולים -ומרוויחים כך כסף אחד מן השני בקוביא יםמשחקמי ש: המשחק בקוביא 

אם הם  לואפי, אחרים שחוק מיני בכלמי שמשחק  לואפי אלא ,פסול לעדות בקוביאמי שמשחק 

  .הרי הם פסולים לעדות, ואגוזים רימוניםשל  משחקים בקליפות

 אינו שאז מפניהוא  הטעםו ,ם אלווהוא מתפרנס רק ממשחקי, אחרת אומנות לו כשאין דווקא, אולם

י "שהרי הוא מרוויח את ממונו בקלות ע) הממון אחר האדם טורח כמה לידע עולם של בישובו מתעסק

כיון שהוא , חבירו ממוןאת  להפסיד שקר להעיד בעיניוממילא קל ו ,(משחקים פשוטים ללא טורח כלל

  . כי אין חשש בדבר, כשרהוא  הרי אחרת אומנות לו יש אם לפיכך ,לא יודע ערך כסף מהו

 היונה שלי תקדים את היונה שלך ותגיע לפניה למקום  אם :לחבירו שאומרמי  והוא ,יונים מפריחי

וכמו כן , אני אתן לך כך וכך כסף, תקדים את היונה שליואם היונה שלך , תתן לי כך וכך כסף, פלוני

ואם יש , הרי הם פסולים -עבודה אחרתאם אין להם , מי שעושה תחרות בכל מיני בהמה חיה ועוף

 . הרי הם כשרים לעדות -להן עבודה אחרת

 כיון שחזקתם היא שהם  ,פסולים לעדות -ישובשעושים זאת בתוך ה יונים מפריחיכתב ש ם"הרמב

  .גוזלים את היונים של אנשים אחרים בכדי להתחרות עימהן

, אינו עוסק בישובו של עולם כיון שהוא, דומה למה ששנינו שמי שמשחק בקוביא פסול לעדותהדבר 

כיון שכל אדם )שהוא אבק גזל , וחזקה עליו שהוא מתפרנס מהכסף שהוא מרוויח מהמשחק בקוביא

שהוא מקווה שהוא , י אסמכתא"שמפסיד כסף הרי זה נגד רצונו ומתחילה הוא מהמר על כספו רק ע

את הכסף שלא ברצונו והרי זה אבק וכאשר הוא מפסיד נמצא שהוא נותן , בעצמו ירוויח את הכסף

וכאשר הוא מפסיד , שמי שמהמר בתחרות זו חושב שהיונה שלו תנצח, וזה כמו מפריחי יונים, (גזל

  .  והרי זה אבק גזל, הוא נותן את הכסף לשני בעל כורחו

 השאלה היא מצד מה המשחק בקוביא וכדומה פסול: 

אז אם יש לו ממון אחר שהוא , ינו אבק גזלאם מצד שהממון שהוא מרוויח ממשחק הקוביא ה. א

 . אין הוא פסול לעדות -ממנו מתפרנס

הרי הוא , לפי הטעם שפירש הטור שאז הוא לא עוסק ביישובו של עולם ולא מעריך את הכסף. ב

 . פסול לעולם

 ואמר שאדם , לדבר טעםנתן  ם"הרמב .לעדות פסול -משנה ואין בו דרך ארץ, אדם שאינו יודע מקרא

 ,מחמת שהוא לא יודע מה אסור ומה מותר, לידו שיבואו עבירותה רוב על עוברחזקתו שהוא , זהשכ

 ותובמצ עוסק להיות הוחזקהוא  כ"אא ,ממנו עדות מקבלים ואין ,הארץ לעם עדות מוסרים אין לפיכךו

 עם אשהו פי על אף ,עדותו מקבלים את אז ,ארץ דרך בו ויש ,ישראל בדרכי ונוהג ,חסדים ובגמילות

  .שאינו יודע מקרא או משנה הארץ
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 הוא  הארץ עם וכל ,לנו בוודאות פסלישי עד כשרות בחזקתהוא  חכם תלמיד כללפי זה ש נמצא

  .הכשרים בדרכי הולך שהואלנו  שיוחזק עד פסלות בחזקת

 או ,הכשרים בדרכי שהוא הולך חזקה לאותו עם הארץ שתהיה קודם הארץ עםמ עדות שמקבל מי כל 

את  ליתן ועתיד ,הדיוט זה הרי -ארץ דרךנוהג בו ותומצ מקיים שהוא שיעידו לנו עדים שיבואו קודם

  . רשעיםעדים  פי על ישראל ממון מאבד שהואעל כך  הדין

 ממילא אנו ו ,שהרי הוא אוכל לעין כל בלי בושה, פנים בושת לו שאין מפני ,לעדות פסול -בשוק האוכל

פירש שמדובר דווקא רבנו חננאל . ד עדות שקר כיו שהוא עז פניםחוששים לומר שהוא עלול גם להעי

  .בשוק תמיד סעודותיו בקובע דוקאשמדובר  רשפי רבינו תםו ,ואוכלמן השוק  חוטףבמי ש

 וכגון ,העם כל בפני בשוק האוכלים האנשים והם, מדרבנן לעדות פסולין -כתב שהבזויים ם"הרמב 

וחסים , בכדי לא ללכלך את בגדיהם) מנוולת במלאכה סקיםעו םשה בעת בשוק םערומי שהולכים אלו

 אלו כל ,שאינם מתביישים באלו וכיוצא ,(שהם עזי פניםבכך ומראים , על ממונם ולא על צניעותם

 . וממילא אנו חוששים שמא הם מעידים שקר, כלבמו כ חשובים

 מי שמקבל צדקה מגויים בפרהסיא בפני כל : 

 -ובכל זאת הם לא חוששים להתבייש והם מקבלים בפרהסיא, נעאהם יכלו לקבל צדקה בצ אם. א

 . הרי הם פסולים לעדות

הרי הם  -ובעל כורחם הם מוכרחים ללכת לקבץ נדבות בפרהסיא, הם לא יכלו לקבל בצנעאאם . ב

 . כשרים לעדות

 יון כ ,עדותה פסולי בכלל למנותן חכמים הוצרכו לא והמומרים והמינים כתב שהאפיקורסים ם"הרמב

 אנשים פחותים הם אפילו מן הגויים  ,הכופרים ,המורדים אלו אבל ישראל רשעי אלא מנו לאל "שחז

  . ועל כן הרי הם פסולים לעדות

 על הכריזו שלא פי על אף ,לעדות פסול -בו וכיוצא דאורייתאמ גזלן כגון ,התורה מן פסולשמי  כל 

  .בבית הדין פסולו

 קודם העידוהם ש עדות וכל, בבית הדין עליהם שיכריזו עדעדות ל נפסלים אין דרבנןמ ם רקפסולי 

  . ה היאכשר -הכרזהה

  גזלן  -כיון שכבר אמרנו שסתם רועה, בבית הדין שהרי הוא פסול לעדות עליו מכריזים רועה סתםעל

  .  כיון שהוא מרעה את בהמותיו בשדות זרים, הוא

 הרי  -העבירהאת  שעשה עדים שניעליו  והעיד אם ,עבירהמחמת שעשה  הפסול כלכתב ש ם"הרמב

 .הוא פסול

 :ולא בכל מקרה הוא פסול, הדבר תלוי, אולם

 על אף -(גזל, לשוא\נשבע לשקר)שאסור לעשות אותה  בעבירה שפשוטה לכל ישראלאם מדובר . א

כיון שכל הצורך , לעדות פסול הוא הרי מ"מ, וממילא הוא לא לוקה על כך בו התרו שהם לא פי

הרי הוא עשה את , אך כאן שהדבר פשוט, ה היא רק בכדי שהאדם ידע שהוא עושה עבירהבהתרא

 . העבירה על דעת כן
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, ולא במזידראו אותו עובר על עבירה שייתכן לומר שהוא עשה אותה רק בשוגג אם מדובר ש. ב

שהוא  לדוגמה אם ראו אותו. הוא איננו פסול -ואם לא התרו בו, חייבים להתרות בו בכדי שייפסל

אינם  העם שרוב מפני, העדים חייבים להודיע לו שהרי הוא מחלל שבת, קושר או מתיר קשר בשבת

 צריכים ,בשבת או ום טובבי מלאכה עושה ראוהו אם, כמו כן. יודעים שהדבר אסור מדאורייתא

 . זאת שכחהוא  שמא ,שבת שהיום להודיע לו

 גובה מס יתר בכדי לגבות את שארית ש גבאי או מוכס שנעשה ומי ,תמיד בקוביא משחקמי ש, כמו כן

 אינם העם שרובמשום  ,לעדות פסול זה דבר שהעושהלו  להודיע העדים צריכים ,הכסף לעצמו

 -ואם לא התרו בו, העדים צריכים להתרות בו ורק אז הוא נפסל, בזה כיוצא וכל ,אלו דברים יודעים

  .שמא עשה את הדבר בשוגג, הוא לא נפסל

 על  בזדון ועבר רשע שהוא יודע שאותו אדם לעדים נראים שהדברים עבירות כל :ברד של כללו

כיון שלא התרו בו , לוקה אינואך  ,לעדות פסול -רי אותו אדםה ,בו התרו שלא פי על אף ,העבירה

  . בפועל

 או גזל או גנבהוא ש ואמר יןדית הלב באאם הוא  ,לדוגמה. עצמועדות  פ"ע בעבירה נפסל אדם אין 

שהרי לא העידו , בכך לעדות נפסל אינו אין הוא, עצמו פ"עהוא חייב לשלם ש פי על אף ,ברבית הוול

 עד נפסל אין הוא ,לו האסורה בעילה שבעל או נבילה שאכל אמרהוא  אם כן וכמ. עליו שני עדים

סולים וממילא אין אנו פ', רשע עצמו משים אדם אין'כלל הוא ששמשום , שיעידו עליו עדים שם שיהיו

  . 260פ עדות עצמו"אותו לעדות ע

 ול את סביחד לפ מצטרפים הרי הם, עמו אחד עד ויש ,בריבית לו הושהלו המלוה על שהעיד לוה

בכל זאת ניתן . ברבית שלוהבעדות זו שהרי הוא טוען  רשע עצמו עושההלווה ש פי על אף ,המלווה

 גביל לו ומאמינים ,ומחלקים את דיבורו', הדיבורי פלגינן' לעשות זאת כיון שאנו מקיימים את הדין של

דהיינו )שהוא בעצמו לווה בריבית  עצמו לגבימאמינים לו  לאאך  ,שהוא הלווה בריבית מלוהה

. 2פלוני הלווה בריבית . 1: אנו רואים זאת כשני דיבורים, שכשהוא אומר שפלוני הלווה לי בריבית

  (.ר הראשון ולא לשניוממילא אנו מאמינים רק לדיבו, הלווה לי בריבית

 להכחיש את העד שנשבע מיו אחר עדש הרי, העדאת  להכחיש נשבעכתב שמי ש יקר ר"ה- 

אותו אדם שנשבע להכחיש את העד לא נחשב  .ול אותוסבכדי לפ על העד המוכחש להעיד מצטרפים

ת מן כמו שמצינו שמי שלווה בריבי. י כך"ע ממנו ונפטר ,לו נשבע כברהרי הוא ש ,בדבר כנוגע

אין 'כיון ש, פ שהלווה בעצמו גם כן עשה איסור"אע, המלווה יכול להעיד עם אדם אחר על המלווה

  . 'אדם משים עצמו רשע

 הדין הוא שאותו אדם שהעיד על  ,לאונסו בין לרצונו בין ,למשכב זכור שרבעו פלוני על שהעיד מי

 . רג על פיהםוהרי אותו פלוני ייה, פלוני מצטרף עם עד אחר שראה את המעשה

 אך לא , להרוג את אותו פלוני מצטרפים ואחר הואהדין הוא ש ,אשתו על בא פלוניש העידאדם  אם

  .'אדם קרוב אצל אשתו'כי , כיון שאדם לא נאמן להעיד על אשתו, את אשתו

                                                           
260

ב שיטה באחרונים האומרת שעדות של אדם על עצמו "א סימן נ"ת הריטב"פ שו"ג ע"נזכיר שראינו לעיל בסימן ל 

 . פ עדות עצמו כי אין לה כלל גדר של עדות"ולפי זה מובן שאין לפסול אדם ע, אינה נקראת כלל כעדות
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 להרוג את האדם ואת השור מצטרפין ואחר ואדין הוא שהה ,את שורו רבע פלוניאם אדם העיד ש ,

 אדם אין'ש כיון שכלל הוא, 'אדם קרוב אצל ממונו'כי , פ עדותו"אומרים שהשור לא ייהרג ע ואין אנו

 . 'ממונו אצל קרוב

 מחמת שעשה אחת מן העבירות שפוסלות את  ,פסול שהוא אחדכתב ששניים שהעידו על  ם"הרמב

על  קהלהוא ש או ,תשובה ועשה בו חזראותו אדם ש והעידו כ שני עדים"אח ובאו, האדם לעדות

  .לעדות כשר זה הרי -עבירות אלו

 הוא הרי ,לעדות נפסל ולא ,זו עבירה עשה לאשאותו אדם  ואמרו והכחישו אותם שנים באואם אולם 

כמו ו ,בבית הדין יעיד לאאותו ספק פסול  לפיכךו ,(כיון שיש כאן שני עדים מול שני עדים) פסול ספק

  .תשובה עשהבוודאי שהוא  דענש עד ,ןידון בדי לאו, פ עדותו"כן לא נוציא ממון ע

 הרי הוא  -דיןה בבית לקהלאחר שהוא  ,מלקות עשה עבירה שהוא התחייב בגללה בעונש שלש מי כל

  .והרי היא מכפרת לו על חטאו, כיון שמלקות במקום מיתה עומדת, לכשרותו זרוח

 והחזירו את  למוישש פי על אף ,שגזלו או שחמסוכגון  ,ממון מחמתשפסולים  עדות פסולי שאר

הם שבפירוש  דעושיו עד ,לעדות פסולים הם והרי ,תשובה הרי הם צריכים לעשות ,גזילתם\גניבתם

  . הרעה מדרכם בהם חזרו

 מתי מ, הרי הוא יכול חוזר לכשרותו, ופסלנו אותו לעדות, אם מצינו שאדם פלוני הינו מלווה בריבית

וכתוב בהם שעל הלווה להחזיר למלווה את הכסף )שנראה שהוא קורע את שטרות החוב שחייבים לו 

שמותר להלוות לגוי סתם כך מצד )לו לגוי שאפיעד כדי כך , גמורה חזרהו ב ורויחז( בתוספת ריבית

בכדי שנראה שהוא מתרחק עד הקצה האחרון מכל הלוואה שמתלווה אליה , הוא כבר לא ילווה( הדין

 . תוספת של ריבית

 אחד כל ,בריבית לקחהוא ש מה כלאת  להחזיר צריךהוא , בתשובה בכדי שהוא יחזור, כמו כן 

 צרכי (הריבית)בכסף האסור  לעשות צריךהוא  ,את הריבית לקח ממי יודע אינוהוא  ואם ,לבעליו

בכדי שכך בוודאי גם מי שהוא לקח ממנו את הריבית , שלימה תשובההוא רוצה לעשות  אם, רבים

  . ייהנה מן הכסף

 י שישבור את "וזה ע, הרי הוא צריך לחזור בו, ק בקוביא יהיה כשר שוב לעדותבכדי שמי ששיח

ויחזור בו חזרה גמורה כך שאפילו לשחק בקוביא בחינם מבלי להמר , הכלים שהוא נהג לשחק בהם

 . בכדי להתרחק מאותו משחק רע תכלית הריחוק, על הכסף הוא לא ישחק יותר

 ויחזרו ,לתחרות זו העשוים כליהםאת  שישברו" ע, להעיד חוזרים לכשרותם יונים מפריחי ,כן וכמ 

 . כך שהם לא יפריחו יונים אפילו בחינם מבלי להמר כסף על כך גמורה חזרה בהן

 להגיע לבית דין שלא מכירים אותו  בכדי לחזור בתשובה עליו, בשבועותמי שהיה נוהג למעול , כמו כן

 מכירים אותו שם שלא ית דיןבבעל כסף רב  בועהש יתחייבשהוא  או 'אני חשוד' :ויאמר להם, שם

 .ובכך נראה שאימת השבועה עליו ואין הוא מזלזל בה, מחמת פחד השבועה שבעלה ירצה ולא וישלם

 שאין למקום שילך, דינו בכדי שיחזור לכשרותו, שוחט שמצינו שהאכיל את הציבור בטריפות, כמו כן 

 אושימצא ושווה הרבה כסף  אבידה ויחזיר ,שחוריםב ויכסה שחוריםבגדים  וילבש, שם אותו מכירים

שהוא יפסול לעצמו טריפה בבשר למרות שהבשר שהוא פוסל לעצמו שווה הרבה כסף ובכך נמצא 

 . י כך נדע ששוב אין הוא עשוי לשקר בשביל להרוויח כסף"וע, שהוא מפסיד ממון רב
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שהוא עדיין לא עשה מעשה בפועל אף , ץ כבר ממתי שנדע שהוא חזר בו"הוא יכול להיות ש, מ"מ

  . כהחזרת אבידה ששווה כסף רב וכדומה

 אם נמצא ששרצו לתת לו כסף ו, שם אותומכירים  שאין למקום ילך, עד זומם שרוצה לחזור בתשובה

 וכן ,הרי הוא חוזר לכשרותו, רב בכדי שיעיד עדות שקר והוא בכל זאת סירב לכך ולא הסכים לשקר

 . בזה כיוצא כל

 

  :לד סימן יוסף בית

  הגמרא אומרת ". אל תשת רשע עד: "כמו שנאמר בתורה, פסק שאדם רשע פסול להעידהטור א

אל תשת ידך עם רשע להיות עד "והתורה אמרה , שעד שזומם להעליל דבר על חבירו הרי הוא רשע

 . וממילא אסור לתת לאדם רשע להעיד, "חמס

 אסור לו להעיד עימו, העד יודע שחבירו הוא רשע אך, פסק שאפילו אם הדיינים לא יודעים הטור .

מדבר : "האומרת שאסור לעד להצטרף לעד רשע משום שנאמר שבועותלכך הוא במסכת  המקור

בכל זאת אסור לו להעיד עם , כלומר אפילו שעדותו של העד הכשר היא עדות אמת, "שקר תרחק

, הפסול יוצאת העדות על פיהם י כך שהוא מצטרף לעד"משום שהעד הכשר גורם שע, העד הרשע

וממילא העדות , שהרי העד הפסול הוא כמי שאינו, והרי בעצם מדאורייתא אין כאן אלא עד אחד כשר

 . וזה בבחינת שקר, איננה כשרה

 מדבר 'מדוע הוא לא ציין שהאיסור לעד כשר להעיד עם עד פסול הוא משום , הטורתמה על י "הב

אל תשת "וציין רק את הפסוק של  ם"רמבכתב כדברי ה טורה. כמו שהגמרא אומרת' שקר תרחק

 . 'מדבר שקר תרחק'ם לא הזכירו את הפסוק של "מדוע הטור והרמב 261וצריך עיון, "רשע עד

 י"והב, אסור לו להעיד עימו, פסק שעד כשר שיודע שהעד השני שמעיד עימו הוא עד שקר ם"הרמב 

 (. על פיו בלבד שרק הוא הכשר) אחד עד פי לע הדין לפסוק גורםהסביר שהטעם הוא משום שהוא 

  ועל כן הוא נקרא , שגדר רשע זה מי שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות ם"כרמבפסק הטור  (א)ב

". הרשע הכות בן אם והיה: "'רשע'מצינו שהתורה קראה למי שחייב מלקות בשם . רשע ופסול לעדות

כמו כן ". למות רשע הוא שרא: "שנאמר, לעדות ולפס שהוא דין בית מיתת מחוייבברור שמי ש, כמו כן

שהרי חייבי כריתות חייבים עונש , מי שהתחייב על עבירה שחייבים עליה כרת גם כן נכלל בגדר רשע

 . 262מלקות

 הוא מי שעובר עבירות בין אם לתאבון ובין להכעיס, שרשע הפסול לעדות, פסק כדעת אביי הטור .

 -ומרת שמשומד שאוכל נבילות לתאבון בין לאביי ובין לרבאלכך הוא ממסכת סנהדרין הא המקור

, משום שהנבילות זולות יותר מהבשר הכשר, כלומר כיון שהוא אוכל נבילות ולא אוכל כשר. פסול

                                                           
261

 עמו יצטרף שלא אלא שמעינן לא שקר דממדבר ליה דסבירא ל"וצ': ם וכתב"עת הטור והרמבתירץ את ד ח"הב 

 ולהפסיד עדותו לכבוש דאסור אמינא הוה עמו נצטרף כבר אם דיעבד אבל העדות בענין מחברתו דיתרחק לכתחלה

 ממדבר ל"רז מדרש כתב לא ם"והרמב אסור זה דאף למדנו עד רשע תשת דאל מקרא של מפשוטו אבל לחבירו

 ואחריו לכתחלה שכן כל להצטרף אסור בדיעבד דאפילו למדנו תשת דאל דמפשוטו כיון וטעמו כלל תרחק שקר

 . 'מידי ולא קשיא ולא רבינו נמשך

262
 של ד"ב - תשובה עשו שאם, ארבעים מלקות בכלל ישנו כריתות חייבי: אומר ע"ר: ב עמוד יג דף מכות מסכת 

 להן מוחלין מעלה
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כך גם הוא בבחינת גוזל כסף כדי , שהרי כמו שגזלן גוזל כסף, שהוא כגזלן' רשע דחמס'נמצא שהוא 

 . כך אוכל נבילות לתאבון פסול לעדות, כמו שגזלן פסול לעדותו, לא להפסיד ממונו על אוכל כשר

  :להכעיסלגבי אוכל נבילות 

 רשע תשת אל' :והתורה אמרה, בכך רשע כיון שהוא עבר על עבירה והרי הוא, פסולשהוא  אמר אביי

 ' עד

 כלומר. 'חמס עד להיות' :כמו שכתוב ',דחמס רשע'כיון שהתורה פסלה רק  ,כשרשהוא  אמר רבא

אך מי שאוכל נבילות להכעיס , שרק רשע מחמת עבירה שקשורה לממון פוסלת את האדם לעדות

  .אינו פסול לעדות, שאינו עושה זאת מחמת ממון

וממילא בין אוכל נבילות , ('ם"ל קג"יע'אחד מן המקרים של ) כאבייהלכה  מסיקה שלמעשההגמרא 

  .לתאבון או להכעיס הרי הוא פסול לעדות

 ויש גדר של עד שפסול רק מדרבנן, פסק שיש גדר של עד שפסול מדאורייתא הטור (א) ד ,ג, (ב) ב ,

 . כמו שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת שגזלן רק מדרבנן כשר לעדות של אישה

  שכתבו שאם אדם עבר על עבירה מדרבנן שהוא לא מרוויח גאונים כתב שיש מן הרבינו ירוחם

, אם הוא עבר על איסוק מן התורה אך אין עליו חיוב מלקות, ו כןכמ, אין הוא פסול כלל -ממנה כסף

צריך לעבור על עבירה ,כיון שבכדי להיות פסול מן התורה , הוא אינו פסול אלא רק מדרבנן לעדות

 .  שחייבים עליה מלקות

 שכתב שאם אדם עבירה שאין בה חימוד ממון הוא לא נפסל רבינו ירוחםתמה על לשונו של י "הב 

אלא אף אדם שעבר , פסול לעדות' רשע דחמס'שהרי נפסקה הלכה כאביי שאמר שלא רק , לעדות

 .פסול לעדות -(כגון אוכל נבילות להכעיס)עבירה שאין בה הנאת ממון 

אם אין בה , שלא מובן מה שרבינו ירוחם כתב שאם הוא עבר על עבירה מדרבנןי "עוד תמה הב

 .מה שייך חימוד ממון באיסור תורה יותר מאיסור דרבנןשהרי  .אין הוא פסול לעדות -חימוד ממון

 כ כתב שהוא מצא ראייה מפורשת לכך שאיסור חימוד ממון באיסור תורה חמור מאיסור "אחי "הב

 . חימוד ממון באיסור דרבנן

מביאה ברייתא שנחלקו בה רבי מאיר וחכמים האם בשטר שנכתב בו חוב  'איזהו נשך'בפרק  הגמרא

 : שלא נעשה בה איסור, פ לגבות את הקרן"אם ניתן עכ ,של קרן וריבית

 .ועל כן אפילו את הקרן הוא לא יגבה, קונסים אותו. לא ניתן: רבי מאיר

 . אין זה גורע מתוקף החיוב לשלם את הקרן, כיון שזה שנוסף בשטר חלק הריבית. ניתן :חכמים

 ם ניתן לגבות את הקרןכך שעל פיה, שם הקשו כיצד השטר בכלל כשר לדעת חכמים התוספות ,

כיון שהם רשעים בכך , שהרי לכאורה מדוע לא נאמר שהעדים פסולים להעיד ולחתום על השטר

 ". לא תשימון עליו נשך"שהם עברו על איסור של 

ועל כן , שמדובר כאן בשטר שהריבית בו אסורה רק מדרבנןהוא ' אחד מן התירוצים של התוס

, הם חתמו על שטר שכזה שיש בו איסור של ריבית רק מדרבנןהעדים לא נפסלו מדאורייתא במה ש

פ שאם זו הייתה עבירה מדאורייתא הם היו נפסלים "אע, י עדותם"כיון שאין להם ריווח של ממון ע

  . בכך
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 :מצינו שאיסור חימוד ממון באיסור תורה חמור מחימוד ממון בדרבנן, אם כן

 . כיון שהעדים לא נפסלו, ת הקרןניתן לגבות א -שטר שהריבית בו אסורה מדרבנן

עדות 'ו, כיון שהעדים נפסלים, לא ניתן לגבות את הקרן -שטר שהריבית בו אסורה מדאורייתא

 . 'בטלה כולה -בטלה מקצתה

 דין  .צריך שיכריזו עליו בבית הדין בכדי שהוא יהיה פסול לעדות, דרבנןמ שמי שפסול כתב מרדכיה

, לוקה אינו -חבירו על ידו מגביהמי ש אם. לעדות ופסול 'רשע' ראנק חבירו על ידו שהגביה מיהוא ש

  .מדרבנן פסול -מלקות בו שאין תעשה לא על עוברשמי ש צריך לומר

 ם חילק וכתב שיש עבירות שחייבים עליהם מן התורה "מכך שהרמב) ם"הרמב שמדברי פי על אף

ועל כן הם פסולים לעדות רק , נןויש עבירות שחייבים עליהם מדרב, ואז פסולים לעדות מן התורה

 כלש משמעבכל זאת  ,ל"חז דברי על עובררק מי ש אלא מדרבנן פסול שאינו נראה הטורו( מדרבנן

  . פ מדרבנן"שאף שפסול עכ מלקות בהם שאין תורה דברי על עוברמי של הוא שכן

 שהוא  או םיגוי שהוא אוכל גבינה של כגון ,מדרבנן שאיסורו דבר על עוברמי שש כתב העיטור בעל

 . אפילו רק מדרבנן לעדות פסול אינו -בזה וכיוצא ,(שהוא רק מדרבנן) שני טוב יום לחיל

, בעל העיטור כתב שלא נראה לו לומר כן. מדרבנןלעדות  פסוליש מי שאומר שהרי הוא , מצד שני

, לדבר ממון כיון שלא מצינו מי שפסול מדרבנן אלא רק כשחושדים בו על כך שעבר על איסור שקשור

וממילא אין לפסול לעדות מי , אין הוא פסול -אך בעבירות מדרבנן שאינן קשורות לעניין הקשור לממון

  .שמחלל יום טוב שני וכדומה

 ביום טוב ראשון פסולים לעדות מתהביא מחלוקת האם מי שקוברים הטור ( ב) ד  . 

  שהיו קוברי ספרת שהיה מקרה המ: ף"פ הרי"עלגרוס  וכך ישדרין הנלכך הוא ממסכת סהמקור

רב , על כן. אף שאסור לעשות כן, מתים שקברו את המת ביום טוב ראשון של שבועות תמורת שכר

מכיון שהם עברו עבירה מחמת הממון שהם קיבלו בכדי לקבור  תונידה אותם ופסל אותם לעד פפא

 . והרי הם כמו גזלן שפסול לעדות, את המת

לרב  רב פפאאמר לו . סבר שיש להכשיר אותם לעדותרב יהושע  בנו של רב הונא, לעומת זאת

והרי הם רשעים מחמת שהם עוברים עבירות מחמת , אתה חושב שיש להכשיר אותםמדוע : הונא

לרב פפא שאותם קוברי מתים סוברים שהם עושים רב הונא השיב לו . ודינם להיפסל לעדות, ממון

ובגלל שהם , (שהרי זו מצווה לקבור את המת)אותו  מצווה בכך שהם קוברים את המת ולא מלינים

 . ממילא הם כשרים לעדות, לא חושבים שהם עושים עבירה

והרי אנו מנדים אותם , את רב הונא איך אפשר לומר שהם סוברים שהם עושים מצוה רב פפאשאל 

כ "ואעפ, ט ראשון"ובוודאי שהם מבינים שמנדים אותם על עבירה זו שהם קברו את המת ביו, על כך

ממילא הרי הם מזידים . ט ראשון הבא"וקוברים את המת גם ביו, הם חוזרים לסורם פעם שניה

 . בדבר

, ט ראשון בשביל לקבור את המת"באמת הם סוברים שיש מצוה לחלל את היו, נכון: רב הונאאמר לו 

, מנדים אותנוהחכמים עשו לנו כפרה על כך ולכן הם , אלא כיון שסוף סוף המצווה כרוכה בעבירה

 . אבל באמת הם סוברים שאת עצם המצווה מותר לעשות
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אך הוא לא , רב הונא רק סבר להכשיר את אותם קוברי מתיםף "הרילנו אם כן שלפי גירסת יוצא 

משמע שהוא לא חלק על רב פפא ולמעשה הוא הסכים לרב פפא שיש לפסול , פסל אותם בפועל

 . אותם

 יהושע דרב בריה הונא רבו, רב פפא נידה אותם ופסל אותם לעדותש ספריםב לעומת זאת יש גירסה 

 ,שעשה מעשה והכשיר אותם הונא כרבלפי גירסה זו ההלכה היא  .חלק עליו והכשיר אותם בפועל

 הגירסה היא שרב הונא סבר שהלכה כרב פפא  ף"ריפי הל אבל

 שאנו כיון ,ול אותםסלפ אותם ולא הכשירשרב הונא  הספרים גירסתכתב שמסתבר לומר כש "הרא 

  .שהם לא חשבו שזו עבירה זכות של טענה להם למצוא יכולים

  כשריםהם ש אומרים ויש ,מדרבנן לעדות פסולים ראשון טוב ביום מתה קובריכתב שרבינו ירוחם, 

  .פסולים מדרבנןשהם  יתעיקרהיא האשונה רסברא כתב שלמעשה אך 

 פסל  רבינו ירוחם) ש"הרא דעתמ פךיהל פסק הוא מדוע, על רבינו ירוחם לתמוה ישכתב שי "הב

אך זה אינו מובן כי אם מדובר  ,מדרבנןרק  פסוליםשהם  כתברבינו ירוחם ש ועוד ,(ש הכשיר"והרא

הרי שזו עבירה מדאורייתא בשבילנו שאנו בקיאים , ט הראשון"שזו עבירה במה שהם חיללו את היו

 . ט הראשון וידעו שהדבר אסור מדאורייתא"הוא היווממילא היה ידוע לכל מתי , בקביעת זמן הירח

 שהוא גם כן סבר  לומר פשרא, שכתב שרב הונא לא חלק על רב פפא ף"הרי דעת בעניןכתב שי "הב

כיון , ג שרב פפא עשה מעשה שהוא נידה אותם ופסל אותם"ואע ,יהושע דרב בריה הונא כרבשהלכה 

 . ילא הלכה כרב הונא שלמעשה הרי הם כשריםממ, שרב הונא השיב לו וסיכמו שהלכה כרב הונא

אין הכוונה לומר שרב הונא סבר כן אף לבסוף , אומרת שרב הונא סבר להכשיר אותם מה שהגמרא

ראינו שרב הונא השיב לרב פפא מדוע יש , כיון שאדרבה, חזר בו לסבור כדעת רב פפא שהם פסולים

וכבר מצינו , ונא שסבר שיש להכשיר אותםעל כורחך שיש לפסוק כמו רב ה, על כן. להכשיר אותם

לדעת , וממילא גם כאן, ובאמת כך היא ההלכה, ס לשון כזו שהגמרא אומרת שסברו לומר כך"בש

 . ף יש להכשיר אותם"הרי

 אלא ולשבועה לעדות ליפסל גזלן נעשה אדם איןש שכתבו מרדכי הגהותה כמו כן נראה מדברי 

ט ראשון "אך כאן שמדובר שהם קברו את המת ביו, ל אותומדוע הוא גז כלל טענה לו שאין בממון

כי הייתה להם , בכל זאת אין הם פסולים כגזלן, אף שהם קיבלו כסף על כך, בכדי לא להלין את המת

 . סיבה טובה של אי הלנת המת בכדי לעבור עבירה ולקבור אותו ביום טוב הראשון

  משנה כסף'י כתב בפירושו "כמו שהב ,םכשרי משמע שאותם קוברי מתים הםם "הרמבמדבריו של '

הם אינם , שבכל מקום שיש לתלות שמא עוברי העבירה לא ידעו שאסור לעשות כן ,263ם"על הרמב

 . לעדות פסולים

ם שאם אדם טען שחבירו חייב לו כסף ולראייה הוא הביא עדים "הרמב שכתב ממה מוכח כןכמו 

או שהלווה טוען , אך כבר פרעתי לך, שהלוות לי אמת היה: והלווה טוען, שהלווה עשה קנין על כך

כ באו עדי הקניין שהלווה עשה קניין בפניהם שהוא חייב "ונשבע על כך ואח, שהוא לא חייב לו כלום

הדין הוא , ואותו שטר קויים בבית הדין, חייב לו כסףאו שהמלווה הוציא שטר שהלווה , למלווה כסף

                                                           
263

 לא אסור שהיה ידעו לא דילמא למיתלי דאיכא היכא דכל נמי ומשמע :א הלכה יב פרק עדות הלכות משנה כסף 

 מיפסלי
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זאת משום שהעדים לא העידו . אינו חשוד להיות שקרן אך הלווה, שהלווה חייב לשלם את הכסף

 . וגם הנתבע לא כפר בהלוואה, במפורש שהלווה טען שהוא לא פרע ללווה

אנו יכולים לתלות ולומר , שכיון שלווה זה לא טען בפירוש שהוא לא חייב, שוב אנו רואים, ממילא 

 .  שהוא לא חשוד לשקר

 דרב בריה הונא כרב לפסוק ם"הרמב דעת אהי שכך (דבריולקראת סוף , א"י) ש"הריב כתב כן וכמ 

  (. ש להכשיר"כמו כן כתב שהיא דעת הרא)כשרים לעדות  -ט ראשון"שאותם קוברי מתים ביו יהושע

 הפרעון זמן ובהגיע ,פלוני ליום דינרים וכך כך לשמעון לפרוע שנשבע ראובן על( א"שי)כתב  ש"הריב 

כיון שליבו אנס  עבריין אינוהוא ש בעד ראובן וטענו ,ף ולא לשמעוןאת הכס העיר דיין ביד ראובן מסר

ם כתב בהלכות עדות "כמו שהרמב, ליד המלווה נתינהנחשבת כ הדיין ליד נתינהאותו והוא סבר ש

כיון שראובן , גם כאן, ממילא. אין הוא פסול, שכשניתן ללמד זכות על האדם שהוא לא ידע שזו עבירה

 .אין הוא אשם, את הכסף לדיין לא ידע שלא מועיל לתת

יש לבעל דין לחלוק על זה ולומר שמתי אנו אומרים שאדם עשוי לטעות ועל כן אין להאשים , עם זאת

כמו , ועל כן אנו תולים לומר שגם הוא טעה בדבר, זה במקרה שרוב העולם נוהג לטעות בזה, אותו

על כן מי שעבר על איסור זה אינו נפסל ו, שרוב העולם סוברים שאין איסור בדבר, באיסור לא תחמוד

כיון שרוב העולם לא טועים לחשוב שניתן לתת את הכסף לדיין במקום , אבל במקרה שלנו, לעדות

 .  וממילא הוא לא יהיה נאמן בדבר, אולי לא שייך לומר שליבו של ראובן אנסו, למלווה

ולפי זה לכאורה , ולם יטעה בזהלא נראה שרוב הע, ט ראשון"במקרה של קוברי המתים ביו, כמו כן

כיון שבכל דבר , אך בכל זאת ניתן לומר שהם כשרים, היה לנו לומר שהם יהיו פסולים לעדות בוודאי

פ סברתו של רב הונא "כיון שע, ממילא. תולים לומר כן -שניתן לתלות שהם לא עשו זאת במזיד

, ה לקבור את המת ולא להלין אותוט מחמת שיש מצוו"אמרנו שייתכן שהם סוברים שיש לחלל את היו

 . ולא פוסלים אותם לעדות, כן אנו תולים לומר

צריך להודיע לאותו אדם , ם שאם אדם עשה מעשה איסור בשבת"הדבר דומה למה שכתב הרמב

. שמא הוא שכח שהיום אסור לעשות מעשה זה מחמת ההרגל ביום חול לעשות כן, שהיום יום שבת

בכל זאת אנו תולים לומר שייתכן , ב העולם לא שוכחים איזה יום היוםממילא אנו רואים שאף שרו

כיון שעניין השכחה ידוע שהוא כן מצוי , פ זה"וממילא לא נפסול אותו ע, שהוא שכח איזה יום היום

 .    באדם

ומן המקרה של לא תחמוד שאנשים חושבים , ט ראשון"פ המקרה של קוברי המתים ביו"ע, ממילא

תולים לומר  -ם שבכל מקום שניתן לתלות שהאדם לא עשה זאת בכוונה"הסיק הרמב ,שזה לא איסור

 . (ש"עד כאן דברי הריב) כן

 שבועתעל רק הוא חשוד אם  ואפילו ,השבועה על שחשודאדם  נמצאכתב בתשובה שאם  א"הרשב 

מיד על כן תו ,מחמת שהוא חשוד בדבר לעולםלהישבע עליה  שבועה לו מוסרים איןבכל זאת  ,שוא

  .  את הממון לוטוי שכנגדוישבע האדם 

כמו ששנינו במסכת , פסולבבית הדין הוא  עדותלהעיד  אף ,ממון בשבועה על לשקר חשודהוא  ואם

לומר שמי שהוא גזלן ומועל , "אל תשת חמס עד: "שהגמרא שם דורשת את הפסוקסנהדרין 

  .  'רשע דחמס'בשבועה של ממון הרי הוא נקרא 

 רשע 'צריך שהוא יהיה בגדר של , שכתב שבכדי שאדם יהיה פסול לעדות א"הרשבתמה על י "הב

אפילו , אך לפי אביי הרי כל אדם רשע שעושה עבירות הרי הוא פסול, שהרי זה רק לפי רבא', דחמס
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ממילא בכדי . והרי אנו פוסקים הלכה כאביי, ('חמס')אם אילו עבירות שאינן נוגעות לענייני ממון 

 . א"ודלא כרשב', רשע דחמס'לא צריך בדווקא שהוא יהיה בגדר של , ול לעדותשאדם יהיה פס

  אנו לא , שהוא חשוד על השבועה, שאם יצא על אדם קול שמועה שאינו פוסק, שם א"הרשבעוד כתב

, אין אנו מוסרים לו שבועה להישבע עליה, על כן. אך כן חוששים לאותו הקול, מאמינים לקול בהחלט

זאת משום שכלל הוא שאין מוציאים ממון מאדם אלא רק בעדות , פ עדותו"וציא ממון עוגם אנחנו לא נ

לא שייך שנוציא ממון על , כיון שכאן אנו חוששים שמא אותו אדם חשוד לשקר. ברורה שהדבר אמת

 . פיו

בכל זאת , פ קול שמועה שיצא"ואין פוסלים אדם רק ע, אף שאותו אדם היה עד עתה בחזקת כשרות

 .   ששים בדבר וכאמור לעילאנו חו

  שמוציאים אישה מבעלה שנחשד לבוא עליה כשהיא הייתה נשואה לאדם יבמות אם מצינו במסכת

י שראו בהם דבר מכוער או שיצא עליהם קול שאינו פוסק שהם חשודים שבאו זה על זה "ע, אחר

עליו קול שהוא  לאדם שיצא שבועה מוסרין שאיןאזי כל שכן הוא , כשהיא הייתה אשת איש לאחר

  . חשוד על השבועה

 כמו שמשמע מן , קל וחומר הוא שאין מוציאים ממון על פיו של אותו אדם שנחשד על השבועה, כמו כן

פ "אלא ע, פ דבריו של האיש"אין הולכים ע, האם יש להוציא ממוןספק בש כתובותהגמרא במסכת 

 .  עדות העדים

מועה שאינו פוסק פוסל את האישה רק במקום שאין אומרת שקול שיבמות הגמרא במסכת , כמו כן

אבל אם היו לה אויבים אנו תולים , לה אויבים שיכול להיות שהם הוציאו בשקר את אותה השמועה

 . לומר שבוודאי הם אלו שרצו להעליל עליה את הדבר

 כחרם זה הרי, משביעים ומחרימים בו הקהל שהם שאומרים חרם על עוברמי ש: עובר על חרם 

 על ברמו אדם שעכלהיות  חשוד ,בחרם שגוזרים צבור גזירת על עוברמי ש ולפיכך ,שבועהו

' בו ארור'הרי לשון ו "הוא ארור -העובר וכל: "מה גם שנוהגים לסיים בלשון החרם ולומר .השבועה

יש בו משמעות של לשון ' ארור'אומרת בלשון  שבועותכמו שהגמרא במסכת  ,שבועה הוא לשון של

 . ללה ושבועהנידוי ק

 אם הוא יעבור על  הקנסאת  לפרועיצטרך  לאהוא ש כדי הקהל תקנתאת  קבל על עצמול שמסרב מי

למרות שהוא לא מצטרף לתקנה מחמת שלא ) לעדות פסול שיהא 'דחמס עד' כמו זה אין, התקנה

 . ק"המהריכן כתב ', דחמס רשע'כ שהוא נחשב גב על אף ,(יצטרך לשלם ממון

 לכך הוא בברייתא במסכת המקור . פסול לעדות -י שעובר על שבועה כל שהיאפסק שמהטור  ה

מלמד שפסולים לעדות הגזלנים ומי שמועל  ',עד רשע תשת אל': סנהדרין הדורשת את הפסוק

 . בשבועות

  במסכת המשנה כמו ש. פסק שאפילו אם אדם עבר על שבועת שוא הרי הוא פסול לעדותהטור

 : כגון, והנתבע שכנגדו חשוד על השבועה, שיש תובע אומרת שאם יש מקרה שבועות

שהוא נשבע שהוא לא יודע )שקרה שאותו נתבע נשבע שבועת העדות לשקר  -שבועת העדות. א

  או, והדבר התברר( עדות לחבירו

ואותו נתבע נשבע , שאחד תבע ממנו את הפקדון שהפקיד אצל אותו הנתבע -שבועת העדות. ב

  או, שהפקדון לא אצלו
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והרי זו שבועת )כגון שנשבע לאכול כיכר , שנשבע דבר שקר לחינם והדבר הוברר -שבועת שוא. ג

הרי השבועה השנייה היא שבועת שוא כיון שהוא , כ נשבע שלא יאכל את אותה הכיכר"ואח( הביטוי

 . נשבע לבטל את המצווה שכבר התחייב בה

ועת ביטוי הרי הוא חשוד על מדוע המשנה לא שנתה שגם מי שנשבע שב: שם הקשתההגמרא 

 ? השבועה

אך , שכבר מתחילה הוא נשבע אותן לשקר, הגמרא מתרצת שהמשנה שנתה רק סוגי שבועות כאלו

כיון שמתחילה , אף אם לבסוף הוא לא אכל אותה, כגון שהוא נשבע שיאכל כיכר זאת, שבועת הביטוי

כיון שהוא לא , א שנתה סוג שבועה זוהמשנה ל, הוא לא שיקר בשבועתו והוא יכול לקיים את שבועתו

שם ' פירוש אחר עיין בתוס, י"פ פירוש רש"ע)י כך חשוד להוציא מפיו מתחילה דבר שקר "נעשה ע

 :(. מו

 . 'י ובשם תוס"ש והמרדכי בשם ר"הרא דעת היא וכן, רבנו חננאלדעת  כן היאכתב שן "הר

 שמי שנשבע שבועת הביטוי פ מה שהמשנה שם לא שנתה "כתבו ע שבועותבמסכת  התוספות

שמי , שיש שרצו לדקדק מזה, כיון שבזמן שהוא נשבע את השבועה הוא לא שיקר, חשוד על השבועה

, כיון שבשעת קבלת החרם יש לומר שהוא קיבל אותו באמת, שעבר על חרם לא ייפסל לשבועה

כ "אף שאח, יוממילא אין לפסול אותו כמו שהמשנה לא פוסלת את מי שנשבע באמת שבועת הביטו

 .  הוא עבר עליה

המשנה פשוט לא שנתה סוג . הרי הוא פסול לשבועה, כתב שמי שעבר על חרם אולם רבינו תם

שהרי אם הוא עובר על , אף שניתן להיפסל על ידן מלהישבע, שבועות כאלו כמו שבועת הביטוי

 .על השבועהי כך חשוד "ונעשה ע, ('לא יחל דברו') שבועת הביטוי הוא הרי עבר על לאו

המספרת שהייתה אישה אחת שהתחייבה שבועה בבית דינו של  כתובותמצינו במסכת ראייה לדבר 

, אמרה הבת של רב חסדא לבעלה רבא. דם שתבע אותה ממון והיא כפרה בומשום שהיה א, רבא

, ועל כן רבא הפך את השבועה, 264שהיא מכירה באותה אישה שהיא חשודה להישבע שבועת שקר

 . דינה נשבע ונטל את הממון כך שבעל

 שהבת של רב חסדא אמרה לרבא , ל במסכת כתובות"גרס באותו מקרה הנ בעל הלכות גדולות

ופירושו שהיא רגילה , שהיא מכירה את אותה האישה שהיא מוציאה שם שמיים לבטלה, בעלה

על כן . תכגון שהיא נשבעת שהיא לא תאכל ולבסוף היא אוכל. להשביע ואינה מקיימת את דבריה

ואף על גב שניתן לומר שהיא תשבע , ולא רצה להאמין לדבריה, רבא הפך את השבועה לשכנגדה

בת רב )פ דבריה של אשתו "רבא לא רצה להאמין לה כיון שהיא הייתה חשודה בעיניו ע, באמת

 (. חסדא

 ה אינו שאדם שנשבע שבועת ביטוי ולבסוף עבר עלי, י"כרש סוברים א"וריב ה"ראביש כתב המרדכי

המרדכי כתב שלדעת , עם זאת. כיון שבשעה שהוא נשבע הוא דיבר אמת, חשוד על השבועה

 . פסול לעדות -שמי שנשבע שבועת ביטוי ועבר עליה תםרבינו יש לפסוק כמו ם מרוטנבורג "המהר
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 היום כל שנשבעת ממנה שומעת שהיתה ל"ז הגאונים פירשו. אשבועתא דחשידא בה ידענא": שם א"הריטב 

 ."ולשוא לבטלה
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 פסק כןשו, השבועה על חשוד -חרם על שעבר אדםש שכתבו ההגהותכתב שהוא תמה על י "הב 

י אין הוא פסול "שכתב שלדעת ר, כמרדכי) י"ר בשם הפוסקים שכתבו מהמ הפךה שהרי ז ,י"ר

 . (לשבועה

 אולם . ף"הרישהיא דעת  ש"הטור והראכמו כן כתבו . י"רשכדעת  ף"הריכתב שדעת  רבינו ירוחם

 . 265ף הללו"תמה וכתב שהוא אינו יודע היכן המקור לדברי הרי י"הב

  ם מפורש שמי "בהלכות עדות לרמב אולם ,י"רש תכדע ם"הרמב שדעתב "כתב בסימן צהטור

שדעת כתב  ש"הריבכן כמו . וכדעת רבינו תם, שנשבע שבועת הביטוי הרי הוא חשוד על השבועה

המגיד , כמו כן. ם ורבינו תם"ש כתב שנראים דבריהם של הרמב"והריב, ם כדעת רבינו תם"הרמב

 . י"רשכדעת  א"ן והרשב"בהרמ אולם דעת, ם"כדעת הרמברבנו האיי כתב שדעת  משנה

 שמי שנשבע שבועת הביטוי  יירבינו תם ורבינו האסתם דבריו כדעת ם "הרמבכתב שלמעשה י "הב

 . סובר כןש "הראלפי שגם , פסול לשבועה

 שאין אדם חשוד על השבועה אם , י"והרבה מן האחרונים כדעת רשן "הרמבכתב שדעת  ש"הריב

ולבסוף , שנראה לו להכריע שאם אדם נשבע שהוא לא יאכל ש כתב"הריב. הוא עבר על שבועת ביטוי

והרי , הרי הוא חייב מלקות על שעבר על שבועתו, (פ שבועתו"עשה מעשה של איסור ע)הוא אכל 

 . ופסול משום כך לעדות ולשבועה' רשע'הוא נקרא 

, ייב מלקותכיון שהוא אינו ח, ולבסוף הוא לא עשה זאת, או לפרוע חוב, אם הוא נשבע לאכול אולם

 . י ודעימיה"וכדעת רש, ממילא הוא לא פסול לעדות ולא לשבועה, שהרי הוא לא עשה מעשה

מה שהמשנה במסכת שבועות לא שנתה את שבועת הביטוי לגבי הדין של מי שנשבע על  ממילא

משום שהמשנה לא שנתה כל שבועת , העתיד לגבי אם הוא נשבע שלא יאכל ולבסוף הוא אכל

 .  דהביטוי לעתי

ם כתב שכל מי שפסול לעדות משום "כיון שהרמב ם"הרמבכתב שנראה שכן היא דעת ש "הריב

ם כתב בהלכות עדות שגדר רשע הוא מי "הרמב. הרי הוא גם חשוד לשקר בשבועה, שעשה עבירה

שהרי התורה קראה למי שחייב , וממילא הוא פסול לעדות, שעבר עבירה שחייבים עליה עונש מלקות

  ."הרשע הכות בן אם והיה: "שנאמר', רשע' מלקות בשם

 עיין שם, ה"ע סימן בסוףבחיבורו  שכתב ש"הריב בתשובת עייןכתב לי "הב . 

 הוא כתב על קהילה שהטילה חרם שמי שידע מידע על ממונו של פלוני שיבוא ויגיד ואם לא ש "הריב

ש כתב שם "הריב. יפרהועברה על החרם ולא ס שכזה והייתה אישה אחת שידעה מידע, יהיה מוחרם

שהרי בחרם האישה הרי לא הוציאה , ממנה אך גרוע, כשבועה שאדם נשבע להבא שחרם הקהל דינו

שהאדם בעצמו נשבע , מה שאין כן בשבועה להבא, אלא רק הקהל הטיל עליה את החרם, דבר מפיה

 . וממילא אין אנו חושדים בה שתשקר בעדות בבית הדין, על הדבר

 הרי הוא חשוד , שאפילו לפי מי שאומר שמי שנשבע שבועת ביטוי ועבר עליה עוד כתבש "הריב

 -יש לומר שמי שלא פרע את החוב שנשבע לפרוע אותו, (כרבינו תם ודעימיה)מעתה על השבועה 
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כיון , לא שנתה את דין שבועת הביטוי כתב שהמשנה: ף במסכת שבועות בדף כח"אולי ניתן לומר שמכך שהרי 

אלא הרי הוא כשר , משמע שאין הוא חשוד על השבועה כשאר השבועות במשנה, שכשהוא נשבע הוא נשבע באמת

 . י"וכדברי רש, לעדות
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רק שהוא נאנס ולא , משום שיכול להיות שהוא רצה לפרוע את החוב, אינו נחשב כחשוד על השבועה

 , ובהיה לו כסף לפרוע את הח

כגון שלא ) אלא אם כן באו עדים ואומרים שהיה לו כסף פנוי בזמן שהוא היה צריך לפרוע את החוב

 , (זזה ידם מתוך ידו של המלווה והם ראו שהוא לא קיבל את פרעון החוב

רק באופן , שהוא פסול לעדות בפקדון כופראומרת לגבי מי שבבא מציעא כמו שהגמרא במסכת 

היה הפקדון בשעה שהוא כפר בו והוא כפר ואמר , ביתו של שומר הפקדון הזהשבאו עדים והעידו שב

  .הפרעון היה ממש בידיו, או שהם מעידים שבזמן הפרעון שהוא כפר, שהוא איננו אצלו

בכדי שהם לא , ש כתב שלא ראוי לומר דבר שכזה בפני עמי ארץ"אולם הריב, א"הרשבכמו כן כתב 

  .להםיזלזלו חלילה בפרעון החובות ש

 לווה כסף אדם  אם ,יהודה זכרוןת שלו הנקרא "בשו, (יט) בתשובהכתב  ש"הרא בן יהודה ר"ה

והשבועה הזו הייתה כתובה , נשבע לפרוע לחבירו ממוןואותו לווה , הלוואה\מחבירו בשטר נאמנות

בית הדין יקרע לו את שטר , והלווה התנה שכאשר הוא יפרע את החוב ,(שטר שבועה)אחר  בשטר

 ,את החוב פרעהוא כבר ש לטעון יוכל לאבעל החוב ש ההלוואה בשטר כתוב היה ולא ,שבועהה

והוא הוציא את שטר השבועה שלו  ,ובאמת בעל החוב אומר שהוא כבר פרע וקיים את שבועתו

  .פ זה משמע שהוא כבר פרע את החוב"ולכאורה ע, ומראה שהוא נקרע בקרע בית הדין

ן לפסול אותו מחמת השבועה שנשבע שיקיים ולא נית שלא פי על אףשר יהודה כתב שהדין הוא "ה

כיון שבכך שהלווה הראה ששטר , אך מכל מקום עליו לפרוע את השטר ,מוכח שהוא קיים אותה

אף אם מדובר שהשבועה הייתה כתובה בשטר . אין זה מגרע מכוחו של שטר החוב, השבועה נקרע

שהוא היה , בכל זאת הדין היה כן, יוכל להשבע שפרע ולא היה כתוב שהלווה לא, הנאמנות עצמו

 .  צריך לשלם את החוב שבשטר

 בידו היה אם בחצר אדם אחד( שבועת התורה)והשביעו , על מקרה של גניבה( ו"רס)כתב  ש"הריב 

 תכשיטיםמצאו אצלו  כך ואחר ,מהגניבה דבר בידו היה שלא נשבעהוא ו ,אההי מהגניבה דבר

 בחצרמה שהוא נשבע לשקר  כי ,תווא לולפסבכדי  מספיק זה איןש ש כתב"הריב. הגניבהאותה מ

לעשות את  יועץו מסכיםמשום שידוע שמי ש ,בחוקותיהם יענישו אותו פן ומאימתם ,האונס מתוך היה

כמו שהגמרא אומרת , נפש פיקוח בפני שעומד דבר לך ואין, אותו בפועל שהמי שע כמו נענש ,הפשע

 .(.יט)במסכת כתובות 

 שהוא  טועןאותו אדם ו שבועתו על עברהוא ש עליו שהעידו אחדאדם  על בתשובהכתב  א"הרשב

בכדי שעתה ימסרו לו שבועה  עצמואת  להכשיר נאמן אינוהדין הוא שאותו אדם , שוגגעשה זאת ב

 בשבועתלא  אפילועל השבועה  חשוד לך איןנאמר שנאמין לו יצא מצב ש שאםמשום . להישבע

אדם יוכל לטעון שמה שהוא נשבע שהוא לא יודע עדות לחבירו זה בגלל שהוא שכח שהרי  ,העדות

 . וממילא לא נפסול אותו אף פעם, אותה

, שהגמרא שם אומרת שעדים זוממים משלמים ממון ולא לוקים כתובותבדומה לכך מצינו במסכת 

ותם ממון על אלא רק לחייב א ,וממילא לא ניתן להלקות אותם, משום שאי אפשר להתרות בהם

 . מעשיהם

אם נתרה בהם זמן  ,כיון שמתי כבר נתרה בהם, רות בהםשלא ניתן להת ,תדע שכן הוא: רבא אמר

והרי , שכחו את ההתראה בשעה שהם העידו הרי הם יכולים לומר שהם, מה לפני עדותם בבית הדין

 . 'תוך כדי דיבור'התראה צריכה להיות ב
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 לדברי אפילו. בכך נפסל הרי הוא החרם על עברהוא ש עליו העידו אםכתב שם מרוטנבורג "המהר 

מי  מקום מכל, כיון שלא נפסלים על ידה לשבועה, לא נשנתה במשנה ביטוי שבועתש המפרשים

שהוא ישבע  יאמרהוא  אם אפילו, שעבר על חרם שהחרימו את האנשים שלא לעשות מעשה להבא

שפסלו  תם ורבינו חננאל ורבינו ג"הב ומכים עלכיון שאנו ס, אין להניח לו, על מקרה שהיה לשעבר

פ שהעדים העידו "ואע, הרי הוא נפסל מאותה שבועה שעבר על החרם לעדות ואפילו ,אותו לשבועה

בכל זאת הוא פסול כבר למפרע וממילא הוא לא יכול להשבע אפילו על , עליו שהוא פסול רק עתה

משעה שהוא כבר העיד את עדות  למפרעסל שעד זומם נפ, פ אביי"כמו שהגמרא אומרת ע, לשעבר

 .  השקר שלו

 266ב"צ בסימן הטור כתב לעדות פסול הוא אם ,והכחישוהו עדים ובאו והובמל או בפקדון הכופר .  

 כיון שהחרם הוא כמו שבועה, לעדות פסולכתב שהרי הוא ( רסו) ש"הריב ,הקהל חרם על עוברמי ש ,

כמו מי שחשוד על שבות העדות או על , לעדות מן התורהוממילא מי שעובר על החרם הרי הוא פסול 

  . שבועת הפקדון

  לכך  המקור. פסול לכל עדות -פסק שמי שבא על מי שהיא ערווה עליו או שבא על הזכרכה הטור

אמר לו . כשר לעדות -הוא במסכת סנהדרין האומרת שרב נחמן אמר שמי שחשוד לבוא על העריות

מלקות בכתפיו ומצד שני הוא יהיה  42וכי ייתכן שאדם שכזה יקבל , יענני אדונ: רב ששת לרב נחמן

 . לעדות אלא וודאי לנו שהוא נפסל, כשר לעדות

 כן וכמ .ועל כן הוא פסול לעדות, הערוה על באפירש שמדובר שאותו אדם  תם רבינושכתב  ש"הרא 

ובכל , התראה קיבלהוא לא ש פי על אף ,מלקות חייבשאותו אדם  שפירש י"רשפירוש  מתוך מוכח

  ,(שהרי יש להתרות באדם בכדי שנוכל להלקות אותו)זאת זה לא מעכב להעניש אותו במלקות 

שהוא )ברבים  שאם יש אדם שיצאה עליו שמועה לא טובה בקידושיןפ הגמרא "סובר עכי רב ששת 

ל לעדות ואדם שכזה נפס, וממילא אין צורך בהתראה מוקדמת, מלקים אותו על כך, (עובר עבירות

 . 'לא טובה השמועה'משום שלקה על 

 . לעדות נו פסולא' לא טובה השמועה'קה על ולשאדם סובר ש רב נחמן אולם

כיון שאין , אינו דומה לדינו של מי שאוכל נבילות שפסול לעדות, סובר אדם שבא על הערווה רב נחמן

ועל כן אף , לבוא על הערווהיצרו של אדם תוקף אותו לאכול נבילות כמו יצרו של אדם שגורם לו 

כי הוא לא עבר על העבירה מרשעות , אין הוא נפסל לעדות, עבירה בכך שבא על הערווהעבר שהוא 

 . אלא מחמת שהיצר אנס אותו

אם אדם בא לבית הדין ואמר להם שאדם פלוני רבע אותו למשכב ש סנהדריןמה ששנינו במסכת 

כ הגמרא "אח)והרי הוא פסול לעדות , שהסכים לכך הרי אותו עד הוא רשע -זכור מרצונו החופשי

אך רואים בעיקר הדבר , אומרת שאין אדם משיםעצמו רשע ועל כן הוא אינו נאמן לומר כן על עצמו

יצרו תוקף , כי סתם זכר, כ"זה משום שאין יצרו של אדם תוקפו כ, (שמי שבא על הזכור הרי הוא פסול

כן אין זה דומה למי שבא על אישה הערווה עליו שיצרו  ואם, אותו למשכב אישה ולא למשכב זכור

 . תוקפו
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כמו שהגמרא . עליו הוא פסול לעדות, עם זאת ניתן לומר שדווקא לאותו עניין שהאדם נחשד עליו

מחמת שהוא , כלשהו אין לו לדון בו ולא להעיד עליו דבר על שודשמי שחבכורות אומרת במסכת 

 . כיון שאין הוא נוגע בדבר באותו עניין, א יכול לדון ולהעיד עליולדבר אחר הו, עם זאת. נגוע בדבר

 שם: לו אמר וכשר בכתפיה ארבעין ששת רב אמר :שגרס בגמרא ף"ריה דברי מתוך משמע כן וכמ

 (. תוספת זו לא נמצא בגמרא שלפנינו-) תוקפו יצרו

 : מצינו כמה קשיים בדברים הללו, אולם

 הערוה על הבא' :כיון שהיה לומר לרב נחמן, "שוד על הערווההח"לא היה להשתמש בלשון של . 1

אין אנו חושדים , אף אם מדובר שהוא בא ממש על הערוה, שכאמור, כיון שיצרו תוקפו', כשר לעדות

  .  ואין חשש שהוא ישקר בעניין אחר, כיון שיצרו תוקפו בעניין זה, בו שישקר בעדות

 :ולומר, זה דוחק לחלק בסוגי העריות, כמו כן. 2

 כ ועל כן הרי הוא פסול לעדות"אין יצרו תוקפו כ -במשכב זכור. א

 וכשר לעדות, ועל כן הוא אנוס, יצרו תוקפו מאוד -במשכב ערווה. ב

, מכך שהגמרא אומרת שאם אדם אומר שפלוני רבעו לרצונו הרי הוא רשע ופסול לעדות, כמו כן. 3

ולא כמו שהביאו שהרי הוא , געת לעניין משכב זכורולא רק לעדות הנו, עדות כלמשמע שהוא פסול ל

 . פסול רק לאותו עניין שהוא חשוד בו

וצאת עליו זה מי שי' על העריות חשוד'שנראה לומר שגדר אדם שהוא רק  ש"הרא על כן כתב

מלקות על כך שהוא  42ממילא מלקים אותו . שמועה לא טובה שהוא רגיל להתייחד עם העריות

חוץ מאשת איש שלא , כיון שמלקים כל אדם שהתייחד עם מי שערווה עליו, התייחד עם העריות

 .  שמא יצא לעז על בניה שהם ממזרים, מלקים אותה אם היא התייחדה

והמון העם מעבירים , מלקים אדם על כך שיצאה עליו שמועה לא טובה כאשר זה קול שאינו פוסק

 .  עליו את הקול הלאה

 שמדובר שהוא רק חשוד בדבר ולא  ש"הרא כדעת (בעל המאור) ה"הרז שדעתכתב  יוסף נמוקיה

 חשודאם הוא  אפילוש תם רבינו לדברי הסכים רבינו ירוחםו ,מדובר שהוא בעל ממש את הערווה

חוץ מלעדות אישה שאין הוא נאמן עליה כיון , מחמת שיצא עליו קול שאינו פוסק הרי הוא כשר לעדות

 . הרי הוא פסול לעדות, בא על הערווה ממשואם מדובר שהוא , שהוא נגוע בדבר

  שהכשיר לעדות מי שחשוד שבא על  נחמן רבאמר שגם  רבא: סנהדריןעוד אמרנו בגמרא במסכת

מחשש שהוא משקר והוא רוצה לקלקל , מודה שאותו חשוד פסול להעיד על עדות אישה, העריות

 . עימה

שאדם שחשוד על  נחמן רבאמר בדעת  שרבאכל מה : פפא רבויש אומרים שאמר זאת , אמר רבינא

כגון שהוא מעיד שבעלה מת )זה רק לעניין להוציא אישה מבעלה , העריות פסול להעיד בעדות אישה

יש חשש שהוא , והוא יוכל לבוא אליה, י עדותו היא תהיה עתה פנויה"שכיון שע, (או גירש אותה

 , משקר בעדותו

הרי  -וכגון שהוא מעיד שהיא התקדשה לפלוני, להאם מדובר שהוא מעיד להכניס אותה לבע, אולם

 . בכל זאת הוא נאמן בעניין שכזה, ואף שהוא חשוד על העריות, הוא נאמן
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, שיש חידוש בדבר משיבה הגמרא. שלכאורה עניין זה פשוט ומה החידוש בדבר אומרת הגמרא

כמו , מדבר המותר לו משום שהייתה לנו אולי הוה אמינא לומר שכיון שאדם נהנה מדבר האסור יותר

על כן הייתה הוה אמינא לומר שהוא ישקר ויעיד שהיא התקדשה לפלוני ', מים גנובים ימתקו'שנאמר 

 , כדי שהיא תהיה אסורה עליו וכך הוא יותר ייהנה לקלקל עימה, למרות שזה לא אמת

ך היא תהיה ואדם מעדיף שאישה שהוא רוצה בה תהיה פנויה כדי שכ, שזה אינו רבינאמשמיע לנו 

ועל כן אין חשש , שהרי אם היא תהיה נשואה הוא יוכל לבוא אליה רק לעיתים רחוקות, יותר מצויה לו

ואין הוא נוגע , כיון שהוא לא מרוויח מהדבר, שהוא ישקר בכך שהוא מעיד שהיא התקדשה לפלוני

 . בעדותו

 אותו , ה שלעניין עדות אישהולפיה רב נחמן מוד, גורסים גירסה שונה בגמראש "ף והרא"הרי, אולם

אף , כלומר. בין אם להוציא אותה או להכניס אותה לבעלה, אדם שחשוד על העריות פסול לעדות

במצב שהוא מעיד עליה שהיא התקדשה לפלוני ולכאורה היה לו להיות נאמן כיון שהוא לא נגוע 

 . רב פפא וכדלעיל\ממילא אין אנו גורסים את דברי רבינא. בכל זאת הוא אינו נאמן, בדבר

 שמי שעשה עבירה שחייבים ) ששת כרבהיא  הלכהש 267גאון בשם כתב ף"הרי הלכה פסק לענין

 ם"רמבכמו כן נראה שזו דעת ה. כיון שהלכה כמותו בענייני איסורים, (פסול לעדות -עליה מלקות

ד על והוא לא חילק בין חשו, שסתם דבריו וכתב שכל מי שנפסל לעבירה הרי הוא פסול לעדות

 . העריות ובין שאר פסולים

 שבא זה מי' העריות על חשוד'ש תם רבינו כפירוש מפרש ף"שהרי משמעש הבית בדקבכתב י "הב 

זה מי שיצאה עליו שמועה ' העריות על חשוד'ש שכתב ש ל"ז ש"הרא כפירוש ולא ,והוהער עלממש 

 .שהוא מתייחד עם העריות

  כיון שרב ששת . כשר לעדות -'העריות על חשוד'י ששמ, נחמן כרב הלכהש כתב ש"הראלעומת זאת

כיצד אותו : שרב ששת תמה ואמר, אלא רק לתמוה על דבריו, לא התכוון לחלוק על רב נחמן בהחלט

 . אם הוא חייב מלקות, אדם כשר לעדות

 . זה רק מחמת שיצאה עליו שמועה לא טובה, מה שמלקים את האדם, לפי זה

 על חשוד'משמע שהם סוברים כמותו ש, דנו בדבריו של רב נחמן פפא בור ורבינאמכך שרבא , כמו כן

. מאשר לעניין של איסור ,הפסיקה שאדם פסול לעדות דומה יותר לדין, כמו כן. כשר לעדות' העריות

 . ש"הראעד כאן לשונו של 

 פ "אע, לדעת כולם אם יש שני עדים שמעידים על אדם שהוא בא על ערווה, לעניין הלכה למעשה

 :הרי הוא פסול לכל עדות, לא התרו בו קודם לכןש

והרי הוא , זה מי שבא על הערווה' העריות על חשוד'כיון שהוא פירש ש, הרי זה פשוט -ף"לפי הרי. א

 . פסק במפורש כרב ששת שהוא פסול לעדות

רשע 'כיון שרק עד שהוא בגדר של , כשר לעדות 'העריות על חשוד'ש הרי הוא כתב -י"לפי רש. ב

רשע 'אולם כיון שלהלכה אנו פוסקים שלא רק . שפסול מחמת נגיעת ממון הרי הוא פסול' חמסד

ממילא דעתו של רב נחמן שסבר  ,אלא כל מי שחייב מלקות על עבירה שעשה ,פסול לעדות' דחמס

                                                           
267
 ה בסנהדרין "שכן כתב המרדכי בסימן תרצ, רב האי גאוןנראה שזה  



347 
 

וממילא , נדחתה מההלכה -'רשע דחמס'יהיה כשר כיון שהוא לא בגדר של ' העריות על חשוד'ש

 . פסול לעדות -'העריות על חשוד'ש ב ששתההלכה היא כר

 י"ף ורש"לפי רי, ויצא עליו קול שמועה על כך, אם מדובר שאותו אדם הוא רגיל להתייחד עם העריות 

כיון שלא הזכירו בגמרא שאדם שכזה ייפסל , הרי הוא כשר לשאר עדויות שאינן קשורות לעדות אישה

 . לעדות

שהרי הוא פסק במפורש כרב נחמן שהחשוד על , שרפשוט שאותו אדם כ ש"הראלפי , כמו כן

 . כשר לעדות -העריות

לפי מי שפוסק כרבי מאיר , פסול לעדות -לדעת כולם מי שחשוד על העריות, לעניין עדות על אישה

אולם לגבי עדות על . שמי שחשוד על הדבר אסור לו לדון בו ולא להעיד עליו בכורותשאמר במסכת 

 , תו אדם שחשוד על העריות נפסל דווקא להוציא את האישה מבעלהאישה יש להתספק האם או

או שמא נאמר שאף להכניס , אולם לעניין להכניס אותה לבעלה ולומר שהיא מקודשת הוא יהיה נאמן

פ גירסתם הם פסלו "ש שע"ף והרא"אותה לבעלה הוא לא יהיה נאמן כפי הגירסא האחרת של הרי

 . אותו בכל עניין

 מי שבועל ו ,קודם לכן כתובה מבלי לתת לה ארוסתואת  בועלשמי ש הגאונים בשם כתב המרדכי

נראה שהוא פסול רק , ארוסתו בועלכתב שמי ש י"הב. פסולים להעיד -או אישה נידה, אישה גוייה

כ הארוסה הזאת היא נידה שאז הוא פסול "אא, כיון שמדאורייתא מותר לו לבוא עליה, מדרבנן

  . ימדאורייתא וכדברי המרדכ

 כ ראובן קנה חצר סמוכה שהיה "כתב על מקרה בו ראובן היה שותף בחצר עם שמעון ואח א"הרשב

ופתח פתח חדש , ואז ראובן סתם את הפתח של החצר שלו ושל הגוי לכיוון המבוי, בה שותף גוי

 כ אף בנו דלת"ואח, ושמעון לא מיחה בו אלא אפילו סייע לו בדבר, לחצר המשותפת שלו ושל ראובן

שנים עד ששמעון עירער על ראובן על הפתח שהוא פתח מחצר הגוי  5וכך חיו , חיצונית לכיוון המבוי

 .לחצר שלהם

 

בכך שהוא פותח פתח חדש , שאם שמעון הכיר בנזק שראובן עושה לוהדין הוא א כתב ש"הרשב

בכך שהוא  ,חעל הפת הדין הוא ששמעון מחל לו, והוא אף סייע לו בכך, מכיון החצר שלו עם הגוי

 . סייע לו לבנות

של אבנים לסייע לחבירו צרורות מושיטאם אדם  אפילוש משמע( י"ה ג"פ ב"ב) בירושלמיש גב על אף

 לפי אותך כמסייע עצמי עשיתי"בבניין הוא יכול לטעון שהוא לא התכוון באמת לעזור לו אלא הוא רק 

 , מילא אין זה נחשב כמחילהומ, (לשון הפני משה שם" )לסותמו אתה שצריך יודע שהייתי

שמשמע ממנו שאם אדם  התלמוד הבבליאלא כמו , בכל זאת אין אנו פוסקים כמו הירושלמי הזה

 . מוכח שהוא מוחל לו על הדבר, עוזר לחבירו בבנייה

הוא הלך למשפט אצל הגויים ונשבע , ומשלא נענה, בהמשך שם מדובר ששמעון ערער על הדבר

כתב ששמעון לא טוב עשה בכך שהוא  א"הרשב. ובן יפתח את הפתחבשקר שהוא לא הסכים שרא
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, ולומר שהוא עבריין ושיקר בשבועתו לא ניתן לחייב אותו על השבועהפ "אך עכ, נשבע על זה

, וייתכן ששמעון באמת לא התכוון לסייע לראובן על מנת למחול לו, שהרי אלו דברים המסורים ללב

 . כ הרבה"רך לבסוף לסתום את הפתח שהוא עבד עליו כאלא רצה רק לצחק בראובן שהוא יצט

 הדין הוא שהרי הוא כאוכל נבילות , פסק ששוחט שנמצא שהוא האכיל את הציבור בנבילותהטור  ו

 שנמצאהאומרת שנמצא שוחט  סנהדריןלכך הוא ממסכת המקור . והרי הוא פסול לעדות, לתאבון

 . ו והעביר אותו מתפקידו משום כךורב נחמן נידה אות, שהאכיל את הציבור בטריפות

 כיון , הרי הוא פסול לעדות -ובדק את הבשר לעצמו, פסק שאם שוחט מכר בשר טריפה ם"רמבה

אך משמע . (כי אם הוא יטריף את הבשר לעצמו הרי הוא יפסיד כסף)שיש לו הנאת ממון בדבר 

כיון , ריפה מתחת ידוהוא לא נפסל אם קרה שיצאה ט, הוא בדק את הבשר לאדם אחרמלשונו שאם 

 (. אם הבשר יימצא טריפה,כי לא הוא יפסיד את הכסף של הבשר )שאין לו הנאת ממון בדבר 

, ש"לא מובן מדוע הטור לא כתב שכן דעת הרא, ם"שאם הטור מפרש כן בדעת הרמב, תמהי "הב

 .  ויש לו הנאת ממון בדבר שהוא פסול, שאם אדם בדק את הבשר לעצמו

 רצה לומר בדעת  הטורהוא לא כמו מה ש, ם"לומר שהפשט בדברי הרמב כתב שנראהי "הב

שבכל מצב ששוחט הוציא מתחת ידו בשר , ם התכוון לומר"אלא נראה לומר שהרמב. ם"הרמב

 . הוא נפסל לעדות בכך, בין אם הוא בדק לעצמו או לאחרים, טריפה

 :בכל זאת יש חילוק בדבר אם יש לו הנאת ממון, עם זאת

פ שאותו שוחט עשה "אע, שהרי הבשר הוא מכספו, כיון שיש לו הנאת ממון בדבר -לעצמוהבודק . א

הוא לא חוזר לכשרותו עד שהוא ילך למקום שלא מכירים , תשובה על כך שהוציא טריפות לציבור

 .   אותו והוא יראה טריפה לעצמו ובכך יוכיח שהוא לא מעדיף ממון על פני שמירת התורה

אין צורך להטיל , שהרי הבשר הוא לא מכספו, ממון הנאת בדבר לו שאין כיון -לאחרים הבודק. ב

אלא די בכך שהוא אומר , כ חמורה שהוא יצטרך ללכת למקום אחר וללבוש שחורים"עליו תשובה כ

  . לנו שהוא עושה תשובה על הדבר בכדי שהוא כבר יחזור לכשרותו

 שאותו שוחט פסול , הכסף משנה כתב שם. ל"ם הנ"על הרמב הכסף משנהכתב לעיין בפירושו  י"הב

, משום שבכך שהוא נמצא מאכיל את הציבור בטריפות, לעדות כשנמצא שהוא הוציא טריפות לציבור

" ובשר בשדה טריפה לא תאכלו"ועובר על הלאו של , חזקה עליו שגם הוא בעצמו אוכל טריפות

 . וממילא הרי הוא פסול לעדות

ם היא שבמקרה שאין לשוחט הנאת ממון באם הוא "ת הטור ברמבשסבר, שם הכסף משנהעוד כתב 

כיון שאנו לא חושדים לומר שהטריפה , אז גם הוא לא נפסל לעדות( כגון שאינו שלו)יפסול את הבשר 

 . אלא בוודאי בשוגג הדבר קרה, יצאה מתחת ידו במזיד

לפסוק לעצמו שהבשר ם פסק שעליו ללכת למקום אחר ו"מה שהרמב, לגבי תהליך התשובה, כמו כן

שאין לו הפסד , אך לא בבשר של אחרים, זה דווקא כשמדובר בבשר שלו, שלו טריפה כשהדבר יקרה

 . בדבר
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 אין  ,ובטעות יצאה טריפה מתחת ידו שוגגשאם השוחט אומר שהוא היה  268כתבי בבדק הבית "הב

שהרי אם , ייפסל לעדות וברור שהוא, יוצא שהוא פשע בדבר ולא בדק היטבכי לפי דבריו , טענה זה 

  . אנו חוששים לומר שהוא גם יפשע במסירת העדות וישקר בדבר, הוא פשע בבדיקת הבשר

 לכך הוא המקור . אף אם הם החזירו את גזילתם, פסולים לעדות וגזלן גנבפסק שהטור  (א) ז

גם  ,ששנינו שם במשנה ממסכת סנהדרין המביאה שם ברייתא האומרת שהוסיפו על פסולי העדות

 . והחמסנים את הגזלנים

רשע 'והרי הוא , והרי גזלן פסול מדאורייתא, מה החידוש בכך שגזלן פסול לעדות :הגמרא שם מקשה

כגון ) עונה הגמרא שמדובר שגזלן מדרבנן. ומה צורך יש בדבר לחדש לנו שהוא פסול לעדות', דחמס

ורק , קניין והם לא זכו במציאהמי שגזל מציאה שמצאו חרש שוטה או קטן שמדאורייתא אין להם 

שגם הוא , (וממילא הוא יכול לגזול אותם והדבר יועיל מדאורייתא, ל תיקנו להם שיזכו במציאה"חז

 . פסול לעדות

  פ שהם לא "אע. שהגזלן והגנב הם הרשעים שהתורה דיברה עליהם שפסולים לעדותכתב הטור

כיון שהם , בכל זאת, י שישלמו תשלומים"עכיון שהם יכולים לתקן את הלאו שלהם , חייבים מלקות

ועל כן הם , אנו חוששים שהם יבואו להעיד שקר בבית הדין תמורת בצע ממון, חשודים על הממון

, כיון ששניהם לוקחים את ממון חבריהם בלי רשות, אין הבדל לעניין זה בין גנב לגזלן. פסולים לעדות

  .  ואין זה משנה איך הם עושים זאת

: שנאמר, שהגנב והגזלן פסולים לעדות אף שהם משלמים לבסוף את גזילתםם "הרמב תבכמו כן כ

 . דבר לא שלהם( לקחו ללא רשות-)והרי הם חמסו , "כי יקום עד חמס"

 אולם מי שקיבל ממנו את הגניבה לא נפסל בכך. כתב שרק הגנב שגנב בעצמו נפסל לעדות ש"הריב ,

 .  יבהואפילו לא נפסל מי שחולק עימו את הגנ

 והלווה לא נתן לו משכון בשעת , כתב שמי שהלווה לחבירו כסף ם"הרמבש י כתב בבדק הבית"הב

כיון שאין לו רשות לעשות , דינו כגזלן, כ הלך המלווה וחטף מיד הלווה משכון להלוואה"ואח, ההלוואה

לי רשות שהוא קל וחומר שאם המלווה נכנס לבית של הלוה ולקח משכון ב. פ שהלווה חייב לו"אע, כן

 . מוגדר כגזלן

נפסל לעדות בכך שהוא  לאנראה לו לומר שאותו מלווה גזלן , כתב שעם זאת בבדק הביתשם י "הב

שהרי הוא לקח את , משום שאנשים לא חושבים שאותו מלווה הוא גזלן, לקח את המשכון בלי רשות

 . המשכון בכדי להבטיח את ההלוואה שהוא הלווה ברוב חסדו ללווה

אך , שאנשים חושבים שיש איסור בדבר רק אם לא משלמים כסף' לא תחמוד'ר זה דומה לאיסור דב

וממילא אדם שעבר על , אין איסור בדבר -אם לוחצים על אדם למכור לו חפץ והוא משלם לו על כך

 . איסור של לא תחמוד לא עבר על איסור

, ים שהוא לא עשה שום איסורכיון שאנשים חושב, במקרה של המלווה שגזל את החפץ, כמו כן

כיון שאין חשש שהוא יבוא , לא שייך לפסול אותו לעדות, והדבר מובן להם היטב שניתן לעשות כן

 . לשקר בעדות
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ההסבר במה שהבית יוסף כתב שהוא (. קיג, א)א "כתב שנראה לו לומר שאלו דברי הרשב בחידושי הגהות 

הרי תמיד הוא יזיד לפשוע , רצונו לומר שאם תמיד נקבל את טענתו שהוא היה שוגג, פושע אם הוא לא בדק היטב

 . ר ולומר שהוא היה שוגגבדב
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 פסק שעד זומם נפסל למפרע בכל העדויות שמסר כבר משעה שמסר את העדות  הטור (א) ח

, ביאה מחלוקת בין אביי לרבאשם הגמרא מ, לכך הוא במסכת סנהדרין ובבא קמא המקור. המוזמת

כל העדויות שלו למפרע מרגע שמסר את עדות השקר , האם כשעד נמצא שהוא זמם עדות שקר

 (.כרבא)או שמא רק מרגע הכרעת הדין בבית הדין שהוא זומם הרי הוא נפסל , (כאביי)נפסלות 

פ "ע' רשע'וגדר ככיון שברגע שהוא העיד את העדות המוזמת הוא ה, סובר שלמפרע הוא נפסל אביי

אל תשת רשע 'והתורה אומרת ש, ('לא תענה ברעך עד שקר'שהרי הוא עבר על הלאו של ) התורה

 . שהרי העיד אותן עד פסול, פסולות -וממילא כל העדויות שהוא העיד מאותו זמן', עד

של הוא חידוש  269הדין של עד זומםכיון ש, סובר שרק מהכרעת הדין בבית הדין הרי הוא נפסלרבא 

שהרי לכאורה יש כאן שני עדים מול שני עדים ולמה , שנאמין דווקא לשנים האחרונים, התורה

על כן אין לנו לומר , ובכל זאת התורה אמרה שנאמין לאחרונים, שנאמים לאחרונים ולא לראשונים

, שהעדים הזוממים ייפסלו אלא רק משעה שהתורה חידשה שהם פסולים וזה משעת ההזמה ואילך 

 . אף שהם העידו קודם לכן כבר את עדות השקר, ודם ההזמה אין הם נפסליםאך ק

ל "יע': וזה מכוח ההלכות שבהן הלכה כאביי כנגד רבא, הלכה כאבייש הגמרא מסכמת למעשה

 . דותעשמכוונת לעניין ה' עוזה האות ה', ם"קג

 או , מו על השטרוידוע לנו מתי הם חת, פסק שאם העדים הזוממים חתמו על עדותם בשטר הטור ט

כך כתבו . הדין הוא שהם פסולים למפרע כבר מרגע חתימתם על השטר, שהשטר קויים בבית הדין

  . שמשעה שהעדים חתמו על השטר הרי הם נפסלים בכך רבינו ירוחםכמו כן כתב . ם"ף והרמב"הרי

 אך , זמהוסובר שרק בעדות בעל פה של עדים שייך ה, חולק על דין זה 270המאורשבעל כתב  ן"הר

 . בעדות של עדים בשטר לא שייכת הזמה לעולם

 ג שאם העדים החתומים בשטר אמרו שהם כתבו אותו באמת בזמן שכתוב "כתב בסימן מ הטור

 , כ הם הוזמו"ואח, בשטר שהוא נכתב בו

או שהם ראו , הוא שאם יש עדים שיודעים באיזה יום אותם העדים החתומים בשטר חתמו עליו הדין

הדין הוא שההזמה מועילה כבר למפרע מן הרגע , בר ביום פלוני חתום בחתימת העדיםאת השטר כ

 .  שהם ראו את החתימות בשטר

  במסכת בבא מציעא תמהו מדוע בשטרי חוב התוספות  מוקדם שטר שכתבו עדיםלגבי דין

יו או משום שהם ה ותירצו, אין פסולה עדות העדים השקרנים שכתבו בשטר זמן מוקדם, המוקדמים

משמע שאם ידוע לנו שהם עשו כן . ולא שיקרו במזיד, או שהם כתבו כן בטעות, אנוסים לעשות כן

כתב לעיין  י"הב. והמגיד משנה ,ש"הראכמו כן כתבו . הרי הם נפסלים בכך, מרצונם החופשי במזיד

 .  ן"גם בר

 שדינו , חרימועבר על חרם שה( 'בונפיל'שם במקרה שלו זה )כתב שאם אדם עבר ש "הריב (א) כג

שאם לא מוכח מן העדים שהוא עבר על החרם קודם שהוא , להיות כעובר על השבועה ופסול לעדות
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וממילא לא יתכן , י שהעדים השניים מעידים שהם היו עימהם בזמן העדות"ששני העדים הראשונים נפסלים ע 

 שהם ראו את המעשה שהם העידו עליו 

270
 לומר שיש השטר בעדי לעולם ההזמה תתכן שלא הדבר וטעם" :ב עמוד ח דף כתובות מסכת הגדול המאור 

 "פה על בעדות אלא ממון לשלם לעולם הזמה אין ועוד וכתבוהו אחרוהו
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אלא העדים אמרו שהוא עבר על החרם ולא אמרו מתי הוא עבר , העיד עדות במעשה של קידושין

ית הדין הוא שאין הוא נפסל מחמת שעבר על החרם אלא רק משעה שהעדים העידו עליו בב, עליו

אנו , כיון שכל עוד שאין עדות מפורשת, כשרים הם -וממילא הקידושין שהוא העיד עליהם, הדין

 .  עד שיתברר הדבר אחרת במפורש, מעמידים את האדם על חזקת הכשרות שלו

 שהגנבים והגזלנים שהחזירו את גזילתם פסולים בכל  ם"הרמבפ "פסק עהטור  (א) כט, (ב) ח, (ב) ז

 . עשו תשובהעד שי, זאת לעדות

  ם מדוע הגנב והגזלן לא יחזרו לכשרותם לאחר שהם ישלמו את הממון שהם "תמה על הרמבהטור

ם שייתכן לומר שאם הם החזירו את הכסף בעל כורחם בכפיית בית הדין "וכתב בדעת הרמב, חייבים

 . צונםאין זו תשובה שלימה ואנו עדיין חוששים שהם יעידו שקר עד שנראה שהם חזרו בתשובה מר

ם לא הזכיר אותו מרוב "ם הוא דבר פשוט ועל כן הרמב"כתב שמה שהטור כתב בדעת הרמב י"הב

 . פשיטותו

ם שהוא סובר שהגזלנים והגנבים פסולים לעדות "כתב שנראה לו לומר בדעת הרמב י"הב, עם זאת

זרו ובכל זאת אין זה מספיק בכדי שהם יח, מרצונםאפילו אם מדובר שהם החזירו את החפץ 

, שהדבר יהיה מוכח בפעולות נוספות שהם חזרו בתשובה, עד שהם יעשו תשובה בפועל, לכשרותם

, ואין מספיק עצם הפסקת פעולת האיסור, כמו שבמלווי בריבית הם יפסיקו להלוות אפילו לגוי וכדומה

 . 271אלא יש לעשות מעשה בפועל שמוכיח על נכונות האדם לחזור בתשובה כראוי

  לכך הוא ממסכת סנהדרין האומרת בשם המקור . פסול לעדות -מי שמלווה בריביתפסק שי הטור

והרי שנינו במשנה שהמלווה בריבית : הגמרא הקשתה. רבא שמי שלווה כסף בריבית נפסל לעדות

מתרצת הגמרא שאין הכוונה . לא -אך הלווה, משמע שדווקא המלווה נפסל לעדות, נפסל לעדות

 -עצם המילוה שנתנו אותה בריבית שהמלווה והלווה שהשתתפו בהלמלוה שנתן את הכסף אלא ל

משום שהוא , י כך שהוא לווה את הכסף בריבית"ע, שגם הלווה פסול לעדות, כלומר. פסולים לעדות

לא 'וממילא עבר בכך על הלאו של , עשה את האיסור מחמת חימוד ממון שהוא היה זקוק לכסף

   . 'תשימון עליו נשך

 פסולים  -הסתפק האם גם העדים והערב החתומים על ההלואה שניתנה בריבית י"רכתב ש ש"הרא

אלא , כיון שהוא כתב שלא נמצא בכתבי הגאונים שהם נפסלו, אותם הכשירש "ולמעשה הרא, לעדות

 . רק והלווה נפסלו בכך

 . הכשיר את העדים רבי יואל הלויבשם  המרדכיגם , כמו כן

  מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים האם שטר שנכתב בו קרן עם הגמרא מביאה את הבבא קמא במסכת

 (. כרבי מאיר)או שלא ניתן לגבות כלום , (כחכמים)האם ניתן לגבות את הקרן , ריבית

, י כך הוא יכול לגבות את הקרן"וע, הקשה כיצד השטר כשר לפי חכמים י"שרשם כתבו  התוספות

וממילא הרי הם , בכך שהם חתמו על השטר' ךלא תשימון עליו נש'העדים עברו על הלאו של והרי 

משום שאנשים חושבים שרק המלווה והלווה : 'התוס ענו. ומדוע הכשרנו את השטר, פסולים לעדות

ועל כן השטר , אך העדים לא עוברים על הלאו', לא תשימון עליו נשך'והערב עוברים על הלאו של 

 . וכדלעיל' לא תחמוד'של  כמו שהכשרנו בלאו, י שחתומים עליו עדים אלו"כשר ע
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 שהעושה מוזפי לא נמי לגוי' דאפי גמורה חזרה בהן ויחזרו" :ב עמוד כה דף סנהדרין על מסכת ה"רמ יד 

 "קלקול לידי עוד יבוא שלא כדי יתירה הרחקה ולעשות לו במותר עצמו לקדש צריך תשובה
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  לא 'ותירצו שייתכן שאנשים חושבים שהלאו של , במסכת בבא מציעא הקשו בדומה לכךהתוספות

, אך העדים אינם שייכים ללאו זה, שהוא זה שמכריח את הלווה לשלם, שייך רק במלווה' תשימון

לא ' אולם התוס. ר כשרועל כן הקרן שבשטר יכולה להיגבות כי השט, וממילא אין הם נפסלים לעדות

 . הזכירו שם מה דינו של הערב

כיון שהעדים היו אנוסים מחמת סכנת נפשות ועל כן , שם תירצו שהטעם שהשטר כשר' כמו כן התוס

והעדים , או שתירצו שמדובר כאן רק בריבית דרבנן שהם לא מרוויחים בה, הם היו מוכרחים לחתום

ר בריבית דאורייתא הם היו נפסלים אף שלא היה להם פ שאם היה מדוב"אע, לא נפסלים מחמת כן

 . רווח בדבר

 כ כתב שהוא מצא בשם הגאונים "ואח' כתב את התירוצים הראשון והשלישי של התוס ש"הרא

 . שהערב והעדים לא נפסלים מחמת שחתמו על שטר שיש בו ריבית ועל כן השטר כשר

משמע לאנשים שהוא שייך רק אצל ' וןלא תשימ'שהלאו של ' כתב שזה סיוע לתירוץ התוס י"הב

ועל כן הערב והעדים שחתמו על השטר שיש בו ריבית לא , אך לא אצל הערב והעדים, המלווה והלווה

ובדומה ללאו , אף שברור שהם בפועל עברו עליו, כי הם לא התכוונו לעבור על איסור, נפסלים לעדות

  .וכדלעיל', לא תחמוד'של 

 הדין הוא שהמלווה יכול לגבות את הקרן , ר שכתובה בו ריבית במפורשב ששט"כתב בסימן נ הטור

 . אפילו מנכסים משועבדים של הלווה

הרי השטר , שאם לא כן, סובר שהעדים החתומים בשטר הריבית הם כשרים שהטורמשמע מכאן 

כיון שההלוואה הייתה מוגדרת , ולא היה ניתן לגבות את הקרן מנכסים משועבדים, היה פסול

 . פ הלוואה שנעשתה בעל פה"ואין נכסים משועבדים נגבים ע, לוואה בעל פה על הקרןכה

 עליו תשימון לא'הלאו של  על עוברים והסופר והעדים שהערבכתב  ם"שהרמבכתב  רבינו ירוחם 

רבינו ירוחם כתב שנראה מדבריו של  .כשהם משתתפים בכתיבת השטר שיש בו ריבית' נשך

 . בכך פסוליםם שהם "הרמב

 מכך , על דבריו של רבינו ירוחם שאין ראייה לומר שהערב והעדים והסופר פסולים לעדות כתבי "הב

 :כיון ש. 'לא תשימון עליו נשך'ם כתב שהם עוברין על לאו של "שהרמב

ם לא התכוון לומר שהם "אך הרמב, ם פשוט העתיק את לשון המשנה במסכת בבא מציעא"הרמב. 1

 . אף פסולים לעדות

ומה רבינו ירוחם , שהערב הסופר והעדים עוברים עליהם 272נה שם שונה עוד לאוין אחריםהמש. 2

ואם הוא לא דייק לומר שהם פסולים מכוח המשנה , ם יותר מאשר בלשון המשנה"דייק בלשון הרמב

 .  ם"מדוע דייק לומר כן ברמב, משום שהם עברו על הרבה לאוין

כיון שלא , אין מכאן ראייה לומר שהם פסולים לעדות', ןלא תשימו'אף שהם עוברים על הלאו של .  3

 . וממילא אין לפסול אותם, וגם הם לא נטלו ממון בכדי להעיד על כך, לוקים על לאו זה

 הוא ,דין בית מיתת או מלקות עליה יםשחייב עבירה שעבר מידווקא ש ,בפירוש ם"הרמב כתב כן וכמ 

, אין הוא נקרא רשע, א חייב עליה מלקות או מיתהאך אדם אחר שעשה עבירה והוא ל, רשע שנקרא
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 אל. 2 תתן לא. 1: משום עוברים, הסופר אף: אומרים וחכמים, דיםוהע הערב, הלוה, אומרת שהמלוה המשנה 

 .'ה אני מאלהיך ויראת מכשול תתן לא עור ולפני. 5נשך  עליו תשימון לא. 4כנושה  לו תהיה לא. 3מאתו  תקח
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הרי הוא פסול , שאף שאינו לוקה, כמו גזלן 'דחמס עד' הוא כן אם אלא .וממילא הוא לא נפסל לעדות

 . לעדות עד שיוודע שחזר מדרכו הרעה

 ושנינו ', ביתיבר הבאה לוהימ': ששנינו במשנה מפרש הואו ,זה בדין אחרת שיטה כתב יוסף נמוקיה

כיון שאף שהלווה עבר איסור דאורייתא . לומר שהלווה לא נפסל אלא רק מדרבנן, ך לחדש דין בלווהכ

כיון שאנשים סוברים לומר , בכל זאת הוא לא פסול אלא רק מדרבנן, במה שהוא קיבל את ההלוואה

שלם אך הלווה המסכן שמ, שאין איסור ריבית אלא רק למלווה כי הוא זה שמרוויח מההלוואה בריבית

 . אינו חוטא -את ההלוואה בעל כורחו

  רק המלוה פסול לעדות אך לא הלווה, שבהלוואה שיש בה ריבית מדרבנןהנימוקי יוסף כתב  כמו כן .

אינו ( הלווה-)אך מי שנותן אותה , כיון שאיסור אבק ריבית הוא רק למי שמקבל את האבק ריבית

 . עובר על איסור

פרת שיצא שטר על בני רב עיליש שאבא שלהם קיבל שטר מס בבא מציעאשהגמרא במסכת כמו 

[ אבק ריבית]=איסור ' מאכיל'והגמרא אומרת שבוודאי לא ניתן לפרש שרב עיליש היה , עיסקה

משמע שלו עצמו הדבר , מכך שהגמרא אומרת שרב עיליש לא היה מאכיל אחרים איסור. לאחרים

את הריבית אסור לקבל אבק ' אוכל'מלווה המשמע שרק ל. ורק לאחרים הדבר היה אסור, היה מותר

 . 273אך ללווה אין איסור לתת אבק ריבית, ריבית

למדנו שדעתו היא שהערב והעדים שחתמו על שטר שיש  הנימוקי יוסףכתב שמכלל דבריו של  י"הב

הם לא , וכיון שאין להם נגיעה בדבר, כיון שהם לא נהנו כלום מההלוואה, כשרים לעדות -בו ריבית

 . ים לעדותנפסל

 פסק שאם בית הדין מינה אדם שיהיה אחראי על יתומים  ם מרוטנבורג"המהרכתב ש המרדכי יא

והוא לקח את הכסף שלהם והלווה אותו לאדם אחר בריבית , (אפטרופוס)שאין מי שידאג להם 

 , קצוצה בכדי להרוויח כסף ליתומים

 עד ,ולשבועה לעדות פסולאפטרופוס הרי אותו , הוא שאם יש עדים בדבר על מעשה זה שעשה הדין

למרות שהדבר מותר )הוא לא ילווה בריבית  לגוי אפילוש כך, גמורה חזרהבתשובה  יחזורהוא ש

 . וכמו שהגמרא בסנהדרין אמרה שיש לנהוג כן( מדאורייתא

 העדים ,רבית בו שיש שטרשב, בסוגיה שלנו י"ר פירשש מה לפי אףכתב ש ם מרוטנבורג"המהר 

אך לא הערב , מלוההו לוהה עוברים רק' תשימון לא'ון שאנשים חושבים שעל הלאו של כי ,כשרים

שהרי הוא , אפטרופוסבכל זאת יש לפסול את ה. והעדים שהם לא קשורים להלוואה בצורה ישירה

על  עדים אין אם אמנם. וממילא דינו כדין מלווה, בעצמו הלווה בידיים את הכסף של היתומים ללווה

כיון , לעדות כשר הרי הוא, עצמו מפישעשה כן  הודההאפטרופוס ש אלא ,פוס עשה כןכך שהאפטרו

וממילא הוא לא מוחזק לנו להיות מלווה , (פ הגמרא בסנהדרין"ע) 'רשע עצמו משים אדם אין'ש

 . פ דבריו"בריבית ע
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כיון שלא , הוא משום שעצם האיסור על הלווה לתת ריבית הוא חידוש, הטעם שאין איסור ללווה לתת אבק ריבית 

( הדין הפשוט של התורה)וממילא אין להרחיב את את החידוש , מצינו בכל התורה איסור על אדם לתת ממון לחבירו

 (. אף לאבק ריבית)למקומות נוספים 

משום . במה שהוא גורם למלווה לקבל ממנו את הכסף' לפני עור לא תתן מכשול'מכל מקום ברור שהלווה עובר על 

 . עיליש לא היה מקבל עיסקה שכזאת שהוא היה מכשיל את המלווה באיסור כך אמר רבא בגמרא שברור שרב
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 זה , קצוצה ברביתשאותו אפטרופוס הלווה את הכסף  כתב ם מרוטנבורג"המהרש מהכתב שי "הב

ורק )אין הוא נפסל , אם אדם לא מרוויח מכך כלום, שבריבית דרבנן התוספותמשום שהוא סובר כמו 

שמשום שכסף של  פשרוא, (בריבית מדאורייתא הרי הוא נפסל אף שהוא לא מרוויח כלום מן הדבר

ר אם לא היינו אומרים שמדוב, ואותו אפטרופוס לא מרוויח כלום, יתומים מותר להלוות באבק ריבית

י "הב. ולכן העמיד דווקא במציאות שכזו, הרי הוא לא היה נפסל לעדות ולשבועה, בריבית קצוצה

 .  סיכם שכך נראה לו לומר לעיקר

 יתומיםשל ה מעותאת ה להלוות המנהג שנתפשט שעכשיו ל"מהרי בתשובתכתב שהוא מצא י "הב 

את  לפסול אין מקום למכ, שהם עושים שלא כדין וכדלעיל גב על אף ,קצוצה ביתיבר אפילו

והוא סבר שהוא , שהוא עשה כמו המנהג כיוןש ,ביתיבר היתומים מעותאת  והולישה האפטרופוס

ט "וכמו שיש אומרים שקוברי המתים ביו, אין הוא פסול, עושה מצווה שהוא דואג להרווחת היתומים

 . את מצוות הקבורה ט בכדי לקיים"כיון שהם סברו שיש לחלל את היו, אינם פסולים לעדותראשון 

 שלא נתפשט המנהג להלוות , לפי המנהג שלנו אפילוש ,לו לומר נראהש הבית דקבבכתב י "הב

כיון , בכל זאת אפטרופוס שעשה כן לא נפסל לעדות אם הוא עשה כן, כסף של יתומים בריבית קצוצה

 .   ף ליתומיםשסוף סוף הוא סבר שהוא עשה מצווה בכך שהוא הלווה את הכסף בכדי להרוויח כס

 בכך נפסל אינו -קצוצה ביתיבר גוי של מי שהוא שליח להלוות כסף כלש בתשובה כתב א"הרשב 

 -קצוצה ביתיבר היתומיםשל  מעות והוהלש היתומים על אפטרופוס הממונה אפילו כן וכמ, לעדות

 . בכך נפסל אינו

 והעידו על , אותו עד מתו, שאפילו אם מדובר שהיה עד שהיה חתום על שטרא "הרשבעוד כתב  יב

אם מדובר שאותו עד הוא אפטרופוס של גוי או , העד הזה שהוא הלווה כסף לישראל בריבית קצוצה

וממילא אותו עד לא , אנו תולים לומר שהכסף שהוא הלווה היה של הגוי, שהוא היה שליח של גוי

 . ייפסל לעדות

ם לומר שהוא הלווה את הכסף של היתומים אנו תולי, אם מדובר שהוא אפטרופוס של יתומים ,כמו כן

 . ל לעדות"כיון שהוא לא נפסל במצבים הנ, וממילא השטר שהוא חתום עליו כשר, ולא שלו

אין , אם מדובר שלא מפורסם שאותו עד הוא שליח של גוי או אפטרופוס של גוי או של יתומים אולם

גבה את אותו השטר עד שהדבר אלא אנו לא נ, אנו תולים לומר שהוא הלווה את הכסף בהיתר

 .  ואם הוא עבר על איסור הרי שהשטר הזה פסול, יתברר האם אותו עד עבר על איסור

אנו , שאם יש שני עדים שמעידים על אדם שהלווה כסף בריביתסנהדרין כמו שאמרנו במסכת זאת 

(. ם אך לא על עצמושמאמינים לו רק על אותו אד)' פלגינן דיבורא'אומרים שמאמינים לאותו עד מכוח 

מכסף של גוי בתור שליח או ללוה לכאורה היה לנו לומר שנתלה שאותו מלווה הלווה את הכסף 

אלא  ,כיון שהדבר לא ידוע כן ובכל זאת אנו רואים שלא תולים לומר כן, שהוא הלווה כסף של יתומים

 . המלווה כי ברור לנו שהוא הלווה את הכסף של עצמו בריבית רבא פסל את

רואים שלא תולים לומר שאולי אותו גזלן , במקרה שיצא על אדם קול שמועה שהוא גזל ממון כמו כן

מחמת שאותו נגזל היה חייב לו כסף זה זמן רב והוא לא החזיר לו , לקח כסף שבעצם היה שייך לו

 ומה, או שמדובר שהנגזל בעצם הוא זה שגזל את החפץ מהגזלן, ועל כן הגזלן לקח מה שמגיע לו

אין אנו תולים , בגלל שהדבר לא ידוע, שוב, הוא בעצם החזיר לעצמו את שלו, שראינו את הגזלן גוזל

 . לומר כן
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 כסף  והוליההוא ש ,בכשרותלנו  מוחזקשהוא  אדם על העידו שאם (ג"תי) בתשובה כתב ש"הריב

 שאין רבוס עהט שהוא או ,איסור בה שאין בדרךאת הכסף  הלוההוא ש לומר תוליםאנו , ברבית

 . אההי בדרך איסור

 פסול לעדות מדרבנן, פסק שמי שעבר על עבירה מדרבנןהטור  (יט) יג . 

 על הפסולים במשנה גם את הוסיפולכך הוא ממסכת סנהדרין המביאה ברייתא האומרת ש המקור

הרי גזלן פסול מדאורייתא ואם כן מה הייתה צריכה הבריתא : הגמרא הקשתה .והחמסנים הגזלנים

 דרבנן גזלןהגמרא מתרצת שמדובר בברייתא ב? ש לנו בכך שגזלן גם כן פסול מדאורייתאלחד

י כתב שמכך שהגמרא הקשתה רק מדוע הברייתא שנתה "הב. והחידוש הוא שגם הוא פסול לעדות

כיון שמשמע . ולא מדאורייתא, משמע שמדרבנן הגזלן נפסל, את הגזלן ולא הקשתה גם על החמסן

שהיה פשוט לה שהחמסן נוסף על המשנה כיון שהמשנה , שתה על החמסןמכך שהגמרא לא הק

בכל זאת הוא , בכדי לומר שאף שהוא פסול רק מדרבנן, והחמסן נוסף, עסקה רק בפסולי דאורייתא

 (. מדרבנן)פסול לעדות 

משמע לאנשים רק כשהם מבקשים ' לא תחמוד'אף על גב שבמסכת בבא מציעא אמרנו שאיסור 

אך אם הם משלמים על כך אין הם חושבים , הם את החפץ מבלי לשלם לו ממוןמאחר למכור ל

 , פ שבוודאי יש איסור בדבר אף כשאדם מתכוון לשלם ממון על החפץ"ומשמע עכ, שהדבר אסור

אם מדובר , פ דין התורה"אלא באמת הוא שגם ע, שאין הדבר כן סנהדרין במסכת 'התוסאמרו 

הוא רק במצב ' לא תחמוד'וכל האיסור של ', לא תחמוד'ר איסור אין בדב, שמשלמים ממון על החפץ

 . שאדם חפץ בממון חבירו מבלי לשלם לו על כך

  ואילו חמסן חוטף , הוא שגזלן גוזל את החפץ מבלי לשלם עליו, כתב שההבדל בין גזלן לחמסןהטור

 . אך הוא משלם עליו, את החפץ מבלי הסכמת הבעלים

 . רין ובבא קמא האומרות כן בפירושלכך הוא במסכת סנהד המקור

 שחמסן פסול לעדות  ויש מי שכתב, שחמסן פסול מדרבנן יש מי שכתבכתב ש רבינו ירוחם

ורבינו ירוחם כתב שהוא סובר כמו הדעה , כיון שהוא לוקח את החפץ באונס מבעליו, מדאורייתא

 .  שחמסן פסול רק מדרבנן, הראשונה

 שהוא לא יודע כיצד מי שסובר שחמסן פסול מדאורייתא יישב את , כתב על דברי רבינו ירוחם י"הב

שהרי , הברייתא במסכת סנהדרין האומרת שהוסיפו על הפסולים במשנה את החמסנים והגזלנים

מדוע הגמרא לא הקשתה מדוע לא שנו את , שאם לא כן, משמע במפורש שהחמסן פסול מדרבנן

 .  החמסן במשנה

 ו בדין חמסןבמסכת בבא מציעא כתב התוספות: 

 פסול מדרבנן  -אם הוא היה חצוף לחטוף מיד הבעלים בלי הסכמתם. א

 -אלא שהוא העלים את חמסנותו ואמר שהחפץ אבד לו, אם הוא לא התחצף לחמוס מיד הבעלים .ב

 ( אנו לא חוששים שהוא יעיד בשקר, כיון שהוא לא מעיז פניו)הוא אינו פסול 

 פ שהם משלמים על החמס שחמסו"אע, שכתב שהחמסנים, ם כדעת הטור"כתב שדעת הרמבי "הב ,

 .  בכל זאת הרי הם פסולים לעדות מדרבנן
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 כתב בתחילת דבריו שבכלל פסולי העדות מדאורייתא , ם בהלכות עדות"פ שהרמב"כתב שאע י"הב

ם שהוא סובר שהחמסן "ולכאורה הדבר סותר למה שאמרנו בדעת הרמב, הם הגנבים והחמסנים

 : זה אינו קשה, בנןפסול רק מדר

והוא פשוט נקט את לשון התורה ', חמסנים'כשהוא כתב ' גזלנים'ם התכוון ל"הרמב: תירוץ ראשון

 .'חמס'שקראה לגזלן בשם של 

של  לשונו וסוף ,"והגזלנין הגנבים כגון" :לגרוס וצריך, משובשתם "ברמב הנוסחאבאמת : תירוץ שני

 או שגנב מעת לעדות פסול שהחזיר פי על אף" :כתבם "מכך שהרמב ,שיש לגרוס כן מוכיחם "הרמב

שאם לא . ולא על חמסנים, ממילא ברור שגם ברישא של דבריו הוא דיבר על גנבים וגזלנים, "גזל

  .  ם נקט לשון של חמסן ובסיפא לשון של גזלן"לא מובן מדוע ברישא הרמב, תאמר כן

 טן מועילה מדאורייתא היא ממסכת שהמקור לכך שגזילת חרש שוטה וק הבית בדקבכתב  י"הב

 :(. נט)גיטין 

 ואחר ששמעון החזיר לו את החפץ, כתב שאם ראובן מישכן חפץ אצל שמעון המרדכיכתב ש י"הב ,

הדין הוא ששמעון פסול , פ עדים שיש לו ששמעון השתמש לו בספר וקלקל לו אותו"עראובן טוען 

ועל כן ראובן ישבע , ור לשמעון להשתמש בספרוממילא היה אס, כיון שמשכון דינו כפקדון, לשבועה

 . פסול לשבועה -מצינו אם כן שמי שהשתמש בחפץ של חבירו. כמה הוא חיסר לו את הספר ויטול

 ויש לאריס חלק בפירות, פסק שאריס שגנב מחלקו של בעל הבית בדבר שנגמרה מלאכתו הטור טו- 

 . אינו פסול

ב נחמן אמר שאריס שגונב מבעל הבית בחודש ניסן ר: האומרתסנהדרין לכך הוא במסכת  המקור

וכן אם גנב בחודש תשרי שהוא זמן הבציר של הענבים והזמן שאוספים את , שהוא זמן הקציר

 . אינו נחשב כגנב לעניין להיפסל לעדות, התבואה לבית

ועט וכמו כן רק אם הוא לקח דבר מ, ולא בכל פועל, רק באריס, הגמרא אומרת שהוא לא נפסלאולם 

. במלאכה שהוא עוסק בה, רק אם הוא לקח מדבר שנגמרה מלאכתו, כמו כן. יתר על חלקו בשדה

, ידוע שלפועל מותר לאכול מן הענבים בזמן שהוא עובד בכרם, לדוגמה אם הוא בוצר ענבים שנגמרו

ומרשה לעצמו לחלק מחלקו , ועל כן האריס מחשיב את עצמו כפועל העובד בשדה, פ דין התורה"ע

 . ל בעל הביתש

ואין הוא , האריס חושב שבעל הבית לא מקפיד על מה שהוא לוקח מן השדה, ל"הסיבות הנבגלל 

. והוא לא נפסל לעדות, הוא אינו נחשב כרשע, כיון שהוא לא מכון לדבר איסור. רואה את עצמו כגזלן

באמת לא כיון שבעל הבית , אולם יש מפרשים שזה באמת לא גזל כלל. למרות שזה באמת גזל

 . וממילא הוא לא נפסל לעדות, מקפיד עליו על חלק מועט שכזה

איכר אחד גנב לו קב . הגמרא ממשיכה ומספרת שהאיכרים של רב זביד גנבו לו חלק מהיבולכ "אח

ואילו איכר אחר גנב לו אשכול של תמרים וגם אותו פסל , ועל כן הוא פסל אותו לעדות, של שעורים

אלא הם , כיון שאותם איכרים אינם מקבלים את שכרם מחלקם בפירותש, זאת משום. רב זביד

אין להם במה להורות לעצמם היתר לקחת מפירותיו של בעל , מקבלים את שכרם מבעל הבית בעצמו

 . ואין זה כאריס שיש לו חלק בפירות עצמם וכדלעיל, ועל כן הם פסולים לעדות, הבית ללא רשות

 . ג"והסמ, העיטור, ש"רסו הראוכך ג, כך גורסים בספרים שלנו
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 לאש דברכשהוא לוקח פירות מ, כך שמדובר שהאריס לא נפסל לעדות גורס ף"הרי, לעומת זאת 

 . ם"הרמבוכן כתב , מלאכתו נגמרה

האריס מורה לעצמו היתר , ם סוברים שכל עוד שלא נגמרה מלאכת הפרי"ף והרמב"נראה שהרי

אולם , הרי הוא עוסק במלאכתו והרי זה חלק מעבודתיכיון שהוא אומר לעצמו ש, לקחת מן הפירות

הרי , ואין צריך עוד שהאריס יטפל בשדה כדי שהפירות יגמרו, אם מדובר שמלאכת הפרי כבר נגמרה

 . ועל כן הוא לא חשוד ליטול, שהאריס רואה זאת בעצמו כדרך גניבה

 פסק שסתם רועים פסולים כיון שהם בחזקת גזלנים הטור יד - יג . 

לכך הוא במסכת סנהדרין המביאה ברייתא האומרת שהוסיפו על הפסולים השנויים  ורהמק

 (שהמלך מינה אותם לגבות את המיסים והארנונה מישראל) והגבאים הרועים'במשנתינו גם את 

  . '(אים במעברי הדרך ונטלים מהעוברים שם מס מעברצאנשים שנמ) והמוכסים

משום שמה , ל שאין לפסול אותם לעדות"חשבו חז, משנההגמרא אומרת שמתחילה בזמן ה: הרועים

אלא הדבר קרה , זה לא בגלל שהם הביאו אותן לשם בידיים, שהבהמות שלהם אוכלות בשדות זרים

 . וממילא לא חשבו שהרועה הוא גזלן, במקרה שהן אכלו משדות זרים

בכדי , הם לשדות זריםל ראו שהרועים מכניסים בכוונת תחילה את הבהמות של"עם הזמן שחז, אולם

 .  כדין גזלנים גזרו חכמים עליהם ופסלו אותם לעדות, שהן תאכלנה מהם

כיון , ל חשבו בזמן המשנה שאין לפסול אותם"הגמרא אומרת שמתחילה חז: הגבאים והמוכסים

אולם עם הזמן שהם ראו שהם נוטלים יותר . שהם נוטלים רק מה שהמלך קצב להם לקחת ולא יותר

 . הם פסלו אותם לעדות, המלך ממה שקצב

זה בין ברועים של בהמות , אמר בגמרא שהרועים שעליהם דיברו חכמים שהם פסולים לעדות רבא

 . דקות ובין ברועים של בהמות גסות

הדין הוא , שאם לא ידוע לנו האם הרועה והגבאי שלפנינו הוא גזלן, אמר בהמשך הגמרא רב יהודה

 . 274כשר הוא -באיוסתם ג, גזלן הוא -שסתם רועה

זה דווקא כשהוא , שמה שרב יהודה אמר שסתם רועה פסול, העמידה בבא מציעאהגמרא במסכת 

וממילא הוא חשוד לרעות את הבהמות בשדות זרים בכדי לחסוך , רועה את הבהמות של עצמו

כיון , כשר -הוא בסתמא, אך אם מדובר בבהמות של אחרים, מעצמו טירחא לשדות הפקר רחוקים

 .275'אין אדם חוטא ולא לו'ו, וא מקבל על כך שכרשה

אינו חשוד להרעות  -שסתם רועה שמרעה בהמות אחרים, אומרת שמוכרחים לומר כןשם  הגמרא

יקשה על מנהגנו שאנו נהוגים לתת לרועים את , כי אם לא נאמר כן, את הבהמות בשדות זרים

כל הרועים מרעים את הבהמות בשדות ואם ברור לנו ש, הבהמות שלנו כדי שהוא ירעה אותם בשדות

                                                           
274

 אזלי איהו מיכוון דלא נמי דאי רועה גבאי שנא ומאי רועה שנא ומאי :ב עמוד כה דף סנהדרין מסכת ה"רמ יד 

 דלאו כיון רועה נמי אי רבנן ביה גזרו לא יתירא שקיל דלא ליה דאפשר גבאי רבנן ביה גזרו ועיילי דיליה בהמות

 דשקיל איתא דאם גבאי רבנן ביה גזרו ליה חזו ולא למעבד דיכיל כיון דעביד ליה חזו דלא גב על אף קאי בישוב

 שקיל קא ליה דחזי מאי מ"ש עליה צוחי מדלא מילתא מיגליא והוה עילויה אינשי צוחי הוה מצוח יתירא

275
, אחרות בשדות אותן רועה הנאתו דבשביל, לפסו - שלו בהמות רועה :ב עמוד ה דף מציעא בבא מסכת י"רש 

 לכל המופקר למרעה שיגיע עד להרעות חוטא אינו אחרים הנאת בשביל, בשכר העיר בהמות רועה אבל
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 והרי יש איסור בדבר של  כיצד אנו נותנים להם אפשרות לעבור על איסור ברכוש שלנו, שאינם שלהם

  ".מכשול תתן לא עור ולפני"

 . ורבינו ירוחם, ש"הרא, ף"כן כתבו הרי

 ים פסולים י פירש בדברי רב יהודה שמה ששנינו בברייתא שהגבאים והמוכס"כתבו שרש התוספות

לעדות זה רק במצב שאנשי העיר רואים שהם נוטלים יותר מן המס הקצוב להם לקחת מאת המלך 

 . ועל כן הם בכלל גזלנים

ג "שאע, כתבו שבכך שהוסיפו על הגזלנים גם את הגבאים והמוכסים באו להשמיע לנו 'התוס

 : לעדותבכל זאת הוא נפסל , שהגבאי והמוכס החזיר את מה שהוא נטל שלא כדין

שלא כמו הגזלן , א יודע ממי הוא גזל את הכסף היתרקשה למוכס לחזור בתשובה כיון שהוא ל. 1

 . שיודע ממי הוא גזל ויותר קל לו לחזור בתשובה

אין זה נקרא , כיון שהם עדיין עוסקים באותה מלאכה, אף אם המוכס והגבאי החזירו את הגזילה. 2

מה , ולגבות מס יתר על המותר, שודים לחזור לקלקולם הראשוןכי הם עדיין ח, חזרה בתשובה לגמרי

 . שמוכח שהוא לא יחזור שוב למעשיו הרעים, שאין כן בגזלן ששב בתשובה

 לא בגלל שהם חשודים לקחת יתר על , פירש שהמוכסים פסולים חננאל רבינושכתב  י"אשיר הגהת

(. ם גם כן יותר ממה שהוקצב להםשנוטלי)שאם כן אין הבדל בינם לבין הגבאים , מה שקצוב להם

והמוכס היה אמור , אלא אלא הטעם שהמוכסים פסולים הוא משום שהמלכות הייתה מטילה מס

אלא נשא פנים לחלק מן האנשים ולא לקח מהם , והוא לא נהג כן, מס מכל יהודי לפי ממונולקחת 

ו אמורים לתת ונמצא ועל כן הוא נאלץ לקחת מאחרים יותר ממה שהם הי, כמה שהיה אמור לקחת

  . ל פסלו אותם כגזלנים"על כן חז. שהוא גוזל את אותם שלא היו אמורים לתת כל כך הרבה מס

פ "שעל כן צריך להזהיר את ראשי הקהל כשהם מטילים מס ע, כתב בהמשך דבריו הגהות אשירי

 כדי לשונא בידויכ ולא לאוהב יחניפו שלא, פ כמות הכסף שיש לו"אומד הדעת על כל אחד מן הקהל ע

 . זרוע אורה והביא כן בשם, ולשבועה לעדות פסלויי שלא

 כתב שמשמע לו שי "הב: 

ועל כן הוא , ויש לו שכר קצוב וידוע מהמלך, זה מי שמונה מאת המלך לגבות מס מישראל 'גבאי'

 .  עד שיוודע שהוא לוקח יותר מן המס שהוא אמור לקחת, בסתמא כשר לעדות

ואת המס , מהמלך את הזכיון לגבות מס במעבר דרך בסכום כסף מסוים לשנהשקונה זה מי מוכס 

כאשר המלך נותן לו את הזכיון הוא אומר לו כמה מס יגבה מכל . הוא נוטל רק לעצמו, שהוא נוטל

 . ועל כן המוכס חשוד לקחת יותר ממה שהמלך ציווה, אחד שעובר שם

כל , שגובה יותר מהקצוב לו, אחדאומרת שבמשפחה שיש בה מוכס שבועות במסכת  הגמרא

, כל אנשי המשפחה נחשבים כגנבים, ומשפחה שיש בה גנב אחד, המשפחה נחשבת כמוכסים

לפיכך הגמרא שם , והטעם הוא משום שכל המשפחה מחפה עליו ונמצא שהם מסייעים לו לחטוא

 . אומרת שכל המשפח נתפסת בעוונו של היחיד

, על כן. כולם נחשבים כגבאים, של משפחה שיש בה גבאי אנו רואים שהגמרא שם לא נקטה לשון

אלא רב יהודה , אין לומר שהוא הדין למוכס שגם הוא פסול, כשרב יהודה אמר שסתם גבאי כשר

 . כשר בסתמא -אך הגבאי, שנה בדווקא שהמוכס פסול בסתמא
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. מוכס פסול שכתבו שסתם ם ורבינו ירוחם"הרמב, הטורכתב שכך נראה לו להעמיד את דברי  י"הב

 . שמשמע שדווקא המוכס פסול בסתמא אך אל הגבאי וכדלעיל

 הגמרא הקשתה על מה שרבא אמר שסתם רועה שפסול זה בין רועה  סנהדרין שבמסכתכתב י "הב

 , של בהמה גסה ובין רועה של בהמה דקה

יותר בארץ ישראל הדבר חמור ) שמצינו שרבא בעצמו אמר שרועי בהמה דקה פסולים לעדות בארץ

ל הם "אך בחו, (כי הבהמות הדקות משחיתות את היבול ואוכלות אותו, משום ישוב ארץ ישראל

הרי שמצינו שלא כמו שרבא אמר לעיל שרועי בהמות . ורועי בהמה גסה כשרים אפילו בארץ, כשרים

 . שהרי כאן רבא אמר שהם כשרים, גסות פסולים

גסה זה רק ברועים שמגדלים את הבהמות שמה שרבא הכשיר את רועי הבהמה ה, תירצההגמרא 

אין אנו חוששים שהיא תכנס לשדות זרים וממילא הוא , וכיון שקל לשמור עליה שלא תברח, בבתיהם

 . לא חשוד על הדבר

, ועל כן בארץ ישראל, אנו חוששים שהוא לא משגיח עליה, שהיא נשמטת בקלות, אבל בהמה דקה

 . פסול -רועה שמגדל במה דקה

כיון שאף הבהמות , הרי הוא פסול, רועה שמרעה את הבהמות הגסות שלו מחוץ לביתו, עם זאת

 . הגסות עשויות להיכנס לשדות זרים מבלי שהוא ייתן לבו על הדבר

  .ם"הרמב פסק וכן, פסולים -ישראל בארץ דקה בהמה מגדליש, מצינו אם כן

י "הב. הזכירו את הדין הזה שלא ורבינו ירוחם, הטור, ש"הרא, ף"הרי עלכתב שהוא תמה  י"הב

, 276ישראל מארץ רחוקים היוהם ש מפני, שהם לא הזכירו דינים אלו פשריישב את שיטתם וכתב שא

 . הלכה זו השמיטו זה ומטעם נוהג בלתי כדבר אצלם היההדבר  אזי

 נראה לו שמי שמגדל , כיון שאין ליהודים שדות בארץ ישראל, שבזמן הזה בבדק הביתכתב י "הב

כיון שאין חשש שהם יבואו לרעות בשדות זרים של , כשר לעדות -דקות בארץ ישראל בהמות

 . ישראליים

 ור זיכולים לחהגמרא אומרת שהם  סנהדריןובמסכת , הסוחרים בפירות שביעית פסולים לעדות 

רבי , כמו כן. נראה שהם כבר לא יסחרו בפירות השביעית, י כך שבשנת השמיטה הבאה"בתשובה ע

פירות בשווי הרווח  וי שיפזר"ע, מפירות השביעית ומר שעליהם לפזר את הרווחים שהרוויחנחמיה או

 . ויכריז שהפירות נתונים במתנה לעניים, (יש שפירשו אחרת) בגינה שלו

 פסול לעדות -פסק שמי שמשחק בקוביה הטור טז . 

 ומפריחי ,ביתיבר םומלוי ,בקוביא משחקיםהאומרת שה במשנה סנהדריןלכך הוא במסכת  המקור

, יונים נפסלים ומפריחי בקוביא כל מה שאמרנו שהמשחקים: יהודה רבי אמר .שביעית וסוחרי ,יונים

אבל אם יש להם אומנות אחרת חוץ ממשחק הקוביא או , זה דווקא כשאין להם אומנות אחרת

  .  הרי הם כשרים, הפרחת היונים
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נולד באשכנז ונפטר  -ש"הרא. יר ונפטר בספרד'נולד באלג -ף"הרי. ונפטר בספרד, נולד בגרמניה -הטור 

 . ש"ועבר ללמוד בספרד אצל הרא( צרפתליד )נולד בפרובנס  -ירוחם רבינו. בספרד
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ילוק בין אם יש לאדם אומנות אחרת או סוברים שרבי יהודה עשה חם והטור "שהרמבכתב י "הב

כיון שהאחרים נאסרים מצד גזל או התעסקות , היונים רק לגבי המשחקים בקוביה ומפריחי, שלא

, עולם של ביישובו עוסקיםאלא כל הגנאי שבהם הוא משום שאנשים שכאלו אינם , בפירות שביעית

אין הם חסים על חבריהם שלא וממילא , וממילא הם לא מכירים בטורח של האדם להרוויח כסף

והם עשויים להעיד עדות שקר בשביל תאוות ממון וכך להפסיד את ממון , להפסיד את ממונם

והם מכירים , הרי הם כן מתעסקים קצת בישובו של עולם, אך אם יש להם אומנות אחרת, חבריהם

  .בערך הכסף

 

 משום מה פסלו את מי שמשחק בקוביא: הגמרא שם שאלה:  

שכל אחד סומך בדעתו שהוא ינצח , משום שכל המשחק בקוביא בנוי על אסמכתאאמר  חמא רמי בר

והתחיבות שנעשית בצורה , ואם הוא היה יודע שהוא יפסיד הוא לא היה מתרצה להתחייב, את חבירו

נוטלו שלא , שנוטל כסף מחבירו, המנצח במשחק, ממילא. ואין היא מחייבת, של אסמכתא אינה קונה

 . ועל כן הוא נפסל לעדות ושבועה כדין גזלן, י זה כגזלכדין והר

כיון שהאדם כבר גומר בדעתו לשלם את הכסף במקרה שהוא , אין זה משום אסמכתא אמר ששת רב

הוא משום שאין הם , כל הפסול של משחק בקוביא, על כן. כיון שהוא יודע שהדבר לא בידו, יפסיד

  . עוסקים ביישובו של עולם וכדלעיל

רא אומרת שהנפקא מינה בין טעמו של רמי בר חמא לבין רב ששת הוא במקרה שיש לו אומנות הגמ

 :אחרת

 כיון שבכל מקרה הדבר נחשב כגזל, הרי הוא פסול בכל זאת -פ רמי בר חמא"ע. א

 ועל כן הוא כשר לעדות , כיון שעתה הוא עוסק גם ביישובו של עולם, הדבר מותר -פ רב ששת"ע. ב

 כתב שמשמע מכך י "הב. ולא גרס את דבריו של רמי בר חמא, את דברי רב ששת כתב רקף "הרי

שהכל תלוי אם יש לו אומנות , (שאינם עוסקים ביישובו של עולם)שהוא סובר שהלכה כרב ששת 

 .   הרי הוא כשר לעדות -ואם יש לו אומנות אחרת, אחרת

הגמרא אומרת שרמי בר חמא הוא משום ש, ף שפסק כרב ששת"כתב שייתכן שטעמו של הרי י"הב

 . יוחנן רבימו כ לאו לוי בן יהושע בילא כמו ר, אינו סובר

רק כשאין , אימתי אמרנו שהם פסולים לעדות: זאת משום שהגמרא מביאה את רבי יהודה שאומר

כשרבי יהודה אומר , הגמרא מביאה שבין לפי רבי יהושע בן לוי ובין לפי רבי יוחנן. להם אומנות אחרת

 . כוונתו לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם', תיאימ'

הוא משום שהוא לא עוסק , טעם הפסול של משחק בקוביא, בין לרבי יהודה ובין לחכמים, ממילא

  .  ולא כמו רמי בר חמא, ביישובו של עולם

 ג שבגמרא שם רבי אבהו פסק בשם רבי אלעזר שהלכה כרבי יהודה"אע: הלכה כרבי יהודה ,

משמע שמכך שנצרכו לומר . בקוביא והמפריח יונים כשרים כשיש להם אומנות אחרתשהמשחק 

שדווקא , כיון שהלכה כרבי יהודה, מכל מקום. שיש מי שחולק על כך, בפירוש שהלכה כרבי יהודה

 .  משום שהוא לא עוסק ביישובו של עולם, כשאין לו אומנות אחרת הוא נפסל
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  והם אומרים שמי , שמדובר כשיש שניים שמתחרים זה בזה הגמרא שם אמרה, מפריחי יוניםבדין

 . הרי הוא המנצח והוא יקבל כסף ממי שהפסיד -לקו הסיום שהיונה שלו תקדם לשניה

שמפריחי יונים זה יונה שמלומדת להביא יונים אחרות מרשות  אמר אושעיא בר חמא רבי, אולם

 . מפני דרכי שלום ויש בדבר משום גזל, 277בעליהן

 סובר שהפרחת יונים האסורה זה התחרות שבה רואים איזה יונה קודמת לשניה הטורתב שכי "הב ,

 .וכל שכן מי שעושה טריקים להביא אליו את היונים של שכניו שהרי זה גזל, שזה כעין משחק בקוביא

 עדות מהלכות י"פ בביאורי בארוכה כתבתי ם"הרמב דברי טעם. 'וכו יונים מפריחי ם"הרמב כתב 

 :עליו ייןע( ד"ה)

 הוא אינו , ולמפריח היונים אומנות אחרת שהוא מרוויח ממנה, פסק שאם יש למשחק בקוביא הטור

 . פסול לעדות

ואילו , שאם הדבר ברור לנו בפירוש שיש לו ממון אחר שממנו הוא ניזון וחי, כתב שהכוונה היא י"הב

, ק עימו שוב או שחוסך אותואלא משח, הוא לא אוכל ממנו -ת הכסף שהוא מרוויח במשחק הקוביאא

אין זה מועיל והרי , אם מדובר שגם מעצם הכסף של משחק הקוביא הוא ניזון, אולם. אין הוא פסול

 . הוא פסול

 גילוי עריות)ואף לגבי שלושת העבירות , כתב שאף שכל אדם שעבר על עבירה באונסש "הריב ,

אין  -בכל זאת אם הוא עבר עליהן ולא נהרג ,ייהרג ואל יעבור -שהדין הוא( שפיכות דמים ועבודה זרה

ולנערה לא ': ואין בית דין מעניש על כך מכוח הפסוק, כיון שהוא עבר עליהן באונס, הוא פסול לעדות

 . ש כתב שברור שפסול לעדות רק מי שעבר עבירה במזיד והוא חייב עליה מלקות"הריב. 'תעשה דבר

האם , יש לחקור בדבר, י עדים אנוסים החתומים"ע שאם רוצים להכשיר גט, ש"כתב הריב, זהלפי 

ואם יתברר , או שמא ניכר עליהם שהם עשו עבירות אף מבלי אונס, את כל מעשיהם הם עשו באונס

 . הרי זה גט כשר, שהם עשו הכול מתוך אונס

אנשים טובים והגונים בשעת 'שידוע לנו שהם היו , כתב שאם יש עדים אנוסים ש"כמו כן הרא

הדין הוא שאם הם היו אנוסים מחמת שאיימו על , ועתה לאחר הגזירות הם שבו בתשובה, תהגזירו

 . הם לא נפסלו לעדות -וכאשר הם מצאו מפלט הם מיד שבו בתשובה, נפשם ועל כן הם חטאו

, והם לא עשו כן, אם מדובר שהיה להם שעה שהם יכלו להמלט על נפשם ממקום הגזירותאפילו 

, מקום מכל. שעה באותה שראו מה על להעיד ונפסלו ,לתאבון לותינב ואכלו אלא הם נשארו במקום

 כשרים היו שעה ובאותה, הגויים בין נשתהו לאהם  ועדיין, הגזרה בשעת הם מעידים שהיהש מה

כדין , הרי הם כשרים, בתשובה שבוהם  כ"ואח, נבילות אכלוהם  כ"אח אם אף, על כן. להעיד

כבר אמרנו לעיל . 'בכשרות וסופו תחלתו'בבחינת מקרה שהם היו המתקיים בעדים שהם כשרים ב

', ראה')כיון שהפסוק הקפיד רק על תחילת וסוף העדות , תחילת לסוף העדות אין זה מעכב שבין

  (. שהקפיד הפסוק רק על שעת ראייה ושעת הגדה ולא על הזמן שבינתיים' הגיד'
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 לנשאו היונה תוכל שלא כדי בעץ וקצהו ביונים ארוך חוט קושרין: א עמוד כה דף סנהדרין מסכת ה"רמ יד 

 להן פורש והוא לקולן שם מתקבצין העיר בני של עליות ויוני שובכין ויוני מצפצפין והן הגגין על אותן ומפריחין ולברוח

 גזל ל"והו ונוטלן רשתות
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 לכך הוא במסכת  המקור. פסול לעדות -דרך ארץפסק שכל שאינו במקרא במשנה ובהטור  (א) יח, יז

יוחנן שמה שהמשנה אמרה שכל מי שאינו במקרא ' בשם ר בגמרא על המשנה האומרת קידושין

, שכיון שהוא לא מן היישוב, זאת משום. הינו שהוא פסול לעדות, במשנה ובדרך ארץ אינו מן הישוב

 (. י"רש)עדות וממילא הוא לא מתבייש לשקר ב, הוא לא מקפיד על עצמו

 כ מזלזל בעצמו ואינו יודע כלום"משום שאדם שכזה שכ, שהוא פסול לעדותלכך  טעםנתן  ם"הרמב

ועל כן אין , בוודאי חזקה עליו שהוא עובר על רוב העבירות שיבואו לידו, ואינו מתנהג בדרך ארץ

 . מוסרים לו לומר עדות

 הגמרא במסכת פסחיםפ "ע, עם הארץכתב שאין מוסרים עדות לם "פ הרמב"טור עכתב שהי "הב 

  .'עדות ממנו מקבלין ואין ,עדות לו מוסרין אין -הארץ עם'האומרת ש

כיון שהוא  ,בבית הדין עדות ממנו מקבלים ואין ,להעידלבית הדין בכדי  אותו מזמנים איןש ,כלומר

 . היטב בדבריו לכוין יודע אינו

על מי אנו סומכים לומר שניתן לקבל עדות : החגיגאמר במסכת  פפא רבהקשה על זה מכך ש ף"הרי

מפני : יוסי שאמר שם בברייתא' הרי זה ר, מעם הארץ למרות שיש חשש שהוא לא מדקדק בהלכה

ולא בודקים אם היין והשמן הללו באמת טהורים , מה הכול נאמנים על טהרת יין ושמן לעניין קודשים

ה לעצמו ושורף א יהא כל אחד הולך ובונה במשל, זאת בכדי שלא לעשות פירוד בעם ישראל, לקודש

 . מחמת שכל אחד לא מאמין לחבירו שהוא מספיק מקפיד על ההלכה, פרה אדומה לעצמו

 : מצינו סתירה בין עם הארץ המוזכר במסכת פסחים לבין עם הארץ המוזכר במסכת חגיגה ממילא

 אין הוא נאמן כלל לשום עניין  -במסכת פסחים. א

הרי הוא נאמן לעניינים מסויימים כגון מסירת עדות על יין ושמן לומר עליהם שהם  -במסכת חגיגה. ב

 טהורים 

 :ף"תירוצו של הרי

 :ל"תירץ שיש חילוק בין עמי הארץ הנ ף"הרי

והרי הוא חשוד לנו , מדובר על עם הארץ שאינו כלל בדרך ארץ. אינו נאמן -במסכת פסחים. א

נאמר עליו , עם הארץ שכזה. גילוי עריות ושבועה לשקר, יםשפיכות דמ, גניבה, לעבור על גזלנות

 . ואין ממנים אותו אפטרופוס, ל שאין להתלוות עימו בדרך"בחז

ף שאין מקבלים עדות מעם הארץ שכזה "כתב שאף שהיה ניתן לדייק לכאורה בדברי הריי "הב

ו שאין מקבלים ממנו ומשמע ממנ, אין לדייק כן, אך בדיעבד ניתן לקבל ממנו את העדות, לכתחילה

  . כיון שהוא פסול לעדות, ו בדיעבדעדות אפיל

אינו חשוד על מצוות כגון שהוא ו, מדובר על עם הארץ שיש בו דרך ארץ. נאמן -במסכת חגיגה. ב

 . אף שאין בו מקרא ומשנה, השבועה ושאר דברים הפסולים לעדות

 שהכשיר את העם הארץ להעיד  יוסי' במסכת חגיגה שרפירש י "רש, לעומת זאת :י"שיטת רש

מדובר , י"לפי רש. חולק על חכמים במסכת פסחים שפסלו אותו לעדות זו, ששמן ויין אלו טהורים

אך יש בו דרך , שבין במסכת פסחים ובין במסכת חגיגה מדובר בעם הארץ שאין בו מקרא ומשנה

 . ארץ ומצוות
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אולם מה , כתחילה אין לקבל ממנו עדותמכל מקום סוברים חכמים של, אף שהוא כשר לעדות, על כן

זה משום שאנו סומכים על שיטת , שמצינו שעתה מקבלים ממנו עדות על יין ושמן לומר שהם טהורים

  . חכמים

 ף"משל הרי נכונים יותר י"רש שדבריכתב  ן"הר . 

 שהוא לא מבין מה היה קשה לו ממסכת  ף"הרי דברי על כתבש "הרא :ף"תמה על הרי ש"הרא

שמשמע לכאורה שבמסכת חגיגה העם , ששאלה על מי שאנו סומכים לקבל עדות מעם הארץ חגיגה

נאמן לעדות והרי הוא פסול  אינושעם הארץ , כיון שאדרבה מוכח משם להיפך, נאמן לעדות -הארץ

  .מקבלים ממנו עדותכמו שהגמרא בפסחים אומרת שאין , לה

זה משום שאנו , בל מהם עדות במסכת חגיגהיוסי טוען שניתן להכשיר אותם ולק' אלא הטעם שר

 להם וממנים ,לעצמם דת עושים היוהם  ,ביותר אותם מרחקים היינו שאםמשום , צריכים לקרב אותם

 . מתוכם דיינים

יוסי שמקבלים עתה עדות מעם הארץ ' זאת גם מוכח מעצם הגמרא במסכת חגיגה שאומרת בשם ר

יוסי אנו ' משמע שרק בגלל שאנו סומכים על ר, 'י אנו סומכיםעל מ': ורב פפא אמר, לעניינים מסויימים

 . לא היה לנו לקבל שום עדות מעם הארץאך סתם כך מצד הדין , אומרים כן

שמא עמי הארץ יתרחקו ממנו , עם זאת יש לחוש בעם הארץ שאין בו שום פסול ולקבל ממנו עדות

ודאי שאותו עם הארץ הוא פסול בלי אלא ו', למה יהא פסול לעדות'ף ש"וכמו שכתב הרי, ביותר

 . רק שיש לנו להכשירו כרבי יוסי, פקפוק

 : כלומר

 במסכת חגיגה לכמה עניינים כשרהבין שהעם הארץ  -ף"הרי

 רק שנאלצנו להכשיר אותו לכמה עניינים, פסולהבין שהעם הארץ  -ש"הרא

 משנה , יודע מקרא שסתם עם הארץ זה מי שלא ,ף"הריסובר כדעת  ם"שהרמבכתב שייתכן י "הב

עם ואילו , המוזכר במסכת פסחים הוא העם הארץ הידוע עם הארץאותו , וממילא, ואין בו דרך ארץ

וכיוון שאין בו , המוזכר במסכת חגיגה הוא מי שאין בו מקרא ומשנה אך יש בו דרך ארץ ומצוות הארץ

וסי הוא נאמן לנו לעניינים אך משום רבי י, לא היה ראוי לקבלו לשום עדות מצד הדין, מקרא ומשנה

 .  מסויימים

 מקבלים ממנו  ,פסול הואו ,ארץ דרךו תורהאף שאין בו  הארץ עםשסתם  משמע ש"הרא דברי מפשט

 . ם"הרמב סברתמ ךוהפ וזה, עדות לעניינים מסויימים

 ש"הרא י"רש ם"ף והרמב"הרי 

עם הארץ 

במסכת 

 פסחים

משום , לעדות אינו נאמן כלל

והרי הוא , ץשאין בו דרך אר

, חשוד לנו לעבור על גזלנות

גילוי , שפיכות דמים, גניבה

 עריות ושבועה לשקר

עם הארץ שאין בו מקרא 

אך יש בו דרך , ומשנה

וכדעת , ארץ ומצוות

אין הוא נאמן שחכמים 

 כלל 

  אינו נאמן כלל

עם הארץ 

במסכת 

ועל כן הוא נאמן להעיד , נאמן

משום שיש בו , לכמה עניינים

עם הארץ שאין בו מקרא 

אך יש בו דרך , ומשנה

רק , אינו נאמן כלל

שהכשרנו אותו לכמה 
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' רוכדעת , ארץ ומצוות דרך ארץ ומצוות  חגיגה

  נאמןשיוסי 

עניינים למרות שהוא 

 פסול מחשש פירוד

 

 ועוד הגדיל , ש אביו"ולא סבר כרא, ם"שסבר כדעת הרמבהטור  על לתמוה יש זה לפיכתב ש י"הב

 .   ש"לא הזכיר כלל את סברת אביו הרא לעשות שהוא

 ועל כן הוא סובר שלעולם , פסק שלא כמו רבי יוסי ש"הראסבר שהטור שכתב שנראה לומר י "הב

אמר שאנו סומכים לקבל עדות  פפא רבמה שמצינו ש. אין לקבל שום עדות מעם הארץ לשום עניין

 היו ההם שבימים ללמדנו ולא, בי יוסיהוא לא התכוון לומר שהלכה היא כר, פ רבי יוסי"עמעם הארץ 

 לומר אלא בא ולא ,ם לעולם עדות מעם הארץמקבלי היו לאבאמת  אלא ,הארץ מעם עדות מקבלין

כך שלא יהיה חשש של פירוד בעם , ולחשוב כיצד לקרב את עמי הארץ אלינו בדבר להתיישב שצריך

 . ישראל

, ם שאין מוסרים לעולם עדות לעם הארץאנו למעשה פוסקים כמו הברייתא במסכת פסחי, עם זאת

 . ם"וסתם עם הארץ הוא מי שאין בו תורה ודרך ארץ וכדברי הרמב

י לא ראה צורך להאריך "על כן הבו ,כמעורבבות נראותש סברות כמה כתב רבינו ירוחםשי כתב "הב

 . בהן

  מקפיד  שלא) ובמצות להיבתפ זריז שאינוכתבו שכל מי  שהגאוניםהמרדכי כתב בשם העיטור

שנאמר עליו שאין מקבלים  פסחיםבמסכת  הארץ ועם ,לעדות פסול -ארץ דרך בו ואין (עליהם כראוי

 שנוהג כדתהוא מי , אך בדיעבד מקבלים את עדותו:( פ ההגהות"ע), ממנו עדות ואין מוסרים לו עדות

 . תורה בן עם זאת הוא אינו ,ארץ דרךויש בו  ותומצוה תורהה

 כיון שאין לו בושת פנים ואין הוא חושש להעיד , י שאוכל בשוק פסול לעדותפסק שמהטור  (ב) יח

 . עדות שקר

 :המביאה ברייתא המביאה מחלוקת בעניין האוכל בשוק קידושיןלכך הוא במסכת  המקור

 אך הוא כשר לעדות, הרי הוא דומה לכלב: תנא קמא

 פסול לעדות : יש אומרים

  יש אומריםהלכה כ :רב אידי בר אבין

 בעצמו לזלזל ואין הוא מתבייש, כבודו על מקפיד אינוהוא ו הואיל ,בשוק אוכלמי שפירש ש י"רש 

 . ממילא הוא פסול לעדות, בשביל כך וליפסל

 לתלמיד שבח איןאומר במסכת מעשרות ש ירושלמימכך שמצינו שה, י"ל דברי רשעהקשו  תוספותה

אין בכך  -אך לאדם אחר, ח בדווקאאין הדבר שב -שרק לתלמיד חכם משמע .בשוק לאכול חכם

שכל אדם שאוכל , י שהוא פירש זאת על כל אדם"זאת שלא כמו שמשמע מרש. קפידא ואין זה גנאי

אלא משמע ממנו שזה אף פוסל , לא רק שלא כתב שזה חוסר שבח בלבד)נפסל בכך לעדות  -בשוק

 (.  לעדות בכל אדם
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רק במצב שהוא , סלת לעדות אדם שאכל בשוקשהיא פו, פירש את הגמרא בקידושין חננאל רבינו

כ עז פנים לעשות כן ולחטוף מה "וכיון שהוא כ, ואכל אותו( כמו כלב)חטף בשוק את האוכל מאחר 

 .   ממילא הרי הוא פסול לעדות, שלא שלו

הרי פשוט הוא שהוא , אם מדובר שאותו אדם חטף אוכל שאינו שלו: על רבנו חננאל הקשו 'התוס

 ?ומה החידוש בברייתא, שהרי הוא ממש גזלן ,פסול לעדות

 : 'התוס תירצו

, אך אין אותו מאכל שווה פרוטה, מדובר שאותו אדם העיז פניו וחטף מאכל שאינו שלו: ראשון תירוץ

 . ועל כן אין הוא נחשב גזלן

יש  מ"מ, ועל כן אף שהוא לא גזלן, עליו מקפיד אינובעליו ש דבר גזלאותו אדם שמדובר : שני תירוץ

 . בכך עזות פנים בכך שהוא חטף זאת והרי הוא פסול לעדות

שמדובר שאותו אדם פסול משום שמדובר  רששפי אליהו ר"ה הביא כמו כן את תירוצו של' התוס

 והוא מערים, כמו כלב שאוכל מעט כאן ומעט כאן, כולם משל וטועם החנונים אצלבשוק  לךוהשהוא 

מתחילה ברור לו שהוא לא אך כבר , את הסחורה הוא טועם ועל כן מהם לקנות רוצהשהוא  כאילו

 . אלא זו עורמה, יקנה בשום מחיר

 אוכלהוא שפסול משום שמדובר שאותו אדם  פירשש תם רבינו הביא כמו כן את תירוצו של' התוס

 . יותרב גנאי והרי זה, פת סעודת בשוק

 כתב אלא ,בשוק פת אוכלשמדובר שאותו אדם  הזכיר ולא ,תם רבינו סברתאת  כתב ש"הרא

 . זה מי שאוכל סעודתו בשוק 'אוכל בשוק'שהגדר של  פירש תם רבינוש

 אוכל'והיא שמי ש', מהבנת התוס תם רבינויש הבנה שונה בדעת  והטור ש"הראשלפי , י כתב"הב

 .  בשוק סעודתו קובעש זה מי' בשוק

 : אם כן שנחלקו הראשונים בהבנת דעת רבינו תם יוצא

 אוכל פת בשוק :עת רבינו תםבד 'התוס

 מי שקובע סעודתו בשוק  :בדעת רבינו תם ש והטור"הרא

 שהולכים האנשים והם, האנשים הבזויים -כתב שעוד נוספו על פסולי העדות מדרבנן ם"הרמב 

 . העם כל בפני בשוק ואוכלים

 כתב שדעתו היא כמו דעת רבינו תם רבינו ירוחם. 

 ם סתם וכתב"שהרי הרמב) ם הכרע כמי הוא סובר"ברי הרמבבדשהוא לא מצא  שכיוון כתב י"הב :

ם סובר "שהרמבלומר לו  נראהלכך כתב שיותר , "(העם כל בפני בשוק ואוכלין שהולכין האנשים"

 : יש חילוק במי שאוכל בשוקש

 פסול לעדות -אוכל בשוק בפני כל העם .א

. לעדות אין הוא פסול -ביםאלא רק קצת אנשים עוברים וש, אוכל בשוק שאין בו רוב העם. ב

שכיון שאין כל , התכוון למציאות שכזו, שאמר שאין זה שבח לתלמיד חכם לאכול בשוק הירושלמי

 . אין זה גנאי אך גם אין זה ראוי לכתחילה לתלמיד חכם לנהוג כן, העם שם
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 פסול לעדות -שמי שהולך ערום בשעה שהוא עוסק במלאכתו ם"הרמבפסק כדעת  הטור . 

 פסול לעדות -סק שמי שמקבל צדקה מן הגויים בפרסהיאפ הטור . 

דבר )"שמי שמקבל צדקה מן הגויים , לכך הוא ממסכת סנהדרין האומרת בשם רב נחמן המקור

והוא בכל זאת מבזה את עצמו ונוטל , כאשר הוא יכול לקבל צדקה בצנעא, בפרהסיא"( אחר

 . פסול לעדות -בפרהסיא

או שהוא נוטל , ואין לו דרך אחרת, ל צדקה מן הגויים בפרהסיאאמנם אם מדובר שהוא חייב לקב

 .   הדבר מותר -בצנעא

 וכן כתב , הרי הוא פסול לעדות, ממון ישראל או גוף ישראל לגוי' מוסר'פסק שמי שהוא  הטור (א) כב

  .ם"הרמב

 אמסור אלך ו': כתב על מסכת סנהדרין שאדם ששונא את חבירו ואומר לו בפני רבים אשירי הגהת כ

 . ופסול לעדות, הרי הוא רשע', אותך לגויים

 :כמו. היינו דווקא אם הוא מוחזק שהוא מוסר בפועל, שאותו מסור הפסול לעדותכתב  י"הב

והלשין על רב , הלך אותו אדם שלקה. רב שילא הלקה אדם שבעל גויה -המקרה עם רב שילא. א

בא שליח . לקבל רשיון על כך מן המלכות על כך שרב שילא דן אנשים בלי, שילא אצל המלך הפרסי

משום שהוא בעל אתון , אמר לו רב שילא. המלך ושאל את רב שילא מדוע הוא הלקה את אותו אדם

ענה לו ? יש לך עדים: שאל אותו שליח המלך(. דבר שהיה עבירה חמורה אף לפי המשפט הפרסי)

 . ובא אליהו ונדמה כאדם והעיד שהוא ראה זאת, כן: רב שילא

ואותו אדם רצה להראות את ממון חבירו , מסופר שאדם אחד בא לפני רב -המקרה עם רב כהנא .ב

אותו אדם השיב לרב . רב התרה בו שהדבר אסור. והוא שאל את רב האם הדבר מותר לו, לאנס

  .  הרג את המוסר הזה, כתגובה לעזותו של אותו אדם, רב כהנא. שהוא יראה לאנס בכל זאת

אם , אולם. יש לו דין של מוסר הפסול לעדות, א במצבים שכאלו שהאדם עשוי לעשות כןדווק, אם כן

כי לפעמים הדבר מצוי הוא שאדם סתם מגזים בדבריו , אין הוא פסול, ייתכן שאותו אדם סתם אמר כן

 .אומרת בשבועותכמו שהגמרא , ולא מתכוון לכך באמת

 :בדווקא שאותו מוסר הואנקט  אשירי שההגהותי כתב שלפיכך ייתכן לומר "הב

 שונא את חבירו. 1

 בפני רבים, אומר שהוא ימסור. 2

פ שלא התרו בו "אזי אע, וגם הוא אומר כן בפני רבים, שכיון שהוא שונא את חבירו, זאת משום

וכבר , אזי חזקה היא שהוא ימסור את ממון חבירו, כ העיז פניו"כיון שמצינו שהוא כ, שהדבר אסור

 . לעדות סולמעתה הרי הוא פ

הבית יוסף , (כמו שמצינו שרב כהנא הרג את המוסר)לעניין לנקוט מעשה ולהרוג את המוסר , אולם

   . כתב שלמעשה הדבר לא ברור לו האם זה מותר
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 בזמן ובפרט', מוסר'אין הדבר ברור לו שמותר להרוג את מי שהוא , שכאמור הבית בדקב כתבי "הב 

ואין הוא חושב , ולא מתכוון לכך ברצינות כן מראולפעמים  כשרותב מי שמוחזק לנו אףידוע שש הזה

 . שיש איסור באמירה זו

 מוסרלא רק , כמו כן .לעדות פסול -הרי הוא', מוסר'שמי שהוא  גאון פלטוי רבבשם  כתב הכלבו 

 ואמסור אלך' :לו אומרהרי הוא ו חבירו עם שהסתכסך מפורסם אדם אפילו אלא, פסול לעדות גמור

  . לשבועהו לעדות פסול -הואו רשעכ נחשב הרי הוא, בפרהסיא פניו מעיזהוא ו הואיל ',ממונך

 כמו כן כתב שמותר . הוא לאו דווקא מי שהוחזק בכך' מסור'ש, כתב בדעת רב פלטוי גאון ק"מהריה

ק כתב שאם הוא רק הוחזק לומר כן אך "המהרי, כמו כן. מדין רודף, להרוג אותו רק בתוך כדי דיבור

ק "המהרי. אך יש לו חלק לעולם הבא, אף שמותר להרוג את המוסר. אסור להורגו -לעשות בפועל לא

 . אינו חייב -אך מי שאומר שהוא ילך וימסור את חבירו, חייב -ם שרק המוסר"כתב בדעת הרמב

 ומחמת כן  יוסףאת חבירו הנקרא  מסר זימליןכתב מקרה בו אדם בשם  י וויל"ת מהר"בשו (ב) כב

אף שבדיני אדם הדבר  .הכפורים יום בערבוזימלין טוען שיוסף מחל לו על כך  ,נאלץ לשלם כסףיוסף 

 שישוב עד כשרות לחזקת ישוב לאוממילא הוא , אך בדיני שמיים הרי הוא עדיין חוטא, מועיל

 עדיין הם, את הגניבה למוישהם ש פי על אףש ,והגזלנים הגנביםעל  ם"הרמב כתב כן וכמ .בתשובה

י "שהגנבים והגזלנים לא חוזרים לכשרותם ע אשירי הגהותב משמע וכן ,בתשובה שיחזרו עד יםפסול

אך אם יוסף , ימלין חייב לשלם ליוסף את הכסף שהוא הפסיד בגללו, על כן. החזרת הממון גרידא

 .  הדבר יועיל -ימחל לו על כך בפירוש

 הרי הם, לדבר אמת בלא שקר היה אומר שגויים שמוחזקים רבינו יקרכתב ש אשירי הגהת יט- 

 . כשרים לעדות

ועדות , כיון שגוי הוא לא בכלל אחיו של הישראל, חלק וסבר שאין להכשיר גוי לעדות הגהות אשירי

 . גוי לא עדיפה מעדות עבד שאיננה מועילה

שכתבו ש "ף והרא"הריכמו כן נראה מדברי . ם"והרמב, ה"הטור בסימן ל, במרדכיכמו כן כתוב 

  . כתב שכמו כן זה דבר פשוט בפי כל העולם שגוי פסול לעדות י"הב. פסול לעדות -גיטין שגויבמסכת 

  שהרי זו משנה מפורשת במסכת בבא קמא , תמוהים רבינו יקרשדבריו של  י"הבממילא כתב

 . ובני ברית שאינם גויים, פ עדים בני חורין שאינם עבדים"שניתן לעשות דין עהאומרת 

 העד שקר עד': שהרי התורה אומרת, במסכת בבא קמא כתבו שגוי פסול לעדות תוספותכמו כן ה

  .הרי הוא פסול לעדותוממילא , הוא אינו אחיו' גוי'הרי ו ,'אחיוב ענה שקר

 פ הגמרא שם"ע לעדות דפסול עבדלמדנו ש, כמו כן . 

 אך , העבדותמן  שנשתחרר מי כל. לעדות פסול -חורין בן וחציו עבד חציוהוא ש מיכתב ש ם"הרמב

  .לידוהשחרור  גט שיגיע עד, לעדות פסול הרי הוא, שחרור גטעדיין האדון שלו לא נתן לו 

 שפכה וכרות (נפצע בביצים) דכא ופצוע ממזרכתבו במסכת בבא קמא ש התוספות (ג) כב, כא 

 לעדות כשרים -הרי הם, (נפצע באותו מקום)

 כשר -ועל כן לא מלו אותו, מילה חמתמ אחיו שמתו ערלש קמא בבאכתב במסכת  אשירי הגהת 

 . להעיד
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 שלא הכריזו עליו עדיין אף לעדות הרי הוא פסול מיד , פסק שמי שהוא פסול מדאורייתא הטור (ב) כג

 . הרי הוא פסול לעדות רק לאחר שיכריזו עליו בבית הדין, ומי שהוא פסול מדרבנן, בבית הדין

 הפסולים כלש (פ הבנת הגמרא"ע) אלעזר בירהאומרת בשם  סנהדריןלכך הוא במסכת  המקור 

 . הכרזה אינם צריכים -דאורייתאמ הפסולים אבל, הכרזה מדרבנן צריכים לעדות

 הוא משום שמצוי הוא שהציבור אינם , שפסולים מדרבנן צריכים הכרזה שהטעםכתב  ם"הרמב

על , יפסיד -שטר וממילא כל מי שהחתים את אותו אדם על, יודעים שאותו אדם פסול לעדות מדרבנן

בכדי שאנשים לא , תיקנו שיכריזו ברבים על אותו אדם שהוא פסול, בכדי למנוע הפסד מן הציבור, כן

 . יבואו להשתמש בו כעד

 אף שלא ידוע במפורש שהוא גזלן, פסק שמכריזים על סתם רועה שהוא פסול הטור . 

  :ורבינא חאא רב -רועהלכך הוא ממסכת סנהדרין האומרת שנחלקו בדין  המקור

 . ובלי הכרזה הוא איננו פסול לעדות, שסתם רועה צריך הכרזה אמר חדא

  .(כיון שהעבירה שלו מפורסמת לכל) שסתם רועה פסול מעיקרו אף בלא הכרזה ואחר אמר

שהרי זה כמו שרב יהודה אמר , הגמרא אומרת שמובנת השיטה האומרת שרועה אינו צריך הכרזה

 . ועל כן ממילא אין הוא צריך הכרזה מפורשת בדבר, לנובשם רב שסתם רועה פסול 

סתם רועה 'מה חידש לנו רב יהודה כשהוא אמר ש, אלא לפי מי שאומר שגם רועה צריך הכרזה

אף שלא , אומרת הגמרא שהחידוש הוא לומר שעל סתם רועה אנו מכריזים עליו שהוא פסול'? פסול

 . הכניס את עדרו לשדה של אדם אחרמשום ש שהוא פסולפ עדים "עידוע לנו במפורש 

  שבכל מקום , פ מסכת פסחים"משום שכלל הוא בהלכה ע. צריך הכרזה -פסק שסתם רועההטור

, עליו מכריזים רועה סתםשעל  הטור כתב ולפיכך ,המיקל כדבריהיא  הלכה ,ורבינא אחא רבשנחלקו 

  .ריזו עליואלא רק לאחר שיכ, ומקילים עליו לומר שאין הוא פסול מיד מעיקרו

הוא לא התכוון לומר שהרי הוא פסול מעיקרו בלי  ,פסול רועה סתםפסק ש שהטורמה , ממילא

אלא אפילו בסתם , אלא הוא התכוון לומר שאין הוא צריך הכרזה מפורשת בכדי להיות פסול, הכרזה

שהרי  עליו בכל זאת מכריזים ,אחר לשדה עדרואת  הכניסהוא שלהעיד  עדיםלבית הדין  באו שלא

  . כי חזקתו לעשות כן, הוא פסול לעדות

 ששני האנשים העידו  בינתוס ברעל המקרה עם  ה"הרא בשםכתב על מסכת סנהדרין  יוסף נמוקיה

 אבל ,עדויות שארשאין צורך להכריז על האדם הפסול אלא רק לצורך , עליו שהוא הלווה כסף בריבית

  .אפילו בלא הכרזההרי הוא פסול , בשבילה נפסלהוא ש עדותה לאותה

אפילו  אם לא הכריזו על , לא יכול להעיד על אדם אחר שהלווה בריבית, מי שהלווה בריבית, כלומר

יש צורך להכריז על המלווה , אולם. כיון שהוא נפסל מחמת עבירה זו בעצמה, העד שהלווה בעצמו

 . ל ביצוע הלוואהוכגון שיהיה פסול להעיד ע, בכדי שהוא יהיה פסול לשאר עדויות, בריבית

 הכנסת מבית הקהל אותו שהוציאוכתב שאם היה אדם  ן"ראבהש, כתב על מסכת סנהדרין המרדכי 

ואין הוא צריך , (שהרי יש בדבר פרסום רב) מזו גדולה הכרזה לך אין ,בקוביה חקישהוא ש מפני

 . אלא הרי הוא מיד פסול לעדות ושבועה, הכרזה נוספת של בית הדין



369 
 

 אף שלא , כבר פסול לעדות, שאדם שעשה עבירה וראו אותו שני עדים ם"הרמבפ "עפסק  הטור כד

 . אם מדובר בעבירה הידועה לכל שהיא אסורה, ואין הוא לוקה התרו בו

 ם למד כן מהמעשה עם קוברי המתים שקברו את המתים ביום טוב "כתב שנראה שהרמב י"הב

ב הונא הכשיר אותם כיון שהם סברו לומר ור, רב פפא פסל אותם. שמדובר שלא התרו בהם, ראשון

הרי ברור שכבר לא שייך לומר שהם היו חושבים שזו , אם מדובר שהתרו בהם. שהם עושים מצווה

בכל זאת רב פפא פסל אותם אף שלא הייתה כאן התראה , ומצינו שאף שלא התרו בהם, מצווה

 .  מוקדמת

משמע שאילולי שהם היו , סברו שזו מצווהרב הונא הכשיר אותם רק משום שהוא אמר שהם  כמו כן

 .  ג שמדובר שלא התרו בהם"אע, הם היו פסולים אף לפי רב הונא, חושבים שזו מצווה

שבכל מקום שניתן למצוא  לנתבע טענת זכות שהנתבע לא עשה כן , כמו כן משמע מהמקרה שם

 . אין לפסול אותו -במזיד מתוך כוונה רעה

 שכך הדין בגזלנים וחמסנים שמתחילה  וכתב ,מקרה של קוברי המתיםעל ה ש"הראכתב  כך, כמו כן

 . לא פוסלים אותם כל עוד שניתן למצוא להם צד זכות שהם לא עשו כן מתוך כוונה רעה

 לכך הוא המקור . פסק שאדם לא נפסל לעדות מחמת עדות על עצמו שהוא עבר עבירההטור  כה

אנס אותו ורבע אותו למשכב זכור  פלוניר ששאם אדם אומ, האומרת בשם רבאסנהדרין במסכת 

 . פ עדותם"הדין הוא שאותו נרבע ואדם אחר יכולים להעיד על הרובע ולהרוג אותו ע, בעל כורחו

פ רבא שאנו מחלקים את "הדין הוא ע, אולם אם מדובר שהנרבע טוען ששכב עם הרובע מרצונו

, ואין אנו מאמינים לכך שהנרבע העד, וכך שאנו מאמינים לו למה שהוא אומר שפלוני רבע, דיבורו

 . משום שכלל הוא שאין אדם משים עצמו רשע, עשה כן מרצונו

הדין , (וכגון שאמר שפלוני רבעו לרצונו)פסק שאדם שהעיד עדות שלפיה הוא רשע בעצמו  ם"הרמב

 רהטוכמו כן כתב . כיון שלכתחילה חוששים שדבריו אמת, הוא שאין מקבלים אותו לעד לכתחילה

 . ב"לקמן בסימן צ

 שאין אנו , עדות לענין וקאוד זה ', רשע עצמו משים אדם אין'כתב שהכלל של  התרומות בעל

 אבל .ועל כן הוא נאמן לעדות על אחר כיון שאנו מחלקים את דבריו, מאמינים לו על עצמו שהוא רשע

, טענה אף על עצמוטענתו נחשבת  -רשע עצמואת  משים שהואכזה  יןיענב חבירו על טועןהוא  אם

 . 'רשע עצמו משים אדם אין'בגלל ש ואין מבטלים את טענתו על עצמו

 הרי שאותו הלווה עם, פסק שאם הלווה העיד על המלווה שהוא הלווה לו כסף בריבית הטור (א) כו 

 . עד אחר יכולים להעיד על המלווה לפסול אותו

. עידו עליו שניים שהוא הלווה בריביתשה בנתיס ברלכך הוא ממסכת סנהדרין המספרת על המקור 

, על כן. ואחר אמר שלי הוא הלווה כסף בריבית, שאותו מלווה הלווה כסף בריבית בפניואחד אמר 

 . פסול לעדות( בר בנתיס)רבא פסק שאותו מלווה בריבית 

 אדם אין' וממילא' עצמו אצל קרוב אדם'כיון ש, זאת משום שהעד שהעיד על המלווה כשר לעדות

, מחלקים את דיבורו של העד -'דיבוריה פלגינן'ועל כן אנו מקיימים את הדין של  'רשע עצמו שיםמ

אך לא מאמינים לו שהמלווה הלווה לו בעצמו את , ומאמינים לעד על כך שהמלווה הלווה כסף בריבית

  .הכסף בריבית
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 ת הכסף בריבית על כך שהמלווה הלווה א כלל מעידים שאין, פירש העזרי י"ראבכתב ש המרדכי

, אך הלווה לא הסכים לקחת את ההלוואה, אלא פשוט הוא מעיד שהמלווה הלווה כסף בריבית, ללוה

 . וממילא העד לא נוגע בעדותו

 אין הוא נחשב , שכשאדם מעיד על חבירו ומשמע שהוא בעצמו גם כן רשע( ט"של)כתב  ש"הריב

 העיד שהוא לא וזה כאילו, כלל עדת עדותה שייכת בו לא עצמו כיון שאדם לגבי, פ עדותו"כרשע ע

והרי אין אדם נחשב , שיהיו מקיימי דבר', יקום דבר' -ידוע שבעדות צריך לקיים, כמו כן. עצמו על כלל

 . על עצמו כמקיים דבר

עצמו שהוא לווה  על העד שמעיד הדין הוא שבמה, בינתוס שהלווה בריבית במקרה של בר, ממילא

עדות על  כאן ואין, כלל על עצמו העיד שלא כאלו הוא הרי, כרוכה בריביתמבר ביתוס את ההלוואה ה

אנו מאמינים לו כיון שאנו מחלקים את , ברבית שהילוה, בינתוס בר על שהוא העיד במה אבל .עצמו

 . בעדותו שהעד נוגע לומר אין וממילא, דיבורו

 הוא שהעד שהכחישו אותו הדין, שמי שנשבע להכחיש עדות של עד כתברבנו יקר שהביא הטור  כז ,

 . ובעל הדין שסובר כעד המוכחש מצטרפים לפסול את העד מדין שנשבע שבועת שקר

 שהוזכר לעיל בנתיס ברמן המקרה של  כן שדקדק והמרדכי ,ש"הרא כתבו כך .  

 להם נשבעהוא ו ,זה אחר בזה בין אחת בבת בין ,יםישנ תבעו אותו אם הדין שהואכתב  מרדכיה 

 וכן, (שהרי הוא נשבע לשקר בפניהם) ל אותווסולפ להעיד יכולים הדין הוא שהם, (הםשלא כדברי)

 . החכמה בספר ברוך רבינו פסק

 את  פטרהוא ש פי על אף ,העדאת  להכחיש נשבעשמי ש  א"ריב בשם מצאהוא שכתב  מרדכיה

 . במלווה אל אבל ,פקדוןאם הוא נשבע על  דוקאאולם זה . ולהבא מכאןבכל זאת הוא נפסל , עצמו

 אך לגבי , שדווקא בפקדון שאדם כפר בו הרי הוא פסול א"ריבשל  טעםשה לו נראהכתב ש י"הב

 אותו ושמא ,לו חייבהוא  אםאת הנתבע ה להשביעהיא  דרךה לוהיממשום שב ,אין הוא פסול -מלוה

יון כ, שאין הוא חייב כסף למלוה באמת נשבעממילא הוא ו ,אחר ממקום לווהל חייב היה מלווה

 . ונמצא שהלווה לא חייב עתה כלום למלווה, שהלווה נטל את מה שהוא בעצמו הלווה למלווה

 מעידיםהעדים ש וכיון ,את החפץ אצלו הפקידהמפקיד  אם להשביעהיא  דרךהרי ה, פקדוןב אבל

בזה שהוא כופר בכך שנתנו  לשקר נשבעהוא ש מעידיםהם  הרי ,את החפץ אצלו הפקידהמפקיד ש

  . 278פץלו את הח

 הדין הוא שהעד ובעל הדין מצטרפים להעיד , כתב בתשובה שמי שנשבע להכחיש את העד ש"הרא

זאת משום שייתכן . דווקא לאחר שהם יעידו עליו בבית הדין, על אותו אדם שנשבע ולפסול אותו
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 יש שפיר דפקדון שבועה ובין דמלוה שבועה בין ,בשבועה תינח הא קשה אך: ד ק"ס צב סימן החושן קצות 

 שמא נימא, ידו תחת אותו שראו עדים דאיכא היכא ולשבועה לעדות דפסול פקדון בכופר אבל, י"הב ש"כמ לחלק

 ק"פ' תוס ש"כמ ל"צ כרחך ועל, (ב, ה) דמציעא ק"פ כדאיתא נפסל לא תחמוד לא ומשום, אחר ממקום לו חייב

 עדים דאיכא דהיכא, ישנה מלוה שמא חיישינן ולא לעדות פסול בפקדון דכופר טעמא( ספק ה"ד א"ע)' ו דף דמציעא

, (שיש עדים שבוודאי גזלו)ודאי  מידי מוציא (שמא יש כאן מלוה ישנה)ספק  דאין ישנה למלוה חיישינן לא תו שגזלו

 מידי מוציא ספק אין נימא !?ישנה למלוה ,ניחוש למה ,לו שחייב עדים ואיכא לו חייב שאינו שבעכשנ מלוה גבי כ"וא

 ! ודאי
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ויוצא שרק עד  ,וממילא הנתבע נשבע בצדק, שתביעתו של בעל הדין מתחילה כלל לא הייתה אמיתית

 . פ עדות עד אחד"ואין נפסלים ע, יחידי מעיד עליו

הדין , שבועתו על שעבר אותו אדם על מעידיםשהם  ויאמרו ,דין בית בפניאם יעידו עליו שניהם  אבל

  .והלאה מאזפסול  הוא שאותו שנשבע

 אותו , פ עדות העד ובעל הדין"עש פסק ש"מה שהרא על לתמוה יששי כתב בבדק הבית "הב

 כבר למפרעשאמר שעד זומם , זאת משום שכבר פסקנו כדעת אביי. רק מכאן ולהבא שנשבע ייפסל

הרי עליו להיות פסול , וממילא כשעתה הבעל דין והעד מעידים על הנשבע שנשבע לשקר, נפסל

ש כתב שהוא פסול רק משעת העדות עליו בבית "ומדוע הרא, למפרע כבר מהרגע שנשבע לשקר

 .279הדין

 על הטור לתמוה ויש ,יקר ר"ה דברי על חולק שהוא נראה ,ז"פ סימן בסוף רהטו מדבריכתב שי "הב 

ומצד שני בסימן , שכך הוא סובר משמעו, עליו חולק בלא בסתמא של רבנו יקר דבריואת  כתב שכאן

 . נראה שהוא חולק עליו, ז"פ

 העד שם הוא כתב שכיון שאדם נשבע להכחיש את ט"של סימן ש"הריב בתשובות עייןכתב לי "הב ,

   . כסברת רבינו יקר לאאין אותו העד יכול להצטרף ולפסול את אותו שנשבע וזה ש

 ועל כן , ואין הבעל דין נחשב כנוגע בעדות, א בחידושיו כתב כרבינו יקר"כתב שהרשב ירוחם רבינו

 . לשקראדם שנשבע הוא יכול להעיד על אותו 

 להיפך מדעת רבינו יקר ועוד תמה  א בתשובה כתב"הרשב, כתב שלעומת זאתי בבדק הבית "הב

 .  עליו

 האם , ששאלו אותו ן"המיוחסת לרמב א"הרשבכתב שהוא מצא תשובה של  י"הב, לעומת זאת

כיון שבמקרה של בר בינתוס יש )שדווקא עד אחד ובעל דין מכחישים את הנשבע ה "הרמפ "עאמרו 

או אפילו אם מדובר שיש , (בעצמו ויש בעל דין שבר בינתוס הלווה לו, עד שראה שבר בינתוס הלווה

  . הם יכולים להעיד כנגד האדם שנשבע( כגון שני מלווים לאדם אחד)שני בעלי דין 

שוב אין אותו העד נאמן לפסול אותו באם , שכיון שהתורה האמינה לאדם להכחיש עד אחד שם וענה

בעד שראה את  בין אם מדובר, כל שני אנשים שמעידים על אדם. הוא ישבע להכחיש את העד

אם , הרי הם נאמנים לפסול את הגזלן, (ואין הוא נחשב נוגע בעדות)הגזילה או שזה הנגזל בעצמו 

 . הוא לא נשבע

כמו במקרה של , כיון שאנו מקיימים דין של חילוק דיבורו, נאמנים להעיד על הגזלן, שני נגזלים אפילו

כתב ( ן"המיוחס לרמב)א "הרשב. יתריבבר בינתוס שמאמינים לעד כשהוא אומר שהמלווה הלווה ב

 . הסכים לדבריו ר משה בר יהודה"ה ושגםי מיגש "והר, ד"הראבכן כתבו , שכדבריו

ומה הוא סובר לגבי המעשה עם , ה"למעשה הוא כתב בסוף דבריו שיש לחקור אחר דברי הרממ "מ

   . בר בינתוס
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 אינו העד להכחיש דנשבע כתב בתשובה ש"שהרא י"ואעפ: "ב סימן קידושין דיני יוסף בית ת"שובכמו כן כתב  

 נמצא לשקר שנשבע ד"בב הלה עידשה' קוד הקידושין על זה שהעידו ד"ובנד ד"ב בפני עליו שיעידו עד נפסל

 עד דאמר כאביי הלכה לן' קיימ דהא היא' דסמכ לאו תשובה דהאי' נר נפסל לא עדיין הקידושין על שהעיד שבשעה

 על סומכים שבפסקים דבריו סותרים בתשובה שדבריו היכא וכל בפסקיו ש"הרא כן ופסק נפסל הוא למפרע זומם

 .קולון י"מהר דבריו והביא ב"ע י"בסס הטור ש"כמ שבתשובה יודבר על משגיחין ואין' שבפסקי דבריו
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 . רא הזונוטה קצת לסב האבי עזריכתב שמה שהוא כתב לעיל בשם י "הב

 ועבר אותו , כתב שהוא נשאל על אדם שנשבע לפרוע לחבר שלו מאה כסף לזמן פלוני א"הרשב

שהמלווה , והלווה טוען לעומתו, המלווה טוען שהלווה עבר על שבועתו. והוא לא פרע אותו, הזמן

 . השאלה היא האם הלווה נאמן לומר כן. האריך לו את זמן הפרעון

ואפילו אם , פ עד אחד"שאדם לא נפסל עזאת משום . לעדות פסול איננו לווהאותו ש א"השיב הרשב

, כיון שהרי הם נוגעים בעדותם, בכל זאת הוא לא פסול על פיהם, מדובר שהמלווים היו שני אנשים

שלכאורה הם יכולים להיות כשני )אפילו אם הלוו לו אותה שני אנשים , וידוע שמי שכופר במלווה

  . נו נפסל בכךבכל זאת הוא אינ( עדים

וכגון שידם של , אפילו אם יש למלווה עדים שמעידים שהמלווה לא האריך ללווה את ההלואה, כמו כן

בכל , ועל כן ברור להם שהמלווה לא האריך ללווה את ההלוואה, העדים לא זזה מתוך ידו של המלווה

והרי טענתו היא )לוואה בכך שהוא אומר שהמלווה כן האריך לו את ההלעדות נפסל  אינוזאת הלווה 

 (. כנגד עדות של שני עדים

וכמו שהגמרא , ולא היה לו כסף להחזיר למלווה, אנוסזאת משום שאנו תולים לומר שהלווה היה 

שהוא רוצה רק להישמט עד שיהיה לו כסף ועל כן , במסכת בבא מציעא אומרת לגבי הכופר במלווה

 (. אך מודה במקצת כיון שהוא לא מעיז לכפור בכל, הוא היה רוצה לכפור בכל)הוא מודה רק במקצת 

במקרה שהעדים לא מעידים שהם ראו שהפקדון  .שהגמרא אומרת לגבי פקדוןכמו  הרי זה, כמו כן

כיון שאנו חוששים לומר , אין הנפקד נפסל היה בידו של הנפקד בשעה שהוא היה אמור להחזיר אותו

 . חות את מועד ההחזרה עד שהוא ימצא את החפץשייתכן שהנפקד איבד את החפץ והוא רוצה לד

אך ' למשוך זמן'כיון שתולים לומר שהוא רק מנסה , נפסל לעדותהנפקד \הלווהל אין "בכל המקרים הנ

 . וממילא אין לפסול אותו לעדות, הוא לא מתכוון להעיז פניו ולשקר

 ו שפלוני חשוד מפני אם היה מקרה שהיו עדים שהעיד: ששאלו אותו, כתב בתשובה אחרת א"הרשב

והוא עבר על , שיש להם שטר שהוא חייב להם מאה כסף לזמן פלוני וכמו כן הוא נשבע על כך

והלווה , על כן אותם עדים הוציאו את השטר בבית הדין. שבועתו ולא פרע את החוב בזמן הקצוב

 .   ים בעדותםכי הם נוגע, ועל כן הם לא נאמנים, טוען שאותם עדים האריכו לו את זמן הפרעון

כיון שהרי יש להם כבר שטר בידם שמעיד על , שאין הם נחשבים כנוגעים בעדותם השיבא "הרשב

, הרי תוקף השטר עומד כנגדו, וממילא אם עבר הזמן, כך שהלווה חייב לפרוע את החוב לזמן פלוני

ריח את הלווה כיון שדי בתוקף השטר בכדי שנכ, פ דבריהם"ואין צורך בעדותם בכדי שנאמין להם ע

 . לשלם את חובו

אלא , נאמן לומר כן אינוהוא , שהעדים הללו האריכו לו את זמן הפרעוןאפילו אם הלווה יטען , על כן

, יביא ראייה שהם האריכו לו את זמן הפרעון כמו שהוא טוען. 2 או, לפרוע. 1: הדין הוא שהוא חייב

 . אך סתם כך אין הוא נאמן נגדם ונגד כתב השטר

ועל כן אין הם , הרי ברור הוא שאין לעדים הללו הנאה לפסול אותו, לגבי פסילת הלווה לעדות, כן כמו

 . נחשבים כנוגעים בעדותם

כתב שלמעשה ישנה מחלוקת האם אותו לווה פסול בגלל שהוא לא קיים את  א"הרשב, מכל מקום

ין הוא נעשה חשוד על ויש מגדולי חכמי מורי ההוראה שאומרים שא, שבועתו לפרוע בזמן הקצוב

אך אם בשעה שהוא , השבועה והעדות אלא רק במצב שמיד כשהוא נשבע לשקר כבר הוא שיקר
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אין הוא נפסל למפרע כשהתברר שהוא לא קיים את , נשבע ייתכן היה להיות שהוא יקיים את דבריו

 . דבריו

בכל זאת , ע את החובאף שמדובר שלבסוף הוא לא פר, כאן שהלווה נשבע שהוא יפרע בזמנו, על כן

כיון שהוא יכול לקיים את שבועתו כשהוא נשבע , פ דבריהם של חלק מהחכמים"הוא לא נפסל ע

הבאנו לעיל את הדיון לגבי שבועת הביטוי שלא נשתנה במשנה )וממילא אין לפסול אותו , אותה

 (. בשבועות והרי זה אותו עניין

 ועתה הוא , לא יגרש אותה מבלי רשותהכתב על ראובן שנשבע לאשתו שהוא  ש בתשובה"הרא

אולם לאה מכחישה . והרי הוא טוען שהוא עשה זאת מפני שהיא התירה לו את השבועה, גירש אותה

 . אותו וטוענת שהיא לא נתנה לו רשות על כך

ומר שהוא ל נאמנת אינהוהיא , שהיא התירה לו את השבועה ,ראובן נאמן לומר כןש השיבש "הרא

ועל כן , כיון שכל עסק השבועה שלו לה היה שלא בפני עדים, ול אותו בשל כךפסולעבר על שבועתו 

 . ראובן נאמן עתה לומר שהיא התירה לו את השבועה שלא בפני עדים

כיון שאם היא פטרה אותו , כתב שממה נפשך לא שייך לחייב את ראובן בשבועה על דבריו ש"הרא

הרי הוא , אם מדובר שהיא לא מחלה לו על השבועהו, מדוע שנחייב אותו בשבועה, משבועתו באמת

ובכל מקרה לא שייך שהוא , ואין שבועה חלה על שבועה, עדיין חייב לה מכוח השבועה הראשונה

 . ישבע שוב

 שבעלי ,א"הרשב בשםי כתב בסמוך "ש נראים כסותרים למה שהב"כתב שדבריו של הראי "הב 

 . הזמן לו האריכו שהם לומר ןנאמ והלווה לא ,לפסול את הלווה נאמנים השטר

נאמנים  -שאז הם העידו כנגד הלווהששני עדים  מדוברשייתכן שיש חילוק אם  280ואמר תירץי "הב

לא  -ואז העד היחידי, שיש כנגד הלווה רק עד אחד או מדובר, (א"על זה דיבר הרשב) לפסול אותו

 . (ש"על זה דיבר הרא) נאמן לפסול אותו

 הרי הוא נאמן להעיד , בין לאונסו ובין לרצונו, העיד על פלוני שהוא רבע אותופסק שמי שהטור  (ב) כו

 . על הרובע עם עוד עד אחר

פ רב יוסף שאם אדם אומר שפלוני אנס אותו ורבע "האומרת ע סנהדריןלכך הוא ממסכת  המקור

פ "ג עהדין הוא שהנרבע ועוד עד מעידים על הרובע והרובע ייהר, אותו למשכב זכור בעל כורחו

 . עדותם

הדין הוא שאותו נרבע הוא , רב יוסף סובר שאם הנרבע טוען שהוא שכב עם הרובע מרצונו, אולם

ומכאן ', אל תשת רשע עד': כיון שהתורה אומרת, ועל כן אין הוא נאמן בעדותו, פ דבריו"רשע ע

 . פסול לעדות -שאדם רשע בעל עבירות

 'רשע עצמו משים אדם אין'ו 'עצמו אצל קרוב אדם'ן שרבא חלק על רב יוסף ואמר שכיו ,לעומת זאת

 ,עדותהעדת ל 'קרוב'אדם שהוא  פסלה התורה שהרי, פ עדות עצמו"ממילא הנרבע לא נעשה רשע ע

כיון שאנו , עם זאת. אין הוא נאמן להעיד על עצמו שהוא נרבע מרצון' לעצמו קרוב אדם'כיון שו

אנו מאמינים לו במה שהוא אומר שפלוני רבע , (דיבורחלוקת ה)' דיבורא פלגינן' מקיימים דין של
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 לתשובת ולא ש"הרא לתשובת סותר זה שאין הוא פשוט ודבר...: רכח סימן דעה יורהב יוסף ביתכמו כן כתב ה 

 . שבועתו על שעבר עליו מעידים עדים ששני הכא דשאני ,בנו
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והנרבע בעצמו אינו פסול , לפי זה הרובע ייהרג על פיו. ואין אנו מאמינים לו שהוא נרבע מרצונו, אותו

 . לעדות

ממילא . מרב יוסף( חי מאוחר יותר)כיון שהוא בתרא , כתב שההלכה למעשה היא כדעת רבא י"הב

ולא כמו רב יוסף שאמר שהוא לא , הרי הוא נאמן להעיד על הרובע, ןמי שאומר שהוא נרבע מרצו

 . כיון שהוא רשע על פי דבריו, נאמן

  הדין הוא שהבעל ועוד עד מעידים , על אשתו מרצונהפסק שאם אדם העיד על פלוני שהוא בא הטור

 . עיד על אשתואך אין הוא נאמן לה, (והרי זה איסור של אשת איש)על אותו פלוני שהוא בא על אשתו 

מסבירה שאין אדם נאמן להעיד על אשתו ( אימרה זו היא של רבא) הגמרא במסכת סנהדרין

אנו מאמינים רק לדבריו על פלוני . ואין הוא נאמן לגביה', אשתו( דעת) אצל קרוב אדם'כיון ש, שזינתה

אנו , כשהבעל מעידועל כן ' חילוק הדיבור'כיון ששוב אנו מקיימים כאן את הדין של , ולא על אשתו

  . אך לא שומעים לדבריו שאשתו זינתה מרצונה, שומעים לדבריו שאמר שפלוני בעל אשת איש

  הדין הוא שהוא ואחר נאמנים גם על אותו , פסק שאם אדם מעיד על פלוני שהוא רבע את שורוהטור

 . פלוני וגם על שורו

האם אנו אומרים שבעליו של השור , שם רבא הסתפק בשאלה זו, לכך הוא ממסכת סנהדרין המקור

, 'ממונו אצל קרוב אדם אין'ו 'עצמו אצל קרוב אדם'ולמסקנה רבא פשט ש, נאמן להעיד גם על שורו

פ עדותו "וע, וממילא האדם נאמן להעיד גם על שורו' חילוק הדיבור'ועל כן לא נקיים כאן את הדין של 

 . השור ייסקל

 . ם"הרמבהיא דעת  כמו כן

 ממילא בעל השור התכוון להעיד גם על שורו', ממונו אצל קרוב אדם אין'שכיון ש, רשיםיש מפ אולם, 

 נאמן אינו ממילא הוא גם, ממונו שהוא שלו משום שהוא השור עללהעיד  נאמן אינוהבעלים ש ומתוך

פ הגמרא "ע 'כולה בטלה מקצתה שבטלה עדות'ש כיון שכלל נקוט הוא בידינו, הרובע עללהעיד 

  .בהשגות ד"הראב דעת יאהו וז ,ותבמסכת מכ

 אם הן , פסק להלכה הלכות אלו הקשורות לעניין דיני נפשות הטורתמה מדוע  י"הב: קושיה נסתרת

 (וידוע שהטור פסק רק מה ששייך לזמן הזה)לא שייכות לזמן הזה 

 פסול שאדם נאמן להעיד על ממונו ועל חבירו ל, פ אנו למדים מהלכות אלו"משום שעכ :י"תירוץ הב

 . ואין אדם נאמן להעיד על אשתו, אותו

 הדין הוא שגם הוא לא נאמן לנו , שאם העד לא נאמן לנו בעדותו (ו"רס)כתב  ש"הריב (א) כח, (ג) יח

ונאמנות השבועה יוצאת לנו , הוא יצא מגדר עד כשר, שהרי אם הוא פסול להעיד. באם הוא ישבע

 . בסוגיה של שליח נעשה עד:( מג)ושין על מסכת קיד המפרשים שכתבו וכמו, מתורת העד

כיון שאם אין , אין הוא נאמן -י שהוא יישבע"שכל עד שלא נאמן לנו אלא רק ע, שם כתבוהתוספות 

  . גם אין ממש בשבועתו, אנו מאמינים לעדותו

פ דבריהם מבלי צורך "כתב שם שעדים נאמנים רק במקום שהם נאמנים לנו עש "רא' כמו כן התוס

 . פ דבריהם"כיון שעיקר נאמנותם באה לנו ע, בשבועה

  אם באו , אמנם. הדבר מועיל -שאם שניים העידו על אדם שחזר בתשובה ם"הרמבפ "פסק עהטור

 . ספק פסול -הרי הוא, כ שני עדים אחרים והעידו שהוא לא עשה בתשובה"אח
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אם היו ש, האומרת שרבי אבא אמר בשם רב הונא בשם רב כתובותלכך הוא במסכת  המקור

 . ויצא ערעור על כשרותו של אחד מהדיינים, דיינים שישבו בבית הדין וקיימו שטר שלושה

הדין , על השטר( שלא ערערו עליהם)הדין הוא שאם הערעור יצא לפני שחתמו שני הדיינים האחרים 

רו הוא ששני הדיינים יכולים להעיד בפני בית דין אחר על כשרותו של הדיין השלישי ובכך להכשי

 , שהוא יוכל לחתום עימהם על קיום השטר

העיד על שני הדיינים כבר לא יכולים ל, ואז יצא הערעור, ואם שני הדיינים כבר חתמו על קיום השטר

כיון , זאת משום שהם נוגעים בעדותם מעתה. כשרותו של הדיין השלישי בכדי שיוכל לחתום עימהם

 . הדין עם דיין פסולשזה גנאי להם אם יתברר שהם ישבו במושב בית 

 ?באיזה סוג ערעור מדובר שם שיצא על הדיין: הגמרא שואלת

אז לא מובן מה מועיל הדבר אם הם , ששני עדים העידו שהדיין השלישי גזלן הוא, אם מדובר בערעור

ומדוע , שהרי אף אם הם לא חתמו עדיין לא ניתן כבר לחתום עימו משום שהוא גזלן, עדיין לא חתמו

 . ניתן להעיד על הדיין השלישי והוא ידון עימהם, אם הם לא חתמו עדייןאמרנו ש

, הרי יש כאן הכחשה בין שתי כתי עדים, הרי גם כששני הדיינים מעידים על הדיין השלישי שהוא כשר

העמד : אנו אומרים, שאם יש הכחשה בין שתי כתי עדים, שהרי כלל הוא. וממילא הדבר יישאר בספק

 . והעמד את הממון בחזקת בעליו ואל תוציאנו מבעליו, י עדים החולקים עליהםשני עדים מול שנ

פ "וע' העמד אדם בחזקתו'אף שיכולנו לומר שנכשיר את הדיין השלישי משום הכלל של :( י"פ רש"ע)

אין , מוןולפי זה היינו מקיימים את השטר ומוציאים את המ, זה לא היינו חוששים לערעור שיצא עליו

 . עדיפה על חזקת אדם שעל פיה נוציא את הממון, משום שחזקת ממון של אדם על ממונו, לומר כן

ממון  נוציאהרי שעל פי עדות זו , ונאמר שהדיין כשר, זאת משום שאם אנו ננקוט את חזקת האדם

את הממון שלו ולא נוציא  נעמידהרי ש, אך אם ננקוט את חזקת הממון של האדם על ממונו, מהנתבע

על כן עדיף לנו להעמיד ממון בחזקתו מלעשות מעשה להוציא מאדם את ממונו מבלי . ממנו אותו

 . שיש בדבר ראייה ברורה

וכגון , הגמרא אומרת שבאמת מדובר כאן שיצא ערעור על כך שהדיין השלישי הוא גזלןלמסקנה 

עיל ועל כן הדבר מו, עשה תשובההשיב את הגזילה וששני הדיינים אומרים שהם יודעים שהוא 

 . להכשירו

ף הוכיח בדבריו שאין להוציא ממון משום שנוקטים את הכלל של "והרי, ף"הרי כמו כן היא דעת

 . 'העמד ממון על חזקת בעליו'אלא עדיף לנקוט את החזקה של ', העמד אדם בחזקתו'

 ועתה באו שני עדים אחרים ואמרו שזה, פ מה ששנינו שאם היו שנים חתומים על השטר ומתו"זאת ע

אך הם טוענים שהעדים שחתמו , כתב ידם של העדים החתומים שמתו וממילא הם קיימו את השטר

הדין הוא שאם כתב ידם של ', לא חתמו בכשרות אלא הם חתמו כשהם היו קטנים או אנוסים וכו, עליו

 אין הם נאמנים ונוציא את -ואין צריך את עדותם של העדים האחרים, העדים שמתו יוצא ממקום אחר

 . הממון

לומר שהעדים שמתו היו )' העמד אדם על חזקת הכשרות שלו'שסתם כך לא אומרים , רואיםממילא 

כיון שעדיפה לנו חזקת הממון של האדם על ממונו , אלא צריך עדות מפורשת על כשרותם, (כשרים

 . וצריך עדות ברורה בכדי שנוציא ממון מאדם, (לא להוציא את הממון ממנו)
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 מדובר שהוא יצא כבר לאחר שהם , שמה ששנינו שיצא הערעור מפרש חננאל ינורבשכתב ן "הר

מדוע שלא נוכל להוציא : על כך אומרת הגמרא. חתמו ועל כן אין שני הדיינים יכולים להעיד עליו

ואמור ' העמד אדם על חזקת הכשרות שלו'ועל כן , והרי יש לנו כאן שני עדים מול שני עדים? ממון

 . וממילא תקיים את השטר בשלושת הדיינים ותוציא את הממון, באמת הוא כשרשהדיין השלישי 

 ולפי זה נוציא את ) שאין מעמידים אדם על חזקת כשרותו ל"ז ף"והרי ם"הרמב כדעת סובר ש"הרא

שלא כדעת רבנו חננאל ) סיכם שכך פוסקים למעשהי "והב, ל"ז ן"הרו ירוחם רבינו דעת וכן ,(הממון

  (. של העמד אדם על חזקת כשרותו שנוקטים את החזקה

 כתב שכל דבריו של הטור מכאן ועד סוף הסימן הם כדברי הבית יוסף בבדק הבית  לה, לג, (ב) כט

 . ם"הרמב

  

 המקור. הרי הוא חוזר לחזקת הכשרות שלו, כיון שהוא לקה, פסק שכל אדם שחייב מלקות הטור 

 כאחיך הוא הרי, העבריין לקהשמש, מלמד "לעיניך אחיך ונקלה: "האומרתמכות לכך הוא במסכת 

 . והוא חוזר לכשרותו

 בכל זאת , אף שהוא שילם את הגזילה, כגון גזלן שגזל, פסק ששאר פסולי עדות מחמת ממון הטור

 . הוא יחזור לחזקת הכשרות שלו רק לאחר שיעשה גם תשובה כראוי

וא ממילא שאין הוא לוקה עליה שהדין ה, ולא התרו בו עליה, בדין אדם שעבר עבירה, הסתפקי "הב

כיצד הוא , שאינם לוקים דרבנן מפסוליאו שמדובר שהוא אחד , כיון שלוקים רק אם התרו בו קודם לכן

 . יחזור לכשרותו לפי הטור שתלה את כל החזרה לכשרות בכך שהאדם יקבל מלקות

גזל וכדומה שאדם ש, ם"לאחר שהוא כתב את סברת הרמב, רבינו ירוחםשהוא מצא ב י כתב"הב

 , צריך לחזור בתשובה עד שיהיה ניכר בו שהוא שב בתשובה כראוי

, הוא צריך לחזור בתשובה, השבועה על חשודשבוודאי אם יש אדם ש, שכתבושיש מן הגדולים כתב 

ויקבל עליו לשלם , שעליו להגיע לבית דין אחר ולומר להם שהוא חשוד בירושלמידווקא כמו שכתוב 

 . וכך נראה שהוא חס על השבועה, באה שיצטרך לכךולא להשבע בפעם ה

 .עבירות עוד לעשות שלא עליו ויקבל ,שבעירו דיןה לבית ילךהעבריין ש די, שאר עבירותאולם ב

 ואין הם צריכים ללכת , יכולים לחזור בתשובה כבר במקומם, שכל שאר פסולי העדותכתבו  תוספותה

שאנו חוששים שמא הוא מערים בכדי  (טבח)ט שוחזולת ה, למקום אחר שאין מכירים אותם בו

שהוא יכול לחזור בתשובה רק אם הוא ילך לעיר , ועל כן אנו מחמירים עליו, שיחזירו אותו למלאכתו

 . ילבש שחורים ויראה טריפה לעצמו, אחרת

 הוא משום שסילקנו אותו , כתב שנראה שהטעם שהחמרנו בשוחט יותר משאר הפסולים י"הב

וזה חמור יותר מסתם פסול עדות שלא סילקנו אותו , שמצינו שהוא עבר על עבירהמשום , ממלאכתו

 . וממילא יש יותר חשש עורמה בדבר, כיון שאדם מאוד רוצה לחזור למשרתו. ממשרתו

דינו יהיה כדין השוחט , שכל מי שמצינו שהעבירו אותו ממלאכתו, כתב שנראה ללמוד מכאןי "הב

 . מחשש עורמה, ה שלושיש להחמיר בדין החזרה בתשוב
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 שכשהאדם הפסול לעדות יגיע לבית הדין בכדי להתוודות על העבירה שבגללה , כתב שנראה לו י"הב

ויקבל על עצמו חומרא , עליו לקבל על עצמו שהוא לא יחזור לאותו החטא שעבר עליו, הוא נפסל

, כגון שמי שגזל)ניין להיזהר יותר אף בדבר המותר לו בדבר הנוגע לאותו ע, חדשה בדקדוק המצוות

 (.   ידקדק יותר בממון חבירו יותר משורת הדין הרגילה

אלא עליהם , שמצינו במלווה בריבית ובמפריחי יונים שאין די בחזרתם בתשובה גרידאזאת כמו 

או שלא להתחרות בהפרחת יונים אפילו בחינם בלי , כגון שלא להלוות אפילו לגוי, להקפיד יותר

 . להמר על כסף

במידה של לפנים כתב שייתכן שדווקא באנשים שפסולים לעדות מחמת ממון יש צורך לנקוט י "הב

כיון שרק בענייני ממון האדם להוט לעבור על , אין צורך בדבר -אך בשאר פסולים, משורת הדין

 . וממילא די בתשובה בלבד, ולא בשאר הדברים, האיסור

 הוא לא משום שהעבירו אותו , בשוחטהטעם שהחמירו , ם"לדעת הרמבכתב שנראה שי "הב

ם הצריך גם בעד זומם שילך "שהרי הרמב, ועל כן יש חשש גדול של עורמה, ממלאכתו בגלל שחטא

, ויתנו לו הרבה כסף בכדי שיעיד עדות שקר והוא לא יסכים לעשות כן, שם אותו מכירים שאין מקוםל

 . ואז הוא יחזור לכשרותו

ם צריך למצוא טעם מדוע דווקא בשוחט ועד זומם הצרכנו "מבלפי הר: ם"תמיהה על שיטת הרמב

והסתפקנו , אך בשאר הפסולים לא הצרכנו כן, אותם ללכת למקום אחר בכדי שהם יחזרו בתשובה

 . בכך שהם יחזרו בתשובה במקומם

 :כתב שנראה שהטעם שיש חילוק בין הפסולים י"הב: ם"יישוב שיטת הרמב

שייך לנהוג כך שהם יקבלו על עצמם דבר לפנים משורת הדין  -םבמלווי בריבית ושאר הפסולי. א

די שהם יקבלו את הקבלה בפני בית הדין , ועל כן, (כגון שלא ילווה בריבית אפילו לגוי מעתה)

 .  ובכך הם יחזרו לכשרותם, שבעירם

 ועל כן, שינהג לפנים משורת הדין בעניין שבו הוא חטא לשוחטאם נאמר  -בשוחט ועד זומם. ב

נראה , כדי להחמיר לפנים משורת הדין, ואפילו לא בשר שהוא כשר, מעתה הוא לא יאכל בשר כלל

 . ועדין הוא יהיה חשוד בעינינו לשקר, שהדבר לא יועיל לכבוש את יצרו לשקר

זה לא יראה לנו שהוא , שלא ישבע או יעיד כלל חשוד על השבועהאו  זומם עדאם נאמר ל, כמו כן

 . ראינו כאן שהוא עשה מעשה שהוא התגבר על יצרו כי לא, שב בתשובה

אפילו לא , והוא שאם נאמר לו לעד הזומם שהוא לא יעיד מעתה כלל, בעד זומם יש עוד טעם, כמו כן

, שהרי הוא כבר עבר עבירה במה שהוא העיד לשעבר עדות שקר, הדבר לא יועיל, עדות של אמת

בכדי , דווקא שהוא ילך לעיר אחרת( ד על השבועהחשו, עד זומם, שוחט)ולכן צריך במקרים האלו 

 . שהוא יעשה מעשה בפועל לכבוש את יצרו וכך יהיה ברור לנו שהוא שב בתשובה כראוי

 יכולים לחזור , כתבו שכל שאר פסולי העדותהתוספות )התוספות כתב שקשה לו מדברי  י"הב

רים אותם בו בכדי לחזור ואין הם צריכים ללכת למקום אחר שאין מכי, בתשובה כבר במקומם

ממה , (שאנו חוששים שמא הוא מערים בכדי שיחזירו אותו למלאכתו( טבח)זולת השוחט , בתשובה

, מכירים אותו שאין למקום לילך צריך השבועה על חשודשמי ש ירושלמיכתב וכן נמצא ב הטורש

 .בכדי שיחזור לכשרותו
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ואם כן לא ברור , יין של העברה ממלאכתושהרי בחשוד על השבועה אין את הענ, הדבר קשהממילא 

על כן הבית יוסף נשאר , ולא די שהוא יחזור בתשובה במקומו, מדוע הוא צריך ללכת למקום אחר

 .  281על דברי התוספותצריך עיון בעניין זה ב

 פסוליםבכל זאת הרי הם , את גזילתם החזירוהם ש פי על אף ,והחמסנים הגנביםפסק ש ם"הרמב 

 . פסק כמו כן הטור. וודע לנו שהם עשו תשובה כראויעד שי, לעדות

 יחזור לכשרותו רק לאחר שהוא יקרע את השטר שבו חייבים לו את , פסק שהמלווה בריבית הטור

אף שלגוי מותר )כך שהוא לא ילווה בריבית אפילו לגוי , וכמו כן הוא יחזור חזרה גמורה, הריבית

וממילא כבר לא , ג המגונה הזה להלוות כסף בריביתכדי שכך הוא ישכח לגמרי את המנה, להלוות

 . האומרת כן סנהדריןלכך הוא ממסכת המקור (. יהיה לנו חשש שהוא ילווה בריבית

 גם על המלווה להחזיר את כל , שמה שהגמרא לא כתבה שחוץ מקריעת שטרות החובכתב  ש"הרא

שהרי ברור הוא . חה לכתוב כןוממילא הגמרא לא טר, כ פשוט"כיון שזה דבר כ, הריבית שהוא לקח

 . שכל גזלן צריך להחזיר את הגזילה שלקח בכדי שהוא יוכל לחזור בתשובה

עליו לעשות בכסף הריבית צרכי , אם מדובר שהמלווה בריבית לא זוכר ממי הוא לקח אותהאפילו 

 . רבים בכדי שתהיה לו תשובה שלימה

והוא היה מקפיד להכין מבעוד יום את , וכר ייןשאבא שאול בן בטנית היה מ ביצהכמו שמצינו במסכת 

הוא ירצה להזדרז ולשרת את כל , היין בכלים מפני החשש שמא אם הוא ירתיח ביום את היין ללקוח

ונמצא שהלקוח ישלם לו על , הכלי ייראה כמלא מפני הקצף, וממילא כשהוא ימלא את הכלי, הלקוחות

 . גזלוהרי זה ( יין עם אוויר-קצף)חלק מן האויר 

מאות גרבי יין שהוא היה אמור לתת  322הגמרא שם אומרת שאבא שאול בן בטנית מצא שיש לו 

וכיון שכך הוא בא , ומחמת שחלק מן הכלי היה מלא בקצף הוא לא נתן חלק זה בפועל, ללקוחות

בכדי שישתמשו בהם לצורך המקדש שהוא , לגזברים של בית המקדש ונתן להם אותם עפ עצתם

הוא לא )' גזל'שהרי הוא לא ידוע עתה ממי הוא , כי רבים וכך הוא יעשה תשובה שלימהנחשב כצר

וגם הלקוחות קנו על דעת כן שיש קצת קצף מרתיחת היין , שהרי הוא לא התכוון לגזול, באמת גזל

 . את כל היין הזה( ועל דעת כן הם קונים תמיד והרי זו מחילה תמידית

  קונסין אין.( עב מ"ב) דאמרי לרבנן פה בעל הקרן ויגבה לקורעו יךצר רבית בו שיש שטר אפילו אלא 

 כדחזינן מידו הממון להוציא צריך תשובה לעשות ורוצה באיסור לידו בא אם ממון כל ובשאר אותו

 שהוא אחר ממון ידי על[ שיתברר עד] תשובתו מקבלין דאין הטריפה על בחשוד( ט' סי ש"רא) לעיל

 . ידו מתחת להוציאו צריך איסור של ממון שאותו שכן כל שלימה בתשובה שב

 מי שרוצה לעשות תשובה שלימה אז ייקח את כסף הריבית שדווקא  הטורכתב שמשמע מלשון י "הב

 . רק שהיא לא תשובה שלימה, הרי זו תשובה, אך אף אם הוא לא יעשה כן, וישתמש בו לצרכי הרבים

השתמש לצרכי רבים בכסף הריבית שבידו עדיין  אלא וודאי שאם הוא לא, לומר כן איןכתב ש י"הב

זאת משום שלא יעלה על הדעת שנכשיר אותו לעדות כשעדיין כסף הריבית האסור . הוא פסול לעדות

 . 'שרץ בידו'בידו והרי זה כ

                                                           
281

 בשבועה מועל גבי מ"ומ' :וכתב' ת שיטת התוסיישב א יב סימן ג בחלק( ש"למהרח) חיים תורת ת"בשו 

 כמו לאומנותו לחזור דמשום טעמא דליכא גב על אף, בירושלמי כדאיתא מכירין שאין למקום שילך שהחמירו

 . 'מינה אינשי ולאפרושי שבועה חומר משום החמירו דהתם למימר איכא. התוספות לדברי הנזכר הרב שהקשה
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, י שאם מדובר שהמלווה בריבית הוציא מתחת ידו את כסף הריבית שקיבל"כתב הב, מכל מקום

אף שהוא לא דאג , די בכך והרי הוא כשר לעדות, ן לעשות בן כטוב בעיניהםוהוא נתן אותו לבית הדי

כיון שהעיקר הוא שיוציא את הכסף מתחת ידו ובכך הוא יראה שאין . לייעד את הכסף לצרכי הרבים

 .  הוא חפץ בכסף של איסור

  ה מעתה י שיקבל עליו שהוא לא ילוו"מי שלווה בריבית יכול לחזור בתשובה עשכתב רבינו ירוחם

 . ודבר זה פשוט שהרי דין זה נלמד מדינו של המלווה, בריבית לעולם אפילו מגוי

  י שישברו את כלי "שהמשחקים בקוביה יחזרו בתשובה עסנהדרין פ הגמרא במסכת "עפסק הטור

 . ויקבלו על עצמם שלא לחזור ולשחק בקוביה אפילו בחינם, המשחק שלהם

שמי ששיחק בקוביה צריך להחזיר את הכסף שהוא הרוויח  יםיש אומר, כתב שכמו כןרבינו ירוחם 

שהרי אם המפסיד היה יודע שהוא יפסיד הוא לא ', אסמכתא'י "כיון שהוא הרוויח אותו ע, מן המשחק

וכן , שאין צריך להחזיר כסף זהיש אומרים אמנם רבינו ירוחם כתב ש. והרי זה גזל, היה מוכן להמר

 . סף שהרוויח מן המשחקאת הכ עיקר שאין צורך להחזיר

  היו )י שישברו את הכלים שעשויים להפרחת היונים "פסק שמפריחי יונים חוזרים בתשובה עהטור

 . ולא יתחרו על כך אפילו בחינם, (להם עצים שעל ידם הם זירזו את היונים לעוף מהר יותר

שבכדי לחזור אולם בגמרא נוסף על דברי הטור . לכך הוא ממסכת סנהדרין האומרת כןהמקור 

שאין שם יונים של ישוב אלא רק יונים של , על מפריחי היונים לא לעשות כן אפילו במדבר, בתשובה

  . ם"הרמבכמו כן כתב . גם כן אסור לעשות כן, הפקר

כדעת רבי חמא בר ' ארא'סוברים שמפריחי יונים זה  ם"הרמבכתב שלפי זה נראה לומר ש י"הב

 . ויש בזה משום גזל, ביא יונים אחרות מבית בעליהן אל בית בעליהשזו יונה שמאולפת לה, אושעיא

הרי הוא , מי תקדם לחברתה למקום פלוני, לפי מי שסובר שמפריח יונים זה תחרות בין היונים, אולם

 . צריך לקבל על עצמו שלא יתחרה כן אפילו בחינם מבלי להמר

ממילא הטור שינה , נה מאולפת וכדלעילסובר שהפרחת יונים זה תחרות ביניהן ולא יו שהטורמאחר 

  . אלא כתב שלא יעשה כן אפילו בחינם, ולא הזכיר שלא יעשה כן אפילו במדבר, בלשון הגמרא

האם שייך לגרוס  מהי הפרחת יונים 

שלא לעשות כן 

 אפילו במדבר

האם שייך לגרוס 

שלא יעשה כן 

 אפילו בחינם

יונה מאולפת שמביאה את . ארא ם"הרמב

של אנשים אחרים לבית היונים 

 בעליה

כיון ששם יש , כן

יוני הפקר וכדי 

שיחזור בתשובה 

לא יאסוף אפילו 

 אותן 

 לא

תחרות בין יונים מי תגיע ראשונה  הטור

 ליעד

מלמד שלא , כן לא

 ישחק אפילו בחינם
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 הדין הוא שצריך להחזיר כל ממון , יונים ומפריח בקוביא במשחקש "הראפ לשון "כתב שע י"הב

שעליו להחזיר את הריבית שהוא לקח  ביתיבר מלוהכתב בדין ההטור  .הוא הרוויח מעניינים אלוש

ומשם הטרו הניח שנלמד לכל שאר מקום שיש בו שייכות ממון שעל הפסול להחזיר את , שלא כדין

  .הממון שהוא לקח שלא כדין

 הגניבה לא מחמת פחד הוא החזיר את  אם ,הגניבה על חשודמי שהוא  ף"ריכתב שלדעת ה עיטורה

הרי , גוימ וא ישראליותר מ לגנוב שלאעל עצמו  בליוק, ויראה אלא הוא החזיר אותה מרצונו הטוב

 . ומקבלים ממנו עדות, הוא חוזר לכשרותו

 הדין הוא שצריך שכל עיקרי התשובה יבואו מהאדם, שכשאדם שב בתשובה כתב בתשובה ש"הרא ,

לדוגמה אם הוא שוחט ויזדמן לו  .פ העבירה שעשה"ו כן עוכמ, ולא מחמת כפייה, מרצונו הטוב

אז נדע שהוא בוודאי חזר , ויתגבר על תאוות הממון, במקרה בשר יקר והוא יטריף אותו לעצמו

  .  בתשובה

 משום שמצאו שהוא העיד שקר וקיבל על כך מלקות, כתב על שוחט אחד שפסלו אותו ש"הרא ,

והרי , ש כתב שאפשר שזו תשובה של רמאות"הרא. כפרה ובגלל זה אותו שוחט התענה שתהיה לו

שמצאו כמו שמצינו במסכת סנהדרין על שוחט . הוא מערים בדבר בכדי שיחזירו אותו לחזקת כשרותו

על כן רב נחמן פסל אותו וסילקו . שהוא הכשיל את הציבור באכילת טריפות שהוא מכר להם

ניו כדי לנוול את עצמו כדין אבל ולהראות שהוא השוחט גידל את שערו וצפר, בתגובה לכך. ממשרתו

אמנם רבא חשד בו , על כן רב נחמן סבר שיש להכשיר אותו כיון שהוא חזר בתשובה. חוזר בתשובה

 . שהוא מערים

  י שיגיע לבית דין בעיר אחרת ויאמר להם "יכול לחזור בתשובה ע, פסק שמי שמעל בשבועההטור

 . ידו חיוב שבועה והוא ירצה לשלם ולא להישבעאו שיגיע ל. שהוא חשוד על השבועה

, ורוצה לחזור בתשובה, האומרת שאדם שמעל בשבועה בירושלמי שבועותממסכת לכך הוא המקור 

ילך לבית דין אחר וכשהוא יתחייב שבועה יאמר להם שהוא חשוד על השבועה וממילא שכנגדו ישבע 

הישבע ולפטור עצמו מתשלום ובכל זאת הוא שהרי הוא יכל ל, ובכך נדע שהוא חזר בתשובה, ויטול

 .  רבינו ירוחםוכן פירש . ג"הסמכמו כן כתב . בכדי שלא לשקר, לא עשה כן

 י "כתב שמי שמעל בשבועה צריך להחזיר מה שהוא הרוויח ע האור זרועבשם  הגהות אשירי

 . שבועתו השקרית

שהרי מפורש במשחק . תוכתב שהוא לא יודע מתי מי שמעל בתשובה יחזור לכשרו האור זרוע

שלא מועיל חזרתם בתשובה עד שיזדמן להם מקרה אחר , וכן שאר הפסולים, בקוביה ומלוה בריבית

הוא לא יחזור לכשרותו עד שתזדמן לו , ייתכן שגם במועל בשבועה, ממילא. והם לא יכשלו בו שוב

 . שבועה אחרת והוא יימנע ולא ישבע אלא ישלם

י שיאמר לבית דין אחר "ושלמי אמר שחזרתו של המועל בשבועה היא עשכל מה שהירייתכן  ,אמנם

שאין , (נשבע שיאכל משהו)זה רק בשבועה כגון שבועת הביטוי , או שישלם ולא ישבע, שהוא חשוד

ונצריך אותו לתהליך תשובה , אך במקום שיש הפסד ממון אולי לא מספיקה תשובה זו, לו הפסד ממון

   . דברוצריך לדקדק ב, חמור יותר

  שלא כמו האור זרוע שהסתפק איזה תשובה תועיל למועל בשבועה שהוא הרוויח ממנה , כתב י"הב

י שיאמר לבית דין אחר שהוא "ע)מועילה התשובה המוזכרת בירושלמי  ם ולטור"רמבנראה של, ממון

 . אף כשהוא הרוויח מן השבועה ממון( או שישלם ולא ישבע, חשוד
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מספיק ( 'שלא כמו מלוה בריבית וכדו)בשאר עבירות וחם יר רבינול שלדעת כבר הזכרנו לעי, כמו כן

ואין צורך , החטא ודי בכך לאותו עוד לחזור שלא עליו ויקבל ,שבעירו דיןה לביתשהעבריין יגיע 

 . להחמיר עליו בתשובה חמורה אחרת

  לם ולא ישבעי שיתחייב שבועה והוא יש"מועיל שיחזור בתשובה ע, פסק שמי שמעל בתשובההטור .

 . כתב שייתכן שהטור למד כן מהמקרה עם השוחט וכדלקמןי "הב. ם"הרמבכמו כן כתב 

  ילך למקום אחר שאין מכירים אותו וילבש , פסק ששוחט שנמצא שהוא מכר לציבור טריפותהטור

או יפסוק לעצמו על בשר שהוא טריפה ובכך יפסיד לעצמו כסף , ויחזיר אבידה ששוויה רב, שחורים

 . לא יחוש על הכסף אלא על הכשרותו

  המביאה מקרה שהיה שוחט שמצאו שהוא הכשיל את הציבור סנהדרין לכך הוא ממסכת המקור

השוחט , בתגובה לכך. על כן רב נחמן פסל אותו וסילקו ממשרתו. באכילת טריפות שהוא מכר להם

על כן רב נחמן . זר בתשובהגידל את שערו וצפרניו כדי לנוול את עצמו כדין אבל ולהראות שהוא חו

אמנם רבא חשד בו שהוא מערים ועושה זאת רק , סבר שיש להכשיר אותו כיון שהוא חזר בתשובה

עד , הגמרא אומרת שאין לאותו שוחט תקנה לחזור בתשובה. בכדי שיחזירו אותו למעמדו הקודם

שהרי שם לא , ואז נדע שתשובתו היא לא רק עורמה ,שהוא ילך למקום שאין מכירים אותו שם

או שהוא ישחט לעצמו בהמה גדולה וכשהוא ימצא , יחזיר אבידה ששווה כסף רבהוא ו ,מכירים אותו

ובכך נדע שהוא חזר בו מתאוות , שהיא טריפה הוא יטריף אותה לעצמו ולא יחוש על ההפסד הגדול

אצלנו ). ד הכספישבגללה הוא מכר לציבור טריפות והוא לא יכול לספוג את ההפס, הממון שהייתה לו

י מוזכר שעליו גם ללבוש בגדים שחורים ולהתכסות בבגדים "ף ובב"אך ברי, בגמרא לא מוזכר

 (. שחורים לאות אבל

 כתב שיש כאלו שפירשו על המקרה עם השוחט שבכדי שהוא יחזור בתשובה עליו  יוסף נמוקיה

 : דברים 2לעשות 

 ילך למקום שאין מכירים אותו שם. 1

 דה או יוציא לעצמו טריפה יחזיר אבי. 2

( 2ל 1בין )את זה  אושהגמרא לא אומרת שעליו לעשות את זה , כמו כן משמע מלשון הספרים שלנו

 . דהיינו שעליו להחזיר אבידה או להוציא לעצמו טריפה, 2אלא אמרנו או רק לגבי סעיף 

ובר בבשר ומד, טריפהשיוציא לעצמו ( 'אי נמי')שיחזיר אבידה או : בהרבה נוסחים כתוב, כמו כן

משום שאם מדובר שהוא בעיר אחרת שחט לאחרים והוא מצא להם . ששווה כסף רב והוא שלו

והוא הלך לעיר אחרת בכדי לשוב , שהרי אנו העברנו אותו ממשרתו, לא ניתן לומר כן, טריפה

א שחט אלא ברור שהו. וכיצד יעלה על הדעת שהוא יעבור על גזירתם וישחוט בלא רשיון, בתשובה

 . את הטריפההוא מצא לעצמו וממילא , שזה מותר לו, לעצמו

 שהרי אם מדובר שהוא שחט לאחרים מה אכפת לו אם , כתב שנראה לו עוד הכרע אחר בדבר י"הב

דווקא בשוחט שבודק לעצמו ומוכר , ש"ם והרא"רמבוכבר הבאנו שלדעת ה, הבשר הוא יקר או זול

אמרנו , (י אם הוא לא ימכור את הבשר הוא יפסיד כסףשהר)לאחרים שיש לו הנאת ממון בדבר 

 , שעליו ללכת לעיר אחרת ולעשות את כל סדרי התשובה וכדלעיל

אין צורך בכל תהליכי התשובה המיוחדים , אך אם הוא לא בודק לעצמו את הבשר אלא לאחרים

הדין ויתוודה על  די שהוא ילך לבית רבינו ירוחםדהיינו שלפי . אלא די בחזרה בתשובה בלבד, הללו

   . עוונתיו
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 והוא עושה זאת בכדי , שבשוחט אנו חוששים שמא הוא מערים בתשובתו, תוספותאולם לפי ה

ובכל מקרה הוא , אין הבדל בין אם הוא בודק את הבשר לעצמו או לאחרים, שנחזיר אותו לעבודתו

את במקרה שהוא נטל שכר כל ז. שהוא ילך למקום שלא מכירים אותו וכדלעיללא יחזור לכשרותו עד 

ומשום כך אנו חוששים לומר שהוא מערים בתשובתו בכדי שיחזור , על כך שהוא בודק את הבשר

 . למשרתו

בכל , קיבל שכר על כך לאאולם ניתן גם לומר שאפילו במקרה שהוא בדק את הבשר לאחרים והוא 

כיון שסוף סוף מצינו , ('ללכת לעיר אחרת וכו)זאת הוא יצטרך לנקוט בתהליך התשובה המיוחד 

 . ויש להחמיר עליו כמו החמור שבפסולי העדות, שהוא העיד עדות שקר

  עליו ללכת לעיר אחרת למקום שאין , בכדי שהוא יחזור בתשובה, כתב שכמו כן לגבי עד זומםהטור

. ממוןמכירים אותו ואם יציעו לו כסף בכדי שיעיד שקר והוא לא יהיה מוכן להעיד שקר בעבור תאוות ה

 . ם"הרמב כמו כן כתב

שכמו שעל השוחט החמירו שילך , למד כן מהמקרה בגמרא עם השוחט שהטורכתב שנראה  י"הב

שיקר בשביל  משום שגם הוא' שילך לעיר אחרת וכוכך יש לנהוג בעד הזומם , לעיר אחרת וכדלעיל

 . תאוות ממון

ם לא להאמין לשוחט הוא משום שהטעם שאנו חוששי, רבינו ירוחםבשם  התוספותלפי דעת אולם 

, לא שייך ללמוד משם לעניין עד זומם, שמא הוא מערים בתשובתו בכדי שיחזירו אותו למלאכתו

 . שהרי לא שייך בו שיחזירו אותו למלאכתו

 י שהוא"ותשובתו היא ע, הפסולים שארדין עד זומם כדין , פ רבינו ירוחם"ע' לפי ההבנה בתוס ממילא

ברור שעליו להחזיר גם את הכסף , ואם מדובר שהוא קיבל כסף, יחטא שוב שלא ירוע דייני בפני יקבל

 . שהוא קיבל בעבור עדות השקר

 אלא רק משעה שיעידו עליו בבית , גזלן אינו חוזר לכשרותו, ף"רבנו חננאל והריכתב שלפי  ן"הר

עליו בבית הדין כל השטרות שהוא חתם עליהם כעד עד שהכריזו , וממילא, הדין שהוא חזר בתשובה

 . שהרי בזמן שהוא חתם עליהם הוא היה פסול לעדות, פסולים -שהוא חזר בתשובה

על  חתםהוא ש בשעה כשרהיה שהוא  עליו העידושהרי , מתמיהים שהדבריםכתב ן "אולם הר

וממילא התגלה בבית הדין כשהוא שב בתשובה למפרע שכשהוא חתם על השטר שהוא היה  ,השטר

ולא סביר לומר שכשרותו תהיה תלויה רק בהכרזת בית הדין על כך , באותה שעה כבר ראוי להעיד

 . שהרי יש לנו כבר עדים שהוא חזר בתשובה לפני כן, שהוא חזר בתשובה

, אלא זה רק גילוי מילתא, היא זו שמחזירה אותו להכשרו, העדות עליו בבית הדיןעצם ברור שאין 

אף אם זה היה לפני שהעידו עליו , הוא חזר בתשובה בפועלוממילא יש להכשיר אותו כבר מן הרגע ש

אם הגזלן חזר בתשובה והוא חתם על שטרות , ן"ממילא לפי הר. בבית הדין שהוא חזר בתשובה

שהרי הוא היה כשר כשהוא חתם , הרי הם כשרים, לפני שהעידו עליו בבית הדין שהוא חזר בתשובה

 . עליהם

- ע"תושלב-
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