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פתח דבר
אודה ה' בכל לבב על אשר זיכני ל היות מיושבי בית המדרש ,ואשר זיכני ברחמיו בחכמה ובדעת לסדר ולחלק סיכום
תמציתי בהלכות חופה וקדושין ולהאיר לרבים אורן.
מלפנים זאת ,שכל מחבר חבור מקדים הקדמה בראש חיבורו .מהם נהגו להודיע ולהיוודע מה ראו על ככה ומהו תוכן
חיבורם ,מהם נהגו להקדים תכלית כוונת תועלת חיבורם ,ומהם עקבותיהם עקב ענווה ויראת ה' הקודמת לחכמתם.
והיות והיה לבעל דין מקום לומר ,מה לתבן את הבר ,ובמקום דזיקוקין דנורא ובעורין דאשא ,מאן מעייל בר נפחא לתמן.
מ"מ ,ראיתי לחבר חיבור זה עקב ראותי אריכות רבה או הש מטת דברים בשאר חיבורים דומים לחיבורי זה ,לכך ראיתי
לחבר חיבור תמציתי בתכלית ,אשר יועיל ללומדי הלכות חופה וקדושין לסיכום ולזיכרון הדברים לאחר כל אריכות השקלא
וטריא אשר בדברי הטור וב"י שו"ע ונושאי כליו.
לזה ,קראתי שם חיבורי "חלקת אליהו" כדרך מטרת הקונטרס אשר הינה "לחלק ולסדר" כל סעיף וסעיף על הסדר,
בתמציתיות ובסיכום מסודר .בכדי שיהיה לתועלת ללומדי הלכות חופה וקדושין המבקשים לעשות סדר בסידור ה"בסיס
להלכה" והם הטור וב"י יחד עם השו"ע ונושאי כליו על דף השו"ע.
פעמים רבות מאריך הלומד בלימוד דפי הב"י ,או בפת"ש ארוכים וכדו' ,ובסוף לימודו מבקש "לסכם" בראשו את כל
הדעות ומה יצא לו מכל עיון ההלכה – והוא הבסיס לכל זכירת מה שלמד יום שלם.
לכך ראיתי לחבר "סיכום מתומצת ומסודר" בלי תוספות מרובות – דווקא בשביל שלא יסתבך הלומד בשיטות נוספות אשר
לא למדם על הדף בבחינת תפשת מרובה לא תפשת.
בחיבור זה באתי בעיקר לחבר ולשלב את דברי הב"י יחד עם דברי השו"ע ונושאי כליו ,תוך שילוב לשון הראשונים
והאחרונים המובאים ,למען תועלת הלומד ,בכדי שיוכל למצוא ולהיזכר בדברים שלמד.
ברצוני להדגיש כי אין חיבור זה תחליף ללימוד מתוך ספרי הב"י והאחרונים ,כי עיקר הלימוד בנושאי הלכה זה להתייגע
ולעמול בהבנת הסוגיות ועיון עמוק בדברי הראשונים והאחרונים ,וכל חיבור זה לא נועד אלא לסייע לחזרה ולזכירה את מה
שנלמד בעיון ובעומק.
ובעמדי בשערי חיבורי ,הנני רואה חובה לעצמי להודות בפי רבים ,למו"ר הרה"ג משה פנירי שליט"א ראש בתי ההוראה
"אפיקי מים" בכל תפוצות ישראל בארץ ובעולם .המומחה הכי גדול בדורנו בהלכות נדה .אשר הדרכנו ומדריכנו בשימוש
מעשי מעמיק ויסודי להיות מורי הוראות בישראל ,בטרחה והשקעה גדולה על חשבון זמנו היקר.
ברצוני להודות למו"ר רה"י הג"ר אליהו ציון סופר שליט"א ,אשר הדריכנו ללמדנות התורה ויראת ה' ,בתוך מחיצות אוהל
תורתו בישיבה המעטירה ישיבת רכסים בחבורא קדישא ומעלייתא.
ברצוני להודות למו"ר הרה"ג עמי מזרחי שליט"א אשר לימדנו והדרכנו בדרך הברורה בלימוד ההלכה ,עד הגיענו לכדי
חיבור זה.
ברצוני להודות להורי היקרים אא"ר שלום הי"ו וא"מ אורנה תחי' אשר עזרוני רבות רבות ,ולא חסרו מאונם ומהונם
בטרחה בגוף נפש וממון מתוך אהבה רבה ,ברצונם לראותנו עוסקים בתורת ה' כדרך ישראל סבא ,ימלא ה' כל משאלות
ליבם לטובה ,ויזכו לראות כל יוצאי חלציהם ת"ח עובדי ה' כשאיפת ליבם ,באריכות ימים ושנים עד ביאת גואל צדק בב"א.
ואני אברך ולי נאה לברך את נוו ת ביתי רעיתי היקרה עקרת הבית ועזרתי בחיים מרת נעמה תחי' מנשים באוהל תבורך,
אשר לרוב מסירותה הגדולה בכל מכל כל הגענו עד הלום .ואשר כל התעלותי בתורה בזכותה היא .יהי רצון שנזכה יחדיו
לראות כל זרענו לימודי ה' עוסקים בתורה ,ומזכים את הרבים ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,ולא תמוש התורה מפינו ומפי
זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם .ונזכה לבריאות איתנה ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב.
אברך ה' אשר יעצני ועד כה ברכני להחל ולגמור חיבור זה ,אוחילה לאל אחלה פניו שיזכני שיתפשטו חיבורי אלו בכל
ישראל ,למען אהיה בכלל מצדיקי הרבים ,ויזכני לחבר עוד חיבורים הרבה לזכות הרבים.
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סימן כו
סעיף א'
גדר חלות הקידושין
אין האשה נחשבת אשת איש אלא על ידי קידושין שנתקדשה כראוי( .שו"ע)
❏ אם בא עליה דרך זנות ,שלא לשם קדושין – אינו כלום( .שו"ע)
מקור :יבמות (סא - ):מחלוקת תנאים ,לר"א :פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה .לר"ע :זונה זו
מופקרת .לחכמים :אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות.
❏ כשבא עליה לשם אישות:
 בסתר  -בינו לבינה – אינה נחשבת כאשתו ,אפילו שבא עליה לשם אישות.
ואפילו אם ייחדה לו – כופין אותו להוציאה מביתו( .שו"ע)
»
הטעם :דבודאי בושה היא מלטבול ,ובא עליה בנדתה( .רמ"א)
 בגלוי – הוי כעדים בעת ביאה ,והוי קידושין בביאה( .ב"ש)
❏ אם מייחד אליו אשה וטובלת אליו – מחלוקת ראשונים
ראב"ד :מותר ,והיא פילגש האמורה בתורה.
רמב"ם ורא"ש :אסור ,ולוקין על זה משום "לא תהיה קדשה"( .ב"י ורמ"א)
לכו"ע  -אף לראב"ד – אסורה ביאת פנויה מדרבנן( .ב"ש)
»
לכו"ע  -כשאינה בושה לטבול – אין לוקין( .ב"ש)
»
» הקשה הב"ש ,איך ס"ד לומר שאין איסור בפלגש ,הרי קי"ל כלה בלא ברכה אסורה כנדה ,ופלגש היא
בלא ברכה וקידושין? וגם קשה איך מותרת למלך?
מתורץ ברמב"ן :דדווקא כשרוצה לישא אשה שתהיה קנויה לו לכל דבר ותהיה אסורה לכל אדם  -אז
אמרה התורה שיקדש אותה ויכנוס אותה לחופה ויברך ז' ברכות .אבל פלגש  -אין צריך בה ברכה
וקידושין( .ב"ש)
» כתב הטור" :והיא זונה האמורה בתורה".
והקשה הב"י :כיצד קורא הטור את אותה פנויה "זונה" שדינה להיפסל לכהונה ,הרי הלכה כחכמים
דאמרי" :אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות" -כלומר שנבעלה לפסול?
א .הב"י תירץ :דצ"ל שמה שאמר כאן הטור "והיא זונה האמורה בתורה" ,אין הכוונה שזו היא זונה
האמורה בתורה לאסרה לכהן ,אלא לומר שרק "נקראת זונה" כפי שהכתוב קורא לתמר "זנתה תמר
כלתך וגם הנה הרה לזנונים" .אך "חלות דין" זונה אין עליה( .ב"י)
ב .הר"ר יחיאל תירץ :דלא נקראת זונה מחייבי לאוין היינו דווקא בדרך עראי .אך כאן מדובר
במופקרת ,ולכן הויא זונה( .ד"מ)
ג .הד"מ תירץ :מה שאמר הטור "שהיא זונה האמורה בתורה" היינו ,שזונה האמורה בתורה מדובר
כשבא עליה בדרך זנות ולא בדרך אישות .כי אין אישות רק בדרך קידושין ,ובמקום שיש קידושין
אין שם זונה .ולכך ,אף פילגש נכללת בכלל זה  ,כי בא עליה שלא בדרך אישות-קדושין( .ד"מ)
עכו"ם שנשא עכו"ם ,וכן מומר שנשא מומרת לעבודת כוכבים בנימוסיהן ,ונתגיירו אח"כ – אין כאן חשש
קידושין כלל ,ומותרת לצאת ממנו בלא גט( .רמ"א)
אע"פ ששהה עמה כמה שנים – אינו אלא כזנות בעלמא( .רמ"א)
»
» אך אם דר עמה אחר זה – אמרינן מסתמא אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.
ואפילו רק נתייחד עמה לבד אחר זה – צריכה גט( .פת"ש)
אם היו אנוסי הזמן שהיו שומרים מצוות בצנעא – אין להקל באיסור אשת איש( .ח"מ)
»
❏ אירוסין שנעשו בנימוסי הגוים – אין ספק שאין בהם חשש קידושין ,אף אם יהיו בפני עדים כשרים ,שהרי לא
נתקיים בהם נתן הוא ואמר הוא( .ב"י סוף סי' כ"ז)
❏ יהודי שנשא גויה ונתגיירה עמו בלא קידושין וכתובה ,ואח"כ הלך והניחה:
 אם לא נתייחדו בעדים – אינה צריכה גט ,שאפילו יאמר שבא עליה לשם קידושין כיון שלא נתייחד עמה בעדים
אינו כלום [ולא כתב ר"ח שצריכה גט מספק אלא אם הכניסה לחופה וכאן אין שום חופה].
 אך אם נתייחדו בעדים – מחלוקת ראשונים
ה"ר שלמה בן הרשב"ץ :מקודשת( .ב"י סוף סי' כ"ז)
ד"מ :אפילו אם נתייחד עמה בעדים – אין חשש שבא עליה לשם קידושין( .ד"מ שם)
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סעיף ב'
גדר חופה  -אם הכניס אשה לחופה
מקור :קידושין (ה - ).אמר רב הונא :חופה קונה מק"ו.
נחלקו בזה הראשונים
תוס' :אינה מתקדשת בכך ,דאין הלכה כרב הונא ,דסתמא דתלמוד אינו כרב הונא.
ר"ח :ספק הוא ,דהרי תירץ רב הונא כל הקושיות שהקשו עליו( .ב"י)
השו"ע הביא את דעת התוס' בסתמא ,ואת דעת הר"ח כי"א.
הפת"ש בשם שעה"מ הכריע – כר"ח( .פת"ש)
❏ חופת נדה  -שרק הכניסה לחופה – אינו כלום ,דעיקר חופה לשם יחוד ביאה ,וצ"ע( .פת"ש)
❏ חופת אלמנה – מחלוקת
שער המלך :יש להצריכה גט מספק.
דגמ"ר :הר"ח מודה שאין צריך גט [ודווקא בבתולה הצריך]( .פת"ש ד-ה)

סעיף ג'
אחר הקידושין
משנתקדשה  -נחשבת כאשת איש לחייב הבא עליה ,וצריכה גט להתירה לשוק( .שו"ע)

סעיף ד'
ג' דרכי הקידושין
מקור :קדושין (ב).
האשה מתקדשת בשלשה דרכים :בכסף או בשטר או בביאה( .שו"ע)
❏ בגדר קידושי ביאה
• מן התורה – מקודשת.
• אבל חכמים אסרו לקדש בביאה ,משום פריצות( .שו"ע)
❏ אם עבר וקידש בביאה – לכו"ע ,מכין אותו מכת מרדות ,והיא מקודשת.
מקור :קדושין (יב - ):דרב מנגיד אמאן דמקדש בביאה.
❏ כשלא שידך תחילה ,או שקידש בשוק
מקור :קדושין (יב - ):מחלוקת אמוראים ,דההוא גברא דקדיש בשוטיתא דאסא בשוקא .שלחה רב אחא בר רב
הונא לקמיה דרב יוסף :כי האי גוונא מאי? שלח ליה :נגדיה כרב ,ואצריך גיטא כשמואל דאמר חיישינן שמא שוה
פרוטה במדי ,דרב מנגיד אמאן דמקדש בביאה ,ועל דמקדש בלא שידוכי ,ועל דמבטל גיטא וכו' ,ועל חתנא דדייר
בבית חמיה .נהרדעי אמרו :בכולהו לא מנגיד רב אלא על דמקדש בביאה בלא שידוכי .ואית דאמרי :ואפילו
בשידוכי נמי משום פריצותא.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :כלישנא קמא ,דעל הכל היה רב מלקה.
רא"ש :אין הלכה כרב ,אלא רק שמלקין על המקדש בביאה ,ולא על כל השאר( .טור וב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דעל הכל מלקים ,ואפילו קדשה בכסף או בשטר אם לא שידך תחלה ,או שקידש בשוק – מכין אותו
מכת מרדות והיא מקודשת.
ורק אותו מכין ,אך אותה אין מכין( .פת"ש)
»
רמ"א :כרא"ש ,דאין מכין אם קידש בכסף או בשטר ,אפילו בשוק ובלא שידוכין ,ולא ראיתי שהכו מי שקדש בלא
שדוכין.
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הקשה בפת"ש :הרי קי"ל דביאה אירוסין עושה ,וא"כ גם ככה אסורה היא לו בקידושי ביאה כיון שהיא
כשאר ארוסות שאסורה לו כל זמן שלא נכנסה לחופה?
א .י"ל ,דלא היה כח ביד חכמים לאסור קדושי ביאה משום דכתובה בפירוש בתורה.
ב .דנפק"מ כשמכניסה בביתו ומקדשה בביאה דהוי חופה וקידושין ביחד קונה וגומר ,דכאן אין
האיסור משום ארוסה אלא רק משום פריצות.
דנפק"מ ביבמה ,שאין האיסור משום ארוסה( .פת"ש)
ג.

❏ קידושין בלילה – מחלוקת
באה"ט :ספק מקודשת.
כנה"ג :ביטל המנהג לקדש בלילה.
מע"ג :מתקדשת בלילה( .באה"ט ופת"ש)
וצידד בפת"ש – דלא נסתפקו ואסרו הבאה"ט והכנה"ג אלא דווקא בקידושי שטר ,אך בקידושי כסף – לכו"ע מותר
לקדש בלילה( .פת"ש)
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סימן כז
סעיף א'
גדר קידושי כסף
מקור :קדושין (ה):
בכסף כיצד? נותן לה בפני שנים פרוטה או שוה פרוטה ,ואומר לה :הרי את מקודשת לי בזה( .שו"ע)
❏ נוסח הקידושין – מחלוקת
שו"ע :מספיק שיאמר הרי את מקודשת לי בזה.
רמ"א :יש להוסיף "כדת משה וישראל".
❏ להוסיף בנוסח "בטבעת זו" – מחלוקת
באה"ט :מנהגינו שאומר לה הרי את מקודשת לי בטבעת קידושין זו וכו' .אבל בדיעבד לא מעלה ולא מוריד.
בספר המקנה :אין צריך לומר בכסף זה( .באה"ט ופת"ש)
❏ צורת עשיית הקידושין
• נוהגין לקדש בטבעת ,ויש להם טעם בתיקוני הזוהר( .רמ"א)

» קדושין במטבע – מחלוקת
לב"ש :אין מקדשין לכתחילה ,דדעתא אצורתא.
מרדכי :מקדש במטבע( .ב"ש ופת"ש)
ומראה הטבעת לעדים ויזהירו לעדים שיראו נתינת הטבעת לאצבע הכלה( .באה"ט)
»
• יקדש בימין שלו ,וגם בימין שלה ,ובאצבע( .פת"ש)
» ויש להקפיד שלא תהא חציצה בין הטבעת לאצבע.
ולכן אם הכלה מלובשת בבתי ידים – צריכה להסיר מיד ימינה( .פת"ש)
❏ קדשה בשוה פרוטה מחובר לקרקע – מקודשת( .ד"מ)
❏ קדושין  -מעל גבי קרקע – כשאומר לה טלי מע"ג קרקע – מחלוקת
ב"ש ובאה"ט :ספק קידושין.
מקנה :ודאי קידושין( .פת"ש)

❏ קידשה בכלי
❏ בנותן לה כלי ואומר בטבעת זו – מקודשת.
» אא"כ אומרים שכוונתם היה להיתול ואמר טבעת על חפץ – דאינה מקודשת ,דמעשהו מוכיח על דברים
שבלב דהכל היתול ושחוק( .פת"ש)
– הרע"א מסתפק בכלי ,דאין צאיך שוה פרוטה( .פת"ש)

❏ קידושין וגירושין בעל כורחה – מחלוקת
רא"ש :הוי ספק.
רמב"ם :פסול מדרבנן( .ב"ש)
להלכה – מחלוקת
מהרי"ט :נתינה בע"כ לא הוי נתינה כלל ,אף כשהוא מתנה.
ב"ש :נוטה לצדד דהוי נתינה ומועיל( .ב"ש)
ספר המקנה :בכל ענין בוי ספק מקודשת( .פת"ש)
כשקדשה בשאר לשונות הקידושין
וה"ה אם אמר לה :הרי את מאורסת לי ,או הרי את לי לאשה ,וכן בכל לשון שמשמעותו לשון קדושין ודאי באותו
מקום:
 כשהיא מבינה שהוא לשון קידושין – מקודשת.
 כשלא הבינה – מחלוקת
כל הפוסקים :נאמנת ,ואינן קידושין.
ר' ירוחם :ספק קדושין( .ח"מ)
להלכה – מחלוקת
ח"מ :אין כאן קדושין.
ב"ש :ספק קידושין דשמא משקרת( .פת"ש)
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 בהרי את מקודשת שאינה מבינה – מחלוקת
ב"ח :צריכה להבין.
ב"י :אינה צריכה( .ב"ש)
הכריע הח"מ – דאינה נאמנת ,ומ"מ לחומרא נאמנת ,כגון שקיבלה גט מאחר.
❏ ואם היה מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין [ועסוקים באותו ענין] ,ונתן לה אפילו בשתיקה
מקור :קדושין (ו – ).היה מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה וכו' ,רבי יוסי אומר :דיו .אמר רב יהודה אמר
שמואל :והוא שעסוקים באותו ענין ...כתנאי ,רבי אומר :והוא שעסוקים באותו ענין .ר' אלעזר בר"ש אומר :אף על
פי שאין עסוקים באותו ענין .מנא ידעה? אמר אביי מענין לענין באותו ענין.
• כשאמרה הן – לכו"ע מועיל.
• שתקה – מחלוקת
כ"מ :לא מועיל.
מהרי"ט :מועיל.
פסק השו"ע – דמועיל.
» כשעסוקין בקידושי אחרת ולא שלה – מחלוקת
ב"ש :לכו"ע אינו מועיל.
מל"מ :אין הבדל ואפילו בקידושי אחרת( .ב"ש ופת"ש)
» כשמדברים מעניין לעניין ,דהיינו שאין מדברים בקידושין ,רק בצרכי זיווגם – מחלוקת ראשונים
רי"ף רמב"ם ורא"ש :הלכה כרבי ,ומועיל דווקא כשעסוקים באותו ענין.
רשב"א :הלכה כר"א בר"ש ,ומקודשת( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אינו מועיל.
רמ"א :מועיל.
והוסיף הרמ"א די"א :דאף כשאין מדברים עמה ,אלא כל שמדברים לפניה – מספיק בזה( .רמ"א)
» אשה שהיתה משודכת לראובן וביקש שיושיבו המשודכת אצלו ,ולא רצה חמיו עד שיתן לה טבעת ,ונתינת
טבעת הוא אצלה כנתינת קידושין ,ונתרצה ונתן לה טבעת בפני כל המסובין – הוי מקודשת ,אף על גב
דהבת בוגרת ואין לאב רשות לקדשה( .ד"מ)

סעיף ב'-ג'
לשונות אחרים בקידושין
מקור :קדושין (ה :ו).
 לשונות קידושין ודאים
כגון :שאמר לה :הרי את אשתי ,הרי את זקוקתי ,הרי את קנויה לי ,הרי את ארוסתי ,הרי את שלי ,הרי את
ברשותי ,הרי את לקוחתי
• אם הבינה דבריו – מקודשת.
• אם לא הבינה דבריו – אינה מקודשת( .שו"ע ורמ"א)
❏ כשאין העדים יודעים אם הבינה:
• כשהיא אומרת שהבינה  -שאמרה באותו מעמד כששאלוה העדים שקיבלה לשם קדושין – הוי קדושי
ודאי ,דלא צריכים שני עדים אלא לגוף הקדושין ששמעו מן המקדש ,אבל רצון האשה לא צריך עדים
ומספיק בהודאתה.
• כשהיא אומרת שהבינה  -אבל אחר זמן – הוי ספק קידושין ,כיון שיכולה לומר שלא הבינה ,ומאידך
חוששים שמא הבינה.
• כשהיא אומרת אחר זמן שלא הבינה – אינה מקודשת ,כיון דלא אתחזק ,מהימנינן לה לברר הספק.
(פת"ש)

❏ כשדברו תחלה מעסקי קידושין – מקודשת( .רמ"א)
וה"ה ,אם מדברים אחרים בפניה – מועיל( .ב"י)
»

❏ אם לא היה מדבר עמה על עסקי קדושין – ב' הסברים בראשונים
א .מחלוקת ראשונים
ר"ן :כל אלו הלשונות שפשוט לנו שמועילים  -אם לא היה מדבר עמה על עסקי קידושין – צריך שתאמר
שהיא מכרת בהם שהם לשם קידושין .ואם אומרת שאינה מכרת – אינה מקודשת.
רא"ש :אפילו אומרת שאינה מכרת – מקודשת.
ב .לכו"ע  -אף הרא"ש מודה לשאר מפרשים ,אם לא היה מדבר עמה על עסקי קידושין – צריך שתאמר
שהיא מכרת בהם שהם לשם קידושין .ואם אומרת שאינה מכרת – אינה מקודשת.
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 לשונות קידושין מסופקים
כגון :שאמר לה :הרי את מיועדת לי ,מיוחדת לי ,עזרתי ,נגדתי ,צלעתי ,סגורתי ,תחתי ,עצורתי ,תפוסתי.
מקור :קדושין (ו - ).איבעיא לן בגמ' ...במאי עסקינן? ...לעולם במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה ,ואי דיהיב לה
ושתיק הכי נמי ,הכא במאי עסקינן דיהב לה ואמר לה בהני לישני ,והכי קמיבעיא ליה הני לישני לקידושי קאמר לה
או דילמא למלאכה קאמר לה? – תיקו.
• אם דברו מעסקי קדושין – הוי ספק קדושין( .רמ"א)
• אם לא דברו מעסקי קדושין – אינה מקודשת כלל.
• אם לא דברו מעסקי קדושין והיא אומרת שכיוונה לשם קדושין – מחלוקת
ר"ן :ספק קידושין.
רמב"ם ורא"ש :אין קדושין כלל ,אפילו נתכוונו לשם קדושין( .ב"ש)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דאין חוששין למילות אלו.
רמ"א :כר"ן ,דהוי ספק קדושין.
» כשהיא אומרת שנתכוונה לשם קדושין ,אך האיש אומר שלא נתכוון לשם קדושין – מחלוקת
ב"י בדעת הרא"ש :אינו נאמן.
ר"ן :נאמן( .ח"מ)
❏ אמר שתי לשונות ביחד  -לשון הברור ולשון ספק  -כגון :הרי את אשתי ועזרתי – הוי ספק קדושין( .פת"ש)
 אם אמר :הרי את חרופתי.
מקור :קדושין (ו - ).איבעיא להו :חרופתי מהו? ...הכי קאמר :האומר חרופה ביהודה מקודשת ,שכן ביהודה קורין
לארוסה חרופה.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :הרי זו מקודשת.
ר"ן :הויא רק ספק מקודשת( .ב"י)
פסק הרמ"א – כר"ן ,שהיא ספק מקודשת.
 אמר לה :הרי את נשואתי – מחלוקת
מהרי"ט ובדה"ב :כשלא היה מדבר עמה מעסקי קדושין – הוי ספק קידושין .אבל אם היה מדבר עמה מעסקי
קדושין – היא מקודשת בודאי.
רמ"א :אינו כלום( .רמ"א וב"ש)
» אם כנסה לחופה ואח"כ קידשה – נעשית נשואה בשעת קידושין – ואף שייך לשון נשואתי יותר
מארוסתי( .פת"ש)
 מי שאמר לאשה שנותן לה בשביל אהבה וחבה – חוששין לקדושין ,כי שמא אמר שנותן לה שיהיה אהבה וחבה
ביניהם ,והוי כאלו אמר לה :מיועדת לי או מיוחדת לי( .רמ"א)
ואפילו אם היה מדבר עמה מעסקי קידושין – לא הוי אלא ספק קדושין( .ב"ש)
»
❏ ואפילו נתן לה בשתיקה ולא דבר כלום ,והוא והיא אומרים שכוונו לשם קדושין – מחלוקת
רמ"א :הוי ודאי קדושין.
מהר"ם :הוי רק כספק קידושין ,דצריכה גט ,אך לא שיהיו קדושין ודאין.
ח"מ :לא הוי קידושין כלל ,דהויין ידים שאין מוכיחות ולא הוי קדושין ,מכ"ש אם לא אמר כלום( .ח"מ)
» לכו"ע – אם היה כבר ריצוי ביניהם ונתן לה אח"כ בשתיקה – הוי קידושין ,דיש לדמות לסבלונות ,אע"ג
שאינו מדבר עמה כלום( .ב"ש)
❏ אחרי שלא חלו הקדושין ,ובא לקדש מחדש  -האם צריך לחזור וליטול הכסף – מחלוקת
רמ"א :במקום דלא הוי קדושין ,אפילו אם חוזר אח"כ ואמר לה :הרי את מקודשת לי ,צריך ליטול הכסף ממנה
וליתן לה בתורת קדושין.
ב"ש בשם הט"ז :אין צריך ליטול כלל .דקשה למה צריך כאן ליטול ממנה הקדושין ,הלא בנתינה הראשונה לא
היתה מקודשת כלל? .וצ"ע( .רמ"א וב"ש)
ובפת"ש תירץ קושית הט"ז על הרמ"א – דשאני כאן שנתן לה בסתם ,ואמרינן סתמא לשם מתנה נתן לה,
וא"כ הכסף הוא שלה [ואע"ג שבלבו היה לקדושין ,הוו דברים שבלב] ,ולכך צריך לחזור וליטול( .פת"ש)
לכו"ע  -אם היא קבלה לשם פקדון – ודאי די בזה שיאמר הרי את מקודשת לי בפקדון שיש בידך( .ח"מ)
»
» כל שלא דברו תחלה מעסקי קדושין ,אף אם כיונו שניהם לשם קידושין – אין בכוונתם כלום ,וע"כ צריך
לחזור וליטלו הימנה( .ח"מ)
» אם אחר שנתן תיקן עצמו ואמר הרי את מקודשת לי:
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• אם היה זמן רב אחר הנתינה – צריך לחזור וליטול.
• אם בתוך כדי דיבור אמר לה הרי את מקודשת לי ושתקה – מחלוקת
מהרי"ט :מקודשת.
ספר המקנה :אינה מקודשת ,ולא אמרינן תוך כדי דיבור כדיבור דמי( .פת"ש)
❏ נאמנות האיש לומר שלא כיוון לשם קדושין
• בלשונות הוודאיות – אינו נאמן( .רמ"א)
• בלשונות שמסתפקים בהם – נאמן( .ח"מ וב"ש)
» כשלא דברו מעסקי קדושין ,בלשונות שמסתפקים בהם  -כשהיא אומרת שנתכוונה לשם קדושין ,אך
האיש אומר שלא נתכוון לשם קדושין – מחלוקת
ב"י בדעת הרא"ש :אינו נאמן.
ר"ן :נאמן( .ח"מ)

סעיף ד'
לא אמר "לי"
מקור :קדושין (ה - ):למימרא דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים ...הכא במאי עסקינן דאמר "לי".
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ן :הויא ספק מקודשת.
ר"ן :אינה מקודשת כלל ,דלא הוו ידים כלל( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע וד"מ :כר"ן ,אם אמר לה :הרי את מקודשת ,ולא אמר :לי – אינה מקודשת כלל.
ב"ח [ויש מחמירין ברמ"א] :יש להחמיר בזה ,דספק מקודשת( .שו"ע וח"מ)
לכו"ע – במקום עיגון יש להקל( .פת"ש)
»
» אם שניהם מודים שנתכוונו לקדושין – מחלוקת
ח"מ :אין חוששין ,דאין מספיק כוונה ,אלא צריך לשון טוב.
ב"ש :יש להחמיר בזה.
» בשידוכין  -כשהיו משודכים והחסיר באמירה תיבת "לי" – מחלוקת
תשובת בן לב :הוי כידים מוכיחות.
מהרי"ט :לא הוי ידים מוכיחות( .ב"ש)
ואם היה מדבר עמה על עסקי קדושין – הרי זו מקודשת( .שו"ע)
»
❏ אם קידש תחלה אשה אחת קדושין גמורים ,ואמר לאחרת בפניה :תהא מקודשת ,ולא אמר" :לי" – ידים
מוכיחות הן ,וחוששין לקדושין( .ב"י ושו"ע)
מקור :קדושין (ה - ):דמדמה לנזיר.
הטעם :דאינו דומה לנזיר ,דאינו מוכח דלעצמו רוצה לקדשה אלא לאחר( .ב"י)
❏ מעשה בצורף שלקח טבעת חבירו וקידש בתולה – ונתכוונו שניהם לשחוק – לא הוי קידושין ,ואשה זו שריא
לעלמא( .פת"ש)

סעיף ה'
כשאמר הריני נותנו לך בתורת קדושין – מחלוקת ראשונים
ריב"ש :הוי קדושין גמורים ,דהוי כאומר לי.
הטעם :דנראה מלשונו שהוא המקדש והיא המתקדשת ,דלא שביק איניש מצוה דנפשיה ,ומידי דרמי
עליה( .ב"י)
הגהות מרדכי :אינו סובר כן( .ד"מ)
להלכה – מחלוקת
שו"ע בדעת הריב"ש ,אם כשנתן לה הכסף אמר לה :הריני נותנו לך בתורת קדושין ,הוי כאומר לי.
ח"מ בדעת הריב"ש :הוי רק ספק קדושין( .שו"ע ח"מ)
» אם הוא שליח לאחר והיא שליח לאחרת – מחלוקת
ב"ש :הוי קידושין אפי' אם הוא שליח לאחר והיא שליח לאחרת.
ספר המקנה :לא הוי קידושין ,דבכה"ג לא אמרינן לא שביק אינש מצוה דרמיא עליה( .ב"ש ופת"ש)
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❏ אמר אני נותן לך שתהיה מקודשת  -ולא אמר לי – לא הוי אלא
❏ אמר אני נותן לך לקדושין – מחלוקת
מהרי"ט :אין חשש קדושין.
רשב"א :הוי קדושין ,דהוי כאומר לי( .ב"ש)
❏ אמר הן קדושין – מחלוקת
רמ"א :צריך שיאמר לה לשון המוכיח להבא ,כגון שאומר :הרי הן קדושין ,או קדושין יהיו .אבל אמר :הן קדושין,
לחוד – אינו כלום (רמ"א)
ח"מ :יש להחמיר ,דקדושין לשון הקדש.
ודחה הפת"ש דברי הח"מ – דאין לדמות להקדש ,דאין כאן קדושה.
❏ לכו"ע – אם דיברו מעסקי קדושין – יש להחמיר( .ב"ש)
❏ אמר קח טבעת זו קידושין על בתך – אינו כלום ,שאינו מוכיח בדברים אלו שהאשה הוא מקדש( .ב"י)
ספק קדושין( .פת"ש)

סעיף ו'
אמר לה :הריני אישיך ,הרי בעליך ,הריני ארוסיך
מקור :קדושין (ה :ו - ).מימרא דשמואל ...טעמא :משום דכתיב "כי יקח" -ולא שיקח את עצמו.
 אם היה מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין – מחלוקת ראשונים
רא"ש וטור :אינו כלום.
ר' ירוחם :הוי קדושי ודאי.
מהר"י [ור' ירוחם בשם י"א] :הוי ספק קדושין( .טור ב"י וב"ש)
פסק השו"ע – כרא"ש וטור ,דאינו כלום אפילו אם היה מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין.
הטעם :משום דכתיב" :כי יקח" -ולא שיקח את עצמו( .שו"ע)
 לא היו עסוקין באותו ענין – לכו"ע אינו כלום( .פת"ש)
❏ אמר הרי את אשתי ואני אישך – הוי ספק קדושין.
הטעם:
א .דצריכה שהיא תהיה קנויה ולא הוא לה.
ב .מדין "כי יקח" – דצריך שיהא ניכר הקנין יותר באיש שקונה( .פת"ש)
❏ נתן הכסף לאחד ואמר לו :הרי את חמי ,ולא אמר :בתך מקודשת לי – מחלוקת
הגהות אלפסי :אין בזה כלום ,דדמי להריני אישך הריני בעלך ,וגרע מנתן בשתיקה.
ח"מ :הוי ספק קדושין ,דהוי כרמז ,וכדין שתיקה ,ומכ"ש כשדיבר בעסקי קידושיה( .ח"מ)
הכריע הרמ"א – כהגהות אלפסי ,דאין בזה כלום.

סעיף ז'
נתנה היא ואמרה היא
מקור :קדושין (ה - ):ת"ר ,כיצד בכסף? נתן לה כסף או שוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי – הרי זו מקודשת.
אבל היא שנתנה ואמרה :הריני מקודשת לך – אינה מקודשת.
פסק השו"ע – נתנה היא לו כסף ,ואמרה :הריני מקודשת לך – אינה מקודשת.
ואפילו היו מדברים מעסקי קדושין – לא מהני( .ב"ש)
»
» באדם חשוב כשהיו עסוקין מעסקי קדושין – מחלוקת
ב"ש :הוי קדושין ודאי ,דהוי כנתן הוא ,והעסוקין באותו ענין – הוי גם כדיבר הוא.
פרישה :אינה מקודשת( .ב"ש)

סעיף ח'
נתן הוא ואמרה היא
מקור :קדושין (ה - ):נתן הוא ואמרה היא  -ספיקא הוי ,וחיישינן מדרבנן.
 אם היה מדבר עמה על עסקי קדושין – הוי ודאי קדושין( .שו"ע)
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 אם לא היה מדבר עמה על עסקי קדושין – הוי ספק קדושין( .שו"ע)
ואם ענה הבעל :הן ,בשעת נתינה – הוי ודאי קדושין( .שו"ע)
»
» מתי – מחלוקת

שו"ע וב"ש :אפילו היו עוסקים מעסקי קדושין.
ב"ח וח"מ :דווקא כשהיו מדברים מעסקי קדושין.
» איזה ספק קדושין – מחלוקת
רמב"ם :מדאורייתא.
רי"ף :מדרבנן( .באה"ט)
נפק"מ – להצריכה גט משני( .פת"ש)
❏ אמרה היא תן לי מנה ותקדש אתה לי ,ונתן הוא – אינו מועיל( .פת"ש)
❏ נתנה היא ואמר הוא – מחלוקת ראשונים
ר"ן :אין קדושין ,דכי יקח כתיב.
בה"ג :ספק קדושין( .ב"י)

סעיף ט'
קידשה בהנאת קבלתו
מקור :קדושין (ז - ).בעי רבא :הילך מנה ואקדש אני לך מהו? אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא :מקודשת ...היינו
דוקא באדם חשוב ,דבההוא הנאה דקא מקבל מתנה מינה גמרה ומקניא נפשה.
פסק השו"ע – נתנה היא ואמרה לו :הילך דינר זה מתנה ואתקדש לך ,ולקחו ואמר לה :הרי את מקודשת לי בהנאה
זו שקבלתי ממך מתנה:
 אם אדם חשוב הוא – הרי זו מקודשת ,שהנאה יש לה בהיותו נהנה ממנה ,ובהנאה זו הקנתה עצמה לו.
וצריך חקירת חכם מי נקרא אדם שאינו חשוב להתירה בלא גט( .שו"ע)
»
» מקודשת דווקא כשנתנה לו דבר חשוב  ,דאז הנאת קבלת דבר חשוב הוי שווה פרוטה .אבל אם נתנה לו
פרוטה הזאת – קבלת פרוטה אפשר שאינו שווה פרוטה( .פת"ש)
 אם אינו אדם חשוב – לא מועיל.
❏ גדר אדם חשוב – מחלוקת
שו"ע :סתם אדם הוי חשוב.
רשב"א :סתם אדם אינו חשוב( .ח"מ)
❏ האם צריכה גם לומר בשעת נתינתה "ואתקדש אני לך"  -כשנתנה לו ,אך לא אמרה ואתקדש לך ,רק נתנה סתם
ואמר לה :התקדשי כו' ושתקה – מחלוקת
שו"ע וח"מ :צריכה לומר ,ואם לא אמרה לא מועיל.
רמ"א וב"ש :הוי קידושין ,דמחמירין אפילו לא אמרה תחלה כשנתנה :ואתקדש לך ,רק נתנה סתם ואמר לה:
התקדשי כו' ושתקה.

סעיף י'
שיעור הכסף שמקדשין בו
מקור :קדושין (ה):
פסק השו"ע – דשעור הכסף שמקדשין בו – הינו משקל חצי שעורה כסף צרוף( .שו"ע)
❏ פחות משיעור זה:
• בכסף – לא מועיל כלל.
• בנחושת או בשאר שווה כסף – מחלוקת
מקנה :ספק קדושין.
ח"מ :רק לקדושי ודאי צריך שיעור ,אך לא לקידושי ספק( .ח"מ ופת"ש)
❏ פירות בזמנינו – צ"ע למעשה בזמן שלנו שהפירות ביוקר אם חשוב שווה פרוטה לקדש בו אשה ,ולא יהיו רק
קדושי ספק( .ח"מ)
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סימן כט
סעיף א'
קדושין במתנה על מנת להחזיר
מקור :קידושין (ו - ):הילך מנה על מנת שתחזירהו לי באשה – אינה מקודשת ,לפי שאין אשה נקנית בחליפין.
נחלקו בזה הראשונים
תוס' ורא"ש ורמב"ם :אינה מקודשת כלל.
הגהות אלפסי :קידושין אלו קדושי תורה הן ,אלא שחכמים בטלו הקידושין משום גזירה ,ולכך אם קבלה גט מאחר
צריכה גט משניהם( .ב"י ד"מ וח"מ)
פסק השו"ע – כתוס' ורא"ש ,האומר לאשה :הרי את מקודשת לי בדינר זה על מנת שתחזירהו לי – אינה מקודשת.
באדם חשוב – אם נתנה היא לו במתנה על מנת להחזיר – הוי ספק קידושין( .פת"ש)
»
» כיצד מדובר שמתנה התנאי של המתנה ע"מ להחזיר – מחלוקת
ב"ח :דווקא כשכפל התנאי .אך אם לא כפל התנאי – המעשה קיים ומקודשת.
תוס' :אפילו כשלא כפל התנאי – אינה מקודשת ,משום דאומדנא דמוכח הוא( .ב"ש)
» אם נתן לה ואמר ע"מ שתחזיר לאבי או לבני – מחלוקת
ספר המקנה :מסופק ,הואיל ולא דמי לחליפין דבחליפין הדר למרא קמא.
קה"י :לא הוי קדושין( .פת"ש)
❏ אם רצונה להתקדש לו במה שנותן לה הסודר דרך חליפין ורצונה להחזיק הסודר – מחלוקת
מרדכי :הוי קדושין כשמחזיק הסודר.
תוס' ורא"ש :לא משמע כן( .ב"ש)
» אם מקנה לה הטבעת שבידו ע"י קנין סודר ,ומקדש באותה טבעת – מחלוקת
רש"ך :הוי קדושין.
ש"ג :לא הוי קדושין( .ב"ש)
❏ האשה שנתנה לאחד מתנה על מנת להחזיר לה לאחר שלשים יום ,כדי לקדשה בה תוך ל' ,ונתן לה תוך שלשים
לקידושין – הוי מקודשת( .רמ"א)
» אם נתנה לו הטבעת במתנה ע"מ שיחזור ויקדשנה בה – מחלוקת
ספר המקנה :אינה מקודשת.
קה"י :מקודשת ,דדמי לאומר הנני נותן לך חפץ זה במתנה ע"מ שתקנה ממני איזה חפץ אחר בחפץ זה
שנתתי לך דודאי מהני( .פת"ש)
❏ קדשה בהנאה של המתנה ע"מ להחזיר
אם נתן לה מתנה על מנת להחזיר ואמר לה :בהנאה זו שאת נהנית תוך הזמן הרי את מקודשת לי – מחלוקת
ראשונים
ר' ירוחם :מקודשת.
י"א בר' ירוחם :אינה מקודשת( .ב"י)
» דעת בעל העיטור בסי' כח – מחלוקת
לח"מ :לא הוי אלא ספק קדושין[ .וחולק הוא על הר' ירוחם].
לב"ש :אינו חולק אלא מודה שמקודשת .משום ש:
א .שם מדובר בהשאיל כלי לקדש בו והוא מקדש בגוף הכלי ,אבל כאן מקדש בהנאה  -והנאה לא
מיהדר לו ,ומודה שמקודשת.
ב .שם מדובר כששאל סתם ולא על הזמן ,וס"ל שאלה יכול לתבוע מיד – משום כך אין בשימוש
שווה פרוטה .בשונה מכאן ששאל לזמן ,ויש שווה פרוטה בהנאה.
פסק הרמ"א – דמקודשת.
הטעם :דהא הנאה זו אינה מחזירה לו( .ב"ש)
❏ אפי' לא היה החפץ שלו רק שנתנו לו ג"כ במתנה ע"מ להחזיר – הוי קידושין ,אפי' לא נתנו לו רשות בפירוש
להשאיל( .פת"ש)
❏ אם החפץ הושאל מאחר והוא משאיל לה ומקדשה בשכר הקישוט [בשכר השימוש שלה בחפץ] – מחלוקת
ספר המקנה :אינה מקודשת ,דהוי כמלוה.
קה"י :כשאמר לה בהנאת קישוט גם כן מקודשת ,כיון דקונה החפץ במשיכה זו מהמקדש שיהיה החפץ משועבד לה
לשמש בו ,ואין יכול לחזור בו – ממילא נתינת כסף ממש הוא( .פת"ש)
» לכו"ע – אם יקדש אותה באותה הנאה במה שהיתה צריכה לפייס לאחד וליתן לו פרוטה שיבקש ממנו
שיתן לה תכשיט זה להתקשט בו זמן מה – מקודשת( .פת"ש)
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סעיף ב'
אמרה תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך
מקור :קדושין (ו - ):אמר רבא :תן מנה לפלוני ואקדש לך  -מקודשת מדין ערב ,ערב לאו אף על גב דלא מטי הנאה
לידיה קא משעבד נפשיה ,האי איתתא נמי אף על גב דלא מטי הנאה לידה קא משעבדה ומקניא נפשה.
 כשהיא התחילה ואמרה לו :תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך ,ונתן לו ואמר לה :הרי את מקודשת לי בהנאת
מתנה זו שנתתי על פיך – הרי זו מקודשת( .שו"ע)
אבל אם לא אמר לה – אינה מקודשת ,דהוי כנתן הוא ואמרה היא( .ב"ש)
»
אבל אם אמר הוא בעת שאמרה היא – מקודשת ,אע"ג דהנתינה היה אח"כ( .ב"ש)
»
❏ אם אמר לה תתקדש בשכר שאעשה לך איזה כלי – מחלוקת
ט"ז :אין צריך לקדש אותה מחדש אחר העשייה.
תוס' רי"ד :חולק בזה( .ב"ש)
» ואפשר שכאן יודה התוס' רי"ד – דדווקא שם שעושה הכלי עדיין לא עשה שום דבר אשר שייך
לקדושין( .ב"ש)
אפי' אם היא לא אמרה ואתקדש אני לך – מקודשת( .ב"ש)
»
❏ אם אמר לה אחר זמן של כדי דיבור – מחלוקת
ב"ח :דווקא שאמר לה תוך כדי דיבור לנתינה ,אבל לאחר כדי דבור – הוי ליה שתיקה דלאחר מתן מעות ואינה
מקודשת.
ח"מ :מקודשת ,דהוי כמתן מעות דבאותה שעה היא נהנית שנתקיים דיבורה( .ח"מ וב"ש)
» ואף אם נודע לה קודם שהודיעה – מחלוקת
ח"מ :מ"מ היא מקודשת ,דלא גרע מעסוקין באותו ענין.
ב"ש :תמה על הח"מ דאינה מקודשת( .ח"מ וב"ש)
 כשהוא התחיל ואמר לה הוא תחלה ,והיא אומרת :תן לפלוני – אינה מקודשת( .רמ"א ושו"ע בסי' ל')
❏ ואם היו עסוקים באותו ענין ,אע"פ שנתן סתם בציוויה
» כיצד מדובר?
א .מדובר באמרה דווקא תן לפלוני ואקדש אני לך ,דאם לא אמרה ואקדש אני לך אינה מקודשת.
ב .אפילו לא אמרה מועיל ,דאע"פ דהיו עסוקין בענין קדושין ,מ"מ כל שלא אמר לה התקדשי לי במנה
והיא השיבה תן לפלוני הוי קדושין.
מדובר שהיא התחילה לומר תן לפלוני ,ואח"כ מדברים מעסקי קדושין ונותן לפלוני( .ב"ש)
ג.
– הרי זו מקודשת( .רמ"א)

❏ אמרה לו :הלוה מנה לפלוני ואתקדש אני לך ,והלוה לפלוני ואמר לה :הרי את מקודשת בו – הוי קדושין ,כמו
במתנה( .רמ"א)
❏ אבל אם הרויח זמן מלוה על פה וקדש בו – מחלוקת
רשב"א ורמ"א :אינה מקודשת ,כיון שאין הערב נתחייב בכענין זה.
ח"מ :מקודשת ,שהרי נהנית שהרחיבו זמן לפלוני על פיה.
וצידד בח"מ – שאולי הרשב"א מדבר שערב גם בעד הקרן( .ח"מ)
»

סעיף ג'
תן מנה לפלוני ואתקדש לו
מקור :קדושין (ז - ).תן מנה לפלוני ואקדש אני לו  -מקודשת מדין ערב ומדין עבד כנעני.
פסק השו"ע – אמרה לו :תן דינר לפלוני ואתקדש אני לו ,ונתן לו ,וקדשה אותו פלוני ואמר לה :הרי את מקודשת לי
בהנאת מתנה זו שקבלתי ברצונך – הרי זו מקודשת.
» קשה ,הרי כאן איננו אדם חשוב ,וכיצד א"כ מקודשת?
י"ל ,כיון דלא חסר לה ממון ,אבל לעיל סי' כ"ז חסר ממון( .ח"מ וב"ש)

סעיף ד'
אמרה לו :הילך מנה ואתקדש אני לך – אינה מקודשת.
מקור :קידושין (ז).
» אא"כ עסוקין באותו ענין .כדלעיל בסי' כ"ז.
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סעיף ה'
הילך דינר משלי והתקדשי לפלוני
מקור :קדושין (ז - ).מקודשת מדין עבד כנעני.
פסק השו"ע – אמר לה :הילך דינר משלי והתקדשי לפלוני ,ואותו פלוני עשאו שליח ,או שלא עשאו שליח ואמר לה
אותו פלוני :התקדשי לי במנה שנתן ליך פלוני – הרי זו מקודשת.

סעיף ו'
נתן לה משכון על הדינר שהתחייב
מקור :קדושין (ח - ).דמנה אין כאן ,משכון אין כאן.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ן :אינה מקודשת ,דאין כאן נתינת מנה ,ולא המשכון שייך לאישה ,שאין המשכון אלא להבטחת השעבוד.
ראב"ד :מקודשת ,וע"י המשכון מהני( .ב"י)
דפירש "מנה אין כאן" -דאינו מחויב ליתן המנה ,לכן אין משכון חל .אבל אם מחייב את עצמו ליתן מנה -
יש משכון( .ב"ש)
פסק השו"ע – כרמב"ן ,דאמר לה :התקדשי בדינר ,ונתן לה משכון עד שיתן הדינר – אינה מקודשת.
❏ אם נתן לה שטר על הדינר – מחלוקת
רמב"ן ורשב"א :אם נתן לה שטר על הדינר – אינה מקודשת ,מטעם דעדיין אגיד אצל בעל.
ראב"ד והגהות אלפסי :היכן שנתחייב לה מנה בקנין ובשטר וא"ל התקדשי לי בו – דמקודשת ,דלא גרע מחוב
דאחרים( .ב"י ד"מ ח"מ)
להלכה – מחלוקת
רמ"א :כ"ש שאם נתן לה שטר על הדינר – דלא הוי קדושין.
ח"מ :נתן לה שטר על הדינר – הוי ספק קידושין.
❏ אם מקנה ע"י סודר הטבעת – מחלוקת
ראב"ד :הוי קידושין.
רשב"א :לא הוי קדושין ,כיון דאגוד גביה( .ב"ש)
❏ אמר לה :הרי את מקודשת לי בדינר ותזכה בו בגוף המשכון שאני נותן לך על זה – ב' הסברים האם יש
מחלוקת ראשונים
א .הרמב"ן והרשב"א מודים דהוי קדושין.
ב .הרמב"ן והרשב"א חולקים על הר' ירוחם דלא הוי קדושין ,כיון דגוף הקדושין אגוד אצלו( .ב"ש)
פסק הרמ"א – דהרי זו מקודשת.
❏ אם אמר לה אל תחזירי לי המשכון עד שאתן לך המנה – מחלוקת
ח"מ :מקודשת ,ואין צריך שיאמר תזכה בגוף המשכון.
ב"ש :אפילו במתנה צריך לומר תזכה בגוף המשכון ,ואם לא אמר – לא מועיל.
» לענין מתנה [שאינו לקדושין] – מחלוקת
לר"ת :מהני לענין מתנה ולא לענין קידושין.
לסמ"ג ולרא"ש :אפילו במתנה לא מהני אם לא אמר תזכה בגוף המשכון [על אף שאמר לו אל תחזור לי
עד שאתן לך כך וכך]( .ב"ש)

סעיף ז'
קדשה במנה ונמצא חסר
מקור :קידושין (ח - ).אמר רבי אלעזר :התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים .מאי טעמא? כיון
דאמר לה מנה ,ויהיב לה דינר  -כמאן דאמר לה על מנת דמי ,וכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי .מיתיבי:
התקדשי לי במנה והיה מונה והולך ורצה אחד מהם לחזור אפילו בדינר האחרון הרשות בידו? – הכא במאי עסקינן,
דאמר במנה זו.
הא מדסיפא במנה זו ,רישא במנה סתם ,דקתני סיפא א"ל התקדשי לי במנה זו ונמצא מנה חסר דינר או דינר של
נחשת  -אינה מקודשת ,דינר רע  -ה"ז מקודשת ויחליף? – לא רישא וסיפא דאמר במנה זו ,ופירושי קא מפרש רצה

יב

 חלקת אליהו – הלכות חופה וקידושין 

סימן כט

אחד מהן לחזור אפילו בדינר האחרון הרשות בידו ,כיצד? כגון דא"ל במנה זו .רב אשי אמר :מונה והולך שאני
דדעתה אכוליה.
האי דינר של נחשת היכי דמי? אי דידעה ביה הא סברא וקיבלה? – לא צריכא ,דיהביה ניהלה בליליא .אי נמי:
דשכיח ליה ביני זוזי .האי דינר רע היכי דמי ,אי דלא נפיק היינו דינר של נחשת? – אמר רב פפא :כגון דנפיק על ידי
הדחק.
להלכה:
 במנה סתם – כגון האומר לאשה :הרי את מקודשת לי במאה דינרים ,ונתן לה אפילו דינר אחד – הרי זו
מקודשת משלקחה הדינר ,והוא ישלים לה השאר( .שו"ע)
הטעם :שזה כמי שאמר :הרי את מקודשת לי בדינר זה ע"מ שאתן לך ר' זוז ,שהיא מקודשת לו מעכשיו.
(שו"ע)

» האם צריך תנאי כפול – מחלוקת
לח"מ – יש בזה מחלוקת
וי"א :שלא צריך.
ויש חולקין :שצריך( .ח"מ)
לב"ש – אין בזה מחלוקת ,ואם לא נתן השאר בטלים הקידושין ,אע"ג דלא הזכיר שום תנאי  -הוי כאלו
התנה תנאי וכפל( .ב"ש)
❏ האם צריך שיקבל עליו במלוה – מחלוקת
רש"י ור"ן :דווקא אם קיבל עליו המקדש למלוה ,אך אם לא קיבל  -לא הוי קידושין.
רמב"ן ורמב"ם :אפילו לא קיבל מקודשת.
רשב"א :אפילו אם אמר תהא עלי כמלוה – לא הוי קדושין ,משום דכסיפא לה למתבעיה כיון שחסר רק דינר אחד.
(ב"ש)

❏ מונה והולך במנה סתם – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :אפילו במונה והולך מקודשת ,דהכל תלוי במנה זה[ .דלא כאוקימתא דרב אשי].
רא"ש וטור :במונה והולך אף במנה סתם ,יכולים לחזור בו עד נתינת הדינר האחרון[ .דס"ל דרב אשי אינו חולק על
ר"א]( .ב"י וח"מ)
❏ אם חסר דינר אחד או שהוא רע במנה סתם
מקור :קדושין (מז - ).מחלוקת ,לת"ק :אינה מקודשת .ליש אומרים :מקודשת.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש והרמב"ן :כיש אומרים ,דמקודשת.
רשב"א :כת"ק ,דאינה מקודשת.
הרמ"א הביא את ב' הדעות ,דעת הרא"ש והרמב"ן בסתמא ,ואת דעת הרשב"א כיש חולקין.
 במנה זו – כגון אם פירש ,ואמר לה :הרי את מקודשת לי במאה דינרים אלו ,והתחיל למנות לתוך ידה – אינה
מקודשת ,עד שישלים לה( .שו"ע)
ואפילו בדינר האחרון – שניהם יכולים לחזור זה בזה( .שו"ע)
»
❏ לדעת הרמב"ם – האם צריך ב' תנאים במנה זו  -שגם יהא מונה והולך – מחלוקת
לרמ"א :הרמב"ם והשו"ע חולקים וסוברים שבמנה זו אינה מקודשת דווקא כשמונה והולך.
לח"מ ולב"ש :גם לרמב"ם וה שו"ע אינה מקודשת בתנאי אחד בלבד ,ואפילו מנה זו סתם אינה מקודשת עד נתינת
הדינר האחרון( .רמ"א ח"מ וב"ש)
❏ ואם רצה המקדש לתת הדינר:
• אם נתרצית – מחלוקת ראשונים
ר' ירוחם בשם י"מ :אינה מקודשת.
רמב"ן וטור :מקודשת( .טור וב"י)
פסק השו"ע – דאם אמר לה :דינר החסר יהא עלי במלוה ,ונתרצתה – מקודשת.
» האם הדבר תלוי במחלוקת האם הקדושין בטלים מעצמן – מחלוקת
לרמ"א :זהו לכו"ע ,דשתיקה מהני אפילו לדעת הפוסקים דס"ל דקדושין בטלים בלא חזרה.
לב"ש :תלוי הדבר במחלוקת ,ולשיטות הפוסקים דס"ל הקדושין בטלים מעצמן  -לא מהני ריצוי שלה
כשאומר הדינר יהא עלי מלוה ,דהא הקדושין כבר נתבטלו .אא"כ כשאומר מחדש תתקדש לי והיא אמרה
הן.
• שתקה – מחלוקת
לח"מ :תלוי הדבר במחלוקת הראשונים האם כסיפא לה מילתא למיתבעיה.
לב"ש :אין מחלוקת ,אלא אפילו אם לא כסיפא למתבע מ"מ י"ל דאין רצונה להתקדש לו כשחסר דינר.
❏ אם נמצא מנה חסר דינר ,או נמצא מהם דינר נחושת
• אם לא הכירה בו תחלה – אינה מקודשת( .שו"ע)
» האם צריך חזרה במנה זו שנמצא חסר [בכדי שלא תהיה מקודשת] – מחלוקת ראשונים
רש"י :יכולין לחזור בהן ,וצריך שיחזור בו.
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ואפילו אם היא מרוצה – יכול הוא לחזור( .ב"ש)
ר"ן ורמב"ן :אפי' בלא חזרה אינה מקודשת( .ב"י)

הרמ"א הביא את ב' הדעות ,דעת הרש"י בסתמא ,ואת דעת הר"ן ורמב"ן כי"א.
» ואם יאמר לה אח"כ :התקדשי בזה ,ושתקה – מחלוקת
רמ"ה :הוי ספק קדושין.
לראשונים דס"ל דהקדושין בטילים :לא מועילה השתיקה שלה ולא הוי קדושין.
הכריע הרמ"א – כרמ"ה ,דיש חשש קדושין בזה( .ב"ש)
• אבל אם הכירה בו – מקודשת ,דסברה וקבלה( .טור וב"ש)
וכן אם אמר לה תתקדש לי במנה וניכר שאינו מנה – סברה וקבלה( .ב"ש)
»
• ואם יכולה להוציאו ע"י הדחק – הרי זו מקודשת ,ויחליף( .שו"ע וב"ש)
ומ"מ ,אין עיכוב בקדושין אם לא החליף( .ב"ש)
»

סעיף ח'
כשלא הסכימו ביניהם על סכום הקידושין
מקור :תוספתא קידושין (פ"ב הי"א)
כגון :האומר לאשה :התקדשי לי בדינר זה ע"מ שאשלים ליך מנה ,והיא אומרת :על מנת שתשלים לי ר' ,והלך זה
לביתו וזו לביתה ולא הסכימו ביניהם ,ואח"כ תבעו זה את זה ,וקדשו ,ונתן לה הדינר:
 אם לא היתה קציצה ביניהם – אם האיש תבע את האשה – יעשו דברי האשה וישלם לה ר' .ואם האשה תבעה
את האיש – יעשו דברי האיש ,ולא ישלים אלא מנה.
 אם היתה קציצה ביניהם – הכל על דעת קציצה ראשונה ,ולא בא הוא למלאות רצון השני( .ב"ש)
ואם לא קיים תנאו – אינה מקודשת( .ח"מ)
»

סעיף ט'
האומר לאשה :התקדשי לי בכוס זה
מקור :קדושין (מח - ):ת"ר ,התקדשי לי בכוס זה .תני חדא :בו ובמה שבתוכו .ותניא אידך :במה שבתוכו ולא בו.
ותניא אידך :בו ולא במה שבתוכו? ולא קשיא  -הא במיא ,הא בחמרא ,הא בציהרא.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם:
» אם היה מלא מים – הרי זו מקודשת בו ובמה שבתוכו ,דמצטרפו לשוה פרוטה.
» ואם היה מלא יין – הרי מקודשת בו ,ולא במה שבתוכו.
ואם היה מלא שמן – הרי זו מקודשת במה שבתוכו ,ולא בו( .ב"י ושו"ע)
»
❏ לפיכך ,אם לא היה בשמן שוה פרוטה – הרי זו מקודשת בספק .ואם היה בשמן שוה פרוטה – הרי זו
מקודשת ודאי( .שו"ע)
ה"ה בחלוקה שלפני זה ,אם לא היה בכלי בלא היין שווה פרוטה( .ח"מ)
»
רש"י:
» במים – מקודשת בו ,ולא במה שבתוכו.
» וביין – מקודשת במה שבתוכו ,ולא בו.
ובשמן או בציר דגים  -מקודשת בו ובמה שבתוכו( .ב"י ושו"ע)
»
השו"ע הביא את דעת הרמב"ם בסתמא ,ואת דעת הרש"י כיש חולקים.
❏ אבל באומר לה התקדשי לי בכוס זה של יין או של מים – ודאי במה שבתוכו קאמר( .ח"מ)
❏ אם אמר כוס של יין ונמצא דבש – אינה מקודשת ,ולא אמרינן דלא היה כוונתו אלא על הכוס( .ב"ש)
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סעיף י'
רצתה ממנו דבר כלשהו ,וביקש לקדשה בו
מקור :קידושין (ח - ):ההוא גברא דהוה מזבין חומרי פתכייתא ,אתאי ההיא איתתא אמרה ליה :הב לי חד שוכא,
אמר לה :אי יהיבנא לך מיקדשת לי? אמרה ליה :הבה מיהבא! .אמר רב חמא :כל הבה מיהבא לאו כלום הוא...
איבעיא להו :הב ,שדי ,אשקי  -מהו? ...הלכתא דאינה מקודשת.
 כשהיא התחילה היא לומר תן לי מעט:
❏ כשאמרה לו סתם תן לי – כגון :שהיו לו מיני כלים או מיני מאכל או שאר כל דבר ,ואמרה לו :תן לי מעט מאלו,
ואמר לה :אם אתן ליך תהיה מקודשת לי:
• אם אמרה :הן ,ונתן לה – הרי זו מקודשת( .שו"ע)
• אך אם שתקה – לא מהני( .ח"מ)
• כששתקה וקבלה – מחלוקת
ד"מ וב"ח :אין זה כהודאה ,דהא הוא לא אמר רק דרך שאלה והיא שתקה וסמכה על דבריה הראשונים שאמרה תן
לי בלא קדושין.
ב"י וט"ז :חולק בזה ,דהוי ס"ק( .ד"מ ח"מ וב"ש)
❏ אבל אם אמרה לו :תן לי מהן ,או השלך לי ,או דברים שענינם לא תשחק עמי בדברים אלו אלא תן לי בלבד,
ונתן לה – אינה מקודשת( .שו"ע)
הטעם :שאין הדברים נראים אלא תן לי בלבד ולא תשחק עמי בדבר אחר( .שו"ע)
❏ אם אמר לה פעם שנייה בשעה שהוא נותן לה  -הרי את מקודשת לי:
• קבלה – מחלוקת ראשונים
ר"ן בשם י"א :מקודשת.
רשב"א :לא הוי קידושין ,כיון שלא אמרה הן.
ר"ן :היא ספק מקודשת( .ב"י וב"ש)
הכריעו השו"ע והרמ"א – דמקודשת ,כר"ן בשם י"א.
ותמה הב"ש על הרמ"א – מדוע לא פסק כר"ן או כרשב"א.
• שתקה בלבד – מהני( .ח"מ)
• כששתקה וקבלה ,רק שחזרה ואמרה :תן לי ,או השלך וכיוצא בזה – אינה מקודשת( .רמ"א)
 אבל אם התחיל הוא לדבר:
כגון :שאמר לה תחילה אם אתן לך תתקדש לי ,ואמרה לו בלשון שחוק :הן[ ,או הבה מיהבא] וקבלה ממנו –
מחלוקת ראשונים
ר"ן בשם איכא מ"ד :מקודשת.
רשב"א ותוס'  :אינה מקודשת ,דאם איתא שאירציא ,הוה לה להשיב לו :כן אתקדש לך.
ר"ן :ספק מקודשת ,וצריכה גט ,כיון שלא אמרה בלשונות האמורים בגמ'( .ב"י וב"ש)
מרדכי :מסתפק בדבר( .ד"מ)
הכריע הרמ"א – כר"ן ,דהוי ספק קידושין.
❏ כשאמרה רק הב – שאינו בלשון שחוק – מחלוקת
מרדכי :הוי קידושין.
רשב"א :לא הוי קידושין ,אפילו אם אמרה רק הב( .ב"ש)
להלכה – מחלוקת
רמ"א :דווקא כשאמרה לו בלשון שחוק הוי ספק קידושין .ואפשר דס"ל כמרדכי.
ח"מ וב"ש :גם בזה הוי ספק קידושין [כיון שאין יודעים בלשון שחוק זה מה טיבו]( .רמ"א ח"מ וב"ש)
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סימן לד
סעיף א'
נוסחאות ברכת האירוסין
מקור :כתובות (ז):
❏ נוסח ע"י חופה וקידושין – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :ע"י חופה בקידושין ,ברוך אתה ה' מקדש ישראל [בלבד].
רא"ש :ע"י חופה וקידושין ,ברוך אתה ה' מקדש ישראל ע"י חופה וקידושין( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דמברך אקב"ו על העריות ואסר לנו הארוסות והתיר לנו הנשואות ע"י חופה בקידושין ברוך אתה
ה' מקדש ישראל.
רמ"א :כרא"ש ,והתיר לנו הנשואות ע"י חופה וקידושין ,וחותם :בא"י מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.
» ובספר העיטור כתב :שעיקר הנוסחה "בקדושין" – רק שהדייקנים קוראים הבי"ת רפה מפני שהיא
סמוכה לאות ה'( .ח"מ)
❏ נוסח את הנשואות "לנו" – מחלוקת
ר"ת :אומר הנשואות "לנו".
רב האי :אומר "הנשואות" בלבד( .ב"י וח"מ)
פסק השו"ע – כרב האי.
❏ קשה ,היכן מצינו ברכה כגון זו שמברכין על האיסור ,והלא אין מברכין שאסר לנו אבר מן החי והתיר לנו את
השחיטה? ועוד למה אין מברכין במטבע קצר אשר קידשנו "על הקידושין" כמו שמברכין על כל המצוה במטבע
קצר" :על המילה" ו"על השחיטה"?
הר"ן תירץ :כיון שאינו ברכת המצוות ,ולא רצו להוציא מצוה זו בלא ברכה כלל ,לכך תקנו לברך בה על קדושתן של
ישראל והיינו שהקב"ה בחר בהם וקידשם בענין זיווג באסור להם ובמותר להם.
הרא"ש תירץ :כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצות ,כי פריה ורביה היינו קיום המצוה .ואפשר לקיים מצות פריה
ורביה בלא קידושין .ולא נתקנה ברכה זו אלא לתת שבח להקב"ה בלבד( .ב"י)
❏ מתי מברך? – מחלוקת ראשונים
הגהות מימון :מברך אחר הקידושין.
הטעם:
א .דילמא הדרה בה.
ב .אין הברכה מזכירה את עשיית המצוה.
רא"ש :מברך קודם הקידושין.
הטעם :דעובר לעשייתן( .טור)
פסק השו"ע [ובב"י] – כרא"ש ,דאחר שיגמור הברכה ,יקדש.
בדיעבד – אף אחר הקידושין – מהני ,ויכול לברך( .ח"מ)
»
גם ע"י שליח מברך( .ב"ש)
»
❏ מי מברך? – מחלוקת ראשונים
טור :כל המקדש אשה ,בין ע"י עצמו בין ע"י שליח – מברך הוא או השליח.
סמ"ג :אחר מברך( .ד"מ ורמ"א)
הכריע הרמ"א – כסמ"ג ,דנוהגים שאחר מברך.
הטעם :שלא לבייש מי שאינו יודע לברך( .ב"ש)
» חרש
• שנשא חרשת – ודאי לא יברך.
• כשנשא אינה חרשת – ספק( .פת"ש)
אנדרוגינוס – לא יברך ,אך עדיף לצאת ידי חובה מחופת חבירו( .פת"ש)
»
❏ קידש ולא בירך – מחלוקת ראשונים
טור :לא יברך אחר הקידושין.
ב"י הביא שיש חולקים( .טור וב"י)
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סימן לד

סעיף ב'
יברך על הכוס
נהגו להסדיר ברכה זו על כוס של יין ,ומברך עליו תחלה ,ואח"כ מברך ברכה זו( .שו"ע)
הטעם :משום מנהג ,ואין מעכב( .ב"י)
❏ ואם אין שם יין או שכר – מברך אותה בפני עצמה( .שו"ע)
» ובב"י הביא דעת הר' ניסים ,דאם לא ימצא יין – ואפילו יש שם שכר – מברך בלא כוס ברכת אירוסין,
דלאו מצוה מן המובחר הוא( .ב"י)
❏ שתיית המברך מן היין – נהגו שאין המברך שותה מן היין ,ותמה הפנ"י על זה ,וצידד דאפשר שברכה זו אינה
ברכת הנהנין ,אלא ברכת המצוות .ונשאר בצ"ע( .פת"ש)

סעיף ג'
לא בירך ברכת האירוסין
מחלוקת ראשונים
רב שרירא :חיסר ברכה  -לא יברך בשעת הנישואין.
רבינו ניסים :יברך אח"כ בשעת הנישואין( .טור)
הטעם :דהוי כלא בירך על אכילתו – שחוזר ומברך כל זמן שלא נתעכל המזון( .ב"י)
ומברך אע"פ שעבר זמן מרובה( .ב"י)
»
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרב שרירא ,אם לא בירך ברכת אירוסין בשעה שקידש ,לא יברך אותה בשעת נשואין.
רמ"א :כרבינו ניסים ,דמברכין אותה בשעת הנשואין.
❏ קדש אישה מזמן ארוך וכבר בירך ברכת אירוסין בשעת הקידושין
• לקדש שוב – יחזור ויקדש ,ויפה הם עושים כדי שיהיו הקידושין סמוכין לברכה ,ולא תראה כברכה לבטלה.

(ד"מ

ורמ"א)

• לחזור ולברך – מחלוקת
ריב"ש :לא יחזור ויברך תחת החופה ,אע"פ שחוזר ומקדשה .ואם בירך – הוה ברכה לבטלה.
בנימין זאב :אפילו קדש אשה מזמן ארוך ,מברכין ברכת אירוסין תחת החופה( .ד"מ)
הכריע הרמ"א – כריב"ש ,דלא יברך בשם ומלכות ,אך מ"מ חוזרים ומברכים תחת החופה בלא הזכרת שם ,משום
הרואים.
» האם מזכיר מלכות – מחלוקת
משמעות הרמ"א :דמזכיר מלכות ,ורק שם ה' אינו מזכיר.
ח"מ :טוב לברך גם בלא מלכות( .ח"מ)
❏ קידש ע"י שליח – מחלוקת ראשונים
ריב"ש :חוזר ומקדש הוא עצמו בשעת נישואין.
תשב"ץ :אינו חוזר ומקדשה( .ד"מ)
הכריע הב"ש ע"פ השו"ע בסי' ל"ו – דהמשלח לא יקדש אותה אחר שקידש השליח ,שלא יאמרו דקדושין של שליח
לאו קידושין הם( .ב"ש)
» ומה שהרמ"א לגבי קידש מזמן ארוך שחוזר ומקדש ,בשונה מגבי המשלח שליח? י"ל ,דבקדושין ע"י
שליח חוששים יותר שיאמרו שקדושי שליח אינם קידושין( .ב"ש)
❏ כשחוזר ומקדש לריב"ש – האם מזכירים שם ה' בברכת אירוסין שניים – מחלוקת ראשונים
ריב"ש :אין מזכירים שם ה' ,ואומר רק ברוך אתה השם.
ר"פ הכהן :היה מלעיג על זה מה תועלת לברך ,אחר שאי אפשר לברך בשם שמים( .ב"י)
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סעיף ד'
מנין בברכת האירוסין
מחלוקת ראשונים
רב האי רא"ש ורב אחאי :צריך י' ,כבועז.
ר"ש הנגיד :לא צריך( .טור וב"י)
פסק השו"ע – דברכת ארוסין צריכים עשרה ,לכתחלה.
» כלומר ,שמונה ,ועוד ב' העדים.
ואף קרובים מועיל להצטרף למנין( .ח"מ)
» אם אין עשרה – אין מעכב.
אך בברכת נישואין – מעכב( .ב"ש)
נאם אומרים שהשמחה במעונו בברכת האירוסין – מחלוקת בב"ש( .ב"ש)
»
»
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סימן מב

סימן מב
סעיף א'
קידושין בעל כורחה
 בעל כורחה של האישה
מקור :קידושין (ב - ):האשה נקנית  -מדעתה אין ,שלא מדעתה לא.
פסק השו"ע – אין האשה מקודשת אלא לרצונה .והמקדש אשה בעל כרחה – אינה מקודשת.
» כששניים אומרים נתקדשה באונס ,ושניים אומרים נתקדשה לרצונה – מחלוקת
כנה''ג בשם תשובת כ''י :אם נשאת תצא ,זולת אם נתקדשה לאחד מעידיה.
הרדב''ז :אפי' שלא נשאת לאחד מעידיה לא תצא.
מהרד"ב :היא מקודשת ודאי ,ולא תפסי קידושין מאחר ,משום דאיכא ס"ס להחמיר( .באה"ט ופת"ש)
נתקדשה שלא לרצונה ,אפילו אמרה רוצה אני – אינה מקודשת( .באה"ט)
»
 בעל כורחו של האיש
מקור :ב"ב (מח - ):מחלוקת ,אמר אמימר :תליוה וקדיש קידושיו קידושין .מר בר רב אשי אמר :לא הוו קידושין,
הוא עשה שלא כהוגן ,לפיכך עשו לו חכמים שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :קידושיו קידושין ,דהרי האיש יכול לגרשה בעל כורחה.
רי"ף :אינה מקודשת ,כמר בר רב אשי( .ב"י ושו"ע)
הביא השו"ע את ב' הדעות ,דעת הרמב"ם בסתמא ,ואת דעת הרי"ף כי"א.
והכריע השו"ע – דהילכך הוה ליה ספק.
» כיצד מדובר בדעת הרמב"ם – מחלוקת
ראב"ד :דאמר רוצה אני.
מגיד :אין צריך לומר רוצה אני( .ב"ש)
אך צידד בב"ש – דבזמן הזה – דין האיש כדין האישה ,דלא הוו קידושין( .ב"ש)
» מי שרוצה לבגוד בהמשודכת שלו ,ויש ביד מנהיגי הקהילה לכופו ע"י מושל העיר להכניסו לחופה ,אם
יש חשש בזה מחמת מקדש בע"כ – יש להתיר לכופו ,אך טוב להפריד בין הדבקים( .פת"ש)
❏ קידש כשהיה ישן – אינה מקודשת( .ב"י)
אך אם היה נים ולא נים – מעשיו קיימים( .ב"י וב"ש)
»
❏ כשהיה רצונה בקידושין ,אך מעשיה הוכיחו אחרת
אמרה תחלה :קדשיני ,וזרק קדושין לתוך חיקה ואמר לה :הרי את מקודשת לי  -וניערה בגדיה תוך כדי דיבור
להשליך ממנה הקדושין ,ואומרת שלא כיוונה מתחלה רק לשחוק בעלמא – אפילו הכי הוי מקודשת( .רמ"א)
הטעם :דאין הולכים בענין קידושין אחר אומדנות והוכחות המוכיחות שלא כיוונה לשם קדושין( .רמ"א)
» ואע"פ שעד אחד נאמן באיסורין אפילו בשלו ,מ"מ ,כיון שאמרה לשון ברורה – ריעא טענתה לומר שלא
הבינה( .פת"ש)
❏ לקח יד האשה בחזקה שלא ברצונה וקידש  -והיא לא זרקה הקדושין – מחלוקת ראשונים
רמ"ה :אינם קידושין אע"פ שלא ניערה בגדיה ,דאינה מקודשת כל זמן שלא גילתה דעתה שרוצה בקידושין.
הג"ה מרדכי :צריכה גט לחומרא ,כיון שלא השליכה הקידושין.
פסק הרמ"א – כהג"ה מרדכי ,דהוי מקודשת לחומרא בעלמא צריכה גט( .רמ"א וח"מ)
הטעם :דאע"פ שמתחלה באונס היה ,ונתן לה סתם ולא אמר לה כלום ,הואיל ובתחלה דבר עמה
מקדושין( .רמ"א)
» קשה ,סתירה בדעת הרמ"א ,כאן פסק כהג"ה מרדכי ,אך בסי' כ"ח ול' פסק כרמ"ה דאם זרק לה
הקידושין לא הוי קידושין ,ומשמע אפילו לא ניערה הקדושין?
הח"מ :נשאר בצ"ע.
הב"ש תירץ :כאן שהיה בתחילה ברצון – צריכה לזרוק .ובסי' כ"ח מדובר כשלא היה מההתחלה ברצון –
לכך אין צריך לזרוק.
הפת"ש תירץ :כאן מדובר בטבעת שהכניס לאצבעה – שהיות ומשאירה על אצבעה ולא מכניסה לכיסה –
סימן הוא שמסכימה.
❏ היה חייב לה מעות ואמרה לו :תן לי מעותי ,וכאשר התחיל ליתן אמר לה :הרי את מקודשת לי:
• אם זרקה היא המעות מידה – אינן קידושין( .רמ"א)
» וה"ה אם נתן לה הכל בבת אחת.
• לא זרקה – לחומרא( .ב"ש)
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סעיף ב'
המקדש בעד אחד
מקור :קידושין (סה - ).מחלוקת אמוראים ,רב כהנא :אין חוששין .רב פפא :חוששין.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :אינה מקודשת כלל.
» ואפילו קידשה בפני עד אחד ,ואח"כ בפני עוד עד אחד.
סמ"ג :יש להחמיר אם שניהם מודים( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דהמקדש שלא בעדים ,ואפילו בעד אחד – אינם קידושין.
» ואפילו שניהם מודים בדבר.
» ואפילו קדשה בפני עד אחד ואחר כך קידשה בפני עד אחר ,זה שלא בפני זה – אינה מקודשת.
רמ"א :כסמ"ג ,דיש להחמיר אם מקדש לפני עד אחד.
לכו"ע  -אם אחד מכחיש העד ,אין לחוש .ולא נחלקו אלא דווקא אם שניהם מודים( .רמ"א)
» האם גם בזה יש החולקין – מחלוקת
ב"י :לכו"ע מותרת.
ד"מ :יש החולקין ואוסרין גם בזה.
לכו"ע  -במקום עיגון ודוחק ,יש לסמוך על דברי המקילין( .רמ"א)
לכו"ע  -לפני נשים לכו"ע אין לחוש( .ב"ש)
❏ עד אחד המכחיש
אמר בפני קידש אותה ובפני פלוני ,ואותו פלוני מכחישו – מחלוקת ראשונים
רמב"ן וב"י :יכול להכחישו.
» ואין חילוק בין אומר העד שנתקדשה לפניו לבד ,או שאומר שנתקדשה לפני שנים והוא לבד ראה,
והאחרים אומרים שלא ראו( .רמ"א)
רא"ש ותה"ד :חוששין לחומרא( .ב"י וב"ש)
להלכה – מחלוקת
נו"ב :אינו כלום.
ח"צ :חוכך להחמיר( .פת"ש)
» כשהיתה בחזקת פנויה – לכו"ע מותר ,דאוקמה אחזקה.
» אך אם ידוע שהיה בפני שנים ,ומכחישים זה את זה – מחלוקת
תוס' :אין קידושין.
ר"ן :אסורה( .ב"ש)
אם אותו פלוני אינו כאן – חוששין לעדותו( .ב"ש)
»
❏ טענת השטאה  -בעד אחד – מחלוקת
ב"ח :נאמן.
ח"מ :אין נאמן.
הטעם :דהו"ל דברים שבלב( .פת"ש)
כשהיה בשבת – נאמן דמשטה ,דאין קידושין בשבת( .פת"ש)
»
טענה שלא שמעה – נאמנת( .פת"ש)
»
❏ קול בקידושין של עד אחד  -כשיצא עליה קול דקידושין גמורים ,והתברר לבסוף שלא נתקדשה אלא בעד אחד –
מחלוקת ראשונים
ר"מ :אם לא מבטלים הקול צריכה גט.
ראבי"ה :מבטלינן קלא( .ב"י)
❏ כשעד אחד קרוב
אם קידש לפני שנים ,והאחד מהם קרוב – הוי כמקדש לפני עד אחד( .רמ"א)

»

קשה ,מדוע לא נפסל גם העד השני?
א .מדובר בגווני שלא נתבטל העדות.
ב .דלא נתכוין לשם עדות.
ג .אף כשנתכוונו לשם עדות ,אע"ג שאין הבי"ד יכול לפסוק ע"פ עדותן ,מ"מ קידש לפני עדים כשרים.
(ב"ש)

»

קידש בפני ג' ואחד קרוב

– מקילין כעד אחד( .פת"ש)
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קידש בפני אביה וקרוב לאביה ולא לבת – אם אביה המקדש – פסול .אך אם היא המתקדשת – כשר.

(ב"ש)

– אינו נפסל( .פת"ש)

» אינו נפסל אלא בפסול דאורייתא ,אך בפסול דרבנן
❏ עד אחד קרוב בשטר  -כגון בעדים חתומים בשטר ואחד קרוב – מחלוקת
תוס' ורא"ש :אינו כעדות שהעידו בבי"ד.
ש"ך :כאילו העידו בבי"ד ,דכמי שנחקרה בבי"ד.
ונפסל דווקא בעת החתימה ולא הראיה( .פת"ש)
»

סעיף ג'
ראיית המתקדשים את העדים
מקור :תוספתא גיטין (פ"ה ה"ד)  -ראוה שנים שנתייחדה עמו  -צריכה ממנו גט שני .אחד  -אין צריכה ממנו גט שני.
אחד בשחרית ואחד בין הערבים  -זה היה מעשה ,ושאל ר' אלעזר בן תדאי לחכמים ,ואמרו :אחד אין צריכה ממנו
גט שני.
פסק השו"ע – צריך שיראו המקדש והמתקדשת את העדים ,אבל אם ראו אותם שנים מהחלון והם רואים ואינם
נראים לו או לה – אינה צריכה ממנו גט.
» אם כוונתם היה לשם קידושין – מחלוקת
מהר"מ פדוואה :מהני אפילו לא ראו.
מהרי"ט :לא מהני( .ב"ש)
ומ"מ ,אם הוא ידע שיש שם עדים  -אעפ''י שאינו רואה אותם – קדושיו קדושין( .באה"ט ופת"ש)
»
כל שלא הרגישה בעדים ,אפי' אמרה להתקדש נתכוונתי – אינה מקודשת( .באה"ט ופת"ש)
»
❏ ואפילו שמעו העדים שאמרה שמקבלת לקדושין:
• כשאומרת שכיוונה לשחוק בעלמא – יכולה לומר :יודעת הייתי שאין קדושין בלא עדים וכוונתי לשחוק בו( .רמ"א)
• אבל אם מכחשת שקבלה כלום ,והעדים מעידים שקבלה – מחלוקת
רמ"א ולמהר"ם פדאווה :שוב אינה נאמנת לומר :לשחוק כוונתי ,והוי קדושין .ומהני עדותם דאנן סהדי שקיבלה.
למהרי"ט :אינה מקודשת ,דלא ראו העדים( .רמ"א וב"ש)
❏ היו הקידושין לפני עדים פסולים ,ועדים אחרים כשרים ראו והם לא ראום – מחלוקת
ח"מ :הוי קידושין ,דאנן סהדי דקיבלה.
מהרי"ט :לא הוי קידושין ,דסוף סוף לא ראו( .ב"ש)

סעיף ד'
דיני עידי הקידושין
מקור :קידושין (מג).
❏ אם קידש בפני עדים ,אפילו לא אמר :אתם עדים – מקודשת( .שו"ע)
❏ ואפילו ייחד עדים – יכולים אחרים שראו המעשה להעיד( .רמ"א)
» כשטעו ועד אחד היה קרוב  -האם שאר הקהל מצטרפים להכשיר העדות – מחלוקת
חת"ס :אשה זו וכיוצא בה מתקדשת ע"פ עדות כל העומדים שם במזמוטי חתן וכלה.
ואע"פ שהזמין הרב המסדר זה הפסול להצטרף  -לאו כל כמיניה להפסיד הקדושין שהחתן והכלה מיאנו
בו ולא רצו שיהיו עליהם עדים זולת הכשרים.
חו"י :כיון שהמסדר ייחד את הפסול  -נתבטל כל העדות ,ויש להחמיר להצריך קידושין שנית( .פת"ש)
❏ לא נתכוונו העדים לעדות – מחלוקת
בית מאיר :אפי' אם העדים מעצמן לא כיוונו לעדות רק באו לראות – הוי עדים ומקודשת.
פמ"א :אם אמר לא נתכוונתי אין בעדותו ממש.
חתם סופר :מחלק ,דאם באו בזמן מועט אחר המעשה – הוו עדים אפי' לא כיוונו לעדות .אבל אם באו זמן רב אח"כ
להעיד בדבר ההוא – אין מקבלין עדותן.
ועכ"ז (מוסיף החת"ס) ,ראוי להזמין עדים לכתחילה לקדושין ,מטעם שעל הרוב עומדים בשעת קדושין
גם קרובים ,ויש לחוש דגבי קדושין דאף דלראות באו העדים  -כולם בטל( .פת"ש)
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❏ ראיית נתינת הקידושין
צריכים העדים לראות הנתינה ממש לידה או לרשותה( .רמ"א)

❏ אבל אם לא ראו הנתינה ממש לידה ,אע"פ ששמעו שאמר :התקדשי לי בחפץ פלוני ,ואחר כך יצא מתחת ידה –
אינן קידושין עד שיראו הנתינה ממש ,ואין הולכין בזה אחר אומדנות והוכחות( .רמ"א)
» אפילו אם העדים אומרים דאפשר לשמוע – אינו אלא חששא ,כיון דלא אמרו בודאי שמעה – נאמנת
במיגו( .ב"ש)
» בחופה הנעשית לפני קהל ועדה – מספיק בשמיעה להיות עד נאמן אם היא יוצאת וטבעת קדושין בידה.
ואינה מקודשת דווקא כשב' עדים היו עומדין אחורי הגדר ושמעו לשון הקדושין שקידש את פלונית
באתרוג ולא ראו הנתינה ,דאע"פ שאח"כ יוצא האתרוג מתחת ידה – אינן קדושין ,דמאן לימא לן שנתן
לה בשעת אמירה ,דילמא זמן מה אחר כך יותר מכדי דבור ,או לא נתן כלל בידה רק הניחו ולקחה ,וכה"ג
אנפי טובא כו'( .פת"ש)
❏ האם יש בזה מחלוקת
לב"ש – יש מחלוקת
לרשב"א :בקדושין צריכים לראות המעשה ממש ,ורק בביאה אין צריך לראות המעשה.
משום דא"א לראות כמכחול בשפופרת .וגם י"ל ,וכי אש בנעורת ואינו שרפה.
למרדכי ורמ"ה :אף בקדושין ג"כ מהני בלא ראיה( .ב"ש)
לפת"ש – אין מחלוקת ביניהם.
הרשב"א מדבר :בענין שיש להסתפק שנתן לה במתנה ,אף ששמעו שאמר לה שתתקדש לו בזה אולי חזר
בו ונתן במתנה.
המרדכי מדבר :באומדנא דמוכח יותר  -כגון שעמדו אצל המקדש והמתקדשת וראו הטבעת בידו ושמעו
שאמר האמ"ל בזה ,אלא שהעלימו עין בשעת נתינה ומיד ראו הטבעת בידה בענין שאי אפשר לה לומר
שלא רצתה לקבל בתורת קדושין ונתן לה במתנה  -ידיעה כזו ודאי מועילה.
❏ כשקידש ויש סבירות שלא קבלה לשם קדושין ,והיא מכחישתו
כגון :מי שקידש דרך חור שבכותל ,כגון שאחת פשטה ידה דרך חור ובא אחד ונתן לה קדושין ,והחור צר ואי אפשר
לראות אותה בשעת קדושין ,והיא אומרת שלא שמעה שקדשה – נאמנת במגו שיכולה לומר שלא היתה ידה רק יד
אחרת( .רמ"א)
» אך אם היא מודה ששמעה וקבלה לשם קדושין – הוי קידושין.
» ואף שהחור צר ואי אפשר לראות אותה וגם היא לא ראתה העדים ,מ"מ אם היא טוענת שידעה שהיו
שם עדים ושמעה קול העדים – שמיעה כראיה( .ח"מ)
❏ ואם יש עדים המכחישים אותה – אינה נאמנת( .רמ"א)
» אך כשהעדים אינם מכירים לאשה  -והאשה מכחשת – מחלוקת
מהריב"ל :הוי ספק קידושין .ורק אם היא מודה הוי קדושין גמורים.
רש"ך :אם מכחשת אינה מקודשת כלל( .באה"ט ופת"ש)
» ואם אח"כ הכירוה העדים [והאישה מודה] – מחלוקת
רמ"ט :אפי' היא מודה – אינה מקודשת ,ואפי' הכירוה אח''כ  -צריך שתהיה המעות קדושין בעין
ויחזור ויאמר לה הרי את מקודשת לי ,ותאמר הן ,כדי שלא תהא שתיקותא דלאחר מתן מעות.
רדב''ז והגאון מליסא :כל שמכיר העד לאשה אח''כ – הוי מקודשת גמורה .ואין לעשות דברי הרמ"ט
אף כסניף להיתר אחר( .פת"ש ובאה"ט)
הכרה זו צריך שיכירו לאשה בעד אחד ,אפילו עבד או שפחה ,ואפילו בקרוב סגי( .פת"ש ובאה"ט)
»
❏ כל עדות שלא נחקר בבית דין – לא מקרי עדות לענין קדושין( .רמ"א)
ולכן אפילו אמרו עדים חוץ לבית דין שנתקדשה  -יכולים לחזור בהם בבית דין לומר :לא נתקדשה .וכן להפך( .רמ"א)
❏ עדי קדושין אינם צריכים דרישה וחקירה( .רמ"א)
אא"כ בדבר שנראה שיש בו רמאות – שאז צריכים דרישה וחקירה( .רמ"א)
»
וכן אם האישה מכחשת – צריך דרישה וחקירה אף לעדי קידושין( .ב"ש)
»
כשמעידים על אישה נשואה – צריך דרישה וחקירה( .פת"ש)
»

דאין צריך דו"ח אלא דווקא כשמעידים על פנויה שנתקדשה  -שאין שם לתא דנפשות.
אבל באשה שכבר נשאת ,ועדים מעידים עליה שזה זמן רב שנתקדשה לאחר  -ודאי דבעינן דו"ח,
דהוי דיני נפשות ,דלפי עדותן זינתה כשהיא אשת איש ,ובחנק הוא( .פת"ש)

❏ מצאו כתוב בשטר :פלוני קידש פלונית ,ועדים חתומים בו:
 כל זמן שאין השטר מקויים:
• כשאחד מן העדים אומר מזויף הוא – מחלוקת ראשונים
הגהות מרדכי :אין לחוש לקדושין ,דצריך קיום מדאורייתא כשטוען אחד מזויף הוא.
מהרי"ק :מחמיר בדבר ,ואפילו כשאחד טוען מזויף  -אין צריך קיום מדאורייתא( .ב"י ד"מ רמ"א וב"ש)
• אך אם הם מודים דנתקדשה – הוי קידושין( .ב"ש)

כב

 חלקת אליהו – הלכות חופה וקידושין 

סימן מב

 אם השטר מקויים – מחלוקת
ח"מ בדעת הרמ"א :משמע דאם השטר מקוים או שיכול להתקיים – הרי היא מקודשת.
רשב"א :אין סומכין על השטר כלל( .ח"מ)
 אם היה כתוב בשטר ואמרה לנו האשה כתבו וחתמו ותנו ליד פלוני המקדש להיות בידו לראיה שקדשני –
מחלוקת
רשב"א :הוי שטר גמור.
הגהות מרדכי :אף שכתבו בידיעת האשה אינו כלום ,דשטר זה לא ניתן ליכתב ,ורחמנא אמר מפיהם ולא מפי
כתבם( .ח"מ וב"ש)
» ואם יודעים בבירור שנכתב שלא מדעת האישה:
• בסתם כתיבת עדים דעלמא – מחלוקת
ב"ש :אף במקויים דוקא במפורש בשטר שנכתב מדעת שניהם ,הא לאו הכי  -דינו כפנקס ולא כשטר ואין
מקבלין עדותן דהוי עדות מפי כתבם.
תשובת פני אריה :אפי' אם יודעים בבירור שנכתב שלא מדעתה יש לחוש לקידושין( .פת"ש)
• אם הם סופרי העיר – חזקה דבקיאים ולא חתמו אלא מדעת האשה – ואפילו שהיא מכחשת הקדושין,
לאו כל כמינה( .פת"ש)
 ואם הוציא אחד שטר קידושין ועדים אומרים שביקש מהם לזייף שטר קידושין פעם אחת – מחזיקים גם את
כתב זה שמזויף( .ב"ש)
 אם הוציא קול שקידש אותה ,ואומר דיש לו עדים ויצאו מעיר ולא הרחיקו – מחלוקת
ב"ש :מותרת ,ולא חוששים לדבריו.
» ואפילו אם היא משודכת שלו – לא משגיחין בדבריו.
ומ"מ ,למעשה הכל מסור לחקירת הדיינים.
שב יעקב :יש להסתפק בזה.
» ואם עדיין אין דרך נכון לפניה ולא תפסיד כלום בהמתנה זו – אפשר הואיל שיכול לברר ע"י שאלת פיהם
של העדים  -צריכין לברר( .ב"ש ופת"ש)
❏ כשעידי הקידושין מעידים על הקידושין שהיו שלא כדין – כגון :שטר שהוציאו קרובי המתקדשת ,וכתוב בו
פלוני קידש פלונית כדת משה וישראל ,ושלשה עדים חתומים בו ,ואח"כ העידו אותם העדים בעל פה שלא ראו כלל
אם נתן טבעת לידה רק שמעו שאמר הרי את כו' ,ולא ראו שום נתינה ,והמקדש אומר שכיון לשחוק ,והוא אומרת
שנתקדשה כראוי – בתולה זו צריכה גט ,ובלא גט אסורה לעלמא [ .כיון דהוו ג' כבי"ד ,ואף היא עשתה עצמה חתיכה
דאיסורה]( .פת"ש)
❏ כשהעידו העדים בע"פ עדות השונה במקצת ממה שהעידו בכתב ,אך המשמעות דומה – כגון :כשהעידו עדים
שבתולה פלונית נתקדשה לנער פלוני ,ונתנו עדותן ב' פעמים ,אחד בכתב ליד המקדש ביום ז' שבט חתום בחתימת
ידם ממש כאשר העידו בעצמם אח"כ על כתב ידם ,ושם נאמר :שקידשה בטבעת זהב ,ואמר לה הרי את מקודשת לי
בטבעת זו כדמו"י ,ונאמר בפירוש כי היא מדעתה ורצונה הושיטה אצבעה לו ,אך בשטר זה לא הוזכר זמן הקדושין
אימת היה .ושוב העידו אלו העדים עצמם בע"פ לפני בי"ד ביום ט' שבט זה המעשה ,קצת באופנים אחרים ,וקצת
סתירה בין העדים.
והשיב החת"ס :דהיה כמה משמעות מהעדים שמה שכתב בשטר המה מעידים ,והו"ל עדות מעליא ,ואין כאן הפסד
מה שלא כתוב בו זמן כיון שעדיין עסקו באותו ענין לפני בי"ד ,והוי כאילו הכל היה דיבור אחד – ודין הבתולה
שאסורה לעולם עד שתתגרש מהארוס הזה( .פת"ש)

סעיף ה'
המקדש בפסולי עדות
מקור :סנהדרין (כו - ):מחלוקת אמוראים ,אמר רב נחמן :חשוד על העריות כשר לעדות .אמר רב ששת :עני מרי מ'
בכתפיה וכשר .אמר רבא :ומודה רב נחמן לענין עדות אשה שהוא פסול בין לאפוקא בין לעיולא.
 המקדש בפסולי עדות דאורייתא – אינן קדושין( .שו"ע)
» גדר פסולי עדות דאורייתא – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :קרובים מן האב  -הן מן התורה ,אבל הקרובים מן האם או מדרך אישות  -פסולים מדבריהם.
רמב"ן והרשב"א :כל הנלמדים מן המדרש הן הן מן התורה ,בין קרובי אב בין קרובי אם( .ב"י ח"מ וב"ש)
הכריע הרמ"א [בסי' לג] – דקרובי האם אינם פסולים אלא מדרבנן( .פת"ש)
❏ בדיעבד במקום הדחק – מחלוקת בדעת הרמ"א
רע"א :יש לסמוך להקל.
תומים :יש להחמיר( .פת"ש)
המקדש בפני ב' אחים – אין לחוש לקדושין כלל( .באה"ט ופת"ש)
»
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»

»

המקדש את הקטנה שכסף קידושיה לאביה ,והעדים היו פסולין לו ולא לבת – אין חוששין לקדושין,
אפילו להצריכה גט.
» אע''פ שבשעת קבלת העדות כבר מת האב אין בקדושין האלו בית מיחוש.
אב המקדש לבתו הקטנה והעדים כשרים לאב ופסולים לבת – פסול( .באה"ט)
»
גויים – פסולי עדות מדאורייתא הם לכו"ע( .באה"ט)

 אבל בפסולי עדות דרבנן ,או בעדים שהם ספק פסולי תורה – מחלוקת ראשונים
העיטור :כל אלו שפסולין מדרבנן ,אם קידש בפניהם ,אפילו שניהם מודים – לא תפסי קידושין כלל ,ואינה צריכה
ממנו גט.
רב אחא בשאילתות :צריך גט.
רב האי :צריכה גט מספק( .ב"י)
» והיה מעשה שאחד קידש בפסולי עדות ,ורבי חיים הארוך :התירה .וחלקו עליו חכמי טוליטולא וגזרו עליו
נידוי שיחזור בו( .ב"י)
פסק השו"ע [ובב"י] – כרב האי ,דחוששין לקידושין ,וצריכה גט מספק.
» ואפילו הכריזו עליהם המקדש בפסולי עדות של דבריהם – חוששין לקידושין.
» ועוד אפילו היו פסולי עדות דאורייתא ,אם לא נתקבלה עדות פיסולם בפניהם  -עדות הפוסלים בטלה.
(ב"י)

לכך:
• אם רוצה לכנוס – חוזר ומקדש בעדים כשרים.
» ואין חוזר ומברך( .ב"ש)
ואינו מברך לא ברכת אירוסין ולא ברכת נשואין ,ואין צריך לכתוב לה כתובה אחרת( .באה"ט)
» ואם לאחר שנודע לו שלא היו קדושין נתייחד עמה בפני עדים ובעל אפילו שלא בפני עדים – אין צריך
לקדשה פעם אחרת( .באה"ט)
• ואם לא רצה לכנוס – צריכה גט מספק.
ואפילו כפרה האשה ואמרה :לא קדשתני ,כופין אותו ליתן גט( .שו"ע)
»
והרמב"ם כתב :שכופין אותה ליקח גט( .ח"מ וב"ש)
»
» וכן דין כל קדושי ספק ,אם רצה לכנוס – חוזר ומקדש ודאי.
ואם לא רצה לכנוס צריכה גט ממנו מספק( .שו"ע)
• ואם עמד אחר וקידשה – הרי זו מקודשת לשני מספק ,וצריכה גט משניהם ,או מגרש ראשון ונושא שני.
אבל לגרש שני ולכנוס ראשון – לא( .שו"ע)
❏ החשוד על העריות
מקור :סנהדרין (כו - ):אמר רבא :ומודה רב נחמן לענין עדות אשה שהוא פסול בין לאפוקא בין לעיולא.
נחלקו בזה הראשונים
רי"ף רא"ש ורמב"ם :פסול בין לאפוקי בין לעיולא.
העיטור :גרס לא אמרן אלא לאפוקא ,אבל לעיולא לית לן בה( .ב"י)
❏ במה נפסל לעדות – מחלוקת ראשונים
ר"ת :שבא על הערוה.
התוספות והרא"ש :פירשו דהיינו חשוד בעלמא בלא עדים( .ב"י)
» ובח"מ תלה מחלוקתם – במחלוקת רב נחמן ורב ששת
למאן דפסק כרב ששת :הבא על הערוה ממש הוא פסול מדאורייתא .והחשוד פסול מדרבנן.
למאן דפסק כרב נחמן :אף בבא על הערוה ממש מאחר שיצרו תוקפו כשר לעדות ,רק שבעדות אשה נקרא
חשוד מדרבנן( .ח"מ)
פסק הרמ"א – כרמב"ם ,כתוס' ורא"ש ,דהחשוד על העריות אע"פ שאין עדים שבא על הערווה ,רק שחשוד בעלמא -
פסול לעדות אשה ,בין לענין קדושין בין לענין גירושין.
» להעיד אשה שמת בעלה – מחלוקת
משמעות הרמ"א :משמע דווקא לעדות קידושין או גירושין פסול ,אבל להעיד לאשה שמת בעלה – כשר
להעיד ,דלא גרע מעבד ושפחה.
רש"י :פסול אף להעיד שמת בעלה( .ח"מ)
אם מחבק ומנשק לערוה חייבי כריתות או מיתות בי"ד – הוא חשוד על העריות ופסול מדאורייתא( .ב"ש)
»
אם מתייחד עם עריות – הוא פסול מדרבנן( .ב"ש)
»
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❏ המקדש לפני פסולי עדות דאורייתא מכח רשעתן ,כגון לפני אנוסים או שאר רשעים:
לרמ"א – מחלוקת ראשונים
רש"י ור"י מינץ :חיישינן לקדושין ,דקידושיו קידושין להצריכה גט ,דאע"פ שחטא ישראל הוא ,ועוד שמא
הרהרו תשובה בלבם והוה ליה צדיק.
» קשה ,מדוע שונה דינו מהמקדש בתנאי על מנת שאני צדיק דחיישינן שמא הרהר בתשובה?
די"ל ,דשם יש רגלים לדבר הואיל שהתנה כן ,משא"כ כאן( .ב"ש)
ב"י ומהר"ם פדאווה :מקילין( .ב"י)
לח"מ – אין בזה מחלוקת.
דהמהר"ם פדאווה – מדבר במומר שלא נראה בו סימני טהרה והוכיח סופו על תחילתו שחזר לסורו.
ואילו הרש"י ור"י מינץ – מדברים שנראו בו סימני טהרה.
וצידד הריב"ש :ד צריך חקירה איזה אנוסים פסולים או כשרים ,דמי יוכל להמלט על נפשו ולא עושה פסול .אבל מי
שאינו יכול לברוח או שממתין להוציא ג"כ בניו הקטנים מ"מ שוגגין הם( .ד"מ)
וכן פסק הרמ"א – דאלו האנוסים שהוצרכו להמיר מכח יראה ,ואי אפשר להם למלט על נפשם ,ובצנעה מקיימים
המצוות – הם כשרים לעדות( .רמ"א)
❏ בקידושי דרבנן ועדים פסולים מדרבנן – אין חוששין לקדושין כלל( .רמ"א)
דרק בקידושי דאורייתא – המקדש בפסולי עדות דרבנן חוששין לקידושין( .רמ"א)
»

»
»

כיצד מדובר? במי שקידש בת קטנה שלא בפני אביה בפני עדים פסולים מדרבנן ,שאין כאן חשש קידושי
תורה כל זמן שלא נתרצה האב בפירוש ,ע"כ אין חוששין לקידושין אפילו בפסולי עדות דרבנן( .ח"מ)
בקדושי כסף דעדות קרובים מאם – מחלוקת
שב יעקב :נסתפק האם בקדושי כסף דעדות קרובים מאם האם אין לחוש.
ש"ך :הוי כפסולי עדות דאורייתא.
רע"א :ודאי אינם במשקל אחד קדושי כסף לפסולי עדות ,דקורבא מאם דבקדושי כסף אין לספק כלל
דודאי הוא כדין תורה ,והספק רק בקרובי אם( .פת"ש)

❏ קידש לפני גזלנים – מחלוקת
ש"ג :אפילו מי שהוא פסול לעדות מדאורייתא אינו פסול אלא לדבר שהוא חשוד בו ,לכן אם קידש לפני גזלנים
חוששין לקדושין ,כי לענין קידושין אינן חשודים בלקיחת ממון.
ואם היא מודה שנתקדשה בפניהם – צריכה גט .אבל אם היא מכחשת – פשיטא שאין עדותו כלום( .פת"ש)
»
ב"ש רד"ך ופת"ש :לא משמע כן מדברי כל הפוסקים( .ב"ש באה"ט ופת"ש)
» אפי' להש"ג אם העידו ב' גזלנים שפלונית נתקדשה – אין חוששין לעדותן כלל ,ואינה צריכה גט כלל.
(פת"ש)

❏ עדים המגלחים בתער – בעידי קדושין שרוצים לפסול העדים שהוגבה עדות עליהם שהם מגלחים זקנם בתער –
אין להתיר בלא גט( .פת"ש)
» ומ"מ ,השחתה בתער דנתפשט בעוונותינו הרבים אצל הרבה  -לא חשב שזהו איסור כ"כ ,ואף שלא התנצל
עצמו כן לפני הבי"ד ,מ"מ זה אינו מזיק( .פת"ש)
❏ באו אחר הקידושין עדים לפסול עדי הקידושין – כגון :בבתולה שנתקדשה בפני עדים ריקים ופוחזים ,ואח"כ
באו עדים כשרים ונאמנים והעידו לפני הרב על עדי הקדושין שהם פסולי עדות דאורייתא שעוברים בכל יום על
נשג"ז ,ואוכלים טריפות ,והם פושעי ישראל בגופן.
והשיב הפני אריה – דאין אותו העדות מספיק כלל לפסול עידי הקדושין( .פת"ש)
❏ כהן שקידש גרושה והעדים ידעו מזה  -ואחד מהעדים היה סרסור ומסייע בדבר – האם יש לפסול הקדושין
מטעם שהעדים פסולים שעברו על אל תשת ידך עם רשע והוי קדושין בלא עדים – הדין הוא שאף המקדש בעצמו
לא נפסל לעדות כל כמה דלא בעל ,ומכ"ש העדים המסייעים .וצ"ע( .פת"ש)
❏ אם נתייחדו ב' עידי קדושין תחת החופה ונמצא אחד מהם פסול ,שנמצא שהוא שני בשני בחד בעל עם החתן:
• אם יש עוד אחד כשר עם המסדר קדושין ששמע וראה – אין צריך קדושין אחרים.
• אך בלאו הכי [כגון כשהמסדר היה אחד מהעדים] – צריכים קדושין אחרים.
» ויחזור החתן ויקדשנה שנית בפני עדים כשרים בלא עשרה ובלא ברכה.
ובאם הן הן עידי קדושין הן הן עידי כתובה וחתמו הכתובה – ודאי הכתובה פסולה( .פת"ש)
»

כה

 חלקת אליהו – הלכות חופה וקידושין 

סימן סא

סימן סא
סעיף א'-ב'
חופה לענין מה קונה
 כשראויה לביאה
מקור :כתובות (מח - ):תנן ,לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לחופה.
קידושין (ה - ):אמרינן דחופה גומרת.
❏ מהי חופה? – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו – ייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה ,והוא הנקרא
נישואין בכל מקום.
ר"ן :חופה היינו כל שהביאה הבעל מבית אביה לביתו לשם נישואין.
העיטור :חופה הוא שמוסרה האב ומכניסה בבית שיש בו חידוש כגון סדינין המצויירין ,ויש עושים סוכה מוורדים
או מהדס ובה מתייחדים שניהם.
רבינו ירוחם :חופה היינו שמכניסה לרשותו( .ב"י)
תוספות :חופה של בתולה היא משיוצאת בהינומא( .ד"מ)
פסק השו"ע – כיון שהכניס האיש ארוסתו לחופה ,אע"ג שלא נבעלה ,הרי היא כאשתו לכל דבר.
וגובה עיקר כתובתה ותוספת ,אם תתאלמן או תתגרש( .שו"ע)
»
מקור :כתובות (נו - ).נתאלמנה או נתגרשה מן הנישואין גובה את הכל .בעי ,נכנסה לחופה ולא נבעלה
מהו ,חיבת חופה קונה ,או חיבת ביאה קונה? בעי רב אשי :נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו? את"ל חיבת
חופה קונה חופה דחזיא לביאה אבל חופה דלא חזיא לביאה לא ,או דילמא לא שנא? – תיקו.
ופסק בב"י – דכבר נודע דרך הגאונים והרמב"ם ז"ל דכי בעי בעיא באת"ל דבעיא קמייתא – הוי כאילו
נפשטה ההיא בעיא קמייתא.
» האם צריך שיהיו הקידושין קודם לחופה  -בכדי שתהיה החופה קונה – מחלוקת
מל"מ :מועיל אף אם לא היו קדושין קודם החופה.
משאת בנימין :צריך ,ואם לא עשו קדושין אינו כלום.
רדב"ז :נסתפק בזה ,ונשאר בצע"ג ,האם צריך שיהיו הקידושין קודם לחופה ,או שמא כל שהוא שם חופה
וקידושין מהני( .פת"ש)
» מה שמועיל שתהיה כאשתו אע"פ שלא נבעלה – מחלוקת
רע"א :הוי ספיקא דדינא ,והוי אבעיא דלא איפשטא.
פת"ש :לרא"ש נפשט הספק( .פת"ש)
» אבל באלמנה – כיון שכנסה לשם נישואין ויש שם מקום מיוחד והצעת המטה להתייחד שם – הרי הוא
כבית שיש בו חופה( .ב"י)
 אבל כשאינה ראויה לביאה כשהיתה נדה ,ואחר כך כנסה לחופה ונתייחד עמה
מקור :כתובות (נו - ).אהא דתנן נתאלמנה או נתגרשה מן הנישואין גובה את הכל .בעי ,נכנסה לחופה ולא נבעלה
מהו ,חיבת חופה קונה ,או חיבת ביאה קונה? בעי רב אשי :נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו? את"ל חיבת חופה קונה ,
חופה דחזיא לביאה ,אבל חופה דלא חזיא לביאה לא ,או דילמא לא שנא? – תיקו.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :אם היתה נדה ,אף על פי שכנסה לחופה ונתייחד עמה – לא גמרו הנישואין והרי היא עדיין כארוסה.
הטעם :דכיון דמספקא לן אי חופה דלא חזיא לביאה קונה לשום מילתא – לא קניא לא ליורשה ולא
ליטמא לה( .ב"י)
» לכו"ע – בדיעבד  -המקדש את הנדה – הרי זו מקודשת קידושין גמורים.
ר"ן :לא נסתפקה הגמ' אלא לענין תוספת כתובה ,אבל לשאר דברים קונה( .ב"י)
השו"ע הביא את דעת הרמב"ם בסתמא  -דלכל הדברים היא עדיין כארוסה .ואת דעת הר"ן כי"א  -דדוקא לענין
שלא תגבה התוספת היא עדיין כארוסה ,אבל לכל שאר דברים הרי היא כנשואה.
ובב"ש צידד – דמדברי השו"ע משמע דהעיקר כרמב"ם.
אך בד"מ – הכריע דחופת נדה הוי חופה( .ח"מ)
ונשואה היא לו לעניין שהבעל יורש אותה( .ב"ש)
»
לר"ן ,מותרת היא אף לטבול בשבת ,שהרי כבר קנה אותה לכל דבר( .ח"מ)
»
❏ אם פרסה נדה אח"כ – מחלוקת
רא"ש :כבר קנאה בתחילת חופה ,דסוף חופה היא תחלת ביאה  -נמצא דחופה קונה בתחילתה.
מרדכי :לא הוי חופה ,דאף שהיתה טהורה כשנכנסה לחופה ,אם פירסה נדה בתוך חופתה פסקה לה חיבת ביאה.
(ח"מ)

הטעם :דס"ל דסוף חופה קונה ,ותחילת ביאה הוא אחר סוף חופה ,והקנין נגמר בסוף ז' ימי המשתה או
בתחילת ביאה( .ח"מ)
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» אף למרדכי ,דווקא פרסה נדה בשעת וסתה ,אבל פרסה נדה שלא בשעת וסתה – הוי חופה ,דמצית אמרה
ליה נסתחפה שדהו.
הטעם :דיכולה לומר לו :מאחר דהיה כבר חיבת חופה הראויה לביאה  -לא הפסדתי ,מאחר די"ל
מזלך גרם( .ח"מ)
❏ ואם היה לה חופה תוך ז' נקיים – מחלוקת
המגיד :הוי חופה אפילו לשיטות הרמב"ם ,כיון דאינו אלא חשש שמא ראתה  -לכן מועילה החופה.
מהר"ח אבולאפיא :לכתחילה צריך שלא יחסר דבר אפי' מדבריהם – ולא לכונסה .אך בדיעבד אם עבר וכנסה –
חופה גמורה היא ,כיון דמדאורייתא חזיא ,ואין איסורו אלא מדרבנן.
שעה"מ :לא שנא לן בין דאורייתא לדרבנן( .ב"ש ופת"ש)
» האם ת"ח מותר להתייחד עם אותה שבתוך ז' נקיים – מחלוקת
רמב"ם :מותר להתייחד עמה ,כיון שאינה נדה ודאי והוא ת"ח.
ב"י :אסור להתייחד עמה ,ורק מותר להינשא( .ב"ש)
❏ כשאין חיבת ביאה כלל  -כגון ,שנתגלה שלא היה לו גבורת אנשים – מחלוקת
ספר משפטים ישרים :כולם מודים דלא חשיבא חופה כלל ,דאין חיבת ביאה כלל.
מהר"ש גאון :אין לחלק חילוק זה( .פת"ש)
❏ לקדש נדה לכתחילה – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :על אף שהמקדש את הנדה – הרי זו מקודשת קידושין גמורים ,ואין ראוי לעשות כן.
» הטעם:
א .כיון שאינה ראויה לביאה ולא לחופה  -אין ראוי לו לקדשה.
ב .שמא יגע בבשרה( .ב"י)
רא"ש :מותר לקדש נדה לכתחילה( .ב"י וד"מ)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כשר הדבר שלא תנשא עד שתטהר.
רמ"א :עכשיו המנהג שלא לדקדק ,ואין ממתינין.
הטעם :כיון שאנו מעט במקום אחד ,ויש לחוש שמא יקדמנו אחר ברחמים( .ח"מ)
כשכונסה לחופה – ודאי היא קנויה לו מיד לכל דבר אף לתוספות כתובה( .ח"מ)
»
» דווקא כשרוצה לינשא עכשיו אך אינה טהורה עדיין .אך אם עברו ימי נדותה ולבונה ויכולה היא לטבול -
ואעפ"כ אינה רוצה לטבול לסבה אחרת – ראוי לחוש לדברי הרמב"ם שלא תנשא עד שתטהר( .פת"ש
ובאה"ט)

❏ האם צריך להודיע לחתן שהיא נידה – מחלוקת
רמ"א :טוב להודיע לחתן תחלה שהיא נדה.
כנסת הגדולה :נוהגין לישא נשים נדות אפילו בלתי הודעה לחתן שהיא נדה( .רמ"א ובאה"ט)
» האם הודעה מועילה אף לשיטת הרמב"ם – מחלוקת
ח"מ וב"ש :משמע דזה תקנה אף להרמב"ם.
פנים מאירות וח"צ :אינו אלא כשיטת הרא"ש( .פת"ש)
❏ דרך נתינת הטבעת באצבעה בחופת נדה – מחלוקת
מהרי"ל :אינו נוגע בה ,אך מניח מעצמה ליפול באצבעה.
באה"ט :החתן עצמו נותן הטבעת באצבעה ,דקודם שקדשה בטבעת לא הוי אשתו ,ומיד כשקדשה עם הטבעת
מרחי קה הכלה מהחתן אם היא נדה( .פת"ש ובאה"ט)
❏ מתי צריך לכתוב הכתובה – מחלוקת ראשונים
לרמב"ם :צריכין לכתוב הכתובה קודם החופה ,כדי שתהא חופה הראויה לביאה.
בדיעבד – אף לרמב"ם הוי חופה אם לא כתב כתובה( .ב"ש)
»
לרא"ש :אם לא כתב כתובה הוי קדושין ,שהרי חופת נדה הוי חופה אע"פ שאינה ראויה לביאה( .ד"מ ורמ"א)
לרא"ש עושין חופה אפילו לכתחילה בלא כתובה( .ב"ש)
»
הכריע הרמ"א – דנוהגים לכתחילה לכתבה קודם לכן.
❏ הכנסת אשה חולנית חולת מות תחת החופה – מחלוקת
רמ"א :אע"פ שכונסה עם המטה תחת החופה כדי שיירשנה בעלה – אינה חופה כלל ,מאחר שאינה ראויה כלל
לביאה ,ואין בעלה יורשה.
הטעם :דלא עדיף מפירסה נדה דאין הבעל יורשה.
הח"צ :אם לא היה שם תנאי – אף על פי שהיא חולנית ואינה ראויה לביאה חופה קונה [להרא"ש]( .פת"ש)

כז

סימן סא

 חלקת אליהו – הלכות חופה וקידושין 

❏ למ"ד חופת נדה הוי חופה
לח"מ – מחלוקת
לרא"ש :הוי דומיא דחופת נדה.
אך לפי מה שפסקו האחרונים דחופת נדה הוי חופה :א"כ ה"ה חופת חולה הוי חופה ,ועדיפא מנדה ,דהא
אפילו חולה ראויה להעראה ,משא"כ נדה.
לב"ש :אינה חופה אף למ"ד חופת נידה הוי חופה ,אלא דס"ל לרמ"א דגרע מנדה מאחר שאינה ראוי לביאה כלל.
❏ אם מחלה – מחלוקת
ט"ז :אם היה לה ממון ,זכה הבעל מחמת המחילה.
» ובתשובת הרא"ש מדובר שאביה פסק לה ,מ"ה לא מהני מחילה שלה.
ב"ש וב"מ :לא שייך כאן מחילה.
די"ל ,דהיה חופה דהיתה סבורה שתחזור לבוריה ולא היה דעתה למחול לו( .ב"ש ופת"ש)
»
❏ כשהחתן חלה את חוליו ונפל למשכב ,והכניסוהו לחופה בכדי לזכות הממון לאשה – צ"ע למעשה וטוב לפשר.
» מעיקר הדין דינו דומה לאשה חולנית .אך מ"מ י"ל כיון דיש לו חזקת בריאים שהם ראויים לביאה ,וגם
בזמן החולי אפשר שרוב חולים עכ"פ ראויים לביאת העראה .ובמיוחד כאשר היה לו כח לילך ולחזור
ממקום החופה לביתו – לכן צ"ע למעשה ,וטוב לפשר( .פת"ש)
כנסה לחופה ולא בירך ברכת חתנים – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :לא תנשא נדה עד שתטהר ,ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר.
» ואם עבר ונשא ובירך אינו חוזר ומברך.
רא"ש :אין חוששין לברך ברכת חתנים לכלה נדה .אבל אינה נכנסת עמו לסתר אלא הוא ישן בין האנשים והיא
ישנה בין הנשים.
ר"ן :לפי שאנו נוהגים עכשיו לעשות חופה בלא ייחוד  -אין אנו מקפידים אם היא נדה או לאו .ומ"מ כשר הדבר
שלא תכנס לחופה עד שתטהר( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
ב"י ורמ"א :כרמב"ם ורא"ש ,אם לא בירך הוי חופה גמורה והרי היא כנשואה גמורה ,דאין הברכות מעכבות .
ומברך אחר כמה ימים.
ולכתחלה יברך אותם קודם שיתייחד עמה ,ונהגו עכשיו לברך תחת החופה ,קודם שתתייחד עמו.
ב"ש בשם ש"ג :כלה בלא ברכה אסורה כנדה  -והברכות מעכבות( .ב"ש)
אך צידד הב"ש – דאפשר דלא הוי כנדה ממש ,כיון דאינה אלא איסור דרבנן ,וגם יש בידו לברך הברכות.
❏ אם קידש בטעות ,והיו לו נישואין עמה ,ואח"כ נודע שהקדושין היו בטעות – אע"פ שחוזר ומקדש  -אין צריך
לברך שנית שבעה ברכות ,וסגי ליה בברכות הראשונות( .רמ"א)
ואין צריך לכתוב כתובה אחרת ,כי כתובה הראשונה קיימת( .ב"ש)
»
גם ז' ימי משתה מתחילין משעת חופה ראשונה ,אף שהיא בטעות( .פת"ש)
»
» אם נודע במועד שהיו קדושין בטעות באופן שצריך לקדשה מחדש – מותר לבא עליה במועד.
ואין כאן משום אין מערבין שמחה בשמחה ,דמ"מ כבר עברה שמחת נשואין( .פת"ש)
אך אם נתוודע ביום טוב – אין מקדשין ביום טוב ,וצריך להפרישם עד המועד( .פת"ש)
»
חופתן( .רמ"א)

מנהג החתן והכלה להתענות ביום
» הטעם:
א .משום דהוא יום סליחה דידהו ונמחל עונותיהם.
לפ"ז ,ראוי להשלים התענית.
ב .שמא ישתכרו ,ולא יהיה דעתם מיושבת עליהם.
לפ"ז ,אין צריך להשלים התענית.
לפ"ז ,אם האב מקבל הקדושין בשביל בתו הקטנה – צריך הוא להתענות( .ב"ש)
» עד מתי מתענה – אם אחרו החופה שעה או שעתיים בלילה – יש לסמוך על טעם ראשון ,ואין צריך
להתענות אלא רק עד צאת הכוכבים( .פת"ש)
בימים שאין מתענים – צריך ליזהר שלא יהיה רודף אחר מותרות מאכל ומשתה( .ב"ש)
»
» וידוי יוה"כ במנחה – החתן מתפלל במנחה אחר תפלת י"ח קודם שעקר את רגליו ,ואומר את כל סדר
הוידוי כדרך שמתפללין ביוה"כ( .פת"ש)
ואף בר"ח ושאר ימים שאין מתענין יתפלל כן( .פת"ש)
»
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עשיית החופה תחת השמים
הטעם :דהוא לסימן טוב שיהא זרעם ככוכבי השמים( .רמ"א)

»

והוא לסימנא טבא להתקיים ברכת אברהם ואשר לא חפץ בברכה ,והמתאווים לברכת אבותם יהיו
צאצאיהם כמותם( .פת"ש)
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סימן סב
סעיף א'
ברכת חתנים
מקור :כתובות (ז - ):מברכין ברכת חתנים בבית חתנים.
❏ מתי מברך? – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :קודם נישואין.
הטעם :דחופה היינו יחוד ,ואסור להתייחד בלא ברכות.
רא"ש :אין צריך להקדים הברכות.
הטעם :דלא בעינן חופה הראוי לביאה( .ב"י)
טור :סובר כרמב"ם דמברך קודם הנישואין[ .על אף שסובר כרא"ש דלא בעינן חופה הראוי לביאה].
הטעם [שונה מהרמב"ם] :א .דברכות אין עיכוב לברך .ב .כדי שיהיה עובר לעשייתן( .ב"ש)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,דצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם נשואין.
ד"מ :כרא"ש ,דאין צריך להקדים הברכות( .שו"ע וב"ש)
» לכו"ע ,מברך הברכות אחר ברכת האירוסין.
ואם עבר ובירך ברכת חתנים קודם ברכת אירוסין – חוזר ומברך ברכת חתנים אחר ברכת האירוסין.
(פת"ש ובאה"ט)

❏ היכן מברך?
» אך כיום מברכים תחת החופה תיכף אחר הקידושין.
הטעם – מחלוקת
ב"ש :משום דבחופה אין יחוד ,והוי עובר לעשייה קודם שאוכלין.
ספר המקנה :חולק על טעם הב"ש דא"א לומר כן ,דהא איכא הפסק .אלא הטעם כיון דמנהגינו לקדש
תחת החופה ,א"כ א"א לברך ברכת נשואין קודם כניסתן לחופה ,כיון דעדיין לא קידשה ויהא ברכת
אירוסין והקדושין הפסק בין ברכת נישואין לנשואין ,וגם עדיין לא נקראו בשם חתן וכלה קודם
הקידושין  -ע"כ מברכין תיכף אחר הקדושין( .ב"ש ופת"ש)
כיום באלמנה  -צ"ע מה שנוהגים לברך תיכף אחר הקידושין .ונכון לעשות היחוד קודם הסעודה( .פת"ש)
»
❏ סדר הברכה:
• מברך שש ברכות החתנים.
• ואם יש שם יין ,מביא כוס יין ומברך על היין תחלה ,ומסדר את כולם על הכוס ,ונמצא מברך ז' ברכות( .שו"ע)
ואם אין יין מצוי – מברך על השכר( .שו"ע)
»
❏ ואם אין שכר – מחלוקת
רמב"ם :יברך בלא כוס.
רא"ש :לא מועיל בלא כוס( .ח"מ)
משמעות השו"ע – כרמב"ם.
» מתי מברך על הכוס – מחלוקת
רא"ש :בחופה  -קודם הגפן .בברכת המזון  -לבסוף.
ראבי"ה :תמיד בסוף.
הביא הב"ש – דהמנהג שלנו שבברכת המזון מאחרין הברכה ,הוא כדי שלא יהא נראה שמברך לברכת
המזון ,ולא לז' ברכות( .ב"ש)
❏ קטן שנשא אשה בברכת חתנים
• כשהיא גדולה – מברכין ברכת חתנים ,כפי שנוהגין לעשות חופת נדה.
• אך אם שניהם קטנים – אין לברך( .פת"ש ובאה"ט)
– בבית החתן( .שו"ע)

סעיף ב'-ג'
לישא כמה נשים ביחד
❏ לברכה – מחלוקת ראשונים
רא"ש :מותר.
הג"ה מימוני :לא יברך משום עין הרע( .ב"י)
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להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,ויש לאדם לישא נשים רבות כאחד ,ביום אחד .ואם יש שני חתנים יחד ,מברכים ברכת חתנים אחת,
לכלם כאחד.
אפילו לא היו החתנים ביחד ,אלא שהיה דעתו על שניהם( .רמ"א)
»
רמ"א :כהג"ה מימוני ,דאין לברך לב' חתנים ביחד ,משום עין הרע .וכן נוהגין לעשות לכל אחד חופה בפני עצמו
ולברך לכל אחד.
» צידד בפת"ש – דלפי מנהגינו שמקדשין תחת החופה ,לרמ"א יברך אירוסין על הראשון ויפטור השני
ויברך אצל השני הנישואין( .פת"ש)
לכו"ע – אם מקפידין שיברך לכל אחד – מותר לברך לכל אחד( .פת"ש)
»
לכו"ע – סעודה אחת עושין להרבה חתנים( .ד"מ)
»
אבל לאחר הסעודה – מברכין להרבה חתנים ביחד ,אם אכלו ביחד( .רמ"א)
לכו"ע – אם כשבירך היתה דעתו על השני יצא ידי חובה( .ד"מ)
»
❏ לשמחה – צריך לשמוח עם כל אחת שמחה הראויה לה ,אם בתולה שבעת ימים ,ואם בעולה שלשה ימים ,ואין
מערבין שמחה בשמחה( .שו"ע)
הטעם :שנאמר מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את זאת( .ח"מ)
❏ חופה לב' אחיות – אין לעשות חופת ב' אחיות ביחד( .רמ"א)

❏ חופה לב' אחיות נוכריות – מחלוקת ראשונים
ר"י מפריש :מותר.
מרדכי :אסור ,ואף בשתי נכריות יש ליזהר שלא לעשותן כאחת ,משום איבה ,שמא יכבדו אחת יותר מחבירתה( .ד"מ

ורמ"א)

הביא הרמ"א את ב' הדעות ,והכריע דאין נזהרין מזה ,ואדרבא יש מכוונים לעשות חופות עניות עם חופות עשירות,
משום מצוה.
❏ עשיית ב' בריתות יחד – מחלוקת
פרישה :אין לברך כנישואין ,משום עין הרע.
ט"ז :מותר לברך( .ב"ש)

סעיף ד'
ברכת חתנים בעשרה
מקור :כתובות (ח):
 לכתחילה – אין מברכין ברכת חתנים ,אלא בעשרה.
» ויהיו העשרה גדולים ובני חורין.
» וחתן מן המנין.
וצריך עשרה בין כשאומרים אותה בשעת נשואין ,בין כשאומרים אותה אחר ברכת המזון( .שו"ע)
»
 בדיעבד – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אין לעשות נישואין.
מהרא"י :יעשו( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרשב"א ,ואין מברכים ברכת חתנים אלא בעשרה.
רמ"א בד"מ :כמהרא"י ,דאין הברכות מעכבין .ורק לכתחילה יש ליזהר ולהדר אחר עשרה.
גדר דיעבד [לרמ"א]  -אם אי אפשר בעשרה אלא בטורח גדול – הוי כדיעבד( .ב"ש)
»
לכו"ע – ברכת ארוסין לכו"ע אין צריך עשרה אלא לכתחילה( .ב"ש)
»
לכו"ע – אם כבר בירך בדיעבד – אף לשו"ע יצא ידי חובה( .ב"ש)
»
ומ"מ ,צריכים לעמוד בחופה אחרת ויכוונו עליהם להוציאם( .פת"ש)
❏ ברכת אשר ברא בעשרה – מחלוקת ראשונים
רא"ש :אין צריך עשרה
רמב"ן :צריך עשרה( .ב"י)
פסקו השו"ע והרמ"א – דאין צריך עשרה ,ומ"מ צריך לפחות ג'.
הטעם :דומיא דבועז ,דאינה בכלל ברכת חתנים( .ח"מ)

לא
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סעיף ה'
ברכת חתנים אחר ברכת המזון
מברכין ברכת חתנים בבית חתנים אחר ברכת המזון ,בכל סעודה וסעודה שאוכלין שם( .שו"ע)
ואין צריך שאותם עשרה יאכלו שם ,אלא מספיק רובם( .פת"ש בסעי' ד')
»
ואין מברכין ברכה זו לא עבדים ולא קטנים( .שו"ע)
»
ואף לשלשה אין מצרפין עבד וקטן( .ח"מ)
»

סעיף ו'
עד כמה מברכים ברכה זו
מקור :כתובות (ז - ).אמר רב הונא א"ר אבא בר זבדא אמר רב :אחת בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה כל ז'.
ודוקא אלמנה שנישאת לבחור ,אבל אלמנה שנישאת לאלמון  -אינה טעונה ברכה אלא יום אחד בלבד.
אלא הא דתנן :שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג' ימים .במאי אי בבחור הא אמרת ז' ,ואי
באלמון הא אמרת יום אחד?
איבעית אימא בבחור ,ואיבעית אימא באלמון .איבעית אימא בבחור :שבעה לברכה ,ושלשה לשמחה .ואיבעית
אימא באלמון :יום אחד לברכה ,וג' לשמחה ,דליכא בתולה דבצירא משבעה ,וליכא אלמנה דבצירא מיום אחד.
נחלקו בזה הראשונים האם ב' האב"א חולקות
ר"ן ורמב"ם :לא פליגי.
ולכך ,בחור שנשא אלמנה – צריך ז' לברכה ורק ג' לשמחה [דאין אלמנה דיתירא לשמחה מג'].
ר"י מיג"ש :פליגי ,והלכה כלישנא בתרא.
ולכך ,בחור שנשא אלמנה – צריך ז' לברכה וז' לשמחה( .ב"י)
השו"ע כאן לא הכריע – אלא הביא בסי' ס"ד הדבר במחלוקת סתם ויש.
להלכה:
 אם היה אלמון שנשא אלמנה – מברכין אותה ביום ראשון בלבד( .שו"ע)
 ואם בחור שנשא אלמנה ,או אלמון שנשא בתולה – מברכין אותה כל ז' ימי המשתה( .שו"ע)
ואלו ז' ימים מתחילין מיד לאחר ז' ברכות שבירך בראשונה( .רמ"א)
»
 נואף ונואפת – מחלוקת
נו"ב :אין מברכין ז' ברכות אלא יום ראשון בלבד ,כדין אלמון שנשא אלמנה ,כיון שכבר טעמו טעם ביאה.
» וה"ה נאנסת ,שאין חילוק בין זינתה לרצונה לאנסוה.
תשובת שמש צדקה :דווקא אם אינה בעולה דידיה – דינה כאלמנה .אך אם היא בעולה דידיה בין לרצונה בין
לאונסה – דינה כבתולה לברכה ולשמחה( .פת"ש)
אלמון שנשא בעולה פנויה – פסק החת"ס :דאפילו בעולה דידיה אין לה אלא יום אחד לברכה( .פת"ש)
»
» פנוי נואף שנשא בעולה או אלמנה – מחלוקת
חת"ס :מברכין ז' ימים ,כמו לבחור ,כיון שיש להם חיבת ביאה וחיבת חופה.
נו"ב :אין מברכין ז' ברכות אלא רק ביום הראשון ,כיון שכבר טעמו טעם ביאה( .פת"ש)
מוכת עץ – דינה כבתולה ,הואיל והיא חדשה אצלו שלא נבעלה לזולתו( .פת"ש)
»
 נכנסה לחופה ולא נבעלה – אינו מברך אלא יום אחד( .פת"ש)
 אלמון מן האירוסין – לכו"ע יברך ז' ברכות( .פת"ש)
 הנושא בעולה ומצא בתולה – מחלוקת
זכור לאברהם :ז' ימים.
חיד"א :לא יברך רק יום ראשון( .פת"ש)
❏ מתי הוי היום ראשון  -מהו "יומא קמא"
מקור :כתובות (ח - ).רב אשי איקלע לבי רב כהנא ,יומא קמא בריך כולהו ,מכאן ואילך  -אי איכא פנים חדשות בריך
כולהו .ואי לא ,אפושי שמחה בעלמא הוא  -מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :היינו יום הראשון וסעודתא קמייתא( .ב"י וב"ש)
ולכך ,אם כבר אכלו באותו יום – אין מברכין בסעודה שנייה אם אין פנים חדשות( .ב"ש)
אך אם לא אכלו עד הלילה – מברכים ,משום דלא גרע מפנים חדשות( .ב"ש)
» אך באלמון ואלמנה – אין מברכין אלא ליום אחד.
ואם לא אכלו ביום הראשון – אין מברכים בלילה ,ואף פנים חדשות לא מועיל( .ב"ש)
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בדה"ב ורי"ף [ורמב"ם] :היינו כל היום מברכים( .בדה"ב וב"ש)

» ולכך ,אפילו באלמנה מברכים בלילה.
» ואפילו אכלו כמה פעמים ביומא קמא – מברכים.
ובבתולה ,אם יש פנים חדשות מברכים כל ז' כל היום( .ב"ש)
»
» אם היו האוכלים אותם ששמעו ברכות הנישואין – מחלוקת
רמב"ם :אפילו בסעודה קמייתא דיומא קמא לא מברכים ז' ברכות ,אא"כ היו האוכלים אחרים שלא
שמעו ברכות הנישואין בעת הנישואין.
אך הבדה"ב חלק עליו :דבכל מקרה מברכים( .בדה"ב)
אגודה :יומא קמא היינו סעודה קמייתא ,אפילו אינה ביומא קמא[ .ובפת"ש הזכיר שאפשר שאולי אינו חולק]( .ב"ש)
ולכך ,באלמנה מברכים בלילה אם לא אכלו ביום( .ב"ש)
»
יוצא א"כ נפק"מ בין הדעות ב:
א .אם לא אכלו ביומא קמא – רק לערב.
ב .אם אכלו ביומא קמא ב' פעמים( .ב"ש)
להלכה – מחלוקת
הב"ש :הכריע דספק ברכות להקל בכל המחלוקות.
הח"מ :הביא את דעת הרא"ש ,ונשאר בספק ,לגבי אלמון ואלמנה שלא אכלו עד הלילה.
ר' מנחם עזריה :לא יברך בלילה ,אך מה נעשה שנהגו לברך ,ונתלים בספר האגודה.
הררי"ח :אם היו יכולים לאכול הסעודה הראשונה מבעוד יום ולא רצו לאכלה אלא בלילה – אז אין לברך ז"ב
בלילה .אבל אם אחרו החופה עד סמוך למנחה קטנה ,שאין פנאי לאכול מבעוד יום – מברכין ז"ב בלילה ,כיון שהיא
הסעודה הראשונה של אחר החופה( .ב"ש ח"מ ופת"ש)
» אם לא נתייחד עמה רק בלילה – לא מקרי חופה.
דדוקא כשהיה ביום יחוד הראוי לביאה דאז הוי ביום יום החופה .אבל אם לא היה יחוד רק בלילה – לא
מקרי חופה ,דהא באלמנה לא הוי חופה רק כשיש יחוד הראוי לביאה ,וא"כ הוי החופה כאלו היה בלילה
והוי הלילה יומא קמא  -ומברכין אז ז"ב בסעודה שאחר היחוד( .פת"ש)
» בגדר המנהג לעשות החופה באמצע היום ,והחתן והכלה והשושבינים מפסיקים ומברכין בהמ"ז אחר
סעודתן בלא ברכות חתנים כלל ,ואך בלילה אחר סעודת הקרואים מברכים ברכות חתנים.
הבית מאיר כתב :שאינם נוהגים נכון[ .דס"ל דעיקר חופה הוא היחוד שעושים אחר הסעודה].
אך צידד הפת"ש :דאפשר מנהג זה נכון הוא[ .דחששו לדעת הב"ש דעיקר החופה אינו מה שעושין ברחוב,
אלא האכילה במקום צנוע]( .פת"ש)
❏ ממתי מונים את ז' הימים – מחלוקת
רמ"א וח"מ :אלו ז' ימים מתחילין מיד לאחר ז' ברכות שבירך בראשונה ,ולא מאכילה ראשונה.
כנסת יחזקאל :מונים מאכילה ראשונה( .רמ"א ח"מ ופת"ש)
» האם מונים מעת לעת – מחלוקת
כנסת יחזקאל :אין מונים מעת לעת.
ש"ת בא"ח בשם גינת ורדים :מונים מעת לעת( .פת"ש)
ואם נמשכה הסעודה ללילה ח' – אין לברך( .פת"ש)
»
» אך באלמון שנשא אלמנה ונמשכה הסעודה עד הלילה – מחלוקת
כנה"ג :מברכין בלילה ז' ברכות ,ולא ביום שלאחריו.
הפת"ש :נשאר בצ"ע( .פת"ש ובאה"ט)

סעיף ז'
ברכת אשר ברא
ברכה זו שמוסיפים בבית חתנים היא ברכה אחרונה מז' ברכות ,שהיא ברכת אשר ברא( .שו"ע)

מתי מברכה?
 כשאוכל עם בני ביתו שהיו בחופה – מחלוקת ראשונים
רמב"ן :אין לברך.
ר"ן :מברך( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :מברך.
רמ"א :לא מברך.

לג
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» שהשמחה במעונו לשיטת הר"ן – מחלוקת
משמעות השו"ע :אומרים אף כשאין אורחים.
ד"מ :אין מברכים אשר ברא כשסועד עם בני ביתו ,וכ"ש ש"ב אין מברכין( .ב"ש וח"מ)
 כשיש אורחים האוכלים שלא היו בשעת החופה – לכו"ע מברכים ז'.
ובלבד שיהיו י' וחתן מן המנין( .שו"ע)
»
 כשהיו האוכלים הם שעמדו בברכת הנשואין ושמעו הברכות – מחלוקת
רמב"ם ומיימון :אין מברכין בשבילם אחר ברכת המזון ז' ברכות ,אלא רק ברכה אחרונה שהיא ברכת אשר ברא.
רא"ש וטור :אפילו היו בשעת החופה ושמעו הברכות ,אם לא אכלו שם עד עתה ,מקרי פנים חדשות ומברכים
בשבילם ז' ברכות אחר ברכת המזון( .ב"י ד"מ ושו"ע)
להלכה – מחלוקת
השו"ע :הכריע דפשט המנהג כטור.
מהרש"ל :הכריע כרמב"ם( .ב"ש)
❏ אחר ביאת מצוה – מחלוקת
שו"ע וב"ש :מברך כרגיל.
ב"ח :אין מברך א"ב וש"ב ,ומכ"ש שאין מברכים ז' ברכות( .ב"ש)
❏ גדר פנים חדשות
מקור :כתובות (ז - ):ת "ר ,מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה .אמר רב יהודה :והוא שבאו פנים חדשות.
• האם צריכים לאכול בשביל שיברכו עבורם:
» כשאכלו – לכו"ע מברכים בשבילם.
» כשלא אכלו – מחלוקת
ב"ש [ומשמעות השו"ע] :אין מברך ,דלא הוי פ"ח.
רמ"א :אם היו שם פנים חדשות ,אע"פ שאין אוכלין שם ,מברך בשבילם לילה ויום.
ומ"מ צריך שיהיה עומד שם בשעת ברכה( .ח"מ)
»
ומ"מ ,צריך שישמחו בהם בני החופה( .ח"מ)
»
וכן שירבו בסעודה בשבילם( .ח"מ)
»
❏ ואם רק ראוי שירבו עבורו ,אך לא הרבו בפועל – מחלוקת
ב"ח :כל שראוי להרבות בשבילו אף שלא הרבו הוי פ"ח [דס"ל שצריכים לאכול שם].
ר"ן :אין צריך להרבות בשבילם ,דכל שבני החופה שמחים בשבילם הוי פ"ח( .ב"ש בסעי' ח')
❏ זמן הברכה – מחלוקת
ר"ן :מברך בשבילם לילה ויום.
רא"ש :רק לאותה סעודה בלבד ,ולכל סעודה צריך פנים חדשות אחרות( .ח"מ)
פסק הרמ"א – כר"ן.
• מי יכול להיות פנים חדשות?
» אפילו אחד מספיק לפנים חדשות.
» אישה אינה יכולה להיות פ"ח.
עבדים וקטנים אינם יכולים להיות פ"ח( .פת"ש)
»
❏ יצאו באמצע הברכות – כגון אם התחילו ברכת חתנים בעשרה ,ויצאו מקצתן ,וכן אם התחילו בפנים חדשות
והלכו – גומרין( .פת"ש)

סעיף ח'
שבת ויו"ט כפנים חדשות
מחלוקת ראשונים
או"ח :שאינם נקראים פנים חדשות ,אלא א"כ הם בני אדם שמרבים בשבילם.
טור :שבת וי"ט ראשון ושני  -הוי כפנים חדשות בסעודת הלילה ושחרית( .ב"י ושו"ע)
הכריע השו"ע – דנחשבים כפנים חדשות.
» בסעודה שלישית – מחלוקת
שו"ע :סעודה שלישית אינה נחשבת פ"ח.
רמ"א :עכשיו נהגו במדינות אלו לברך ז' ברכות בסעודה שלישית.
הטעם:
א .משום שרגילים לבא פנים חדשות
ב .משום שרגילים לדרוש ,והדרשה הוי כפנים חדשות( .רמ"א)
הכריע הפת"ש – כרמ"א ע"פ הזוהר.
ביאת מצוה – חשיבא פנים חדשות( .פת"ש)
»
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❏ המנהג שנוהגים שהקהל הולכים עם החתן מבית הכנסת לביתו ביום שבת שחרית אחר התפילה ,ומברכין שם
שבע ברכות (וכן משמעות דעת הר"ן).
אך דחה הטור ,דאינו מנהג טוב ,שאפילו אם יש שם מי שלא היה בשעת ברכה – לא מיקרי פנים חדשות ,כיון שאין
מרבים בשבילו .וכ"כ רב האי שאינו מנהג יפה ,אלא שאין איסור בדבר( .טור)
וצידד בד"מ – דבזמן הזה אין נוהגין כן.

סעיף ט'
כמה כוסות מברך אחר ברכת המזון
מקור :פסחים (קב - ):בני חבורה שקדש עליהם היום ...על כוס אחד אומר ברכת המזון ,ועל השני אומר קידוש...
ונימרינהו תרוייהו אחדא כסא? ...לפי שאין אומרים שתי קדושות על כוס אחד .מאי טעמא? ...לפי שאין עושין
מצוות חבילות חבילות.
נחלקו בזה הראשונים
תוס' ומנהג אשכנז :ב' כוסות ,דאין עושים המצוות חבילות חבילות.
ולכך ,אין לומר ז' ברכות על כוס ברכת המזון ,אלא מביא כוס אחר ואומר עליו ז' ברכות ,וחוזר ולוקח
כוס של ברכת המזון ואומר עליו :בורא פרי הגפן.
ר' משולם ומנהג ספרד :כוס אחד גם לברכת המזון וגם לז' ברכות ,דחדא מילתא היא.
ולכך ,אין צריך אלא כוס אחד ,ועל כוס של ברכת המזון מברך ז' ברכות.
מנהגים :צריך ג' כוסות ,דלאשר ברא צריך כוס נוספת( .טור ב"י וד"מ)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כר' משולם ,דצריך כוס אחת ,וכן פשט המנהג.
רמ"א :כתוס' ,צריך ב' כוסות.
ובד"מ כתב להחמיר כמנהגים( .ב"ש)
»
» וצידד בפת"ש  -דיכול אחד לברך בהמ"ז ויוציא כולם ,וששה ברכות יכול ליתן לאחר לברך ואח"כ מברך
המברך בהמ"ז בפה"ג על כוס שלו ,ומוציא אף לאותו שבירך ו' ברכות( .פת"ש)
הכוס השני אין צריך להכין מקודם הברכות( .ב"ש)
»
ב"ח :כמנהגים ,וכך ראוי לנהוג( .ב"ש)
» לכו"ע – בליל פסח – יכול לברך ברכות החתן על כוס ברכת המזון.
ואם ירצה לעשות דווקא ב' כוסות – זה שבירך עליו ברכת חתנים יניחנו לכוס רביעי.
ובס' ברכות המים הביא דרך נוספת – שאחד מן המסובין יברך ששה ברכות על כוסו ,ואח"כ יברך בפה"ג
המברך בהמ"ז .אולם בד"מ כתב שיברך בהמ"ז על כוס שלו ,וז' ברכות על כוס של חתן( .פת"ש)
» כשאנשים ונשים בחדר אחד – מחלוקת
ב"ח :אין אומרים שהכל ברא ,דאין שמחה כשיצה"ר שולט.
לבוש :אין אנו נזהרים בזה( .ב"ש ופת"ש)
❏ בברכת אירוסין וברכת חתנים – מחלוקת ראשונים
רבינו משולם :הנהיג לעשות על כוס אחד.
ר"ת :צריך ב' כוסות( .ב"י)
פסק השו"ע – אומרים אותה על שני כוסות ,אפילו מקדש בשעת החופה( .שו"ע)
ונוהגין להפסיק ביניהם בקריאת הכתובה( .רמ"א)
»
» ומברכין על כל כוס בפה"ג .אבל ברכה אחרונה על הגפן מברך פעם אחד על שני הכוסות אחר כוס אחרון.
(ח"מ)
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סעיף י'
ברכת חתנים במקום החופה
מקור :סוכה (כה - ):החתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה ,משום דבעו למיחדי .וליכלו וליחדו
בסוכה? – אין שמחה אלא בחופה.
❏ אם יצא החתן מחופתו:
 כשלא יצא לגמרי ,ודעתו לחזור אחר כך לחופתו – מחלוקת
שו"ע :אפילו כלתו עמו ,והולכים לאכול בבית אחר – אין אומרים שם ברכת חתנים.
ט"ז :אומרים ברכת חתנים וז' ברכות ,ושאני הגמ' דלא יכלו לשמוח כראוי.
» ברכת שהשמחה במעונו – מחלוקת
תוס' והרא"ש וד"מ :אין אומרים.
ר"ן :אומרים.
לכו"ע – אשר ברא לא אומרים( .ב"ש)
»
 יצא לגמרי והלך לגמרי לבית אחר ,וכל החבורה עמו – נעשה אותו בית עיקר ,וגם שם נקרא חופה ,ומברכין
ברכת חתנים( .שו"ע)
❏ יצא מביתו למקום אחר והגיע אחר ז' ימי המשתה – מחלוקת
ב"י והגאון מליסא :אין מברכים לו יותר ז' ברכות .ורק בתוך ז' ימי המשתה מברכים.
ט"ז :אפילו אחר ז' ,מתחילים ז' ימי המשתה( .ב"ש ופת"ש)
» ואף לט"ז – דווקא מקום שקובעים שם דירתם ,אך מלון שלנין שם החתן והכלה – אין מברכין ז' ברכות.
(פת"ש)

❏ ואם הגיע קודם סיום ז' הימים – מברך לכו"ע( .שו"ע)
ודווקא שאין עתיד לחזור( .רמ"א)
»

סעיף י"א
בני החופה שנתחלקו לחבורות
אפילו אם אכלו בבתים שאינם פתוחים למקום שהחתן אוכל – כולם מברכין ברכת חתנים( .שו"ע)
» לא מבעיא אם השמש מצרפן ,אלא אפילו אין השמש מצרפן – מברכים.
דכיון שהתחילו לאכול אותם שבשאר בתים כשהתחילו אותם של בני החופה ,כולם חשובים כאחד לברך
ברכת חתנים ,כיון שאוכלים מסעודה שהתקינו לחופה( .שו"ע)

סעיף י"ב
השמשים האוכלים אחר סעודת נשואין
מחלוקת ראשונים
כלבו :אין מברכים שבעה ברכות.
ה"ר טוביה :מברכין( .ב"י ושו"ע)
הכריע השו"ע – דהדעת נוטה כה"ר טוביה דמברכין.
» בסעודת אירוסין – שהשמחה במעונו – מחלוקת
מרדכי :מברכין.
וי"א בב"י :דאין מברכין( .ב"י)
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סעיף י"ג
ברכת שהשמחה במעונו
מקור :כתובות (ח).
 בזמנם:
• קודם החתונה – הסועד בבית חתנים ,משיתחילו להתעסק בצרכי סעודת נישואין ולהכינה ,עד שלשים יום אחר
הנישואין ,מברך :נברך שהשמחה במעונו שאכלנו משלו.
» ואם היו עשרה ,מברך :נברך אלקינו שהשמחה במעונו וכו' ,והם עונים :ברוך אלקינו שהשמחה וכו'.
(שו"ע)

• אחר החתונה – אף סעודה שעושים אותה אחר הנשואין ,מחמת הנשואין ,שנים עשר חדש – מברך :שהשמחה
במעונו( .שו"ע)
ודווקא בג' אנשים( .ב"ש)
»
ודווקא כשאינם בני ביתו( .ב"ש)
»
 בזמנינו :ערבה כל שמחה ,ואין אומרים :שהשמחה במעונו ,אלא בשבעת ימי המשתה( .שו"ע)
❏ אף לאלמון שנשא אלמנה
» ברכת אשר ברא – מחלוקת
משמעות השו"ע :דאין מברך.
טור :מברך בג' ימי המשתה( .ב"ש)
❏ מחזיר גרושתו – לכו"ע אין אומר שהשמחה במעונו ,שהרי מותר להחזיר במועד( .ב"ש)
» אך ז' הברכות – מחלוקת
רדב"ז :מברכין.
ספר משפט שלום :אין מברכין( .פת"ש)

– אומרים :שהשמחה במעונו ,בשלשה ימים שהוא שמח עמה( .שו"ע)

❏ פרסה נידה וטובלת אחר החופה  -לברך ז' ברכות – מחלוקת
פמ"א :אין לברך ז' ברכות ,אך אומרים שהשמחה במעונו.
הגה אשרי :מברך( .פת"ש)
» המנהג לעשות סעודה על ביאת מצוה – מחלוקת
רש"ל :אין לעשות.
פמ"א :עושים ,ויש סמך לזה מדברי הזוהר( .פת"ש)
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סעיף א'
בעילת מצוה
❏ לבעול בתולה בשבת – מחלוקת
שו"ע :מותר לבעול בתולה בשבת.
ואין בו משום חובל ולא משום צער לה( .ח"מ)
»
רמ"א :אין אנו בקיאים בהטיה ,ואסור לבעול בשבת( .ב"ש)
הכריע הפנ"י – יש לקיים המנהג במקום שנהגו היתר לבעול בשבת .אבל במקום שנהגו איסור  -אין להקל.
» אא"כ במקום שאי אפשר להמתין עד לאחר שבת ,כגון דבמוצ"ש יהיה סמוך לוסתה – שאז יש להתיר אף
למחמירים( .פת"ש)
❏ הבועל את הבתולה ,כיון שבעל בעילת מצוה פורש מיד( .שו"ע)
אפילו היא קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה( .שו"ע)
»
הטעם שהחמירו חומרא יתירה זו :משום שמא נתערב דם נדה בתוך דם בתולים( .ח"מ)

» קשה ,הרי אין לך מכה גדולה מזו ,ומדוע טמאה מחמת דם נדה?
א .הרשב"א תירץ :דהא דתלינן במכה היינו כדי שלא תאסור על בעלה אם נמצא ג"פ דם אחר כל ביאה
וביאה ,אבל לא תלינן במכה בכהאי גוונא.
ב .הרא"ש תירץ :כיון שביאה להכל נמסר  -מחמירין בה יותר( .ב"ש)
❏ כיצד בועל – מחלוקת
רא"ש ורשב"א :בועל אותה בעילה ,וגומר כדרכו באבר חי.
ראב"ד :צריך להמתין עד שימות האיבר( .שו"ע וח"מ)
❏ כשלא מצאה דם – אפילו בדקה ולא מצאה דם – טמאה( .שו"ע)
הטעם :שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחפהו שכבת זרע( .שו"ע)

»

ודווקא שגמר ביאתו .אבל אם לא עשה רק העראה ופירש ולא ראתה דם – הרמ"א מקל בזה( .ח"מ)

❏ חלים עליה דיני נדה אחר שנבעלה:
• צריכה שתפסק בטהרה( .שו"ע)
• ותבדוק כל שבעה( .שו"ע)
• ולא תתחיל לבדוק עד יום חמישי לשימושה ,כשאר אשה ששמשה ואחר כך ראתה( .שו"ע)
• ונוהג עמה כשאר נדה ,לענין הרחקה( .שו"ע)
❏ אך שונה דינה משאר נדה :שנדה גמורה אסור לו לישן על מטתה אפילו כשאינה במטה ,והכלה  -מותר לו לישן
באותו מטה לאחר שעמדה מאצלו ,אפילו בסדין שהדם עליו( .שו"ע)
❏ לתלות בכתם בג' ימים ראשונים של ז' נקיים
• בנדה – למרדכי לא תלינן כתם בג' ימים הראשונים של ז' נקיים[ .אך לב"י בסי' קצ"ו תולים תמיד].
• בכלה – מחלוקת
ב"ש [בדעת המרדכי והגמי"י ות"ה] :לא מחמירים בג' ימים הראשונים של ז' נקיים של הכלה .שהרי כאן י"ל דלא
היה כלל דם מן המקור.
מהרי"ל צונש :היה מחמיר משום לא פלוג( .ב"ש)
ספר המקנה :אין לתלות בג' ימים ראשונים בדבר אחר ,אפי' אם יש לה מכה שידוע שמוציאה דם – אין להקל,
דדמיה מצוי יותר מבעלת כתם ,והוא ג"כ בגופה ,לכן אין לה לתלות אלא בפחות מכגריס( .פת"ש)
• ביושבת על דם טוהר – לספר המקנה אין יכולה לתלות בג' ימים ראשונים בדבר אחר( .פת"ש)
• בעלת כתם שלא ראתה דם – מחלוקת
מרדכי והגמי"י וספר המקנה :אין להחמיר חומרא זו ותלינן בכל דבר אפילו בג' ימים הראשונים של ז' נקיים.
ת"ה :בעלת כתם אין תולה בג' ימים הראשונים אם היה יותר מגריס.
» לכו"ע  -כתם פחות מכגריס תולין במאכולת אפילו תוך ג' ימי נקיים .דאל"כ אין שום אשה יכולה לטהר
לבעלה ,דאין לך סדין שאין עליו דם המאכולת מזה( .ב"ש)
❏ אשה טהורה אינה יכולה לתלות כתם באותה שספרה ז"נ מחמת דם חימוד ,דלא גרע מבעלת כתם שאין תולין
בה( .פת"ש)
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סעיף ב'
ברכה על בעילת בתולה
מחלוקת ראשונים
בה"ג :אחר שמצא בתולים מברך :בא"י אלקינו מלך העולם אשר צג אגוז בגן עדן וכו'( .טור וב"י)
רבינו ניסים :אין מברכין אותה בלא כוס( .ד"מ)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :מברך בשם ומלכות ,כבה"ג.
רמ"א :אין מברכין אותה בלא כוס אלא רק ע"י כוס ,כר' ניסים.
מהרש"ל :אין מברכים ברכה זו ,וגם הרי"ף והרמב"ם לא הזכירו ברכה זו.
ב"ח :יש לברך בלא שם ומלכות( .ח"מ ב"ש)
❏ ברכת שהחיינו – מחלוקת
מור וקציעה :אם האשה הגונה היא וחביבה לו יברך שהחיינו.
חיד"א :יברך בלא שם ומלכות.
מהרי"ק :אין מברך זמן על קידושי אשה ונשואיה( .פת"ש)
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סימן סד
סעיף א'
זמן ימי השמחה לבתולה
מקור :כתובות (ז - ).בתולה שבעה לשמחה.
פסק השו"ע – הנושא בתולה צריך לשמוח עמה ז' ימים ,שלא יעשה מלאכה ,ולא ישא ויתן בשוק ,אלא אוכל ושותה
ושמח עמה ,בין אם הוא בחור בין אם הוא אלמון.
הטעם :שמחת אכילה ושתיה וביטול מלאכה ומשא ומתן – הכל משום תקנתא דידה ,כי שקדו חכמים על
תקנת בנות ישראל ,ובבתולה תקנו ז' לשמחה ,ובבעולה ג' לשמחה ,כי הבתולה צריכה פיתוי ושמחה יותר
מאלמנה( .ח"מ)
ע"כ אפילו בחור שנשא אלמנה די לה בשמחה ג' ימים אעפ"י שמברך כל ז' ברכת חתנים( .ח"מ)
»
ויכולה היא למחול על שמחתה ,דהיינו לאכול ולשתות ולשמוח עמה( .ח"מ)
»
❏ וחתן אסור בעשיית מלאכה ,ואסור לצאת יחידי בשוק( .רמ"א)
מקור :פרקי דרבי אליעזר (פט"ז)  -החתן דומה למלך מה מלך אינו יוצא לשוק לבדו אף חתן אינו יוצא לשוק לבדו,
מה המלך אינו עושה מלאכה אף חתן אינו עושה מלאכה.
» מזה נשתרבב המנהג ,שאינו יוצא החתן לבית הכנסת כל שבעה ימים ,כי אין בנמצא שילווהו אותו מביתו
לבית הכנסת ,ומבית הכנסת לביתו( .ב"ש)
» ואם היא מוחלת לו – מחלוקת
שו"ע :מועילה מחילה שלה.
רמ"א :אף שהיא מוחלת אסור במלאכה ולצאת יחידי לשוק ,מטעם שהוא דומה למלך( .ח"מ וב"ש)
» שני שותפים בחנות אחת ,ונשא האחד בתולה – ודאי ע"פ הדין מותר הגדול לפתוח החנות בתוך ז' ימי
המשתה של אחיו הקטן ולישא וליתן ,ומותר ליקח חלקו מאותן הימים .דלא דמי לאבל .אך אם יש מנהג
בעיר לא ישנו ממנהגם( .פת"ש)
❏ דין הברכה – היא כל ז' ימי המשתה בין בבחור שנשא אלמנה בין באלמון שנשא בתולה.
הטעם :כי הברכה נתקנה על שמחת לבו של אדם ,ובחור שלא נשא עדיין יש לו שמחה יותר אפילו נשא
אלמנה .ומכ"ש אלמן שנושא בתולה שמח יותר( .ח"מ)
❏ תספורת – חתן אסור להסתפר בז' ימי המשתה( .פת"ש)
❏ חתן בתוך שנתו אם מותר לצאת בסחורה למדינה אחרת – מחלוקת
רדב"ז :מותר ,דלאו דלא יצא בצבא ועשה דנקי יהיה לביתו לא איירי אלא שלא יצא לצורכי מלחמה בלבד.
החינוך :אסור לצאת לסחורה( .פת"ש)
לכו"ע – מועילה מחילתה בזה( .פת"ש)
»

סעיף ב'
זמן ימי השמחה לבעולה
מחלוקת ראשונים
רמב"ם :הנושא את הבעולה צריך לשמוח עמה שלשת ימים ,בין בחור בין אלמון.
ר"ן :בחור שנשא בעולה צריך לשמוח עמה ז' ימים( .שו"ע וד"מ)
הטעם :דלא נפישי ימי ברכה מימי שמחה דאינו בדין שיהא משכים למלאכתו ומברכים לו ברכת חתנים.
(ח"מ)

השו"ע הביא את דעת הרמב"ם בסתמא ,ואת דעת הר"ן כי"א.
❏ מחילת האשה – האשה יכולה למחול על שמחתה( .רמ"א)
הטעם :משום דלא מקרי חתן לענין זה לאסור במלאכה מצד עצמו( .פת"ש בסעי' א')
אך אלמון שנשא בתולה – אסור במלאכה ,דאסור מצד עצמו( .פת"ש)
»
❏ אם היא אלמנה ואין בעולה – צריך לשמוח עמה ז' ימים( .ב"ש)
אך סתם אלמנה מן הנישואין – היא בחזקת בעולה( .ח"מ)
»

מ
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סעיף ג'
באיזה יום עושים הנישואין
 להינשא ביום שישי
מקור :כתובות (ה - ).תני בר קפרא :אלמנה נישאת בחמישי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם ...ותבעל
בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים? – ברכה דאדם עדיפא ליה ,ואי נמי :משום שקדו ,דתניא מפני מה אמרו
אלמנה נישאת בחמישי ונבעלת בששי שאם אתה אומר תבעל בחמישי למחר משכים לאומנותו והולך לו ,שקדו
חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים חמישי בשבת וערב שבת ושבת .מאי איכא בין ברכה
לשקדו? איכא בינייהו :אדם בטל ,אי נמי :יום טוב שחל להיות בערב שבת.
מחלוקת ראשונים
רמב"ם :אין נושאין נשים בערב שבת ולא באחד בשבת – גזרה שמא יבואו לידי חילול שבת ,שמא ישחוט בן עוף.
רא"ש :נהגו לכנוס ביום שישי ,משום דאף בכל ימי השבוע אין לנו בתי דינין קבועין ,ומי שיש לו עסק מקבץ ג'
ומסדר טענותיו לפניהם ,וזה יכול לעשות אפילו בשבת( .ב"י)
מרדכי :נהגו לכנוס בערב שבת משום תקנת עניים( .ד"מ)
ר"ן :כיון שבדורות הללו לא נהגו לקדש אלא עד זמן הנישואין – אין לחוש לשמא זנתה תחתיו ולא חיישינן לטענת
בתולים .ומותר לכנוס בערב שבת( .ד"מ)
השו"ע הביא את דעת הרמב"ם כי"א ,ואת דעת הרא"ש כיש מתירין.
והכריע [וכן בב"י] – דעכשיו פשט המנהג לישא נשים בערב שבת.
והוא שיטרח בסעודת הנשואין ג' ימים קודם הנשואין( .שו"ע)
»
אא"כ הכלה וקרוביה מוחלין על טורח זה – אין להקפיד.
וכן המנהג עתה שלא להקפיד בטורח ג' ימים דוקא( .ח"מ)
אף אלמנה נהגו לכנוס ביום שישי( .ד"מ)
»
» האם עושים סעודה בליל ביאה – מחלוקת
ב"ש :אין עושים סעודה בליל ביאה.
תוס' :עושין סעודה( .ב"ש)
❏ ומקום שאין ב"ד יושבים בו אלא בשני ובחמישי בלבד
• בתולה – נשאת ביום רביעי ,שאם היתה לו טענת בתולים ישכים לבי"ד.
• בעולה – מנהג חכמים שהנושא את הבעולה ישאנה בחמישי ,כדי שיהיה שמח עמה ג' ימים ,חמישי בשבת וערב
שבת ושבת ,ויוצא למלאכתו יום ראשון( .שו"ע)
 להינשא ביום ראשון

– אין מנהג ,ואין מדרך לעשות הנישואין ביום ראשון כחוקות הכותים( .פת"ש)

❏ ונהגו שלא לישא נשים אלא בתחילת החדש ,בעוד שהלבנה במלואה( .רמ"א)
» מ"מ כל הרוצה לקיים דברי חכמים יש לו לחוש לכתחילה לטעמא דברכה וינוחו לו ברכות על ראשו.
(פת"ש)

❏ נוהגים להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז( .פת"ש)

סעיף ד'
מי עושה הסעודה
אם החתן אינו רוצה לעשות סעודה ,וקרובי הכלה רוצים שיעשה סעודה – כופין אותו שיעשה סעודה לפי כבודו ולפי
כבודה( .שו"ע)
ואם אין קרובי הכלה מקפידים – מועילה מחילה( .פת"ש)
»

מא
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סעיף ה'
להינשא בשבת
❏ בתולה – אין כונסין בתולה לחופה בשבת.
הטעם :לפי שעל ידי החופה זוכה במציאתה ובמעשה ידיה ,והוה לו כקונה קנין בשבת( .שו"ע)
» ואם היה לה חופה מבעוד יום והיתה נדה – מחלוקת
לרמב"ם :כיון שלא מועילה החופה ,אסורה לטבול בשבת.
ולשאר פוסקים :דמהני חופה ,מותרת לטבול בשבת ,אע"ג דהיא זכתה תוספות כתובה ,מ"מ הוא קנה
כבר אותה( .ב"ש)
❏ ומ"מ יש תקנה אפילו להרמב"ם – היכן שמודיע לחתן שהיא נדה( .ב"ש)
» אף כשכנסה ביום שישי ,לכתחילה ראוי לייחד קודם שבת אפילו בבתולה .אבל בדיעבד אין לאסור
הבעילה( .פת"ש)
❏ אלמנה – אין חופה קונה בה ,אלא על ידי ייחוד של ביאה זוכה במציאתה ובמעשה ידיה.
לפיכך צריך להתייחד עמה קודם שבת ,כדי שלא יהא כקונה קנין בשבת( .שו"ע)
מקור הדין :בירושלמי איתא הני דכנסין ארמלין בער"ש צריכים למכנס מבעוד יום( .ב"ש)
»
לכנוס בבין השמשות – מותר ,דכל שבות לא גזרו במקום מצוה( .ב"ש)
»
» האם צריך לבא עליה ממש – מחלוקת
שו"ע וח"מ ומ"ב :צריך רק יחוד הראוי לביאה ,אך לא צריך לבא עליה ממש.
ב"ח ומהרי"ל :צריך שיבוא עליה ביאה ממש ביום ו'( .ח"מ וב"ש)
» הב"ש תלה הדברים במחלוקת הראשונים האם צריך יחוד שראוי לביאה
למ"ד חופה היינו יחוד שראוי לביאה :אז אלמנה אינו קונה ביחוד אלא בביאה.
למ"ד חופת בתולה היינו יחוד שאינו ראוי לביאה :אז באלמנה אין צריך ביאה אלא יחוד הראוי
לביאה( .ב"ש)
❏ למ"ד שצריך דווקא לבא עליה  -האם מועילה העראה – מחלוקת
ב"ש :מועילה העראה ,ולא צריך דווקא גמר ביאה.
מהרי"ל :העראה לא מועילה( .ב"ש)
» לקנותה בהולכה לביתו – מחלוקת
ט"ז :אע"ג שחופה לא מהני באלמנה ,מ"מ אם הבעל הולך עמה מן החופה להוליכה לבית הנשואים קונה
אותה בהולכה זו.
ב"ש :חולק עליו( .ב"ש)
הכריע הפת"ש – דמ"מ אין לסמוך על זה לכתחילה ,וראוי לייחד קודם שבת אפי' בבתולה .אבל בדיעבד
אין לאסור הבעילה( .פת"ש)
» האם מועיל תנאי שלא יזכה על ידי זה עד שיתייחד עמה אחר שבת – מחלוקת
ספר המקנה :יכול להתנות קודם הביאה שלא יזכה עי"ז בשום זכיה עד שיתייחד עמה אחר שבת .וכיון
ששניהם אינם רוצים שיזכה בביאה זו מועיל.
הישועות יעקב :מסתפק בזה בהתנו מתחילה שלא יהא לו זכות אי מהני ,ודעתו נוטה דלא מהני( .פת"ש)
» גדר אלמנה – היינו דוקא מן הנישואין ,אבל אלמנה וגרושה מן האירוסין – ודאי דיש לה חופה כבתולה.
(פת"ש)

סעיף ו'
נשיאת נשים בחול המועד
מקור :מו"ק (ח):
פסק השו"ע – אין נושאין נשים בחול המועד ,לא בתולות ולא אלמנות ,ולא מיבמין .ולא מחזיר גרושתו מן
האירוסין.
❏ אבל מחזיר גרושתו מן הנשואין – מותר( .שו"ע)
❏ סעודת אירוסין – מותר( .ח"מ)
❏ לישא בערב הרגל – מותר( .ב"ש)
ומותר לעשות סעודה ברגל ,דעיקר שמחה הוא הנישואין( .ב"ש)
»

»

אם היה לו נישואין קודם הרגל אפילו לא עשה סעודה – מחלוקת
שו"ע :מותר לעשות סעודה ברגל.
ריטב"א :אסור לעשות סעודה ביו"ט ,אא"כ נכנסו מעצמן( .ב"ש)

מב
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סימן סה
סעיף א'
מצות לשמח חתן וכלה
❏ מצוה לשמח חתן וכלה ולרקד לפניה ,ומצינו שרבי יהודה בר אילעי היה מרקד לפני הכלה( .שו"ע)
» ואסור ללכת במחול עם הכלה בשבעת ימי המשתה ,אפי' אינו אוחז בידה ממש אלא בהפסק מטפחת
כדרך שנוהגין מקצת ת"ח שבדור הזה – דלאו שפיר עבדי ,דשום קריבה בעלמא אסור.
ואין לחלק בין כלה לאחרת ,שאין כיום מי שיכול לומר דדמיא עליה ככשורא( .פת"ש)
❏ כתב הטור :כל הנהנה מסעודת חתן וכלה ואינו משמחו עובר בה' קולות.
» במי מדובר? – מחלוקת
פרישה :דווקא מי שנהנה ואינו משמחו הוא עובר ,אבל מי שאינו שם אינו עובר.
ב"ש :אף מי שאינו שם ,מצוה עליו שילך לשם וישמח אותם( .ב"ש)
❏ ולומר שהיא נאה וחסודה ,אפילו אינה נאה( .שו"ע)
מקור :כתובות (טז - ):מחלוקת בית שמאי ובית הלל.
» ואם יש לה מום – מחלוקת
ח"מ :אם יש לה מום לא יאמר שאין לה מום ,דזה שקר גמור ,רק יאמר סתם שהיא נאה וחוט של חסד
משוך עליה.
ב"ש :אף כשיש לה מום מותר לו לומר שהיא נאה .ואע"ג דכתיב מדבר שקר תרחק  -יש לתרץ דבריו
שהיא נאה במעשיה( .ח"מ וב"ש)
❏ ומבטלין תלמוד תורה להכנסת כלה לחופה( .רמ"א)

מקור :כתובות (יז ).מגילה (ג):
» אפילו מי שתורתו אומנתו
» אם יודע שיש חופה בעיר – האם צריך לבטל מלימודו ולילך – מחלוקת
ח"מ :אין צריך לילך אלא דווקא כשרואה שנכנסין לחופה צריך לכבדם ,אבל אם יודע שיש חופה בעיר
אין צריך לבטל מלימודו ולילך שם.
ב"ש :תמיד צריך ליבטל מלימודו ולילך ,דהא תניא מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה ובהוצאת
המת אפילו אינו רואה חייב לבטל ,כן ה"נ בהכנסת הכלה( .ח"מ וב"ש)
– מחויב לבטל ,לא שהוא רשות בלבד( .ח"מ וב"ש)

❏ מצות הכנסת כלה
כתב הרש"י :הכנסת הכלה ללוותה מבית אביה לבית חופתה( .ב"ש)
❏ בגדר המצוה – מחלוקת

פרישה :ללוות הכלה כשמביאים אותה תחת החופה.
במ' :הכנסה הוא שמסרה בשחרית לחתן קודם הברכה נמצא מה שהולכים בזמנינו כל הקהל לכסות ראש הכלה
הוא נקרא הכנסת כלה לחופה.
ט"ז :לדידן לא הוה כיסוי הראש חופה ,אלא הכנה לחופה שתהיה אח"כ שהיא הגמר( .ב"ש)
» ואין הולכים אלא ללוות החתן ולא ללוות את הכלה ששם כל הנשים הולכים עמה ,ואין להתערב שם
עמהם( .ב"ש)
» מנהג נכון בקצת מקומות ,שאנשים חשובים הולכים לקראת הכלה ,וכשמקריבים אליה חוזרים
לאחוריהם להחופה( .ב"ש)
❏ כבוד לחתן וכלה עדיף מכבוד הרגל
ולכך ,אם יש לו איזה מלבוש חדש ללבוש בחופה ,ופגע בו הרגל קודם החופה – לא ילבישנו ברגל ,אלא
יניחנו עד יום החופה( .פת"ש ובאה"ט)

מג
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סעיף ב'
אסור להסתכל בכלה
מקור :כתובות (יז - ).אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מותר להסתכל בכלה כל שבעה כדי לחבבה על
בעלה .ולית הלכתא כותיה.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש בשם י"א :ביום ראשון מותר להסתכל בה שהוא עיקר החיבוב כדי לחבבה על בעלה.
רא"ש עצמו :אפילו שעה אחת אסור להסתכל בה( .טור)
פסק השו"ע – דאסור להסתכל בכלה.
❏ אבל מותר להסתכל בתכשיטין שעליה ,או בפריעת ראשה( .טור ורמ"א)

סעיף ג'
מנהג הנחת אפר בראש החתן
מקור :ב"ב (ס" - ):אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי" וגו' .מאי "על ראש שמחתי"? אמר רב
יצחק :זה אפר מקלה שבראש חתנים .א"ל רב פפא לאביי :היכא מנח לה?  -במקום תפילין שנאמר" :לשום לאבלי
ציון לתת להם פאר תחת אפר".
נחלקו בזה הראשונים
מנהג אשכנז :בשעת ברכה נותנין לחתן אפר בראשו במקום תפילין ,דכתיב" :לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת
אפר".
מנהג ספרד :ליתן בראשו עטרה עשויה מעלה זית ,לפי שהזית מר ,זכר לאבלות ירושלים( .טור)
כלבו :יש מקום שנמנעו שלא לתת אפר מקלה בראשי חתנים ,מפני שאין העם מוחזקים כלל בהנחת תפלין ,ולא
יהיה בהם האפר תחת פאר .ונהגו לעשות זיכרון אחר במקומו שנותנין מפה שחורה על ראש החתן והכלה( .ב"י)
פסק השו"ע – צריך לתת אפר בראש החתן ,במקום הנחת תפילין ,זכר לאבילות ירושלים ,דכתיב" :לשום לאבילי
ציון פאר תחת אפר".
❏ מנהג שבירת הכוס
נהגו לשבר כוס אחר שבע ברכות ,וזהו מנהג נוהג במדינות אלו שהחתן שובר הכלי שמברכין עליו ברכת אירוסין,
וכל מקום לפי מנהגו( .רמ"א)
טעם המנהג :מכיוו ן שנמנעו מלתת אפר תחת פאר ,כיון שאין העם מוחזקים כלל בהנחת תפילין ,לכך
נהגו לשבר הכוס אחר השבע ברכות( .ב"י)
סוג הכוס – דווקא כוס זכוכית[ .משא"כ בתנאים שוברין קדירה של חרס]( .פת"ש)
»
מה שנהגו באשכנז לשבר כוס מלא יין – צ"ע ,דהוי ביזוי אוכלין וגם ביזוי ברכה( .פת"ש)
»
❏ יש למנוע שלא יהא בהינומא של הכלה כסף או זהב( .פת"ש)
❏ נוהגים להתענות( .רמ"א)

סעיף ד'
מת וכלה שפגעו זה בזה
מקור :כתובות (יז).
מעבירין את המת מלפני הכלה ,ליתן לה את הדרך( .שו"ע)
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סעיף א'
חובת חיוב הכתובה והאיסור באי כתיבתה
מקור :כתובות (ז - ).ההוא עובדא דר' אמי שרא למיבעל לכתחילה בשבת ,אמרי ליה :והא לא כתיבה כתובה? אמר
להו :אתפסוה מטלטלי.
❏ להתייחד עם הכלה קודם שיכתוב לה כתובה – מחלוקת
רמב"ם :אסור להתייחד עם הכלה קודם שיכתוב לה כתובה.
ר"ן :מותר להתייחד בלא כתובה ,ובלבד שלא יבעול( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרמב"ם ,אסור להתייחד עם הכלה קודם שיכתוב לה כתובה.
הטעם :כדי שלא יגיע לכדי איסור .אך איסור ממש אין כאן( .ח"מ)
רמ"א :כר"ן ,מותר להתייחד בלא כתובה ,ובלבד שלא יבעול.
הטעם:
א .דאיסורא דביאה בלא כתובה מדרבנן בעלמא הוא( .ב"י)
ב .דהיא לא תשמע לו  ,מפני שהיא יודעת שהיא קלה בעיניו להוציאה( .ח"מ וב"ש)
ע"כ טוב להודיע לה זה אם מתייחד עמה בלא כתובה( .ח"מ)
»
דלא מיתסרא אלא משום דלא סמכה דעתה ,שהרי מתנאי בי"ד יש לה כתובה( .ב"י)
ג.
❏ והבעל נותן שכר הסופר( .שו"ע)

מקור :ב"ב (קסז):
»
»

הטעם :מפני שהיא טובה שלו שע"י הכתובה מותר לבא עליה( .ח"מ וב"ש)
ואפילו הוא ת"ח – נותן שכר הסופר( .ח"מ וב"ש)

אם אמר לסופר תהא הכתובה אצלך עד שישלם לך הבעל שכר הסופר – אסור לשהות אצלה ,הואיל ואין
הכתובה בידה( .ד"מ)

כשרוצה לחייב עצמו בכתובה שלא בכתיבה
מקור :כתובות (פ :פב):
• אפילו אם ירצה לייחד לה כתובה במעות ,או בשאר מטלטלין [שיתן לה המעות לידה שתצניע בבית אביה או
חמיה] – אין שומעין לו .אלא צריך שיכתוב לה שטר על עצמו בדמי הכתובה ויהיו כל נכסיו משועבדים לה( .שו"ע

וח"מ)

הטעם :כדי שלא יאמר לה בכעסו טלי כתובתך וצאי( .ח"מ)

• להקנות לה ע"י עדים – מחלוקת ראשונים
מגיד בשי' הרמב"ם :מועיל ,דסתם קנין לכתיבה עומד.
מהרי"ק וטור בשי' הרמב"ם :אין לסמוך על זה אלא בשעת הדחק.
סמ"ג בשי' הרמב"ם :במקום שאין כותבין – מספיק בעדים .אך במקום שכותבין – לא מועיל ,דלא סמכה דעתו( .ב"י
ח"מ וב"ש)

להלכה – מחלוקת
שו"ע :כמגיד ,ומועיל אם יעידו עליו עדים ויקנו מידו מה שהוא חייב לה ,מנה או מאתים.
הטעם :כיון שסתם קנין לכתיבה עומד ,תלך אצל עדים ויכתבו לה כתובה( .ח"מ)
רמ"א :אין לסמוך על עדים רק בשעת הדחק .ומיד שיש לו פנאי לכתוב ,צריך לכתוב ,כל שכן שאין לסמוך עלייהו
לכתחילה.
ב"ח :אפילו בשעת הדחק לא מועיל אלא בהתפסת מטלטלין( .ח"מ וב"ש)
ח"מ :המחמיר תבא עליו ברכה ,אך כשאין לחתן מטלטלין להתפיס לפי שעה יכול להקל ,ובאיסור קל כזה אין ראוי
להחמיר ולבטל מצות עונה( .ח"מ וב"ש)
הישועות יעקב :אם בשעה שקיבל בקנין היה פנאי לכתוב כתובה ,והיה בכח האישה לבקש מהעדים שיכתבו לה –
מועיל הקנין ,ואף שלא הלכה האשה לבקש מהעדים ,היא גופא ראיה דסמכא דעתה ,ולכן מועיל הקנין כמו כתיבה
אף בלא שעת הדחק.
אך אם באותו עת שקיבל בקנין לא היה אפשר לכתוב ,כגון בשבת או שאין פנאי לכתוב – לא מועיל הקנין ,שהרי לא
סמכא דעתה ,והוי כהתפסת מטלטלין דלא מועיל רק בשעת הדחק( .פת"ש)
• לשעבד את עצמו – מועיל( .ד"מ)
וכשמשעבד נפשו וגופו – יכול להשתעבד לכתובה ,אע"פ שאין לו נכסים בשעת השיעבוד( .רמ"א וב"ש)
»
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• נתן לה במתנה דבר שאינו בעין באגב – מחלוקת ראשונים
רשב"א :לא קנתה.
רא"ש :קנתה( .ד"מ)
• העמיד לה ערב קבלן בעד כתובה ,והתנה שהוא יהא פטור ממנה – אסור ,עד שיהא שעבודה עליו ,שלא תהא קלה
בעיניו להוציאה( .רמ"א)
ואף אם יש להערב קבלן פיצוי מן הבעל – לא מועיל ,דמעולם לא היה שעבודה על הבעל( .ח"מ)
»
אם יכתוב הכתובה בשם הקונה – הוי כמשהה אשתו בלא כתובה ,אף שאינה קלה בעיניו להוציאה( .ח"מ)
»
❏ זמן כתיבת הכתובה  -אם הקדים הכתיבה לקניין – מחלוקת ראשונים
ראבי"ה והגהות מיימון :יכול לכתוב ביום ולעשות הקנין ולחתום בלילה ,דדמי למעשה בי"ד.
תוס' :אין חותמין בלילה ,דפסול משום התוספת שאין לו קלא.
רבינו יצחק :היה קשה בעיניו לעשות כן לכתחילה.
הר"ש בן הרשב"ץ :מכשיר כתובה שנכתבה היום ונחתמה בלילה ,היינו דווקא במנה ומאתים ,ולא בתוספת ולא
בנדוניא( .ב"י)
הכריע הב"ש – דכתובה עצמה נכתבת ביום ונחתמת בלילה ,אך תוספת כתובה – פסול.
אך אם קנו ממנו – אין לחוש כלל( .ב"ש)
»
» בער"ש ומוצ"ש – מחלוקת
תוס' :אין נכון לכתוב בער"ש ולחתום במוצ"ש( .ב"י)
הג"ה אשרי :נהגו לעשות כן ,משום דקלא אית ליה משעת כתיבה( .ד"מ)
❏ זמן חתימת העדים – מחלוקת
יש מקומות [הביאו המרדכי] :אין לעדים לחתום הכתובה אלא לאחר שקיבל החתן קנין לפניהם.
מנהג חכמי הקהל [הביאו המרדכי] :מקילין בזה ,לחתום הכתובה קודם הברכה( .ד"מ ורמ"א)
הטעם :דאיכא אימתא דציבורא לשקר ,וגם העדים חותמים קודם הברכה ,ואין כאן משום מחזי
כשיקרא ,הואיל ועסוקין באותו ענין( .ד"מ רמ"א וח"מ)
❏ שמיעת הכתובה – יש עדים חותמים על הכתובות שקראו תחת החופה ,אע"פ שהם לא שמעו הקריאה ,אע"פ
דלא שפיר עבדי – אין לשנות מנהגן ,שלא להוציא לעז על כתובות הראשונות( .רמ"א)

סעיף ב'
כשאין יכול לכתוב כתובה
מקור :כתובות (ז - ).רבי אמי שרי למיבעל בתחילה בשבת ...והא לא כתיבא כתובה? א"ל :אתפסוה מטלטלי.
נחלקו בזה הראשונים
טור :יכול ייחד לה מטלטלין( .טור)
ר"ן :מסתפק בזה אם מותר ,משום דהוה כקונה קנין בשבת( .ד"מ)
פסק השו"ע – כטור ,דאם אינו יכול לכתוב לה כתובה ,כגון בשבת ,או ששכח לכותבה – יכול ליתן לה מטלטלין כנגד
כתובתה.
ואז כותב לה מיד( .טור ורמ"א)
»
❏ צריך גם לקבל אחריות ,שאם יאבדו או יוזלו ,ואז מותר לבעול עד שיהיה לו פנאי לכתוב.
» אם היא מסכימה ומתרצה לקבל גם בלא אחריות שלו – מחלוקת
סמ"ג :צריך גם לקבל עליו אחריות ,ולא מהני רצונה בזה בלבד.
רי"ף רמב"ם ורא"ש :אין צריך לקבל אחריות ,ומהני רצון דידה ,דלפי שעה מהני ההתפסה( .ב"ש)
להלכה – מחלוקת
משמעות השו"ע :כסמ"ג ,דאפילו אם היא מרוצה בלא אחריות שלו אסור ,ואף אחריות שלה לא מועיל.
(ח"מ וב"ש)

»

ח"מ :בהתפסה זו שהיא רק לשעה – לא חוששים אפילו באחריות שלה – ומועיל.
וס"ל ,שאף הסמ"ג יודה שאם היא מקבלת אחריות על עצמה – אין בזה קפידא( .ח"מ)
»
קשה ,כיצד מותר להתפיס מטלטלין בשבת ,הרי הוי כקונה קנין בשבת ואסור?
א .דווקא נישואין אסור דהוי פרהסיא ,אך התפסת מטלטלין אינה בפרהסיא.
ב .מדובר שקדשה מבעוד יום והיה עוד שהות להתפיסה מטלטלין ,אך לא היה זמן גם לכתוב לה
כתובה( .ח"מ)
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סעיף ג'
כתב כתובה ונאבדה או שמחלה
מקור :כתובות (נד - ):מחלוקת תנאים ,רבי יהודה אומר :אם רצה כותב לבתולה שטר של ק"ק ,והיא כותבת לו
שנתקבלתי ממך מנה .ולאלמנה שטר של מנה והיא כותבת לו שנתקבלתי ממך נ' זוז .רבי מאיר אומר :כל הפוחת
לבתולה מק"ק ולאלמנה ממנה  -הרי זו בעילת זנות.
ובגמרא שם (נו - ):אחתיה דרמי בר חמא הות נסיבא לרב אויא ,אירכס כתובתה ,אתו לקמיה דרב יוסף ,אמר להו:
הכי אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר ,אבל חכמים אומרים משהא אדם את אשתו ב' או ג' שנים בלא
כתובה.
אמר ליה אביי :והא אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי מאיר בגזירותיו? א"ל :אי הכי זיל כתוב לה.
פסק השו"ע – כר"מ ,דאם כתב לה כתובה ,ונאבדה ,או שמחלה לו[ ,ודוקא] שכתבה לו :התקבלתי כתובתי – צריך
לכתוב אחרת ,שאסור לשהות עם אשתו שעה אחת בלא כתובה.
» שיעור הכתובה:
• בנאבדה הכתובה – צריך לכתוב לה כתובה גדולה כמקדם ,ואם מגרשה צריך לשלם לה כל מה שכתב לה
בתחילה ,דבאבדה כתובתה לא נמחל בזה החוב שהיה לה עליו.
• במחלה לו – אין צריך לכתוב לה אלא כעיקר הכתובה ,כדי כתובה דאורייתא.
ואין מועילה מחילתה אלא לתוספת שיותר מכתובה דאורייתא( .ח"מ וב"ש)
» וצידד ה ב"ש ,דאפשר שאף למ"ד דלא מהני מחילה ,היינו דווקא כשיעור כתובה דאורייתא ,אבל מה
שהוא יותר מהכתובה דאורייתא – מהני לכו"ע מחילה( .ב"ש)
כשמוחלת בעל פה – אין איסור ,ואין צריך לכתוב לה כתובה אחרת .דבכזה מצב סמכה דעתה( .ב"ש)
»
» כשכותבת לו התקבלתי – מחלוקת בדעת הרמב"ם
ר"ן ומגיד :לא מהני ,לא תנאי ולא מחילה ,ואפילו בכתב.
טור :תנאי לא מהני אף בכתב ,אך מחילה מהני בכתב.
מרדכי :בין תנאי בין מחילה – מהני בכתב( .ב"ש)
❏ אף למ"ד מהני – דווקא כשמגרשה מיד ,אך המתין ורק אח"כ גירשה – לא מהני( .ב"ש)
❏ עיר שכבשוהו כרכום ,או שגלו מן העיר ,ואבדו הנשים הכתובות שלהם – צריכים לחדש נשותיהם כתובותיהם.
(רמ"א)

» אף על פי שיש לומר שמא ימצאו אחר כך כתובותיהם או יחזרו להם ,מכל מקום מאחר שהכתובות
בחזקת אבודות צריכים כתובות אחרות( .רמ"א)
❏ סכום הכתובה:
• ואם אינו ידוע סך הכתובות ,אם ישארו קצתן – אזלינן בתרייהו וכותבים כמותן.
• ואם לאו – דנין על פי זקני העיר ולפי המנהג ,העשיר לפי עשרו והעני לפי עניו( .רמ"א)
❏ כשנאבדה הכתובה ובא לכתוב לה כתובה אחרת  -אם הוא מודה כמה היה סך כתובה ראשונה – צריך לכתוב לה
כתובה גדולה כראשונה( .רמ"א וב"ש)
» ואף אם אין הבעל רוצה לכתוב כתובה כבראשונה ,רק מאתים שלא יהא בעילתו בעילת זנות – צריך
לכתוב לה כתובה גדולה כבראשונה( .ד"מ)
» נאבדה הכתובה וכתב לה בחדשה פחות מכראשונה  -אם תמצא אח"כ את הכתובה הראשונה:
• אם לא כתוב בשנייה דבשביל נדוניא ותוספת כותבה מחדש – לא נמחל.
• אך אם כתב בתוך הכתובה החדשה שבשביל נדוניא ותוספת כתב לה זה ,והיא ידעה מזה וקבלה –
כתובה ראשונה בטלה ,והויא כחספא בעלמא( .פת"ש)
❏ במקום שאין מגרשין רק מרצון האשה [כגון במאנס את הבתולה]– אין צריך לכתוב כתובה( .רמ"א ח"מ וב"ש)
אם כן בזמן הזה במדינות אלו ,שאין מגרשין בעל כרחה של אשה משום חרם דרבינו גרשום – היה אפשר להקל
בכתיבת הכתובה .אבל אין המנהג כן ואין לשנות( .רמ"א)

סעיף ד'
זמן כתיבת הכתובה החדשה
❏ בנאבדה – מחלוקת ראשונים
בעל העיטור בשם י"א :מעכשיו.
בעל העיטור בשם י"א אחר  :אם יודעים זמן קודם יכתבו ,ואם לאו מעכשיו( .טור וב"י)
פסק השו"ע – כי"א בטור ,ואי ידעי סהדי זמנא קמא – כתבי ההוא זמנא .ואי לא ידעי – כתבי מהשתא.
❏ במוחלת – לכו"ע אין כותבין אלא מזמן של עכשיו( .שו"ע)
הטעם :דכיון שמחלה ,הלך לה השיעבוד הראשון( .ב"י)
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סעיף ה'
מכרה כתובתה
מקור :ב"ק (פט).
• אם מכרה כתובתה לבעלה – צריך לכתוב לה כתובה אחרת.
• אבל אם מכרה כתובתה לאחר – אין צריך לכתוב לה כתובה אחרת( .שו"ע)
הטעם :שמפני זה לא תהא קלה בעיניו להוציאה ,שאם יוציאנה צריך לפרוע הכתובה ללוקח כמו שהיה
נותן לה( .טור)
» ועכ"פ אסור לכתוב הכתובה בשם הקונה ,דכל שאין הכתובה כתובה בשמה ,הוי כמשהה אשתו בלא
כתובה( .ד"מ וח"מ)

סעיף ו'
כמה שיעור הכתובה?
מקור :כתובות (י - ).חכמים תקנו לבנות ישראל ,לבתולה ק"ק ולאלמנה ק' [משמע דכתובה דרבנן].
יבמות (פט - ).תקינו לה רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה וכו' [משמע דכתובה דרבנן].
יבמות (קי - ):רשב"ג דאמר :נותן לה ממעות קפוטקיא [משמע דכתובה דאורייתא].
❏ גדר חיוב הכתובה – מחלוקת ראשונים
ר"ת :כתובה דאורייתא ,לכן צריך לתת מאתים דינר צורי.
רא"ש :כתובה דרבנן ,אך מ"מ תקנו חכמים ליתן כסף צורי מאתים דינר ,כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה.
רמב"ן :כתובה דאורייתא ,אך הסך אינם דאורייתא ,דהתורה רק אמרה שיתן מוהר ,אך לא נתנה קצבה.
ר"מ גאונים ורמב"ם :היא מדרבנן ,ומשערין אותה בכסף מדינה שהיא ששה סלעים ורביע( .טור ב"י וח"מ)
❏ נפק"מ ,מהו סכום הכתובה:
 במקום שאין מנהג – מחלוקת ראשונים
הרי"ף והרמב"ם :כתובות בתולה הם שלשים ושבעה דרהם וחצי כסף צרוף ,וכתובת אלמנה מחציתם ,שהם י"ח
דרהם וג' רביעים כסף צרוף.
דס"ל ,דכתובות בתולה אינה רק זוזי דרבנן ,שמאתים של בתולה עולין ששה סלעים ורביע.
ר"ת :מאתים של בתולה ומנה של אלמנה משערי בזוזי דאורייתא ,והוא שמונה פעמים יותר.
דס"ל דכתובה מדאורייתא ,ולכך משערים לפי כסף דאורייתא.
אגודה :משער כתובת בתולה עשרה זהובים ,ואלמנה חמשה זהובים( .ב"י ד"מ ושו"ע)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כר"מ גאונים ורמב"ם ,דשיעור כתובה מדרבנן .והשיעור לבתולה  -ק"ק .ולאלמנה  -מנה – לזו וזו משערים
בכסף מדינה( .שו"ע)
ואפילו כתב "דחזו ליכי מדאורייתא" -אין מגבים לה אלא כסף מדינה ,דיד בעל השטר על התחתונה( .ב"י)
»
אא"כ כתוב בכתובה זוזי מאתן או ק' מכסף צרוף – דשמין הכל מכסף צרוף( .ב"י)
»
רמ"א :הביא את דעת האגודה :כיש מי שמשער כתובת בתולה עשרה זהובים ואלמנה חמשה זהובים.
ואח"כ הביא דעת הר"ת :דמאתים של בתולה ומנה של אלמנה  -משערים בזוזי דאורייתא ,והוא שמונה פעמים
יותר.
 אבל במקום שיש מנהג מהו הסכום שגובין – הולכין אחר המנהג( .רמ"א)
» אם בעת הכתיבה הכתובה היה מעות קלים ,ואח"כ הוסיפו על המטבע – בסך הכתובה שאינו הלואה ולא
שייך בו איסור ריבית ,צריך לשלם מטבע שניה .אבל בסך הנדוניא שהיא חוב  -יתן מטבע הראשונה,
דחיישינן לריבית ,דלא חל עליו החיוב מיד ,והוי ככל הלואה( .ב"ש)
❏ הנוסח דחזו ליכי "מדאורייתא" – מחלוקת ראשונים
רא"ש :נהגו לכתוב בכתובה דחזו ליכי מדאורייתא.
» ואף למ"ד כתובת אשה מדרבנן ,חכמים תקנו נ' כסף מדאורייתא כמשקלם האמור בתורה משום שלא
תהא קלה בעיניו להוציאה ,ואסמכוה אקרא דכמוהר הבתולות ,משום כך נוהגים לכתוב דחזו ליכי
מדאורייתא ,שלא יטעה אדם לומר כיון דמדרבנן היא לא תגבה אלא נ' סלע מדינה( .ב"י)
הר"מ פסל כתובה שכתוב בה זוזי מאתן דחזו ליכי "מדרבנן"( .ד"מ)
»
ר"ן :כותבין דחזי ליכי ,סתמא .ונוסח דחזו ליכי מדאורייתא טעות הוא ,דמדאורייתא לא חזו לה מידי אלא
מדרבנן ,ולכך מתקנת חכמים גובה ק"ק של מדינה( .ב"י ורמ"א)
הכריע הרמ"א – דהמנהג לכתוב לבתולה :דחזי ליכי מדאורייתא ,אבל לא לאלמנה.
» ואף למ"ד כתובה דרבנן ,מ"מ ,מאחר שהמנהג לכתוב לבתולה מדאורייתא ,הכוונה היא כמ"ש הרא"ש
שיתן לה מאתיים דינר כסף צורי וכל תנאי שבממון קיים( .ח"מ)
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❏ גדר כתובת אלמנה – מחלוקת
לר"ת ור"י :כתובת אלמנה מדרבנן ,ולא תקנו מטבע דאורייתא באלמנה.
הג"מ :אלמנה תקנו לה מטבע של צורי( .ב"ש)
❏ שיעור הכתובה בנשים שונות:
• לבתולה  -ק"ק [מאתים].
• לאלמנה – מנה( .שו"ע)
• המפתה בתולה
נערה – נותן לה כתובת בתולה.
בוגרת – ככתובת אלמנה מנה ,אף שנשאה הבועל עצמו( .פת"ש)
» אם כתב למפותה מאתים כבתולה ,כגון שנשאת בכתובת בתולה ונמצאת לבסוף בעולה ,כגון שנולד מיד
אח"כ ילד – אין פסולה הכתובה.
הטעם :דכיון שהיא משודכת שלו וכבר נכתבו ביניהם התנאים בחרם וקנס כנהוג ,שלבה סמוך
ובטוח שתנשא לו ,ועל דעת כן הפקירה עצמה לגביו שהוא ישאנה ויתן לה כתובה כבתולה – ראוי
ומחויב הוא לכתוב כבתולה.
אך מ"מ אי אפשר לכוף הבועל – אם מתעקש לתת לה כאלמנה ולא כבתולה( .פת"ש)
• מי שאנס בתולה ונשאת לו – אין לה כתובה ממנו אלא מנה( .פת"ש ובאה"ט)

סעיף ז'
אם ירצה להוסיף על זה  -מוסיף
מקור :כתובות (נד - ):אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה ,אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה ,יוסיף...
פשיטא? מהו דתימא קיצותא עבדו רבנן שלא לבייש את מי שאין לו ,קמ"ל.
❏ וזה התוספות שמוסיף :יש דברים שדינו בהם בעיקר הכתובה ,ויש דברים שהוא חלוק בהם מעיקר הכתובה.
(שו"ע)

❏ כיצד כותבים התוספת  -האם צריך לפרש התוספת בפני עצמה – מחלוקת ראשונים
ר"ן :אין צריך לפרש עיקר הכתובה בפני עצמה והתוספת בפני עצמו ,אלא כולל הכל ביחד ,אם ירצה.
» דס"ל ,דמ"ש בש"ס :כהנים ומשפחות מיוחסים מוסיפים יותר וגובין ד' מאות זהובים היינו שם הוא
מנהג קבוע שגובין כך אבל אף לאחר רשאים להוסיף( .ב"ש)
מרדכי :דצריך לכתוב הכתובה כמנהג המדינה בפני עצמה ,והתוספת בפני עצמו( .ב"י)
דס"ל ,דדוקא לכהנים כוללים הכל ביחד ,אבל לאחר צריך לכתוב בלשון תוספות דוקא( .ב"ש)
»
הרמ" א הביא את ב' הדעות ,והכריע דנוהגין כמרדכי ,דצריך לכתוב הכתובה כמנהג המדינה בפני עצמה ,והתוספת
בפני עצמו.
לכו"ע  -אם יש משפחה שכולן נוהגים בתוספת – אין צריך לכתוב כל אחד בפני עצמו( .רמ"א)
»
❏ כתובה שכתב בה :ודין נדוניא דהנעלת ליה מאה דינרין והוסיף לה מן דיליה כך וכך – אין עיקר כתובה בכלל.
וצריך לשלם לה בפני עצמו ,עד שיהיה כתוב" :ויהיבנא ליכי מוהר בתוליכי כסף זוזי אלף" ,דאז העיקר כתובה
בכלל( .רמ"א)
ולדעת המרדכי מדובר במשפחה שכולם כותבין כך( .ח"מ)
»
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סעיף ח'
קנין בשעת נישואין לכתובה
מחלוקת ראשונים
בעל העיטור :אין צריך.
טור :צריך( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :הביא דעת העיטור כיש מי שאומר שאין צריך קנין בשעת הנשואין כמה שנותן לה.
רמ"א :כטור שצריך.
» מיהו בעל הדעה שהביא הרמ"א שחולק – מחלוקת
ח"מ :לא מצא מי שחולק.
ב"ח [וב"ש] :מדברי המרדכי משמע שהוא החולק( .ח"מ)
❏ המוסיף על הכתובה  -באמירה בלבד – מחלוקת
ר"ן בשם הירושלמי כתובות (פ"ה ה"א) :מספיק באמירה בעלמא ,דהן הן הדברים הנקנין באמירה.
ר"ן :אין מספיקה אמירה ,כמשמעות הבבלי (כתובות נה ).שחולק על הירושלמי( .ב"י)

סעיף ט'
הפוחת משיעור כתובה
מקור :כתובות (נו - ):עובדא דאחתיה דרמי בר פפא אירכס כתובה.
נחלקו בזה הראשונים
טור :התנה עמה בשעת נשואין – תנאי בטל ,אך אם כתבה לו אח"כ התקבלתי – מהני.
רמב"ם :תמיד ,אף כשכתבה לו התקבלתי – לא מהני.
מרדכי :תמיד ,אפילו בתנאי – מהני( .ב"י וח"מ)
פסק השו"ע – כל הפוחת משיעור הכתובה ,בעילתו בעילת זנות[ .ומשמע דס"ל כרמב"ם (ב"ש)]
לא מבעיא אם כתבה לו אח"כ :התקבלתי ממך הכתובה ,או מקצתה ,דאז אין לה לדעת קצת פוסקים.
אלא אפילו התנה בשעת קדושין שלא יהא לה כתובה ,או שפיחת לה משיעורה ,אע"פ שתנאו בטל ויש לה
כתובה משלם – אפילו הכי בעילתו בעילת זנות ,כיון שהיא סבורה שאין לה ,לא סמכה דעתה( .שו"ע)

סעיף י'
שיעור תוספת הכתובה
מקור :כתובות (יב - ).תנן ,בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ת' זוז ולא מיחו בידם חכמים.
ובגמרא (שם - ):אמר רב יהודה אמר שמואל :לא בי"ד של כהנים בלבד אמרו ,אלא אפילו משפחות המיוחסות
שבישראל אם רצו לעשות כדרך שהכהנים עושים  -עושים.
פסק השו"ע – אם יש משפחות שנוהגים לכתוב בכתובתן יותר משיעור חכמים – אין למחות בידם.
❏ ולא עוד אלא אפילו אחד מבני המשפחה ההיא שלא כתב כתובה ,לאשתו – מגבינן לה בתנאי בית דין לפי מה
שרגילין לכתוב( .שו"ע)
» לפיכך ,אשה שאבדה כתובתה ,ידקדקו בכתובות קרובותיה ,וכפי מה שנהגו לכתוב בני המשפחה כותבין
לה( .שו"ע)
ואפילו כתב לה :דחזו ליכי – אפילו הכי גביא כמנהג משפחתה( .רמ"א)
»
הטעם :דכיון דנהגו כן בכל המשפחה  -הוי לדידהו כמו תקנה .ולכך על אף שכתב כן ,ולא היתה
ראויה מן הדין ,ואף לא כתב לה בלשון תוספת – מוסיף לה כמנהג משפחתה( .ב"י ח"מ וב"ש)
ואם כתובת נשי משפחתו יתירות מכתובות נשי משפחתה – עולה עמו ואינה יורדת( .שו"ע)
»
מה שכותבים נדוניא גדולה לכבוד הכלה – הוי כעין תוספת( .ב"י)
»
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סעיף י"א
סתם סכום הכתובה – כמנהג המדינה
מקור :כתובות (סו - ):כרשב"ג דהכל כמנהג המדינה.
❏ הנושא אשה ,סתם ,כותב לפי המנהג( .שו"ע)
❏ וכן היא שפסקה להכניס ,נותנת כפי מנהג המדינה( .שו"ע)
» ומה שהאשה מכנסת לבעלה ,הן מעות הן בגדים ,ומקבלן עליו והן באחריותו נקרא "נדוניא" בכל מקום,
ואינה נגבית אלא עם הכתובה.
אבל לשאר דברים אין דינו ככתובה( .רמ"א)
בגדי הכלה – הרי הם כנכסי מילוג( .ח"מ וב"ש)
»
❏ במקום שהחתן מוסיף בנדונייתא – כמה מוסיף
יש מקומות שהחתן מוסיף לה בנדונייתא ,וכותב יותר ממה שקבל – והולכין בזה אחר המנהג( .רמ"א)
» וכשאין מנהג – מוסיף שליש מלבר.
והוספה זו הינה חוץ מלבושים ותכשיטים השייכים לגופה( .ב"ש)
» ואם בא אחד מעיר אחרת ואין רוצה להוסיף – אינו רשאי לשנות ,דכל הנושא ומשתעבד את עצמו
בסתם – דעתו ע"פ המנהג .אך במלבושים – יכול לעכב( .ב"ש)
» אין בהוספה על הנדוניא איסור ריבית ,משום שאפילו מת או מגרשה צריך לתת לה תוספת זו ,דאין זה
אגר נטר( .פת"ש)
» המתנים כשמייחדין החובות אם לא יפרע מכאן ועד יום פלוני ,הריני מוסיף על כל ליטרא ד' פשיטין
בחודש – מותר ,כי זה כתוספת על הנדוניא ,ואין כאן אגר נטר ליה.
ודווקא כשהתנה קודם שנשאת ,אבל אחר כך – לא( .ב"י)
❏ אחריות הנדוניא – מן הסתם אחריות הנדוניא עליו כנכסי צאן ברזל( .רמ"א)
אבל אם ירצה להניח לה ברשותה ושלא לקבל אחריות עליהם – הרשות בידו( .רמ"א)
»
» אחד שנתן מעות בנדוניא לבתו וייחד לו חובות ,ואמר לחתנו שכל פרעון שיבוא מהם שיקבלם בפרעון
הנדוניא ,וכתב עוד כתב אחר שהיה בו זקפו במלוה – הדין שזקפו במלוה כפרעון דמי וברשותיה קיימי
החובות ,ואפילו נפסדו ,כי כבר נפרע החוב הראשון ,אלא שעכשיו כותב שטר אחר וכמלוה אחרת דמי.
ומ"מ אם התנאי ביניהם שלא לקבל אלא מעות בעין – לא( .ב"י)
❏ דרך גביית הכתובה
כשבאה לגבות כתובתה
ואם היא אומרת שהוסיף לה יותר מן המנהג – צריכה להביא ראייה לדבריה( .רמ"א)
»
» אבל אם יש בידה שטר כתובה שאינו מקוים ,או שאחד מן העדים הוא פסול ,אע"פ שמראה התנאים
שביניהם שהוצרך להוסיף לה – מחלוקת
מה"ר איסרלן ורמ"א :אינה גובאת אלא כפי המנהג.
ב"י :מגמגם בזה( .ב"י ורמ"א)
» ואם היה קנין – מחלוקת
מהרא"י :משמע דס"ל דאם היה קנין היתה גובה בכתב התנאים.
מהרי"ו :אפילו בקנין לא מהני.
הכריע הב"ש – דאפילו אם היה קנין בתנאים לא מהני( .ח"מ וב"ש)
❏ ובכל אלו הדברים וכיוצא בהן – מנהג המדינה הוא עיקר ,ועל פיו דנין( .שו"ע)
והוא שיהיה אותו המנהג פשוט בכל המדינה( .שו"ע)
»
❏ אם רוצה לגבות בעודה עמו את תוספות מתנות הנישואין שכתב לאשתו בשעת נישואין – מחלוקת
ר"י בר ראובן :הרי היא ככתובה ,ואינה נגבית בעודה תחתיו.
ב"י :נגבית ,דכל תנאי שבממון תנאו קיים( .ב"י)
» האב שהשיא בתו ,והבעל כתב לה מתנה ,והתנה עם האב שלא תגבה אשתו המתנה בחייו רק לאחר מותו
– יכול האב להתנות בכל מה שירצה ,הואיל והוא השיאה.
אבל אם המתנה נכתבה תחלה בסתם ,ואח"כ התנה הבעל עם האב – לא מועיל ,דלאחר שנשאת אין לאב
רשות עליה( .ד"מ)
– מגבין לה מה שבכתובתה לפי מנהג המדינה( .שו"ע)

❏ אם רוצה להתנות ולפחות לאשתו מן המנהג:
• כשהתנה כן בשעה שעשה השידוכים – הרשות בידו ,ואינו כפוף למנהג המדינה( .רמ"א)
ובלבד שלא יפחות ממה שתקנו רבנן( .רמ"א)
»

• אבל אם עשו שידוכים סתם ,ושעבדו עצמן בקנסות – צריך לכתוב לפי המנהג ולא יוכל לשנות ,דכל הנושא
ומשעבד עצמו בסתם דעתו על פי המנהג( .ד"מ ורמ"א)
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❏ כיום לכתוב כל הכתובות בשווה – מחלוקת
רמ"א :יש מקומות שנוהגים לכתוב כל הכתובות בשוה .אפילו לא הכניסה לו כלום ,ואם ירצה מוסיף לה ,ואם ירצה
לפחות לה היא כותבת לו :כך וכך קבלתי על כתובתי( .טור ורמ"א)
ונוהגין האשכנזים לכתוב הכתובה ת' פרחים ,בין לא הכניסה לו כלום ,בין הכניסה לו יותר( .ב"י)
»
ב"י :מנהג בני ספרד ,שאין כותבים אלא לפי מה שמכנסת כל אחת( .ב"י ורמ"א)
נוסח הכתובה בנשים שונות:
• כשהאב קיים ומשיא בתו – כותבים :ודין הנדוניא דהנעלת ליה מבי אביה( .רמ"א)
• וכשאין האב קיים – כותבים :מבי נשא( .רמ"א)
הטעם :כדי שידעו שהיא יתומה ,דנפק"מ לענין אם מתה תוך שנה הראשונה( .ב"ש)

» אם שינה ,וכשהאב קיים כתב מבי נשא ,או כשאין קיים כתב מבי אבוה:
הרשב"ם כתב :שכשהאב קיים כותבין מבי אבוה ,ואם מת כותבין מבי נשא.
אך הר"ש משנ"ץ כתב :שאין קפידא אם כתב בשתיהן מבי נשא או מבי אבוה( .ד"מ)
והכריע ברמ"א – דאם שינה אין בזה איסור ,ואין קפידא בזה( .רמ"א ופת"ש)
• בכתובת גרושה – כותבים :מתרכתא ,כדי שידעו שהיא גרושה ואסורה לכהנים( .ב"י ורמ"א)
» ואם לא כתב הגרושה – מחלוקת
חת"ס :נהגו לכתוב מתרכתא ,ואם לא כתבו  -יכתבו אחרת.
רב השואל בשם התשב"ץ  :לא נהגו לכתוב מתרכתא ,ואין צריך לכתוב אחרת( .פת"ש)
» לכו"ע אינה פסולה – דגרושה ג"כ נקראת אלמנה ,דכל שגובה מנה יצדק שם אלמנה .אא"כ כתב
ארמלתא( .פת"ש)
אך מ"מ אם כתב אלמנה ולא גרושה – אינה פסולה לכו"ע( .פת"ש)
»
אפילו אם היא גרושה ואלמנה – כותבים מתרכתא ,להודיע שהיא אסורה לכהן( .ב"ש)
»
• מחזיר גרושתו – יכתוב מתרכתא הדרי לגבאי.
הטעם :שלא תגבה שתי כתובות שעל דעת כתובה ראשונה החזירה( .ח"מ וב"ש)
• גרושה ואח"כ נתאלמנה – יכתוב בה הגרושה  -מתרכתא מקדמא דנא( .ב"ש ופת"ש)
• בעולה – מחלוקת
ח"מ וב"ש :כותבין בעולתא ,בשביל הכוהנים.
נ"ש :אין כותבין אלא פלונית ארוסה( .פת"ש וב"ש)
• גיורת שנשאת ונתגרשה בימים קדמונים – אין קפידא ,אך ראוי לכתוב הגיורת שלא תשתכח שם גירות מעליה.
ואין צריך לכתוב גרושה ,דבכלל גיורת שאסורה לכהונה היא( .פת"ש)
» גר שנתגדל ביניכם ורוצה ליקח אשה ,אם יוכל לקרות לעצמו אי זה שם שירצה ,כגון פלוני בן פלוני
ולכתבו בכתובה – אותה כתובה אינה כתובה ,כיון שלא הוחזק בעיר באותו שם עד היום הזה ,ונמצא
משהה את אשתו בלא כתובה ,ואין לחתום עליה.
אלא כך נוהגים לכתוב בכתובות של גרים פלוני בן אברהם  -בשמו המובהק( .ב"י)
• שבויה – כותבין השבויה( .ח"מ וב"ש)
❏ בעיקר נוסח הכתובה – מחלוקת ראשונים
טור :דארכסא בכך וכך ...בא לפנינו פלוני בן פלוני.
ר' ירוחם :דהות קדמנא בכך וכך לשבת ...איך פב"פ אתא קדמנא ואמר לנא( .ב"י)
הכריע הב"י – דנוסח הר' ירוחם יותר יפה מנוסח זה שכתב הטור.
❏ כתב מגלימא דעל כתפאי:
• אם לא נהגו לכתוב כך – בדווקא נתחייב.
• אך אם כולם נהגו לכתוב כך – לאו דווקא נתחייב ,דשופרא דשטרא הוא( .ב"י)
❏ לכתוב אגב – מחלוקת
ד"מ :אין כותבין אגב בכתובה ,שא"כ לא יוכל הבעל למכור שום דבר ממטלטלין.
פרישה :כותבין אגב בכתובה ,דלא כתב כן כי אם אעיקר כתובה ,וכ"ש אתוספות כתובה( .ד"מ וב"ש)
❏ לכתוב קנין בכתובה – מחלוקת ראשונים
הגהות מיימוני :אין כותבין קנין בכתובה ,דהוי תנאי בי"ד.
רשב"א :חולק בזה( .ד"מ)
❏ בכתובה שנקרעה  -לכתוב כתובה חדשה מזמן ראשון – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אם הוא קרע הפוסל הכתובה – כותבים כתובה אחרת מעכשיו ,ולא מזמן הראשון .ואפילו אם הוא קרע
שאינו פוסל השטר – לא כותבים לה אחרת מזמן הראשון ,דהואיל והשטר עדיין כשר למה יכתבו לה אחרת.
בעל העיטור :חולק בזה( .ד"מ)
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סעיף י"ב
נשא אשה ממקום אחר על דעת שתדור עמו במקומו – הולכים אחר מנהג מקומו.
מקור :כתובות (נד - ).ההיא בת מחוזא דהות נסיבא לנהרדעא.
» ואין הבדל אם התנאי שתלך מיד אחר ז' ימי המשתה עמו ,או שתלך אחר ב' או ג' שנים – הולכים אחר
מנהג מקומו( .ח"מ)
» אין הולכים אחר מקום הנישואין ,אלא רק אחר מקום הדירה.
שאם היה תנאי ביניהם שאחר זמן מוגבל תלך למדינתו – נותן לה כתובה כפי מנהג מדינתו( .ח"מ)
» אם קבעו זמן שילכו לדור למקום אחר  -ומת קודם הזמן – מחלוקת
ח"מ :נשאר בצ"ע למעשה אם הולכים אחר אותו מקום.
ב"ש :הכריע שהולכים אחר אותו מקום שהיו עתידים לגור ,ועל מנהג אותו מקום התחייב( .ח"מ וב"ש)

סעיף י"ג
לא יחתום מי שאינו יודע לקרות
מקור :גיטין (יט - ):עדים שאין יודעין קורין לפניהם והם חותמין .אמר רשב"ג :במה דברים אמורים ,בגיטי נשים,
אבל בשחרורי עבדים ושאר שטרות – אם יודעים לקרות ולחתום חותמין .ואם לאו – אין חותמין ...הלכתא
כרשב"ג.
פסק השו"ע – במקום שאין רגילים לחתום בכתובה אלא הראויים להעיד – לא יחתום מי שאינו יודע לקרות.
» אבל יש מקומות נוהגים פסולים חותמים לכבוד ,ושני עדים חותמים בראש השיטה ,ועל פיהם מקיימים
הכתובה ,ובאותן מקומות יכולים לחתום אע"פ שאין יכול לקרות ,דלא גרע מפסולין( .ח"מ וב"ש)
❏ עם הארץ שטוען שלא הבין מה שקרא החזן בכתובה – מחלוקת ראשונים
ה"ר מאיר :שומעין לו.
הרשב"א :אין שומעין לו ,דלא שבקת חיי ,דכל עמי הארץ יאמרו כן( .ב"י)
הכריע הרמ"א – כרשב"א ,דעם הארץ שבא לגרש ,ואמר אח"כ שלא הבין מה שהיה כתוב בתנאים או בכתובתה –
אינו נאמן ,דודאי העדים לא חתמו מה שלא העידו בפניו תחלה על פה.
ומדובר שהיה כתוב יותר מתיקון חז"ל ,דאל"כ הא קיימא לן דיש לה כתובה אפילו לא כתב לה( .ב"ש)
»
❏ חתם החתן ואח"כ העדים – מחלוקת
י"א בד"מ :דפסולה הכתובה.
וי"א בד"מ :דכשרה( .ד"מ)
❏ הנהגות המשודכים
נהגו שלא ליתן אדם לבתו ממון גדול.
ומי שהוא מקפיד ומתקוטט בעבור נכסי אשתו אינו מצליח ,ואין זיווגן עולה יפה ,אלא מה שיתן לו חמיו או חמותו
יקח בעין יפה ,כי הממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר.
וראוי לכל איש דעת שלא יעגן עצמו ולא לבת זוגו מפני ממון רב ,שהממון ההוא לא יצליח מפני העיגון ומפני הרהור
עבירה ,ורבים נכשלים בעבירות כשאינם נושאים אשה במהרה ,ועליהם נאמר כל הנושא אשה לשם ממון וכו'( .ב"י)
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סעיף א'
לשון כתיבת הגט
כותבין הגט בכל כתב ובכל לשון ,בין שהוא כתב העובדי כוכבים בין שהוא כתב ישראל ,כגון פרובינצאל וכיוצא בו.
(שו"ע)

»

»

האם כתב עכו"ם חשוב ככתב – מחלוקת
ב"ש :מדכתיב בתורה "וכתב" ,ובכל זאת כתב עכו"ם הוי כתב  -ש"מ כתב עכו"ם נמי כתב הוא.
בא"ח :חלק עליו בזה( .ב"ש)
❏ נפק"מ לענין שבת דהוי מלאכה גמורה ולא שבות( .ב"ש)
אם לא נמצא מי שיודע לכתוב אשורי כתיקונו אלא כתב אשורי משובש כגון כתב הנקרא אצל ספרדים
משקי שהוא דומה לאשורי ,ויש מי שיודע לכתוב כתב פרובינצאל [רש"י] – עדיף יותר שיכתוב בכתב
פרובינצאל.
אמנם אם הוא כתב אשורי ממש ואין האותיות דומות זו לזו – אע"פ שאינו מיושר ויפה כאשורית
שכותבים בס"ת ,בכל זאת עדיף הוא יותר מכתב פרובינצאל( .פת"ש)

כשכתוב בב' לשונות
❏ אם היה מקצת הגט כתוב בלשון אחד ומקצתו בלשון אחר – אך באותו כתב – מחלוקת
הרמב"ם :פוסל.
הראב"ד – מחלוקת מהי שיטתו
לרמ"א :הראב"ד חולק ,ומכשיר.
לח"מ :אינו חולק .דהראב"ד לא הכשיר למעשה רק שכתב דרך אפשר לומר שאם חתמו העדים באחד מן
הלשונות שהחתימה מצרפן .וע"כ אין ראוי לכתוב יש מכשירין במקום שבעל הדעת הזאת לא החליט
הדבר( .ח"מ)
לכו"ע  -אפילו למאן דפוסל ,מודה דמקצתו לשון הקודש ומקצתו לשון ארמי – כשר.
הטעם :דשניהם נתנו בסיני והיו קרובים בלשון ,וכלשון אחד דמיא.
❏ המנהג עכשיו לכתוב בגט מקצת מלות לשון הקודש ורובו לשון ארמית ,ובכתב אשורי( .רמ"א)
» הטעם:
א .דשניהם נתנו בסיני והיו קרובים בלשון ,וכלשון אחד דמיא.
ב .מאחר דרוב הגט לשון ארמית ,ואין בו רק מלות לשון הקודש ,אין זה מקצתו בלשון אחר.
ג .דדוקא בתורף הצורך קאמר ,אבל מה שמוסיפין בתורף הרי את מותרת לכל אדם או שאר מלות,
אינן צריכין ואין רק כפל דברים שנוהגין לכתחלה( .רמ"א)
❏ האם הרי את מקודשת הינו תורף – מחלוקת
משמעות הרמ"א :דהא"מ אינו תורף רק הוספה היא.
ב"ש :בש"ס משמע דהא"מ תורף הוא( .ב"ש)
❏ בחתימות העדים – אין קפידא ,דכל חתימה ענין בפני עצמו.
מ"מ ,החתימה של אותו עד צריכה להיות בלשון אחד( .ב"ש)
»
❏ כשכתב ב' מיני כתבים – מחלוקת
לבוש :בשני מיני כתבים ג"כ יש קפידא.
ח"מ :בשני כתבים אין קפידא ,אף לדעת הרמב"ם( .ב"ש)
❏ בדיעבד – אין להכשיר בכתב אחר( .רמ"א)
אך במקום עיגון ושעת הדחק – יש להכשיר ,כגון שהובא ממרחקים ואין שיירות מצויות( .רמ"א)
»
וכן כשכבר ניתן הגט – ג"כ כשר ,כמו במקום עיגון .ואין להחמיר אלא כשלא ניתן עדיין( .ב"ש)
»

סעיף ב'
דקדוק כתיבת הימים בגט
בשלישי ,ברביעי ,בחמישי – מלאים יו"ד.
בשני ,בששי – חסרים( .שו"ע)
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❏ ובדיעבד – אין לפסול אם כתב החסר מלא או להיפך ,דהא אין הענין משתנה( .ח"מ)
ואפילו לא ניתן עדיין ,אלא רק נכתב( .ב"ש)
»

❏ האם גם בימי חודש כותבים "ב-שלשה" בבי"ת – מחלוקת
לבוש :גם בימי חדש כותבים בשלישי וכיוצא בזה בבי"ת.
נ"ש :חלק בזה( .ב"ש)

סעיף ג'
דקדוק כתיבת יום ראשון
יום ראשון יכתוב באחד בשבת( .שו"ע)
ואם כתב במקום באחד בשבת  -בראשון בשבת – כשר בשעת הדחק( .פת"ש)
»
❏ ויכתוב "ב-שבת" – ולא יכתוב "ל-שבת"( .ב"ש)
הטעם :כי אז יש למטעי כגון אם כותב ביום ג' יאמרו יום ב' הוא ועם שבת הוא יום ג'( .ב"ש)
בדיעבד  -אם כתב הגט ביום ד' בשבוע וכתוב בגט בד' "ל-שבת" – יש להכשיר בדיעבד( .פת"ש)
»
❏ אם כתב לחדש  -ולא נקיט לישנא דירח – יש להכשיר בדיעבד( .פת"ש)
לשון "ירח" – הינו מלשון גרש ירחים( .ב"ש)
»

סעיף ד'
נוסח כתיבת תאריך החודש
❏ נוסח "ביום" שבר"ח – מחלוקת ראשונים
טור :ביום ראש חודש יכתוב "ביום" אחד לירח פלוני( .ב"י)
הטעם משום דבתחלת ספר חגי כתיב :ביום א' לחדש( .ח"מ)
מרדכי :כותבין באחד לירח( .ב"י)
הטעם :משום דכתיב :במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני( .ח"מ)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כטור ,דביום ר"ח יכתוב "ביום" אחד לירח פלוני.
רמ"א :כמרדכי ,דכותבין באחד לירח .ומכח זה יש נמנעים לתת גט בר"ח.
אך צידד בב"ש – דבעת הצורך נותנים גט בר"ח.
» כיצד כותבו? – מחלוקת
ב"ח :כותבים ביום אחד לירח.
נ"ש :יכתוב באחד לירח( .ב"ש)
❏ לשון כתיבת יום החודש – יכתבם בלשון זכר.
כגון :בשני  -יכתוב בשני ימים .בשלשה ,בארבעה  -כולם לשון זכר בה"א לבסוף( .שו"ע)
❏ בשמנה  -אין חילוק בכתיבה אלא בקריאה( .ב"ש)

»

מהו השינוי – מחלוקת
לבוש :לזכר הנו"ן בקמ"ץ ,ולנקבה בסגו"ל.
תוי"ט :לזכר בסגו"ל ,ולנקבה בקמ"ץ( .ב"ש ופת"ש)

❏ ימים או יום – מחלוקת
רמ"א :יכתוב :ימים עד עשרה .כגון :בשני ימים ,בשלשה ימים וכו' .ומכאן ואילך יכתוב :יום אחד עשר ,יום שנים
עשר וכו'.
» בדיעבד – אם כתב :יום" במקום "ימים" ,או "ימים" במקום "יום" – לא נפסל בדיעבד אם כבר ניתן ,וכל
שכן בשעת הדחק( .רמ"א וח"מ)
ב"י :העיד שראה בגיטין שנכתבו בזמנו שעד י"ט כותבין יום ,ואח"כ כותבין ימים( .ח"מ וב"ש)
❏ וכן יכתוב  -באחד ועשרים ,בשנים ועשרים ,בשלשה ועשרים  -וכן כולם( .שו"ע)

נה
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❏ אם חסר לגמרי מלת ימים – מחלוקת
מהר"ר יושע :כשר.
מהר"ם כ"ץ :חוכך בזה ,דכיון שכתוב בגט ברביעי בשבת בשלשה לירח פלוני  -איכא למטעי שלשה שבתות לירח.
לכו"ע  -מחמשה ואילך – כשר( .פת"ש)
»
❏ דרך כתיבת יום ג' או ח' בחודש – יכתבם חסר.
ואם כתב שלשה או שמנה מלא בוי"ו – כשר( .רמ"א)

» הטעם:
א .משום דלפעמים הם כתובין כן ע"פ המסורה.
ב .ועוד דהא אין הענין משתנה( .ח"מ)
ה"ה אם כתב שיני ושישי מלא – כשר ,דמ"מ אין הענין משתנה במלא וחסר( .ח"מ)
»
❏ לא כתב ב-שני רק שני – כשר( .רמ"א)
❏ כשכתב ראשי תיבות  -כגון שהיה לו לכתוב שנים עשר וכתב י"ב – כשר( .רמ"א)
ודווקא כשכתב נקודות על אותיות י"ב – כשר( .פת"ש)
»

»
»
»
»

כשאינו שעת הדחק ולא ניתן הגט – מחלוקת
רמ"א :משמע דכשר ונותנו אפילו אינו שעת דחק ולא ניתן הגט.
לבוש :אף בזה אינו כשר אלא בשעת הדחק או אם כבר ניתן הגט( .ב"ש)
כתב ביום טו"ב לחדש – מחלוקת
ג"פ :נסתפק שאולי לא הוי קדושין.
פת"ש :גם בזה יש להכשיר ,דלפעמים רגילין לכתוב כה"ג בשטרות ואגרות שלומים.
גם במספר השנים רגילים לכתוב פסוקים הרומזים למספר השנה
כגון :שנה זאת תל"ז כותבין שנת תז"ל כטל ,ועושין ב' נקודות על תיבת תזל ,וכיוצא בו כותבין בכל שנה
ושנה ,אם אירע שנכתב בגט כיוצא בזה – כשר( .פת"ש)
לגבי תנאי מסירת הגט – מחלוקת
פת"ש :אם אמר לה ה"ז גיטך אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש – דהוי תנאה שפיר מה שאמר י"ב במקום
שנים עשר.
הר"ש הלוי :תמה על דבריו( .פת"ש)

סעיף ה'
דרך כתיבת חשבון השנים
❏ יכתוב בלשון נקבה
כגון :בשנת חמשת אלפים ואחת לבריאת עולם ,שתים ,שלש ,ארבע ,כולם בלא ה"א לבסוף.
וכן אחת עשרה ,שתים עשרה ,עד עשרים.
ומשם ואילך ,עשרים ואחת ,עשרים ושתים ,עשרים ושלש ,המנין המועט לשון נקיבה ,וכן לעולם( .שו"ע)
» בדיעבד – אם כתב לשון זכר במקום לשון נקבה ,כגון :שהיה לו לכתוב חמש וכתב חמשה – כשר ,ואפילו
לא ניתן ואינו שעת הדחק( .רמ"א וב"ש)
אם כתב אחת במקום שראוי לכתוב אחד או להפך – יש להסתפק אם ג"כ כשר( .ח"מ)
»
❏ מנין המרובה או המועט  -איזה מנין קודם – מחלוקת ראשונים
סמ"ק :בין ימים בין שנים – מנין המרובה קודם.
כלבו :בין ימים בין שנים – מנין המועט קודם.
טור :בימים  -מנין המועט קודם .אך בשנים  -מנין המרובה קודם.
ב"י :אין קפידא בדבר( .ב"י)
הכריע הרמ"א – כטור ,דיכתוב בשנים  -מנין המרובה קודם .אבל בימים  -יכתוב מנין המועט קודם .אחד ועשרים,
שנים ועשרים וכו'.
בדיעבד – אם כתב מנין המרובה קודם ,או להיפך שכתב בשנים מנין המועט קודם – כשר( .רמ"א)
»
» בשנים להיפוך מימים ,דכותב המנין המועט בלשון נקיבה ומנין מרובה בלשון זכר מעשרים ואילך כותבין
מנין מרובה קודם .ובימים  -לעולם מנין מועט קודם( .ב"ש)
» אם כתב במקום אחד עשר עשרה ואחד – מחלוקת
ב"ש ובאה"ט :צ"ע אם יש קפידא.
ג"פ :אין לחלק דלעולם אין קפידא ,דבזמן אין שום טעות פוסל כל שהזמן מוכח מתוך הגט שאינו לא
מוקדם ולא מאוחר( .ב"ש ופת"ש)
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❏ כיצד כותב  -חמישי או חמישים – מחלוקת
שו"ע :בחמישי כותב מלא יוד.
פת"ש בשם פר"ח :אין ראוי לכותבו אלא באחת .ויש אף שטועין וכותבים גם חמישים בב' יודין( .פת"ש)
❏ שמונים – יש לכתוב חסר ,דבמסורה הרוב שמונים שבמקרא חסרים( .פת"ש)

סעיף ו'
כתיבת גט בראש חודש
❏ איך כותבים – מחלוקת ראשונים
רשב"א :כך וכך ליום החודש הראשון של חודש פלוני.
רא"ש :ביום ראשון לחודש אייר שהוא יום שלושים לחודש ניסן( .ב"י)
❏ למעשה האם כותבים – מחלוקת
הר"ר פרץ :נמנע לכתוב גט באותו יום.
ב"י :חומרא יתירה היא( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כותבים ,ואם יכתוב גט ביום ראשון של חדש אייר ,יכתוב :ביום שלשים לחדש ניסן שהוא ראש חודש אייר.
וכן בכל ראשי חדשים שהם שני ימים.
» וביום שני של ר"ח – יכתוב באחד לירח פלוני ,כי חשבונו מיום השני.
רמ"א :אין ליתן גט בשום ראש חודש.
» כשר"ח הוא רק יום אחד – מחלוקת
ב"ח :כותבים ביום אחד .ובשני ימים – יכתוב בא' לחודש.
רמ"א :אין לחלק ,ותמיד אין כותבים.
» ביום השני לחודש  -לרמ"א – מחלוקת
ח"מ :נותנים.
דהטעם מחמת פלוגתת הרא"ש והרשב"א ,וביום השני אינו אלא חששא בעלמא.
ב"ש :אין ליתן.
דהטעם שמא יאמרו מוקדם הוא( .ח"מ וב"ש)
לכו"ע  -אם הוא במקום שיש חשש לעיגון – כותבים גט אף בר"ח( .רמ"א)
❏ דקדוקי הלשון כשכותב בר"ח:
• כתב להיפך – ביום ראשון לירח אייר שהוא יום שלושים – כשר( .ח"מ וב"ש)
• כתב רק ר"ח – ולא כתב יום שלושים לחודש ניסן – כשר בדיעבד( .ח"מ וב"ש)

סעיף ז'
שנה מעוברת
מקור :נדרים (סג - ):מחלוקת בסתם אדר ,לר"מ :הוא אדר שני .לר"י :הוא אדר ראשון.
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :כר' יהודה ,דסתם אדר היינו אדר הראשון.
רמב"ם – מחלוקת מהי דעתו
לב"ח :אדר שני כר"מ – וחולק הוא על הרא"ש.
לח"מ :אדר ראשון כר"י – ואין מחלוקת כלל.
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אם השנה מעוברת ,יכתוב באדר ראשון :לירח אדר ראשון .ובשני יכתוב :לירח אדר השני.
ואם כתב באדר הראשון :אדר סתם – כשר .אבל אם כתב בשני סתם – הגט פסול.
ב"ח :תמיד פסול ,דחיישינן לשיטת הרמב"ם( .ח"מ)
❏ דקדוקי כתיבת תיבת "ראשון" – יכתוב מלא וי"ו( .רמ"א)
» "ה-ראשון" או "ראשון" – מחלוקת
שו"ע :יכתוב ראשון בלי ה'.
ר"י מינץ :יכתוב "ה-ראשון" עם ה'( .ח"מ)
❏ כתבו לירח הראשון ,או לירח השני – כשר גמור הוא.
הטעם :כיון דמנין זה כתוב בתורה והכל יודעים דמניסן מנינן לחדשים( .פת"ש)
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דקדוקי כתיבת שמות החודשים
• ניסן – מלא.
• אייר – מחלוקת
שו"ע :יתן גט בחודש אייר ,ויכתוב אייר  -בשני יודי"ן.
ואם כתב ביו"ד אחד – פסול( .רמ"א)
»
ועל אף שאי אפשר לבא לידי טעות ,פסלוהו כדי שלא ילמדו מגט זה לכתוב תמיד( .פת"ש)
❏ אא"כ הוא שעת הדחק – דכשר אף כשכתב ביו"ד אחת( .רמ"א)
❏ ואין לתת ב' גיטין בשעת הדחק – דכתיבה בי' אחת עדיפה מב' גיטין( .ב"ש)
רמז לדבר – אברהם יצחק יעקב רחל( .ב"ש)
»
רמ"א :יש נמנעין ליתן גט באייר.
» אך במקום הדחק נותנין וכותבין בב' יודי"ן.
מהרי"ל :יתן ב' גיטין( .ד"מ וב"ש)
» לכו"ע  -אם עבר כמה ימים ויצא עליה שם מגורשת – חיישינן ללעג בי"ד ולא צריך גט נוסף – ויש להכשיר
בדיעבד( .ח"מ)
• סיון – מלא יו"ד.
• תמוז – מלא וי"ו.
• אב – אם נכתב בגט לירח מנחם במקום לירח אב – כשר בדיעבד ,כיון דהדבר מפורסם וידוע דחודש אב קוראים
לו חודש מנחם( .פת"ש)
• אלול – מלא וי"ו.
• תשרי – בחד יו"ד.
• מרחשון – חד וי"ו.
אם כתב במקום מרחשון  -חשון – כשר בדיעבד( .פת"ש)
»
תיבת מרחשון – יכתוב כתיבה אחת( .ב"ש)
»
ואם פסק שם מרחשון  -מר תיבה אחת ,וחשון תיבה אחרת – צ"ע אם יש להכשיר( .פת"ש)
וכן אם כתבו מרחשון בשני שיטין – יש להסתפק אם יהיה כשר( .פת"ש)
• כסלו – חסר יו"ד ,כפי שכתוב בקרא( .רמ"א וב"ש)
בדיעבד אם כתבו מלא – כשר ,דכך כתוב הוא בתרגום( .ח"מ וב"ש)
»
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חושן משפט
סימן לג
סעיף א'
כל הפסולים לדון פסולים להעיד
מקור :נדה (מט - ):כל הכשר לדון כשר להעיד ויש שהוא כשר להעיד ואינו כשר לדון.
❏ חוץ מאוהב ושונא – שכשרים להעיד( .שו"ע)
מקור :סנהדרין (כז - ):מחלוקת רבי יהודה ורבנן ,והלכה כרבנן דפסלי לדון ומכשרי להעיד.
הטעם :דבעדות המעשה לא חשדינן ליה שישנה בשביל אהבתו או שנאתו .משא"כ דין שתולה בסברא
והמחשבה נשתנה מחמת אהבתו או שנאתו אפילו בלא כוונת רשע( .סמ"ע)
» בשונא גמור – מחלוקת
רשד"ם :פסול להעיד.
מהרי"ט :כשר להעיד ,דאין לך שונא גדול מן הנרצח שכשר להעיד( .פת"ש)
» משרתי הבית – מחלוקת
כנה"ג :כשרים להעיד.
רדב"ז :פסולים ,דנוגעים בעדות.
פת"ש :תלוי לפי ראות עיני האדם( .פת"ש)
❏ כשמקבל עליו עדות הפסולים
מקור :סנהדרין (כד - ).אמר לו :נאמן עלי אבא ,נאמן עלי אביך ,נאמנים עלי שלשה רועי בקר – מחלוקת ,רבי מאיר
אומר :יכול לחזור בו .וחכמים אומרים :אינו יכול לחזור בו ...הלכתא כחכמים.
להלכה:
הכריע הב"י – כחכמים ,דלגבי עדות הוי גמר דין כל שנתקבל עדותן בבית דין.
ולכך ,ראוי לדון על פי עדות הישמעאלים אם קבלם עליו ,כיון שנתקבל עדותן בבית דין.
וכן אם קבל עליו שני עדים שהם נוגעים בעדות והעידו בבית דין  -אינו יכול לחזור בו( .ב"י)

סעיף ב'
אלו הן פסולי קורבה
ראשון בראשון ,שני בראשון ,שני בשני.
מקור :ב"ב (קכח ).סנהדרין (כח).
❏ שלישי בראשון
מקור :ב"ב (קכח - ).מחלוקת אמוראים ,שלח ר' אבא לרב יוסף בר חמא :הלכה שלישי בשני כשר .רבא אמר :אפילו
בראשון (כשר) .מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ,ולית הלכתא כמר בר רב אשי.
ירושלמי סנהדרין (פ"ז ה"ו)  -משה מהו שיעיד באשת פנחס? אמר רבי יוחנן :מותר לכתחלה[ .ומשמע דלפנחס פסול,
והיינו שלישי בראשון].
נחלקו בזה הראשונים
רשב"ם :בני בנים עד אלף דורות לא יעידו לאבותיהם ,דבן ירך אביו הוא.
רי"ף ורמב"ם :שלישי בראשון דכשר ,דפסק כרבא[ .וס"ל דהבבלי חולק על הירושלמי].
ר"ת [והר"מ מקוצי] :פסול מדאורייתא ,דפסק כר' אבא ,ורבא בא להוסיף שאף בראשון כשר[ .וראיה מהירושלמי
דלפנחס עצמו שהינו שלישי בראשון – פסול].
מרדכי :פסול רק מדרבנן( .ב"י ושו"ע)
» כשקיבלה קידושין מאחר – מחלוקת ראשונים
בה"ג :צריכה גט מספק ,דמעלה רביעית פסול רק מדרבנן.
בעל העיטור :לא תפסו בה הקידושין ,ואינה צריכה גט ,דכל שמקדש אדעתא דרבנן מקדש ,ואפקעוה רבנן
לקידושי מיניה( .ב"י)
להלכה:
בב"י הכריע כרי"ף ורמב"ם דשלישי בראשון דכשר.
ובשו"ע הביא את דעת הרמב"ם בסתמא ,ודעת הר"ת כי"א.
ואילו הרמ"א הכריע כר"ת דפסול.
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❏ אחים – פסולים זה לזה.
מקור :סנהדרין (כז - ):כתיב" :לא יומתו אבות על בנים" ,מה ת"ל? אם ללמד שלא יומתו אבות בעון בנים ובנים
בעון אבות ,הרי כבר נאמר "איש בחטאו יומתו" ,אלא לא יומתו אבות בעדות בנים ,ובנים לא יומתו בעדות אבות...
אשכחן אבות לבנים ובנים לאבות וכ''ש אבות להדדי ,בנים לבנים מנלן? א''כ ליכתוב קרא לא יומתו אבות על בן,
מאי "בנים"? דאפילו בנים להדדי .אשכחן בנים להדדי ,בנים לעלמא מנלן? ...א''כ ליכתוב קרא ובן על אבות ,אי נמי
הם על אבות ,מאי "ובנים"? אפילו בנים לעלמא .אשכחן קרובי האב ,קרובי האם מנלן? אמר קרא" :אבות אבות"
תרי זימני  -אם אינו ענין לקרובי האב תניהו ענין לקרובי האם .אשכחן לחובה ,לזכות מנא לן? אמר קרא" :יומתו
יומתו" תרי זימני  -אם אינו ענין לחובה תנהו ענין לזכות .אשכחן בדיני נפשות ,בדיני ממונות מנלן? אמר קרא:
"משפט אחד יהיה לכם" -משפט השוה לכם.
❏ קרובי האם
מקור :סנהדרין (כח - ).דרשינן ליה מיתורא דקראי.
כתב הרמב"ם ,וז"ל :קרובי אם פסולים מדרבנן.
ונחלקו בזה הפוסקים בפי' דברי הרמב"ם
לכסף משנה :כל הנלמדים בי"ג מידות דבר תורה ממש הוא ,וקרובי האם כקרובי האב.
הרב המגיד :קרובי האם פסולים רק מדרבנן .שכל הנלמד מן המדרש בי"ג מידות הרי דינו כדברי סופרים.
הכריע הש"ך – ככסף משנה ,דפסולים מדאורייתא.
אך משמעות הרמ"א – דס"ל כרב המגיד( .ש"ך)
הטעם לרב המגיד – דבפסוק נאמר במפורש "אבות" תרי זימני( .סמ"ע)
»

סעיף ג'-ד'
בעל כאשתו
מקור :סנהדרין (כח - ):רב איקלע למזבן גוילייא ובעו מיניה :מהו שיעיד אדם באשת חורגו? בסורא אמרי :בעל
כאשתו .בפומבדיתא אמרי :אשה כבעלה [ולא פליגי].
ירושלמי סנהדרין (פ"ג ה"ו)  -משה מהו שיעיד באשת פנחס? אמר ר' יוחנן :מותר לכתחילה.
 שלישי בראשון בבעל כאשתו – לכו"ע כשר [כשיש לה נכסים שאין לבעלה רשות בהם].
הטעם :מפני שהוא מופלג בדרא( .שו"ע)
אא"כ יש בממון הנידון הנאה גם לבעלה – פסול( .רמ"א)
»
 שני בשני (כגון הנשואין שתי בנות אחין) – מחלוקת ראשונים
רא"ש ורמב"ם [ורי"ף בשיטת הב"י] :כשרים להעיד.
רי"ף בשיטת הטור :פסל( .טור וב"י)
פסק השו"ע – דכשרים.
הטעם :דתרי בעל כאשתו לא אמרינן( .שו"ע)
אך לא יחתמו יחד על שטר לכתחילה ,דחיישינן לבי"ד טועין( .רמ"א וסמ"ע)
»
וכן לא ידונו יחד או ידונו זה לזה( .ש"ך)
»
 ראשון בראשון (כגון אם ובת) – פסולים.
הטעם :דבזה כן אמרינן תרי בעל כאשתו( .שו"ע)
 ראשון בשני (כגון בעל בת אחות אשתו) – מחלוקת ראשונים
רי"ף ורמב"ם :פסול ,דאמרינן תרי בעל.
רא"ש וטור :כשר ,דלא אמרינן תרי בעל( .ב"י ושו"ע)
להלכה – השו"ע הביא את דעת הרי"ף ורמב"ם בסתמא ,ואת דעת הרא"ש כי"א.
אך הרמ"א הכריע כרא"ש דכשר.
❏ הפסול לאישה  -לגבי הבעל – מחלוקת ראשונים
ריב"ן :דווקא הקרוב לבעל פסול לאשה ,אבל הפסול לאשה כשר לבעל.
הטעם :דבכל מקום אמרינן מה שקנתה אישה קנה בעלה .אבל מה שקנה בעל לא קנתה אשתו .ועוד
דנפיק מקרא דאשה כבעלה אבל לא מפיק דבעל כאשה.
» דס"ל ,דפליגי סורא ופומבדיתא ,וקי"ל כלישנא דאמר אשה כבעלה.
ב"י ופוסקים :אין הבדל( .ב"י)
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סעיף ה'
קרובי בעל קרובתך – מותר להעיד להם( .שו"ע)
ולכך ,כל איש שאין אתה מעיד לו מפני שהוא בעל קרובתך – הרי אתה מעיד לשאר קרוביו ,כגון בנו ואחיו[ .והיינו,
קרוב שיש לו מאישה אחרת]( .שו"ע וסמ"ע)
וכן כל אשה שאין אתה מעיד לה מפני שהיא אשת קרובך – הרי אתה מעיד לשאר קרוביה( .שו"ע)

סעיף ו'
מחותנים – אבי חתן ואבי כלה
מקור :סנהדרין (כח - ):מימרא דרב חסדא.
 לעדות – מותרים זה לזה( .שו"ע)
 לדון – מחלוקת
משמעות השו"ע :דכשר.
עיטור :ואע"ג שכשרים לעדות ,אסורין לדון ,דהוו כאוהב ושונא.
ואפילו הוא דיין קבוע יכול לומר אינו מקובל לי( .רמ"א)
»
הכריע הרמ"א – דמ"מ בדיעבד דינו דין.
ומ"מ כשרים להצטרף יחד עם שלישי לדון אחרים( .סמ"ע)
»

סעיף ז'
אחי האח מן האם – מעידים זה לזה( .שו"ע)
מקור :סנהדרין (כח - ):מחלוקת ,רב חסדא :מעידים .ויש חולקים.
הטעם :שהרי אין ביניהם קורבה כלל( .שו"ע)

סעיף ח'
איש עם אשתו
נחשבים ראשון בראשון ,אך אינם כגוף אחד( .שו"ע וסמ"ע)
ולפיכך ,אינו מעיד לא לבנה ,ולא לאשת בנה ,ולא לבתה ,ולא לבעל בתה ,ולא לאביה ,ולא לאמה ,ולא לבעל אמה,
ולא לאשת אביה( .שו"ע)
» והיינו דווקא לשיטת הרמב"ם והרי"ף דאמרינן תרי בעל כאשתו ,אך לדעת הרא"ש והתוס' דלא אמרינן
תרי בעל כאשתו אלא בראשון בראשון דווקא ,יכול להעיד באשת בנה ולבעל בתה וכו'( .ב"י)
אבל לבן בנה או לבן בתה הוא כשר  ,משום דהווין עמו שלישי בראשון( .סמ"ע)

סעיף ט'
ארוס
מקור :סנהדרין (כח - ):מימרא דרבה בר בר חנה ...דלא שנא לחובתה לא שנא לזכותה אינו מעיד.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :פסול להעיד לארוסתו לכתחילה .אך בדיעבד אין פוסלין עדותו.
רא"ש :אף לכתחילה מותר להעיד( .סמ"ע)
פסק השו"ע – כרמב"ם ,דהארוס פסול להעיד לארוסתו [שקדשה] ,אבל אם העיד לקרוביה – בדיעבד אין פוסלין
אותה עדות.
» לכו"ע – בשידוכין – מותר.
אא"כ רוצה להעיד שתזכה בממון – דאפשר שנוגע בדבר( .רמ"א)
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סעיף י'
גדר פסול קרובים
מקור :ב"ב (קנט).
זה שפסלה תורה עדות הקרובים ,לא מפני שהם בחזקת אוהבים זה את זה ,שהרי פסולין להעיד לו בין לזכותו בין
לחובתו ,ואפילו משה ואהרן אינם כשרים להעיד זה לזה – אלא גזירת הכתוב הוא( .שו"ע)

סעיף י"א
גרים
מקור :יבמות (כב - ).מחלוקת אמוראים ,אמר רב נחמן :גרים הואיל ואתו לידן ,נימא בהו מילתא :אחים מן האם
לא יעידו ,ואם העידו עדותן עדות .אחים מן האב מעידין לכתחלה .אמימר אמר :אפילו אחים מן האם נמי מעידין
לכתחלה .ומאי שנא מערוה דאמר התם יוציא? ערוה לכל מסורה ,עדות לבית דין מסורה ,וגר שנתגייר כקטן שנולד
דמי.
פסק השו"ע – כאמימר ,הגרים אין להם קורבה .ואפילו שני אחים תאומים שנתגיירו מעידים זה לזה לכתחילה.
הטעם :דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי( .שו"ע)
❏ כשהורתן שלא בקדושה ונתגיירה כשהיתה מעוברת ,שלידתן בקדושה – מחלוקת
ב"י :נסתפק בזה .דאפשר דעדות לבי"ד מסורה כל שאין הורת שניהם ולידתם בקדושה כשרים הם ,וצ"ע.
ד"מ וש"ך :צריך שיהיה גם לידתן שלא בקדושה ,ולכך כשלידתן בקדושה פסולים.
ולש"ך ,פסולים בלא"ה מדאורייתא( .ב"י ד"מ סמ"ע וש"ך)
»
❏ גר שנולד בגיותה ,עם ישראל אחיו שהורתו ולידתו בקדושה – מותר להעיד( .סמ"ע)

סעיף י"ב
בעל קרובתך שנתרחק
מקור :סנהדרין (כז:כח - ):מחלוקת תנאים ,לת"ק :היה קרוב ונתרחק – כשר .רבי יהודה אומר :אפילו מתה בתו
ויש לו בנים ממנה  -הרי זה קרוב ...אמר רבא אמר רב נחמן :אין הלכה כרבי יהודה.
פסק השו"ע – כת"ק ,כל מי שאין אתה מעיד לו מפני שהוא בעל קרובתך ,אם מתה אשתו ,אע"פ שהניחה לו בנים –
הרי זה נתרחק ,וכשר.
כשר בין מחמת מיתה ,בין מחמת גירושין( .ש"ך)
»
» בגדר הבנים שנשאר ממנה – מחלוקת
רשב"ם :דווקא שאין לו בנים הימנה.
רע"א :אפילו יש לו בנים הימנה( .פת"ש)
❏ ראה כשהיה קרוב – פסול( .סמ"ע)
❏ אם נפסק הדין כשהיה קרוב – לא יוכל לחזור ולתבעו אח"כ בעדות זה שנתרחק ,דהואיל ונפסק הדין ,נפסק.
(רמ"א)

וכגון ,כשהעד העיד מתחילה בבי"ד כשהיה קרוב ,ולא ידעו מקורבתו ונפסל – לא יוכל אח"כ לתובעו עוד
בעד זה אחר שנתרחק( .ש"ך)
הטעם :שבודאי יאמר כדבריו הראשונים שלא יהא כשקרן ,דעביד איניש לאחזוקי דיבוריה ,ואין נאמנים
דנחשבים כנוגעים בעדותן כיון שכבר העידו( .ש"ך ופת"ש)
❏ כשהעיד כשהיה קרוב ולא נפסק הדין ומעיד שוב – כשר אח"כ להעיד( .פת"ש)

סעיף י"ג
היה יודע לו עדות ונעשה קרובו
מקור :ב"ב (קכח - ).זה הכלל כל שתחלתו וסופו בכשרות – כשר.
שבועות (לא - ):היו שתי כיתי עדים כפרה ראשונה ,ואחר כך כפרה שניה – שתיהן חייבות.
ובגמ' (לג - ).מוקי לה כגון שהיתה שניה בשעת כפירת ראשונה קרובים בנשותיהם ונשותיהם גוססות.
 כשהיה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ,ונעשה חתנו – פסול לו.
הטעם :דכתיב "והוא עד או ראה או ידע וכו' אם לא יגיד – שיהא ראוי להעיד בשעת ראייה ובשעת הגדה.
(סמ"ע)

 וכן אם ידע העדות כשהיה חתנו ,ומתה בתו – פסול.
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 אבל אם ידע העדות בשעה שלא היה חתנו ,ונעשה חתנו ,ומתה בתו – כשר.
הטעם :מאחר שתחלתו וסופו בכשרות ,אף על פי שנפסל בנתיים ,כשר( .שו"ע)

❏ ה"ה מי שגירש את אשתו – אינו נאמן אלא רק בעדות שראה לה קודם שנשאת .אבל בעדות שראה לה אחר
שנשאת – אינו נאמן ,דבעינן תחילתו וסופו בכשרות( .ש"ך)
❏ עד החתום בשטר שנעשה עתה קרוב – מחלוקת ראשונים
ר"מ :השטר פסול ,כיון שיש לחשוש שמא לאחר שנעשה קרובו כתב וזייף והקדים הזמן.
ב"י :כשר ,דאין לחשוש שמא זייף ,דאחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן  ,ופיסול הקרובים גזירת מלך הוא ,וא"כ
כיון שעדים מעידים על כתב ידו ,הוי ליה כאלו העיד קודם שנעשה חתנו וכשר( .ב"י)

סעיף י"ד
שכיב מרע – שהעיד וציוה בפני קרובים
מחלוקת ראשונים
רא"ש :פסול ,דקרובים הם לו בשעה שנמסר להם העדות.
ב"י בשם גאון :הכשיר( .טור וב"י)
הטעם :הואיל שבצוואה לא היה תועלת לשכיב מרע כי אם לבניו והם רחוקים עמו אף בשעה שנמסר להן
העדות( .סמ"ע)
השו"ע את ב' הדעות ,את דעת הרא"ש בסתמא ,ואת דעת הגאון כיש מי שמכשיר.
❏ שטר צוואה החתומים עליו עדים קרובים ,וכתוב בו שהשכ"מ קיבלם עליו – כגון :שטר צואה במתנת בריא
מהיום ולאחר מיתה ובקנין ,שהיו חתומים עליו עדים פסולים ,אחד מחמת קורבה ואחד מחמת נגיעה ,אך לשון
השטר" :ואמר לנו הוו עלי עדים כשרים ונאמנים וקנו ממני" כו' ,ובסוף השטר סיים ,וכל המערער על שטר זה יהיו
דבריו בטלים כו' ,ואח"כ חתם בחתימת יד עצמו והעדים הפסולים אחריו – מחלוקת
הרב השואל :הכשיר ,כיון שקיבל על עצמו העדים הפסולים.
חת"ס :אין מקום לקיים השטר ,ואין להוציא מיורשי דאורייתא ע"פ שטר זה.
» אך אם היו חתימות עדים הפסולים מחמת קורבה קודמים לחתימת השכיב מרע ,והיו קרובים לו
ורחוקים מבניו – לכו"ע כשר שטר זה ,כיון שבשעה שנמסר להם העדות קיבלם עליו ככשרים ,וצ"ע.
(פת"ש)

❏ שטר צוואה שאחד מהעדים החתומים בו הוא קרוב – הוא בטל.
» אבל אם העד שאינו קרוב זוכר לעדותו – יבא לפני בית דין ויעיד ,והעד האחר ששמע הצוואה מבחוץ
מצטרף עמו להעיד ,אף על פי שלא יחדוהו להעיד( .ב"י סוף הסי')

סעיף ט"ו
תחילתו וסופו בכשרות
❏ בפסול ממון
מקור :ב"ב (מג - ).וליסלקו בי תרי מינייהו ולידיינו?...
נחלקו בזה הראשונים
רא"ש :כשר ,ולא בעינן תחילתו וסופו.
» הטעם:
א .משום שבידו לסלק עצמו מהנאתו כל שעה.
ב .דאינו פסול לכל אדם ,ולא דמי לקרובים.
דמתחילה היה בעל דבר ולא עד ,ובשעה שמסלק עצמו נעשה הוא עד כשר( .ש"ך ופת"ש)
ג.
ר"א ן' חיים :הוי ספיקא דדינא.
ר' ברוך :פסול ,דבעינן תחילתו וסופו גם לענין פסול ממון( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרא"ש ,דבפיסול ממון לא בעינן תחלתו וסופו בכשרות ,שאם היה נוגע בדבר בשעת ראיית העדות מפני שהיה
לו הנאה בדבר ,יכול להסתלק בענין שלא יהיה לו הנאה בדבר ,ויעיד.
ש"ך :מצי למימר קים לי( .שו"ע ש"ך ופת"ש)
❏ בפסול קורבה – צריך תחילתו וסופו ,ולית דינא ודיינא.
❏ בפסול עבירה – אין צריך תחילתו וסופו בכשרות( .פת"ש)
ולא אמרו אלא בפסול עבירה שאינו חמס( .פת"ש)
»

סג
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סעיף ט"ז
עדים הקרובים לערב
מקור :מכות (ז - ).אילעא וטוביה קריביה דערבא הוו ,סבר רב פפא למימר גבי לוה ומלוה רחיקי הוו .אמר ליה רב
הונא בריה דרב יהושע :אי ליתיה ללוה לאו בתר ערבא אזיל.
ירושלמי גיטין (פ"א ה"א)  -כתב נכסיו לשני בני אדם והעדים כשרים לזה ופסולין לזה.
פסק השו"ע – דעדים הקרובים לערב  -פסולים ללוה.
» בין לטובתו בין לרעתו – לא שנא אם הלוה בא ליפטר בטענות כפירה והם מעידים עליו שלוה ,או אם טוען
שפרע והם מעידים עליו שהודה שלא פרע( .שו"ע)
ה"ה ,אם מודה שעדים קרובים היו עדים – דפסול( .פת"ש)
»
❏ קרובי נרצח – יכולין להעיד על הרוצח( .רמ"א)
הטעם :דכיון שכבר מת מה נפק"מ לקרוביו של נרצח במיתתו של הרוצח( .סמ"ע)

»
»
»

אפילו הנרצח עצמו כל זמן שהוא חי ואינו טריפה – יכול להעיד ,שהרי האמינו לומר פלוני רבעני
ט( .):סמ"ע)
אך אם נשאר המוכה חי – אין מקבלין עדותו לענוש המכה על פיו( .סמ"ע)
וכן קרובי המוכה – יכולין להעיד על המכה לגרשו מבה"כ ,או שאר עונש דומה לזה( .רמ"א)
הטעם :שאין תועלת למוכה בעדותו( .רמ"א)
האם טריפה כשר להעיד – מחלוקת
ב"י :אין יכול להעיד מצד פסול בגופו ,דבעינן עדות שאתה יכול להזימה.
» ודווקא בדיני נפשות ולא בדיני ממונות.
ש"ך :כשר ויכול להעיד ,דאין צריך עדות שיכול להזימה אפילו בדיני נפשות( .ש"ך)

(סנהדרין

סעיף י"ז
עדים קרובים
מקור :ירושלמי סנהדרין (פ"ג ה"ט)
❏ עדים שקרובים זה לזה – פסולים( .שו"ע)
❏ עדים שקרובים לדיינים – מחלוקת ראשונים
רשב"א :פסול ,ואפילו בדיעבד אם קבלו העד לא עשו כלום ,משום דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה.
ר"י ונ"י :מכשירים ,דלא בעינן העדות ממון עדות שאי אתה יכול להזימה.
רא"ש :בדיעבד אין לפסול שטר שהעדים קרובים לדיינים( .ב"י ד"מ וסמ"ע)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :פסולים.
הטעם :דבעינן עדות שאתה יכול להזימה ,והדיינים לא יקבלו הזמה על קרוביהם( .סמ"ע)
ב"ח וריא"ז :לענין מעשה צ"ע אם יש לפסול דיעבד( .ש"ך)
❏ שטר שחתום בו קרוב או פסול – אם העדים הכשרים החתומים בו קיימים וזוכרים העדות ,אפילו על ידי ראיית
אותו שטר – יכולים להעיד על פה ובית דין יכתבו עדותם וחשוב כשטר( .ב"י סוף הסי')

סעיף י"ח
אם הקהל מינו עדים ,ותקנו שלא ישוה שום עדות זולתם – כשרים להעיד אפילו לקרוביהם ,כיון שקבלום
עליהם( .שו"ע)
❏ אבל אם מינו סתם עדים בעיר – אין כונתם שיעידו לפסולים.
❏ וכן דיינים הממונים בעיר ,לא ידונו לקרוביהם( .רמ"א)
» ואפילו אם כבר התחיל לדונו טרם שנעשה החיתון ,וקודם נהיה קרוב רק בגזר הדין ,אף שבתחילת הדין
היה כשר – פסול( .פת"ש)

סד
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סימן לד
סעיף א'
רשע פסול לעדות
מקור :סנהדרין (כז ).ב"ק (עב - ):עד זומם רשע הוא ,והתורה אמרה "אל תשת ידך עם רשע" -אל תשת רשע עד.
❏ ואפילו עד כשר ,שיודע בחבירו שהוא רשע ,ואין הדיינים מכירים רשעו – אסור לו להעיד עמו ,אע"פ שהוא
עדות אמת.
מקור :שבועות (ל - ):מנין לעד שיודע בחבירו שהוא גזלן ,שלא יצטרף עמו ,ת"ל "מדבר שקר תרחק".
הטעם :מפני שזה הרשע הוא כאלו אינו שפסול לעדות ,ונמצא שע"פ הכשר לבדו נגמר הדין ,ויהיה זה
הכשר עד חמס שהוא גורם שהדיינים יפסקו ע"פ עד אחד( .סמ"ע)
» כיצד מדובר?
א .מדובר שאין העדות מועיל רק כשהם שניים  ,אע"פ שהענין הוא אמת ,כגון עידי קידושין ,שהמקדש
בעד אחד אין חוששין לקדושיו( .ש"ך)
ב .מדובר כפשוטו ,שעד כשר יודע שחבירו רשע .אלא שפסול אע"פ שיודע שהענין אמת ,כיון דקי"ל
דשלושה עדים שהעידו ונמצא אחד מהן קרוב או פסול גזירת הכתוב הוא דבטלה כל העדות( .ש"ך)
ג .מדובר כפשוטו ,ופסול בכל זאת ,כיון דדמי לדין עד אחד היודע עדות לעכו"ם נגד ישראל שאינו
רשאי להעיד בדיניהם במקום שמוציאין ע"פ עד אחד אע"פ שיודע שהוא אמת( .פת"ש ובאה"ט)
» נתכוונו בשעת ראייה להעיד הוא והפסול יחד – מחלוקת
י"א בפת"ש :דבטל עדות הכשר.
וי"א בפת"ש :שאינו בטל( .פת"ש)
❏ וכן עד כשר שהוא יודע בעדות לחבירו ,וידע שהעד השני שעמו עד שקר – שאסור לו להעיד( .שו"ע)
❏ בפסול דרבנן  -כשעבר עבירה דרבנן – יכול לבא ולהעיד עמו( .פת"ש)
הטעם :כיון דעבר עבירה דרבנן צריך הכרזה ,וקודם שהכריזו עליו עדותו כשרה( .פת"ש)
» עבר עבירה דאורייתא שאין בה מלקות ,דפסול רק מדרבנן – מחלוקת
פת"ש :כשר להעיד עמו ,דאינו פסול אלא מדרבנן.
תומים :חולק על זה( .פת"ש)
❏ עד שרק הוא יודע בעצמו שפסול:
• בפסול משום קורבה – אסור להעיד.
• בפסול משום עבירה – מותר להעיד ,דאין אדם נפסל ע"פ עצמו.
• בפסול משום נגיעה – מחלוקת
חו"י :מותר ,דהוא יודע בעצמו שהאמת עמו.
נתיבות המשפט :לא יעיד( .פת"ש)

סעיף ב'
איזהו רשע? – כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות.
הטעם :מפני שהתורה קראה לאלו "רשעים" ,דכתיב :והיה אם בן הכות הרשע( .סמ"ע)
» ואצ"ל אם חייבים עליה מיתת בי"ד.
ואין הבדל אם עבר לתיאבון ,או אם עבר להכעיס( .שו"ע)
»
מקור :סנהדרין (כז - ).משומד אוכל נבילות לתיאבון דברי הכל פסול .להכעיס – מחלוקת ,אביי אמר:
פסול דהוה ליה רשע ,ורחמנא אמר אל תשת רשע עד .ורבא אמר :כשר ,רשע דחמס בעינן ...והלכתא
כאביי ,וזו אחד מיע"ל קג"ם דהלכתא כוותיה.
❏ הרג בשגגה – כשר לכל עדות ,אפילו לא עשה תשובה[ .ואינו דומה לחזן דשם צריך שיהא פרקו נאה]( .פת"ש)
❏ עבר עבירה שאין בה מלקות – פסול מדרבנן ,וצריך הכרזה( .רמ"א)

»

בלאו שאין בו מעשה – מחלוקת
תומים :לא נפסל מן התורה.
בר"י :פסול מדאורייתא( .פת"ש)

סה
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בעשה שאינו דוחה לא תעשה ועשה  -ועבר על העשה – מחלוקת
תוס' :פסול רק מדרבנן ,דפטור ממלקות.
מל"מ :פסול מדאורייתא ,דחייב מלקות.
פת"ש :כשר לעדות אף מדרבנן ,משום דסובר מצוה קעביד( .פת"ש)
ביטל מצות עשה – לא נפסל עד שיעבור בקום ועשה ,או שהוא פורק עול לגמרי( .פת"ש)
עבירה דאורייתא שאין ידועה [דלא משמע להו לאינשי ולא מחזקי להו לרשיעי] – מחלוקת
מהרי"ט :הכל יודעין שזו עבירה היא ,ואין לך הכרזה גדולה מזו.
ריטב"א :צריך הכרזה אף בפסול דאורייתא שאינו ידוע( .פת"ש)

סעיף ג'
היתה עבירה שעבר מדרבנן – פסול מדרבנן.
מקור :סנהדרין (כז ).ר"ה (כב).
נחלקו בזה הראשונים
מרדכי :פסולי דרבנן צריכים הכרזה ,ופסולים לעדות תמיד.
ספר העיטור :אינו פסול לעדות אפילו מדרבנן ,אא"כ הוי חימוד ממון( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כמרדכי ,דתמיד פסולים.
רמ"א :כעיטור ,דאינו פסול לעדות אא"כ עבר משום חימוד ממון.
❏ בגדר פסול דרבנן – דווקא שחייב מכת מרדות .אך בלאו הכי – לא( .פת"ש)
משיא עצה למכור – אינו רשע (אלא רשע ערום)( .פת"ש)
»
העובר על דברי חכמים בשב ואל תעשה – אינו פסול לעדות( .פת"ש)
»
עבר על איסורי עריות
מקור :סנהדרין (כו - ):אמר רב נחמן :החשוד על העריות  -כשר לעדות .אמר רב ששת :ארבעין בכתפיה וכשר.
נחלקו הראשונים מהו "חשוד על העריות"
ר"ת :שבא על הערוה .אך חשוד בלבד אפילו בקלא דלא פסיק כשר לעדות ,חוץ מלעדות אשה.
רא"ש :החשוד על העריות הוא הרגיל וגס בעריות ומתייחד עמהם וסני שומעניה( .ב"י סעי' כה)
❏ האם להלכה כשר לעדות – מחלוקת ראשונים
רי"ף ורמב"ם :הלכה כרב ששת ,דהלכתא כוותיה באיסורי ,כל הנפסל בעבירה פסול בהכל ,ואין חילוק בין חשוד על
העריות לשאר פסולין.
רא"ש :הלכה כרב נחמן ,דלא נחלק רב ששת עליו בהדיא אלא כמתמיה על דבריו ארבעין בכתפיה וכשר( .ב"י סעי' כה)
❏ לאיזו עדות נפסל
מקור :סנהדרין (כו - ):אמר רבא :ומודה רב נחמן לעדות אשה שפסול .אמר רבינא ואיתימא רב פפא :לא אמרן
אלא לאפוקה ,אבל לעיולה לית לן בה .פשיטא?! מהו דתימא הא עדיפא ליה ,דכתיב :מים גנובים ימתקו ,קמ"ל
דבכמה דקיימא הכי שכיחא ליה.
נחלקו בזה הראשונים
רש"י :גרס בגמ' דפסול דווקא להוציאה מבעלה .אבל לקדשה לבעלה אין בזה איסור.
רי"ף ורא"ש :גורסים בגמ' אמר רבא ומודה רב נחמן לעדות אשה שפסול בין לאפוקה בין לעיולה( .ב"י סעי' כה)
להלכה:
• הבא על הערוה או על הזכר – פסול לכל עדות( .טור)
• אבל החשוד על העריות שרגיל עם העריות ומתייחד עמהם וקול יוצא עליו שפרוץ בהם – הב"י נסתפק האם פסול
דווקא להוציאה או גם להעלותה.
וברמ"א הכריע לקמן סעי' כה – דאין נפסל על קול וחשד בעלמא ,כגון מי שחשוד על העריות ,ומתייחד עמהם וקול
יוצא עליו  -כשר לכל עדות חוץ מלעדות אשה.
❏ בועל ארוסתו בלא כתובה ובועלי גויות או נדות פסולין להעיד( .ב"י סעי' כה)
» גדר הפסול:
• בועל ארוסתו – לכו"ע פסול רק מדרבנן.
אלא אם כן היא נדה( .ב"י סעי' כה וסמ"ע)
»
• בועלי גויות – מחלוקת
ב"י וסמ"ע :פסולין מדאורייתא.
ד"מ ומרדכי  :חולק ,דה"ה בא על הגויה לא מיפסיל רק מדרבנן ,שהרי אינו אלא מגזירת בי"ד של
חשמונאי( .ב"י ד"מ סעי' כה סמ"ע ופת"ש)
בועלי נוכרית בפרהסיא או לקחה דרך אישות – פסול מדאורייתא ,דעבר על לא תתחתן בם( .פת"ש)
»

סו
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סעיף ד'
כשעוברים עבירה מפני שסוברים שמצוה עושים ,כקוברי המת ביום טוב ראשון
מקור :סנהדרין (כו - ):הנהו קבוראי דקבור מיתא ביו"ט ראשון ,שמתינהו רב פפא ופסלינהו .סבר רב הונא בריה
דרב יהושע לאכשורינהו .אמר ליה רב פפא :והא רשעים אינון? – סבור מצוה קעבדי ,והא משמתינן להו ועבדי
זימנא אחריתי ,אלמא במזיד קא עבדי? – סברי כפרה עבדי לן רבנן במה שמנדין אותן לכפר להם על מה שעשו
מלאכה ביום טוב ,ולעולם מצוה היא.
נחלקו בזה הראשונים
רי"ף :פסולים ,כרב פפא דפסלינהו.
רא"ש :כשרים ,דפוסק כרב הונא דאכשרינהו [ע"פ גרסתו שגרס אחרת ,שרב הונא חולק על ר"פ]( .ב"י)
פסק השו"ע – דכשרים.
❏ ואפילו נידו אותם ושנו בדבר – כשרים( .שו"ע)
הטעם :מפני שהם סוברים שמצוה הם עושים ושלא נידו אותם אלא לכפרה( .שו"ע)
» כשהם לפנינו  -האם צריכים לשואלם אם סוברים שמצוה עושים – מחלוקת
חוות יאיר :צריך לשאול .ואם לא ישיבו כך פסולים.
רע"א :אין לשואלם .ותמיד כשרים( .פת"ש)
וה"ה בשאר דבר איסור שנוכל לומר שעברו מכח טעות – דכשרים( .רמ"א)
»
❏ השחתה בתער [שנתפשט בעו"ה אצל רבים] – לא נפסל ,אף שלא התנצל עצמו כן לפני הבי"ד.
ואפילו הודה – אין אדם משים עצמו רשע( .פת"ש)
❏ המלוה על הספרים ולמד בהן  -האם נפסלין מצד ריבית – מחלוקת
מרדכי :אין נפסלין משום ריבית ,דסוברין מצוה קעביד.
ויש חולקין בד"מ.
הכריע הסמ"ע – כמרדכי ,דאין נפסלין( .ד"מ וסמ"ע)
❏ המגביה ידו על חבירו להכותו – פסול לעדות ,מדרבנן .ופסול לעדות ולשבועה עד שישוב מרשעו ,ויקבל עליו דין
אפילו לא תבעו זה אלא אחר( .רמ"א ד"מ וסמ"ע)
הטעם :דכתיב רשע למה תכה רעך( .סמ"ע)
❏ במקום שיש לו טענה שלא כיון לגזול – אינו נפסל( .ד"מ)

סעיף ה'
העובר על השבועה
מקור :סנהדרין (כז" - ).אל תשת רשע עד" -אלו הגזלנין ומועלין בשבועות.
שבועות (מד :מו - ):גבי שכנגדו חשוד על השבועה ,אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפקדון ,ואפילו שבועת שוא...
וליתני נמי שבועת ביטוי? – כי קתני שבועה דכי קמישתבע לשיקרא קמישתבע ,אבל שבועת ביטוי דאיכא למימר
בקושטא קמישתבע לא קתני.
נחלקו הראשונים באיזה שבועה נפסל
ר"ת :אחד שבועת שוא ואחד שבועת שקר של ממון וביטוי  -פסול .ואפילו עבר על חרם שהחרימו הקהל.
רש"י ר"ח ותוס' :אינו נפסל אלא דווקא בשבועה דלשעבר ,דבשעה שיצתה שבועה מפיו יצאה לשקר .אבל בשבועה
דלהבא ,כגון שלא אוכל ,ואכל  -לא( .ב"י ושו"ע)
השו"ע הביא את דעת הר"ת בסתמא ,ואת דעת הרש"י ר"ח ותוס' כי"א.
להלכה – מחלוקת
ב"י :אינו נפסל לעדות ולשבועה ,כיון שאינו חייב מלקות ,דלא עביד מעשה.
ד"מ :נפסל (דמאי נפק"מ דלא עביד מעשה)( .ב"י וד"מ)
» בשיטת הריב"ש – מחלוקת
ש"ך ונה"מ :כריב"ש דאינו נפסל כלל.
כנה"ג :נפסל מדרבנן אף לריב"ש( .פת"ש)
❏ נשבע שלא לגלות וגילה בבי"ד – פסול לעדות ,ואף על עדות זו אינו נאמן( .פת"ש)
❏ מי שלא פרע חוב ונשבע לפורעו – לא הוי פסול ,אא"כ אתו סהדי דהוו זוזי ברשותיה.
ודבר זה אין לאומרו בפני עם הארץ( .ב"י)
»
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❏ מי שהשביעוהו בחצר אם היה בידו דבר מהגניבה ההוא ,ונשבע שלא היה בידו דבר ,ואחר כך יצאו מתחת ידו
תכשיטים מהגניבה ההיא – אין זה מספיק לפסלו.
הטעם :כי אם נשבע לשקר בחצר היה מתוך האונס ומאימתם פן יענישוהו בחוקותיהם ,שהמסכים
והיועץ נענש כמו העושה ,ואין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש( .ב"י)
❏ המזכיר שם שמים לבטלה – מחלוקת
כנה"ג :פסול לעדות.
הר"ר נפתלי :יש מקום להכשירו( .פת"ש)
❏ עבר על החרם – מחלוקת ראשונים
תוס' :לא יפסל ,דבקושטא קמשתבע.
ר"ת :פסול( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ת ,דנפסל.
» המועל בחרמות תקנת הקהילות – אין לפסול ,דא"כ לא יוכשר אחד מאלף.
ה"ה המסרב ליכנס לתקנת הקהל כדי שלא לפרוע הקנס – אינו נפסל לעדות( .ב"י וסמ"ע)
»
❏ מי שבאו עדים שעבר על שבועתו
• כשטוען אנוס הייתי – מחלוקת
רמ"א :אינו נאמן לומר :שוגג או אנוס הייתי ,להכשיר עצמו.
ש"ך :נאמן( .רמ"א וש"ך)
• טענת שכחתי – מחלוקת
רשב"א :אינו יכול לטעון.
ר"ן :יכול לטעון( .ש"ך)
• כשטוען שוגג הייתי – אינו נאמן להכשיר עצמו למסור לו שבועה( .ב"י וש"ך)
הטעם :שא"כ אין לך חשוד אפילו בשבועת העדות ,דיכול הוא לטעון שכחתי וסבור הייתי שכן היה( .ב"י)
והיתה הו"א בש"ך לדמות לשכחתי ,אך דחה כיון דגרע טפי( .ש"ך)
»
» נשבע שנתן בר"ח אדר בעיר פלוני ,ואח"כ נתברר שיום ר"ח הראשון לא היה באותו עיר – אין לנו לפסול
אותו בשביל כך ,כיון שיוכל להתנצל שכוונתו היה על ר"ח השני ,ולאו כו"ע דיני גמירי( .פת"ש)

סעיף ו'
טבח שיצתה נבילה או טריפה מתחת ידו
מקור :סנהדרין (כה - ).ההוא טבחא דנפק טריפה מתותי ידיה – שמתיה רב נחמן ועבריה.
 שחט בהמות עצמו – פסול לעדות לכו"ע.
ואם אמר שוגג הייתי – אינה טענה ,דא"כ פושע הוא( .בדה"ב)
»
 שחט בהמות של אחרים – מחלוקת בדעת הרמב"ם
טור :כשר ,דאין הנאת ממון.
ב"י :פסול תמיד[ .ורק שונה דינו בכך שמספיקה לו תשובה בכדי להיות כשר ,ואילו בשחט לעצמו צריך לילך למקום
אחר ולא יעשה שם כאותו מעשה וכו']( .ב"י)
הכריע הסמ"ע – כטור ,דכשר.
הטעם:
א .דאין אדם חוטא ולא לו.
ב .אפילו במזיד לא עבר אלא על לפני עור( .שו"ע וסמ"ע)

סעיף ז'
גנב ,וכן גזלן ,פסולים לעדות מעת שגנב או גזל
מקור :סנהדרין (כה - ):תאנא הוסיפו עליהם הגזלנין ...ומוקי לה בגזלן דרבנן.
❏ כשהחזירו
• כשהחזיר ע"י כפיית בי"ד – לכו"ע פסול( .ב"י)
• כשהחזיר מעצמו – מחלוקת
ב"י בדעת הרמב"ם :אע"פ שהחזירו פסול ,כיון שחטאו בדבר של ממון .ופסול עד שיעשו תשובה.
ד"מ וטור [וטור בדעת הרמב"ם]  :דווקא החזיר ע"י בי"ד והרגיל נפשו בכך – פסול .אך כששלם מעצמו ולא היה
רגיל בכך – כשר ,דאין לך תשובה גדולה מזו.
הגהות אשירי :מסתפק בדבר( .טור ב"י ד"מ וסמ"ע)

סח

 חלקת אליהו – הלכות חופה וקידושין 

סימן לד חו"מ

❏ גנב מנוכרי – מחלוקת
רדב"ז :פסול מן התורה.
מהריק"ש :כשר ,דלא משמע לאינשי דאסור( .פת"ש)
❏ החוטף משכון – אינו נפסל לעדות ,אע"פ שגזלן הוא( .בדה"ב)
❏ החולק עם הגנב – אינו נפסל( .ב"י ורמ"א)
❏ הוציא שובר מזוייף – מחלוקת
חת"ס :לא נפסל.
איזה דיינים :פסלוהו( .פת"ש)
❏ הכופר בפקדון (או מלוה) כשאינו רוצה לפרוע מה שחייב – מחלוקת
מהרי"ק :לא נפסל ,ולא מיקרי עד חמס.
ד"מ :חולק בזה( .ד"מ)

סעיף ח'
עד זומם – פסול לעדות
מקור :סנהדרין (כז ).ב"ק (עב :עג - ).מחלוקת ,עד זומם ,אביי אמר :למפרע הוא נפסל ,דבעידנא דאסהיד רשע הוא,
והתורה אמרה אל תשת רשע עד .רבא אמר :מכאן ולהבא הוא נפסל ...והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם.
פסק השו"ע – כאביי ,דאע"פ שהוזם בעדות ממון ,ושילם – פסול מן התורה לכל עדות.
ומאימתי הוא נפסל? – מעת שהעיד בבי"ד ,אע"פ שלא הוזם על אותה עדות אלא לאחר כמה ימים( .שו"ע)
»
הטעם :דהרי בשעה שהעיד נעשה רשע( .סמ"ע)
» ואין הבדל בין עדות ממון לשאר עדויות ,וק"ו אם עיוות מתחילה להעיד בדבר שאין לו תשלומין ,כגון
לגרום מיתה או מלקות לחבירו – דנפסל ,ואע"פ שהוזם קודם שנהרג חבירו( .סמ"ע)
» עדות אחרת שהעיד תוך כדי דיבור לעדות שנפסלה – מחלוקת
רע"א :תמיד נפסל.
שיטמ"ק :דווקא אם הב' עדויות הינן לאדם אחד ,אך ב' עדויות לב' אנשים – העדות שמקודם קיים.
(פת"ש)

סעיף ט'
מתי נעשים העדים זוממים
 אם אמרו :בזמנו כתבנוהו ולא איחרנוהו ,והוזמו:
• אם יש שם עדים שיודעים היום שחתמו על זה השטר ,או עדים שראו זה השטר וחתימת ידם בו ביום פלוני – כיון
שהוזמו ,נפסלו למפרע מיום שנודע שחתמו על השטר( .שו"ע)
הטעם :שהעדים החתומים הרי הם כמי שנחקרה עדותן בבית דין בעת החתימה( .שו"ע)
• אבל אם אין עדים שראו עדותן ,ולא ראו השטר מקודם – אינם נפסלים אלא מעת שהעידו בבית דין שזה כתב
ידם ,ואמרו :בזמנו כתבנוהו( .שו"ע)
הטעם :דאפשר שביום זה שהעידו בבי"ד בו ביום חתמו על השטר שיש לו כמה שנים ,והם שיקרו ואמרו:
בזמנו כתבנו( .שו"ע)
 אבל אם לא אמרו כן  -האם יש הזמה בשטר – מחלוקת
לר"ן – יש בזה מחלוקת ראשונים
רי"ף :יש הזמה אף בעדות בשטר.
רז"ה :אין הזמה בעדות בשטר לעולם ,ורק בעדות על פה יש הזמה( .ב"י)
לב"ח וש"ך – אין מחלוקת ,והרז"ה לא דיבר אלא לענין עונש העדים זוממין שאינו נוהג אלא בעדות בעל פה ,אבל
לגבי דין פסלות העדים מודה הרז"ה שהעדים פסולים ,דלא עדיף מהזמה שלא בפניהם ,דהכחשה מיהא הוי( .ש"ך)
פסק השו"ע – אף על פי שזמנו של שטר באחד בניסן בירושלים ,ובאו עדים והעידו שעידי השטר היו עמהם בבבל
ביום זה – השטר כשר והעדים כשרים ,שאפשר שכתבוהו ואיחרוהו ,וכשהיו בירושלים באחד באדר ,כתבו שטר זה
שם ואיחרו זמנו וכתבו זמנו בניסן.
ודווקא בשטר הלוואה מאוחר  -כשר ,אך בשטר מכר מאוחר  -פסול( .סמ"ע)
»
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❏ לפסול העדים שלא בפניהם – כגון :כששמעון הוציא שטר מכר שראובן מכר לו חדר אחד ,וגם משכן לו חדר
אחד ,והעדים החתומים כבר מתו ,וכתב ידם יוצא ממקום אחר ונתקיים בבית דין ,וראובן הביא עדים והעידו
שאותו יום הכתוב בשטר מכירה היו העדים החתומים בשטר במקום אחר רחוק מן המקום הנכתב בשטר ,ויש שם
שטרות הרבה שעדי השטר חתומים עליהם – הדין הוא שאי אפשר לפסול העדים שלא בפניהם( .פת"ש)
❏ עדים שחתמו עצמן על שטר מוקדם ,במזיד – פסולין לעדות( .רמ"א)
ואם שכרם לעדות שקר ולא העידו – אינם נפסלים אלא מעת שהעידו( .סמ"ע)
»

סעיף י'
המלוה ברבית – פסול
מקור :סנהדרין (כה - ).אמר רבא :לוה בריבית פסול לעדות.
 אחד המלוה ואחד הלוה – פסולים.
» ממתי נפסל הלוה – מחלוקת
חו"י :עד שייתן הריבית.
מהר"ג מיץ :משעת שומא( .פת"ש)
 ערב ועדים – מחלוקת ראשונים
ר"י :נסתפק בערב ועדים ,האם פסולים או לא .דאיכא למימר לא תשימון עליו נשך למלוה וללוה משמע ,כדאמרינן
בעלמא לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו.
רא"ש בשם הגאונים  :כשרים.
» קשה ,למה השטר כשר ,הרי העדים עוברין על "לא תשימון"  -וצריכים להיפסל?
א .י"ל ,דעל אף שעוברים העדים על לא תשימון ,מ"מ י"ל דלא תשימון עליו נשך לאינשי במלוה ולוה
וערב משמע להו ,ולא בעדים.
ב .י"ל ,דמדובר כגון שיש עדים שהיו אנוסים מחמת נפשות.
י"ל ,דהכא במאי עסקינן ברבית דרבנן ,ולא מיפסלי ברבית דרבנן כיון שאין מרויחין( .ב"י)
ג.
נימוקי יוסף :ערב ועדים אינם נפסלים ,כיון שלא נהנו כלום.
מישרים בדעת הרמב"ם :פסולים ,שהרי הערב והעדים והסופר עוברים על לא תשימון עליו נשך( .טור וב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :הערב והעדים כשרים.
» דווקא באינם לפנינו ,אבל אם הם לפנינו – ודאי שיילינן להו ,ואם אינן משיבין דשוגגין הם ,לא טענינן
להו( .פת"ש)
» ומ"מ צל"ע אף אם הם עצמם טוענים כך באם הם יודעי ספר אי שומעין להו לומר דלא ידעו דבר משנה.
(פת"ש)
סמ"ע :פסולים( .ש"ך)
❏ לכו"ע – אם העדים שחותמים יודעים שיש איסור בדבר

»

– פסולים הם לכו"ע( .פת"ש)
האם העדים נאמנים לומר ידענו שיש איסור ואעפ"כ חתמנו – האם נאמר שאין נאמנים משום דאין אדם
משים עצמו רשע ,או שמא שונה הדבר ,דשאני היכן שהוא מהוה האיסור דאז אינו נאמן ,אבל היכן
שהאיסור ראינו בעינינו אלא שהיינו תולין שמא לא ידע שהמעשה הזה הוא אסור ,אז אפשר דנאמן לומר
שעשה האיסור בידיעה – מחלוקת
חו"י :יש לחלק בין היכן שאנו מכריחים הדבר מכח אומדנא ולא מפיהם של עדים ,להיכן שהעדים עצמם
באים להעיד על עצמם שעשו האיסור במזיד ,דאז אינם נאמנים משום דאין אדם משים עצמו רשע.
ספר ארעא דרבנן ובר"י :אפילו דהוא לא מהוה האיסור ,בכל זאת יש בזה משום אין אדם משים עצמו
רשע( .פת"ש)

❏ גדר הפסול
• ברבית קצוצה – פסולים מן התורה.
ובריבית דאורייתא פסול הלוה רק מדרבנן( .פת"ש)
»
• ברבית מדרבנן – פסולים מדבריהם.
• באבק ריבית – מחלוקת
שו"ע :שניהם נפסלים מדרבנן.
רמ"א :באבק רבית אינו נפסל אלא המלוה ולא הלוה.
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סעיף י"א
אפוטרופוס המלוה מעות יתומים
רבינו מאיר :האפטרופוס שהלוה ברבית קצוצה מעות של יתומים  -אם יש עדים בדבר  -האפטרופוס פסול לעדות
ולשבועה עד שיחזור חזרה גמורה ,דאפילו לגוי לא יוזיף ברבית.
הטעם :דהא איהו אוזפיה ,ועיקר שימה הוא שעשה.
» אמנם אם אין עדים אלא שהודה מפי עצמו  -כשר ,דאין אדם משים עצמו רשע.
מהרי"ל :עכשיו שנתפשט המנהג להלוות מעות יתומים אפילו ברבית קצוצה ,אף על גב דשלא כדין עושים  -מ"מ
אין לפסול האפטרופוס שהלוה מעות היתומים ברבית ,כיון דקא עביד כמנהג ,וקא סבר מצוה עבידנא להרויח
היתום ,לא מיפסיל.
בדה"ב :אפילו לדידן שלא נתפשט המנהג הזה – לא נפסל ,משום דסבר מצוה קא עבידנא.
רשב"א :אפילו היה אפטרופוס על היתומים והלוה מעות היתומים ברבית קצוצה – אינו נפסל בכך.
פסק השו"ע – כשיטתו בבדה"ב ,דהמלוה מעות יתומים ,אפילו בריבית קצוצה – לא נפסל.
הטעם :משום דסבר מצוה קא עבידנא להרויח נכסי היתומים( .שו"ע)

סעיף י"ב
עד החתום בשטר ,שמת ,והעידו עליו שהלוה לישראל ברבית קצוצה
• אם הוא מפורסם שהוא אפוטרופוס או סנטר של עובד כוכבים – תולין דשל עובד כוכבים הלוה ברבית.
וכן אם הוא אפוטרופוס ליתומים ,תולים בשל יתומים.
• אבל באינו מפורסם – אין תולים בכך ,עד שיתברר( .שו"ע)
❏ אם העידו על אדם שמוחזק בכשרות שהלוה ברבית – לא נפסל.
הטעם :שתולים לומר בדרך שאין בו איסור הלוה ,או שהיה טועה וסבור שאין איסור בדרך ההוא( .שו"ע)
» קשה ,מאי שנא מסעי' ה' דכתב הרמ"א דאינו נאמן לומר שוגג הייתי להכשיר עצמו?
י"ל ,דשאני התם דאיסור שבועה הוא ידוע לכל( .סמ"ע)

סעיף י"ג
העובר על גזל של דבריהם – פסול מדבריהם.
מקור :סנהדרין (כה - ).הוסיפו עליהם הגזלנין והחמסנין ...ומוקי לה בגזלן דרבנן.
❏ כיצד?
• כגון שגזל מציאת חרש שוטה וקטן( .רמ"א)
• החמסנים – פסולים.
» גדר הפסול – מחלוקת ראשונים
מישרים :חמסן פסול מדאורייתא.
תוספות :חמסן פסול מדרבנן( .ב"י)
פסק השו"ע – כתוספות.
והם הלוקחים קרקע או מטלטלים שלא ברצון הבעלים ,אע"פ שנותנים הדמים( .שו"ע)
»
מקור :ב"ק (סב - ).חמסן יהיב דמי .גזלן לא יהיב דמי.
» ואע"פ דיהיב דמי – פסול.
❏ האם עוברים על לאו דלא תחמוד – מחלוקת
סמ"ע :אין לא תחמוד ,כי לא תחמוד בלא דמי משמע.
תומים :איכא לא תחמוד( .פת"ש)
» דווקא כשחצוף לחטוף מיד ליד בידיעת הבעלים .אבל כשאינו חצוף אלא מעלים חמסנותו ואומר שנאבדה
לו – לא נפסל( .ב"י)
• וכן הרועים
מקור :סנהדרין (כה - ):הוסיפו עליהם הרועים והגבאים והמוכסים .רועים מעיקרא סבור אקראי בעלמא הוא ,כיון
דחזו דקא מכווני ושדו לכתחילה גזרו בהו רבנן .הגבאין והמוכסים מעיקרא סבור מאי דקיץ להו קא שקלי  -כיון
דחזו דקא שקלי יתירא פסלינהו .אמר רבא :רועה שאמרו אחד רועה בהמה גסה ואחד רועה בהמה דקה .אמר רב
יהודה :סתם רועה פסול ,סתם גבאי כשר.
בבא מציעא (ה - ):אוקימנא להא דאמר רב יהודה :סתם רועה פסול  -ברועה בהמות דידיה ,אבל ברועה בהמות
דעלמא סתמיה כשר .דאי לא תימא הכי ,אנן חיותא לרעיא היכי מסרינן והכתיב" :ולפני עור לא תתן מכשול" ,אלא
חזקה אין אדם חוטא ולא לו.
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בשל עצמו – אחד רועי בהמה דקה ,ואחד רועי בהמה גסה של עצמם – הרי הם פסולים.
הטעם :שחזקתן פושטים ידיהם בגזל ומניחים בהמתן לרעות בשדות ובפרדסים של אחרים( .שו"ע)
בשל אחרים – אין מורידין ואין מעלין( .סמ"ע)

מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל
מקור :סנהדרין (כה - ):פרכינן אהא דאמר רבא :רועה שאמרו אחד רועה בהמה גסה ואחד רועה בהמה
דקה .והאמר רבא :רועה בהמה דקה בארץ ישראל פסולים בחוצה לארץ כשרים ,רועה בהמה גסה אפילו
בארץ ישראל כשרים? – ההוא במגדלי איתמר.
וכתב בבדה"ב :דכיום שאין לישראל שדות בארץ ישראל – מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל ג"כ כשרים.
(ב"י ובדה"ב)

סעיף י"ד
המוכסים והגבאים
מקור :סנהדרין (כה - ):הוסיפו עליהם הרועים והגבאים והמוכסים ...הגבאין והמוכסים מעיקרא סבור מאי דקיץ
להו קא שקלי  -כיון דחזו דקא שקלי יתירא פסלינהו.
פסק השו"ע – דהמוכסים  -סתמם פסולים.
אבל גבאי מנת המלך  -סתמם כשרים .אך אם נודע שלקחו אפילו פעם אחת יותר מהראוי להם לגבות  -פסולים.
» מהו מוכס ,ומהו גבאי – מחלוקת
ב"י [ובשו"ע]:
גבאי  -היינו גובה מנת המלך ושכרו קצוב וידוע ,ולפיכך סתמו כשר  -עד שיודע שלוקח יותר.
מוכס  -היינו שקונה מנת המלך בכך וכך לשנה והוא גובה לעצמו  -חשוד ליקח יותר ממה שצוה
המלך ליטול( .ב"י)
ר"ח ורמ"א:
גבאי  -היינו שגובה דבר שיש לו קצבה.
מוכס  -היינו שגובה לפי אומד הדעת .אך אינו נפסל מפני שלוקח יותר ממה שקצץ להם ,דא"כ היינו
גבאי – אלא משום דבזמן שהמלכות מטיל מס כך וכך ליקח מן היהודים כפי ממונם ,ורוב מוכסים
שנושאין פנים למקצתם ומקילים ומכבידים על מקצתם יותר מן הראוי  -נמצאו גזלנין ,לפיכך
פסלינהו רבנן( .ב"י ד"מ ורמ"א)
» לפיכך ,שמאי העיר שמטילין מס על בני העיר לפי אומד הדעת – צריכין ליזהר שלא יחניפו לאחד
ויכבידו על האחר ,שלא יפסלו לעדות ולשבועה( .ב"י ורמ"א)
פרישה:
גבאי  -הוא שגובה מקרקפתא דגברא או מהשדות והבתים בשוה ,והוא דבר גלוי וידוע ,ובקושי יכול
ליטול מהן יותר מקצבתו – לכך סתמא כשר.
מוכסן  -הוא הגובה למלך לפי הסחורה או לפי ממון של אדם וכל כיוצא בו בדבר שאינו ידוע לכל -
ובדבר שאינו ידוע יכול ליטול יותר באין מרגיש כ"כ – לכך סתמא פסולין( .סמ"ע)
» ואפילו החזירו הגבאי והמוכס – פסול.
הטעם :כיון שאינו י ודע למי להחזיר .ועוד שכיון שעדיין הם עוסקין בגבאות ,חשודים לחזור
לקלקולם( .ב"י וסמ"ע)

סעיף ט"ו
אריס שגנב מבעה"ב
מקור :סנהדרין (כו - ):גנב ניסן וגנב תשרי – לא שמיה גנב .הני מילי באריסא ,ודבר מועט ,ובדבר שנגמרה מלאכתו.
איכריה דרב זביד ,חד גנב קבא דשערי ופסליה ,וחד גנב קיבורא דאהיני ופסליה.
 בדבר שלא נגמרה מלאכתו – אריס שלקח דבר מועט מהפירות שבכרו ביומי ניסן ויומי תשרי קודם שתגמור
מלאכתן – אעפ"י שלקח שלא מדעת בעל השדה ,אינו גנב ,וכשר לעדות ,שאין בעל השדה מקפיד עליו ,וכן כל כיוצא
בזה( .שו"ע)
 בדבר שנגמרה מלאכתו – נחלקו בזה הראשונים
הרא"ש :גורס בגמ' ודבר שנגמרה מלאכתו ,דס"ל דבכל גווני כשר לעדות.
הרי"ף ורמב"ם :גורסים בגמ' ובדבר שלא נגמרה מלאכתו ,דס"ל דכל זמן שלא נגמרה מלאכתו מורה ואמר כיון
שאני עוסק במלאכה מותר אני ליקח דבר מועט .אבל כל שנגמרה מלאכתו – אינו מורה אלא דרך גניבה הוא נוטל.
(ב"י)

להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרי"ף ורמב"ם ,דדווקא קודם שתגמר מלאכתן כשר ,אך אחר שנגמרה מלאכתן פסול.
רמ"א :כרא"ש ,דאפילו בדבר שנגמר מלאכתה כשר.
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סעיף ט"ז
מפריחי יונים והמשחקים בקוביא
מקור :סנהדרין (כד - ):אלו הן הפסולים ,המשחקים בקוביא ,ומלוי בריבית ,ומפריחי יונים ,וסוחרי שביעית .אמר
ר' יהודה :אימ תי? בזמן שאין לו אומנות אלא הוא ,אבל יש לו אומנות שלא הוא כשר...
משחק בקוביא ,מאי קא עביד? אמר רמי בר חמא :משום דהוי אסמכתא ,ואסמכתא לא קניא .רב ששת אמר :כל כי
האי גוונא לאו אסמכתא היא ,אלא לפי שאין עסוקים ביישובו של עולם .מאי בינייהו? – איכא בינייהו :דגמר
אומנות אחריתא.
פסק השו"ע – דמפריחי יונים והמשחקים בקוביא – פסולים לעדות מדבריהם.
❏ גדר המעשה:
מהו מעשה מפריחי יונים?
א .האומר לחבירו אי תקדים יונך ליוני.
ב .שמלמדים אותם להביא יונים משובך הזולת.
ביוני מדבר שהן הפקר – פשיטא דלא מיפסלי בזה( .סמ"ע)
»
» לא יונים בלבד אמרו ,אלא אפילו במשחקים בבהמה חיה ועוף ,ואומרים :כל הקודם את חבירו או כל
הנוצח את חבירו יטול בעליו שניהם ,וכל כיוצא בשחוק זה( .שו"ע)
מהו מעשה משחק בקוביא?
» כשלא תהיה לו אומנות אלא הוא ,הואיל ואינו עוסק בישובו של עולם ,הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביא
שהוא אבק גזל.
ולא בקוביא בלבד אמרו ,אלא אפילו משחקים בקליפי אגוזים וקליפי רמונים( .טור ושו"ע)
»
❏ הטעם שפסולים:
• מפריחי יונים  -שמלמדים אותם להביא יונים משובך חבירו – אינו גזל גמור ,דכל היונים מעלמא אתו ורבו
בשובכין ,ולא קנאן בעל השובך בקנין גמור ,ומ"מ אסרוהו משום דרכי שלום( .סמ"ע)
• המשחקים בקוביא ,וכן מפריחי יונים  -שאומר לחבירו אי תקדם יונך ליוני – מחלוקת ראשונים
טור ורש"י :הטעם מפני שאז אינו מתעסק ביישובו של עולם לידע כמה טורח האדם אחר הממון ,ונקל בעיניו להעיד
שקר להפסיד ממון חבירו.
» לפיכך ,פסול דווקא כשאין לו אומנות אחרת אלא הוא .אבל אם יש לו אומנות אחרת – כשר.
וכן אם אין לו אומנות אחרת ,אך יש לו ממון אחר להתפרנס ממנו – הוא נפסל( .טור ב"י וסמ"ע)
»
רמב"ם :מפריחי יונים בישוב פסולין שחזקתן שגוזלין יונים של אחרים ,לפי שאינו עוסק בישובו של עולם גבי
קוביא ,וחזקתו שהוא אוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל.
ולא נפסל אא"כ יש לו הנאת הגזל מזה – ולא מצד הגזל ,דהוי ליה אסמכתא( .סמ"ע)
» לפיכך ,אף אם יש לו אומנות אחרת ,כל שאותו אומנות אינו מספיק לו לצורך פרנסתו והוצאתו ,נמצא
שנתפרנס ג"כ ממעות שחוק זה – ופסול הוא.
אולם ,אם יש לו ממון אחר שאוכל ממנו ,ואינו מתפרנס ממעות שחוק זה – אינו פסול( .טור ב"י וסמ"ע)
»
משמעות השו"ע – כרמב"ם ,המשחק בקוביא ,והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא ,הואיל ואינו עוסק בישובו של
עולם ,הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל .והרי שלא תהיה לו אומנות אלא שחוק זה ,הרי זה פסול.
(שו"ע וסמ"ע)

❏ וכן סוחרי שביעית – פסולים.
» והם בני אדם שיושבים בטלים ,וכיון שבאה שביעית פושטים ידיהם ומתחילים לישא וליתן בפירות,
שחזקת אלו שהם אוספים פירות שביעית ועושים בהן סחורה( .שו"ע)

סעיף י"ז
עם הארץ
מקור :קידושין (מ - ):כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ ...ופסול לעדות.
חגיגה (כב - ).כמאן מקבלין האידנא סהדותא מעם הארץ? [כמאן] כרבי יוסי ,דאמר התם :מפני מה הכל נאמנין על
טהרת יין ושמן כל ימות השנה כדי שלא יהא כל אחד ואחד בונה במה לעצמו.
נחלקו הראשונים מהו גדר עם הארץ
רי"ף ורמב"ם :הגמ' בפסחים ובחגיגה לא פליגי ,אלא כשישנו בדרך ארץ – כשר .אך כשאינו בדרך ארץ – פסול אף
בדיעבד.
רש"י ור"ן :הגמרות חולקות ,ושניהם מדברים כשאינו בדרך ארץ – ובדיעבד כשר.
רא"ש :מעיקר הדין היה לנו לפוסלו כגמ' בקידושין ,אלא שצריכין אנו להכשירם ולקבל מהם עדות שאם היינו
מרחקים אותן ביותר היו עושים דת לעצמם וממנים להם דיינים מתוכם כגמ' בחגיגה( .ב"י)

עג
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פסק השו"ע – כרמב"ם ,ומי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ – הרי זה בחזקת רשע ופסול לעדות
מדבריהם.
» לפיכך ,אין מוסרים עדות לעם הארץ ,ואין מקבלים ממנו עדות.
אא"כ הוחזק שעוסק במצות ובגמילות חסדים ונוהג בדרכי הישרים ויש בו דרך ארץ ,אף על פי שהוא עם
הארץ ואינו לא במקרא ולא במשנה.
» נמצאת אומר :כל ת"ח בחזקת כשר ,עד שיפסל .וכל עם הארץ בחזקת שהוא פסול ,עד שיחזק שהולך
בדרכי הישרים.
» וכל מי שמקבל עדות עם הארץ קודם שתהיה לו חזקה זו ,או קודם שיבואו עדים ויעידו שהוא נוהג
במצות ובדרך ארץ – הרי זה הדיוט ,ועתיד ליתן את הדין ,שהרי מאבד ממונן של ישראל על פי רשעים.
(שו"ע)

»

הגדרת עם הארץ – העיקר הוא דצריך להיות בר מצוה והולך בדרך ישרים ,וכשהוא עם הארץ אינו בר
מצות ,דלא ע"ה חסיד.
וג' ענינים הן :כשידוע שאינו בשלשתן הוא פסול לגמרי אפי' בדיעבד.
וכשהוא בודאי בר שלשתן  -אף שאינו ידוע שעוסק במצות  -כשר הוא אפי' לכתחילה ,דחזקתו שהוא בר
מצות.
אבל מסתמא שאנו יודעין בו שאינו למדן ואין אנו יודעין בו אם הוא בר דרך ארץ ,ומחזיק במצות ,בזה
אמרו דאין מוסרין לו עדות לכתחילה אא"כ ידוע שהוא מוחזק במצות ובד"א ,אבל בדיעבד אין פוסלין
עדותו( .סמ"ע)

סעיף י"ח
הבזויים – פסולים לעדות מדבריהם
כגון:
• האנשים שהולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם.
מקור :קידושין (מ - ):מחלוקת ,האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב .וי"א :פסול לעדות .אמר רב אידי בר אבין :הלכה
כיש אומרים.
ירושלמי מעשרות (פ"ג ה"ב)  -אין שבח לתלמיד חכם לאכול בשוק[ .דמשמע דלאחר אין קפידא].
ונחלקו בזה הראשונים מתי נפסל
רבינו חננאל :פירש דהכא במאי עסקינן בשחוטף ואוכל ,כשחוטף פחות משוה פרוטה .או כגון שגזל דבר שאינו
מקפיד עליו.
ה"ר אליהו :מפרש כגון שהלך אצל החנונים וטועם משל כולם מעט מעט ,כאילו רוצה לקנות מהם.
ר"ת :פירש דהיינו שאוכל בשוק סעודת פת דגנאי יותר ,והיינו קובע סעודתו בשוק( .ב"י)
פסק השו"ע – כר"ת ,הבזויים פסולים לעדות מדבריהם ,והם האנשים שהולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם.
» כשאינו אוכל בפני כל העם – מחלוקת ראשונים
רמב"ם :דווקא פסול כשאוכל בשוק בפני כל העם .אבל אם אוכל בשוק שאין בו רוב העם אלא קצת
עוברים ושבים לא מיפסיל.
ר"ת :הקובע סעודתו בשוק ,אף אם אינו בפני כל העם – פסול( .ב"י)
משמעות השו"ע – דדווקא האוכלים בפני כל העם  -פסולים .אך כשאינו בפני כל העם  -אינו פסול ,אלא
רק גנאי לת"ח( .סמ"ע)
• אלו שהולכים ערומים בשוק בעת שהם עסוקים במלאכה מנוולת וכיוצא באלו ,שאין מקפידים על הבושת – שכל
אלו חשובים ככלב ואין מקפידים על עדות שקר( .שו"ע)
וכיון שאין לו בושת פנים ואינו חושש להעיד שקר ,שלא יחששו שיוודע הדבר ויבא עליהן חרפה ובושה,
שהרי אין מקפידין על הבושת( .טור וסמ"ע)
• אלו המקבלים צדקה מהעובדי כוכבים בפרהסיא ,אע"פ שאפשר להם שיזונו בצנעא מבזים עצמם ואינם חוששים
– כל אלו פסולים מדבריהם( .שו"ע)
מקור :סנהדרין (כו - ):אמר רב נחמן :אוכלי דבר אחר פסולים לעדות ,הני מילי בפרהסיא ,אבל בצנעה לא.
ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דאפשר ליה לאיתזוני בצנעה ,ומבזי נפשיה בפרהסיא ,אבל לא אפשר ליה  -חיותיה
הוא.
כל מי שנוטל שכר להעיד:
 בעדים שכבר ראו המעשה ומחוייבים להעיד ,כמו שאדם מחוייב לדון בין אדם לחבירו – עדותו בטלה ,כמו
הנוטל שכר לדון( .רמ"א)
» גדר הפסול – מחלוקת
רע"א :ספק דאורייתא או דרבנן.
רמ"א :דרבנן( .פת"ש)

עד
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ואינן צריכים הכרזה ,אלא הדין והעדות בטל מעצמו( .רמ"א)
»
» ואם החזיר הממון – דינו ועדותיו קיימים ,שאין זה כשאר פסולים שצריכין הכרזה ותשובה ,אלא קנס
קנסוהו חכמים שיתבטלו מעשיו כל זמן שנוטל שכר( .רמ"א)
❏ האם צריך להעיד מחדש – מחלוקת
מ"מ :צריך להעיד מחדש.
נו"ב :אין צריך( .פת"ש)
 אבל מי שאינו מחויב להעיד ,ונוטל שכר לילך ולראות הענין שיהיה עד – מותר( .רמ"א)

לקבל תגמול אחר הדיון
❏ דיין שדן כבר ,ובא הבעל דין ליתן לו תגמול על כך שהפך בזכותו:
• מתנה – אסור לו לקבל( .רמ"א)
דשוחד אסור אף בדבר שאינו דין תורה ,אלא דרך קנס בעלמא( .פת"ש)
»
• פטור ממס – מותר( .סמ"ע)
❏ עד שהעיד – מותר לקבל מתנה בשונה מדיין( .פת"ש)
❏ כל מה שאדם מעיד לסיבת יסורין ויראה

– אין בו ממש( .רמ"א)

סעיף י"ט
עובד כוכבים
מקור :בבא קמא (יד :טו - ).על פי עדים בני חורין ובני ברית ...בני חורין  -למעוטי עבדים .ובני ברית  -למעוטי גוים.
מחלוקת ראשונים
רבינו יקר :גויים המוחזקים שאינם שקרנים כשרים לעדות.
הגהת אשירי :פסול לעדות ,דאינו בכלל אחיו( .ב"י)
פסק השו"ע – כהגהת אשירי ,דפסולים לעדות.
הטעם :מדכתיב" :עד שקר העד שקר ענה באחיו" -וגוי לאו אחיו הוא( .ב"י)
» ואפילו עכו"ם המוחזקים שאינם משקרים ,מ"מ הם פסולים ,כיון שאינו בכלל אחיו ולא עדיף מעבד.
(סמ"ע)

עבד
מקור :בבא קמא (יד :טו - ).על פי עדים בני חורין ובני ברית ...בני חורין  -למעוטי עבדים ,ובני ברית  -למעוטי גוים.
פסק השו"ע – דפסול לעדות.
❏ מי שחציו עבד וחציו בן חורין – פסול( .ב"י)
❏ כל מי שנשתחרר והרי הוא מחוסר גט שחרור – פסול ,עד שיגיע גט לידו( .ב"י)

סעיף כ'
השונא לחבירו ,וא"ל בפני רבים :אלך ואמסור ממונך
מחלוקת ראשונים
הגהת אשירי וכלבו :אפילו אדם מפורסם ומריב עם חבירו ואומר לו אלך ואמסור ממונך הואיל ומעיז פניו
בפרהסיא נחשב רשע ופסול לעדות .והוא הדין לשבועה.
רמב"ם :אינו נפסל( .ב"י וד"מ)
פסק השו"ע – השונא לחבירו ,וא"ל בפני רבים :אלך ואמסור ממונך – פסול לעדות( .שו"ע)
הטעם :דאע"פ שלא התרו בו ,כיון שהעיז פניו כל כך חזקתו שימסור והרי הוא פסול( .ב"י)
» פסול דווקא במוחזק שעושה מעשה[ .כמעשה דרב שילא (ברכות נח]).
או שהתרו בו[ .כי ההיא דרב כהנא (ב"ק קיז.]).
אבל בלא כן – לא נפסל ,כיון דעביד איניש דגזים ולא עביד.
ומ"מ ,לענין להרגו על ידי כך – לא ברור הדבר אם נפסל( .ב"י)
»
אך באחרים שאינו שונא – לא חששו( .סמ"ע וש"ך)
»

עה
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סעיף כ"א
ממזר ,ופצוע דכא ,וכרות שפכה ,וערל שמתו אחיו מחמת מילה

– כשרים לעדות( .שו"ע)

סעיף כ"ב
המוסרים לאנסים ,והאפיקורסים והמומרים לעבודת כוכבים
» שפחותים מהעכו"ם ,שהרי העכו"ם לא מורידין ולא מעלין ,ויש לחסידי אומות העולם חלק לעוה"ב .ואלו
מורידין ואין להם חלק לעוה"ב( .טור וסמ"ע)
❏ שטר קנין שהיו חתומים עליו שני עדים ,והעידו על אחד מן העדים שהיה מוסר – מחלוקת
פנים מאירות :אין השטר נפסל.
כיון דלא הכריזו עליו ,וגם לא נענש ברבים על עבירתו ,גם עדותו כשרה ,דהא מסור אינו אלא מדינא
דגרמי ,ולפ"ז כיון דמסור אינו פסול אלא מדרבנן אין לפסול השטר אא"כ הכריזו עליו .וצריכין הבית דין
לחקור אחר זה ,וכל זמן שלא נפסל על פי בית דין אין לפסול השטר.
וכיון דאינו חייב בתשלומין אלא מדרבנן א"כ אינו רשע דחמס ,והגם שעבר עבירה דאורייתא ,מ"מ כיון
דאין מלקות בעבירה זו אינו אלא פסול מדרבנן ובעי הכרזה.
בית מאיר :פסול.
דמ"מ בדיני שמים ודאי חייב ,וגם עבר אדאורייתא לא תלך רכיל( .פת"ש)
» האם אפשר להוציא ממון נגד דעתם – מחלוקת
פמ"א :דינא דגרמי דרבנן ,ומוציא ממון[ .ואפשר שפסק כן מחמת צירוף הטעם שבדורות הללו גברו
בעלי עולה].
שער משפט :דינא דגרמי דאורייתא ,ואין להוציא ממון( .פת"ש)
❏ ואפי' מחל לו הנמסר – פסול ,עד שישוב בתשובה( .רמ"א)
❏ בדורות הללו – אין לפסול בדורות הללו מכח מסירה שקלקול קצת ראשי העיר הם תקנתם( .פת"ש)
– פחותים מהעובדי כוכבים ופסולים לעדות( .שו"ע)

❏ מומר שחזר בו וקבל עליו תשובה – כשר מיד ,אע"פ שלא עשאה עדיין  .וכיון שהותר בציבור וקיבל עליו תענית,
אע"פ שלא סיים מיד חוזר לכשרותו( .ד"מ ורמ"א)
ומ"מ התחלת חזרה בתשובה צריך( .פת"ש)
»
» הטעם – מחלוקת
ת"ה וסמ"ע :כיון שהמומר היה מעורב בין עכו"ם שיש להם כל התאוות ,וזה בא להבדיל מכולן ולקבל
תשובה – לא החמירו עליו ,ומחזקינן שודאי יעשה תשובה שלימה.
ש"ך :הטעם שמיד שקבל סגי ,דמסתמא יקיים( .סמ"ע וש"ך)
❏ נפק"מ  -באיזה מומר – מחלוקת
סמ"ע :דווקא מומר לעכו"ם.
ש"ך :כל מומר הדין כן.

סעיף כ"ג
הכרזה על הפסולים
מקור :סנהדרין (כו - ):אמר רבי אלעזר :כולן צריכין הכרזה בבית דין ...הני מילי פסולין דרבנן אבל פסולין
דאורייתא לא בעו הכרזה ...מחלוקת רב אחא ורבינא ,חד אמר :בעי הכרזה ,וחד אמר :לא בעי הכרזה ...מאי סתם
רועה פסול? דבסתמא מכרזינן עליה.
פסחים (עד - ):כל היכא דפליגי רב אחא ורבינא ,הלכה כדברי המיקל.
 הפסול מן התורה – שהעיד ,עדותו בטלה אע"פ שלא הכריזו עליו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.
כגון המוכסין שנפסלין בלא הכרזה( .סמ"ע)
»
הטעם :שעבירה שלהם מפורסמת לכל( .ב"י)
אע"פ שלא באו עדים שהכניס עדרו לשדה אחר – פסול בלא הכרזה( .ב"י)
»
» ואפילו פסול מן התורה ,אין לפסלו אלא בודאי ,אבל לא מספק.
כגון שהעיד בבי"ד ואחר כך באו עדים עליו שעבר עבירה שנפסל בה מן התורה.
אבל אם אין יודעין אם עבר קודם שהעיד או אחר כך – מוקמינן גברא אחזקתו ,וכל מה שהעיד כשר ,עד
דידעינן דעבר קודם לכן( .רמ"א)

עו
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 והפסול מדבריהם – העדות שהעיד קודם שהכריזו עליו ,כשרה.
הטעם :כדי שלא לאבד זכות העם שהרי לא ידעו שהוא פסול ואין פסולו אלא מדרבנן( .ב"י)
והיות ואין פסולו ידוע ,לא רצו להפסיד ממון הבריות בפסולי דרבנן( .סמ"ע)

»
»
»

הפסולים מדרבנן שצריכים הכרזה  -אם הענישן ברבים על עבירתן ,כגון שהוציאן מבית הכנסת – הוי
כאלו הכריזו עלייהו( .ב"י ורמ"א)
כשאינו עדות ממון אלא עדות איסור – מחלוקת
מהרימ"ט :באיסור לא בעי הכרזה.
כנה"ג :צריך הכרזה ,אפילו לעדות איסור פסולי דרבנן( .פת"ש)
לאותו עדות שנפסל בשבילו – מחלוקת
סמ"ע בדעת הנ"י :אפילו בלא הכרזה פסול.
ש"ך :חולק בזה ,דקשה ,שהרי לא משכחת לה להאי דינא ,דאי מעידים עליו הוא לוה בריבית הו"ל עדות
אחרת ,וצ"ע( .סמ"ע וש"ך)
הבאה"ט :תירץ קושי ית הש"ך ,דיש לחלק בין אמר אשתך זנתה עמי ,או אמר אני זניתי עם אשתך.
(באה"ט)

הכנ"י :יישב קושיית הש"ך ,דנפק "מ אם שלשה מעידין על אחד שלדידן הלוה בריבית דרבנן ביחד ,אז על
כל לוה יש ב' עדים ונפסל הלוה ,ואם נאמר אין צריך הכרזה אז עדותם לא מועילה על המלוה והמלוה
נשאר בכשרותו ,ואם צריכין הכרזה הלווים נשארו בכשרות כל זמן שלא הוכרז עליהם והמלוה נפסל ע"פ
עדותן( .פת"ש)

סעיף כ"ד
כל מי שהעידו עליו שעבר עבירה פלונית
מקור :סנהדרין (כו - ):מוכח מעובדא דהנהו קבוראי.
אותם].
 כשעבר על דברים שפשט בישראל שהם עבירה – פסול ,אע"פ שלא התרו בו ואינו לוקה( .שו"ע)
 אבל אם ראוהו עובר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג – צריכים להזהירו ואחר כך יפסל.
כיצד? ראוהו קושר או מתיר בשבת – צריכים להודיעו שזה חילול שבת ,מפני שרוב העם אינם יודעים זה.
וכן אם ראוהו עושה מלאכה בשבת או ביום טוב – צריכים להודיעו שהיום שבת ,שמא שוכח הוא.
וכן המשחק בקוביא תמיד ,או מי שנעשה מוכס או גבאי שמוסיף לעצמו – צריכים העדים להודיעו שהעושה דבר זה
פסול לעדות ,שרוב העם אינם יודעים דברים אלו .וכן כל כיוצא בזה( .שו"ע)
» הגדרת הדברים בעבירות שלא נפסל מיד:
א .אפילו יודע שהוא שבת אך סובר שאין איסור בדבר – כקושר ,צריכין להודיעו.
ב .אפילו יודע שהמלאכה אסורה ,אך אינו יודע שהיום שבת – צריכין להודיעו.
יודע שהמעשה אסור ,אך אינו יודע שנפסל לעדותו מחמתו – צריכין להודיעו( .סמ"ע)
ג.
» הקשה הש"ך ,הרי הרמ"א לעיל סעי' ב' כתב דעבר עבירה שאין בה מלקות פסול מדרבנן ,ואילו כאן
משמע דפסול מדאורייתא?
ותירץ :דכאן כיון שחייב מלקות על אותו עבירה רק שלא התרו בו פסול דאורייתא( .ש"ך)
» גר הבא להעיד אחר שנתגייר כל זמן שלא עשה תשובה על העבירות של ז' מצוות בני נח שעבר בהיותו גוי
– התשובת יעקב נסתפק בזה ,ובבר"י השיג עליו דאינו פסול כלל ,דפסול עדות לא תלי בכפרה ,ומ"מ כשר
לעדות מידי דהוה לישראל העובר עבירה וחסריה ליה ידיעה אחת ,דהגם כי חוטא הוא וצריך כפרה
ותשובה ,כשר לעדות( .פת"ש)
[דמשמע שכל היכן שאנו יכולים למצוא להם טענה של זכות לא נפסול

סעיף כ"ה
אין אדם נפסל בעבירה ע"פ עצמו
מקור :סנהדרין (ט - ):מימרא דרבא גבי פלוני רבעו לאונסו.
הטעם :שאין אדם משים עצמו רשע ,והאדם הוא קרוב אצל עצמו( .שו"ע וסמ"ע)
ואפילו אם אמר אעשה תשובה ואוציא הריבית – אינו נפסל ,דערומי קמערים ,כדי שלא יעיד לחבירו( .ד"מ
»
»
»

וסמ"ע)
ואינו נפסל אלא על פי שני עדים שיעידו עליו( .שו"ע)
אבל ע"פ עד אחד אינו נפסל אפילו מדרבנן( .פת"ש)
ומכל מקום אין עושין אותו עד ,לכתחילה( .רמ"א)
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כשאנו רואים שמתנצל עצמו שלא חטא ,ומדבריו רואים שחטא – מחלוקת
מהר"ם מלובלין :פסול ,ונעשה חשוד ע"פ עצמו.
מהרי"ט :כשר ,דנפסל מדינא משום שקרוב אצל עצמו ,ואין לחלק בשום אופן( .פת"ש)
הטוען על חבירו ענין שמשים את עצמו רשע – אין מבטלין טענתו( .ב"י)

❏ להיפסל ע"י קול
אין נפסל על קול וחשד בעלמא ,כגון מי שחשוד על עריות ,שרגיל עם עריות ומתייחד עמהם ,וקול יוצא עליו – כשר
לכל עדות חוץ מלעדות אשה( .רמ"א)
» בקול שאינו נפסק – מחלוקת
רא"ש :כשר לעדות.
רשב"א :פסול לעדות( .סמ"ע)
[ועי"ע לעיל סעי' ג' באריכות דברי הב"י לגבי החשוד על העריות]

סעיף כ"ו
המעיד באגב על עצמו עם עד אחד עמו – פלגינן דיבוריה
מקור :סנהדרין (כה - ).בר בנתיס אסהידו ביה תרי סהדי ,חד אמר קמי דידי אוזיף ברביתא ,וחד אמר לדידי אוזפן
ברביתא .פסליה רבא לבר בנתיס משום דאדם קרוב אצל עצמו ,ואין אדם משים עצמו רשע ,ופלגינן דיבוריה
ומהימנינן ליה דאידך אוזיף ברביתא .ולא מהימן למימר האי דלדידיה אוזיף ברביתא.
פסק השו"ע – כגון :לוה שהעיד על המלוה שהלוה לו ברבית ,ויש עד אחד עמו – מצטרפין לפוסלו.
ואע"פ שעושה עצמו רשע ,פלגינן דבוריה ומאמינים אותו לגבי מלוה ולא לגבי עצמו( .שו"ע)
הטעם :כיון שמשים עצמו רשע פלגינן דבוריה ,דמה שמעיד על עצמו הוי כאלו לא העיד כלל ואין כאן
עדות ,וא"כ אין לומר בכאן שהוא נוגע בעדות דהוה כאלו לא העיד .ועוד שאפילו לא היה משים עצמו רשע
בעדותו כגון שהיה מעיד לדידי גנב או גזל מצטרף לפוסלו ופלגינן דבוריה משום דאדם קרוב אצל עצמו
ולא שייך ביה עדות כלל( .ש"ך)
» האם יש בזה מחלוקת ראשונים
לסמ"ע – מחלוקת
רמב"ם :נאמן לפוסלו.
מרדכי :אפשר לומר שהלוה בריבית ,ולא שקיל מידי.
לש"ך – אין ביניהם מחלוקת( .סמ"ע וש"ך)
» כשהוא נוגע בעדות – מחלוקת
ריב"ש :כל שהוא נוגע בעדות אפילו בהנאת ממון לא שייך למיקרייה עדות כלל ,ואפילו עדות פסולה,
וא"כ פלגינן דבוריה.
ש"ך :כשיש לחוש שנוגע  -חיישינן שמא בשביל עצמו מעיד כן .ואין אומרים פלגינן דבוריה אלא דווקא
אם אין אנו חושדים אותו לנוגע ,דאז אמרינן דהוי כאילו לא העיד על עצמו כלל( .ש"ך)
» אם תבעו על הגזילה ונשבע ונפטר – מחלוקת
רשב"א :דווקא קודם שתבעו בדין על הגזילה ,אבל אם תבעו על הגזילה ונשבע ונפטר  -אינו נאמן עוד
לפוסלו ,שהרי כבר האמינתו תורה ויצא מבי"ד זכאי.
ה"ר יקר :אם כבר תבעו ונפטר מצטרף לפוסלו ,שמעתה אינו נוגע בעדות כיון שכבר נפטר( .ש"ך)
❏ מתי פלגינן דיבוריה?
מקור :סנהדרין (ט - ):אמר רב יוסף :פלוני רבעו לאונסו  -הוא ואחר מצטרפין להורגו.
פסק השו"ע – אם העיד שפלוני רבעו ,אפילו לרצונו ,או בבא על אשתו ,או שרבע שורו – הוא ואחר ,מצטרפין לפסלו.
» וה"ה שהנגזל יכול להעיד על הגזלן כמו הלוה על המלוה.
ובלבד שלא יהא להן הנאה מעדותן( .רמ"א)
» בבא על אשתו
מקור :סנהדרין (י - ):טעמא דאדם קרוב אצל אשתו.
• בהעיד שאשתך זינתה עמו – פלגינן דיבוריה.
• בהעיד אני זניתי עם אשתך – לא פלגינן( .שו"ע וסמ"ע)
» בפלוני רבע שורי
מקור :סנהדרין (י - ).בעיא דרבא ,ופשט דאדם קרוב אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונו.
נחלקו בזה הראשונים
רמב"ם :כיון דאין אדם קרוב אצל ממונו ,לא פלגינן דיבוריה ,וגם השור יסקל.
ראב"ד :כיון דאין אדם קרוב אצל ממונו ,גם על השור נתכוין להעיד .ומתוך שאינו נאמן על השור שהוא
ממונו אינו נאמן על הרובע ,דעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ,ונאמן על שורו להרגו ,והוא ואחר מצטרפין לפסלו.
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❏ מתי אין פלגינן דיבוריה?
א .במקום שצריך להוסיף טעם.
ב .במקום שצריכין לומר מילתא דלא שכיחא( .סמ"ע)

סעיף כ"ז
הנשבע להכחיש העד
מחלוקת ראשונים
ה"ר יקר :הנשבע להכחיש העד ,העד ואותו שנשבע לו מצטרפין להעיד עליו לפוסלו ,דלא חשיב כנוגע בדבר ,שכבר
נשבע לו ונפטר ממנו.
טור :אין מצטרפין( .טור וב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :הנשבע להכחיש העד ,העד ואותו שנשבע לו – מצטרפים להעיד עליו לפסלו.
וה"ה אם נשבע לשנים ,הם מעידים עליו לפסלו( .רמ"א)
»
ואין חילוק אם נשבע להם כאחד או בזה אחר זה( .רמ"א)
»
אע"פ שפטר עצמו ,מ"מ לאלתר נפסל מכאן ולהבא .ודווקא בפיקדון אבל לא במלוה( .ב"י)
»
רמ"א :אין מצטרפין עד ובעל דין.
הכריע הש"ך ומהרש"ל – כרמ"א.
» ואם היו ב' בעלי דינים ,ולכל אחד עד אחד – מחלוקת
רמ"א :אינן מצטרפין אחר שעמד בדין ונשבע על עדותן.
מהרש"ל :העדים מצטרפים לפסול לשבועה ,אבל לא להוציא ממון ,שהרי כל אחד אינו יודע מממון של
חבירו רק יודע שלשקר נשבע( .ש"ך)
אפי' השני נגזלים – יכולים להעיד עליו ,דפלגינן דבוריה .וצ"ל דמעידין לענין שפסול לעדות אחר( .סמ"ע)
»
» ומיירי בשהעידו שניהם בבת אחת קודם שהכחיש הגזלן אחד מהם ,או שהעידו שלא בפניו ,דקיי"ל
דיכולין העדים למיפסליה בגזלנותא אף שלא בפניו( .פת"ש)
אבל קודם לכן – יכולין להעיד עליו( .רמ"א)
»
אין חילוק בין נשבע לפטור עצמו בין נשבע ונוטל( .ש"ך)
»
גם אין חילוק בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן( .ש"ך)
»
❏ ממתי נפסל (כשנפסל) – מחלוקת ראשונים
רא"ש :מאז שהעידו עליו והלאה נפסל לעדות ,ולא למפרע.
ריב"א ובדה"ב :למפרע הוא נפסל משעה שנשבע לשקר ,דקי"ל כאביי( .ב"י בדה"ב וד"מ)

סעיף כ"ח
שנים כנגד שנים
מקור :כתובות (כא - ):אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב :שלשה שישבו לקיים השטר וקרא ערער על אחד מהם
– עד שלא חתמו  -מעידין עליו וחותם .משחתמו  -אין מעידין עליו וחותם .ערער דמאי? אי ערער דגזלנותא תרי ותרי
נינהו ,לעולם ערעור דגזלנותא  -כגון דקאמרי הני ידענא ביה דעבד תשובה.
נחלקו בזה הראשונים
רש"י ורי"ף פירשו :דכי אמרינן ערער דמאי אעד שלא חתמו קאי ,על מה מעידין עליו וחותם .ואף על גב דאיכא
למימר אוקי גברא אחזקתיה  -חזקת ממון אלימא טפי.
ר"ח מפרש :דאמאי דאמרינן משחתמו אין מעידין עליו קאי ,והכי קאמר ואמאי תרי ותרי נינהו ואוקי גברא
אחזקתיה( .ב"י)
פסק השו"ע – כרש"י ורי"ף ,ושנים שהעידו באחד שהוא פסול באחד מאלו העבירות ,ובאו שנים והעידו שחזר בו
ועשה תשובה או שלקה – הרי זה כשר( .שו"ע)
❏ אבל אם באו שנים והכחישום ,ואמרו :לא עשה עבירה זו ולא נפסל – הרי זה ספק פסול( .שו"ע)
לפיכך ,לא יעיד ,ואין מוציאין ממון בעדותו ,ולא ידון עד שיוודע שעשה תשובה( .שו"ע)
»
» בעדות שהעיד קודם שנולד הספק – נאמן ומוציא ממון .ודווקא בעדות שהעיד אחר שנולד הספק – אינו
נאמן ואינו מוציא ממון( .סמ"ע)
ה"ה כשיש מחלוקת פוסקים אם הוא כשר או פסול – הרי זה פסול מספק ,דהוי כתרי ותרי( .פת"ש)
»
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» יש להסתפק היכן שהעיד הוא ואחר עמו על שטר שהוא פרוע ,אם נאמנים להחזיק הנתבע בממון ,וכן
היכן ששני עדים כשרים מעידין שראובן לוה משמעון מנה ושנים שהם ספק פסולי עדות מכחישים אותם,
האם נאמנים לפטור את הנתבע  -די"ל דדוקא להוציא ממון אין נאמנים אבל להחזיק נאמנים( .פת"ש)
❏ שני עדים שהעידו על אחד שהוא פסול ,כגון שאחד אומר שגנב ,והשני אומר שהלוה ברבית – מצטרפים לפסלו.
(רמ"א)

סעיף כ"ט
פסולים הבאים לשוב בתשובה
מקור :מכות (כג" - ).ונקלה אחיך לעיניך" -משלקה הרי הוא כאחיך.
 פסול מחמת איסור – כל מי שנתחייב מלקות ,כיון שלקה בבי"ד חוזר לכשרותו.
» בעדות שראו בשעה שהיו פסולים  -האם חוזרים לכשרות גם בזה – מחלוקת
ש"ך :הפסולים מחמת עבירה – כשרים כשחזרו בתשובה הראויה להם ,אפילו בעדות שראו בשעה שהם
פסולים לעבירה ,ולא בעינן בזה תחילתו וסופו בכשרות.
❏ הטעם:
א .דהכא בידו כל שעה לשוב בתשובה ,ואפילו בהרהור תשובה מספיק ,משא"כ בפסול דחמס
שצריך שיחזיר הגזלה ,והוה ליה מחוסר מעשה.
ב .דבפסול מחמת חמס כתיב אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס – הרי הכתוב קראו עד ,אלא
שנקרא עד חמס .משא"כ פסול בשאר עבירות למדים מאל תשת רשע עד – שלא יעשהו עד כלל.
(פת"ש)

באה"ט :אינו כשר לעדות זו ,דבשעה שהיה פסול לא דקדק בעדות כהוגן ,והוי כמלתא דלא רמיא
אנפשיה( .ש"ך באה"ט ופת"ש)
הכריע הפת"ש – דמצינו כמה פוסקים דס"ל שהש"ך עצמו חזר בו.
ומ"מ בפסול מחמת עבירה שאינו חמס וחימוד ממון ,אפשר דמצי המוחזק לומר קים לי כהש"ך,
דלא בעינן בזה תחלתו וסופו בכשרות .וצ"ע( .פת"ש)
» אם עבר ולא התרו בו – ספק ,שאין הדין נותן להלקותו ,או שהוא מפסולי דרבנן שהרי אינו לוקה במה
יחזור לכשרותו( .ב"י)
 אבל שאר פסולי עדות – שהם פסולים משום ממון שחמסו או שגזלו – אף על פי ששלמו ,צריכים תשובה .והרי
הם פסולים ,עד שיוודע שחזרו בהם מדרכם הרעה( .שו"ע)
הטעם :דאף שהחזירו ממון שגזלו ,עדיין לא סבלו שום עונש על שעברו על לאו דלא תגזול או לא תגנוב,
כמו בחייבי מלקות שנלקו בגופם על עוברן עבירה( .סמ"ע)
» ממתי מתכשרים כשחזרו בתשובה – מחלוקת ראשונים
ר"ח ורי"ף  :גזלן לא מתכשר אלא משעה שהעידו עליו בבית דין שעשה תשובה ,וכל שטרות שחתם
בינתיים פסולים ,שהרי אותה שעה פסול היה.
ר"ן :נהיה כשר למפרע להכל ,דכיון שהעידו עליו ש כשר היה בשעה שחתם ,איגלאי מילתא שראוי היה
להעיד באותה שעה( .ב"י סוף הסי' וש"ך)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כר"ח ורי"ף ,ונהיה כשר רק משעה שהעידו עליו בבי"ד.
ש"ך ופת"ש :כר"ן ,ונהיה כשר למפרע.
לכו"ע – לכתחילה לא יחתמו( .פת"ש)
»
 מאימתי חזרת מלוה ברבית – משיקרעו שטרותיהם מעצמם ויחזרו בהם חזרה גמורה.
מקור :סנהדרין (כה):
ויחזרו חזרה גמורה שלא ילוו בריבית אפילו לעובד כוכבים( .שו"ע)
»
הטעם שלא ילוו אף לגוי :כדי שישתכח שם ריבית מפיהם ,שיותר ודאי לא יחזרו לקלקולם( .ב"י)
❏ כיצד לא ילוו לגוי?
א .שמקבל עליו שאפילו בכדי חייו לא ילוה לעכו"ם [דשרי].
ב .אפילו שמקבל עליו ביותר מכדי חייו ,כיון שהוא מודה באיסורו( .סמ"ע)
❏ האם צריך להחזיר כל מה שלקח ברבית לבעליהם
מקור :ביצה (כט - ).שכינס ממון בבירורי מדות.
להלכה – מחלוקת
שו"ע :צריך להחזיר כל מה שלקח בריבית לבעליהם.
ומ"מ ,אם הוציאם מידו ונתנם ביד בית דין לעשות מהם כפי הנראה בעיניהם – מתכשר בכך( .ב"י)
»
ואם אינו יודע ממי לקח – צריך לעשות בו צרכי רבים( .שו"ע)
»
ד"מ :מועילה תשובתם ,אע"ג שאין מקבלין מהן הריבית שמחזירין.
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ומ"מ ,אם רוצים לעשות תשובה מעלייתא ולצאת ידי שמים – צריכים להוציא הריבית מתחת ידיהם.

(ד"מ)

❏ מתי הוי חזרה בתשובה – מחלוקת
שו"ע :אפילו שחזר מעצמו ,ואפילו אינו רגיל בכך צריך תשובה.
רמ"א :כל זה דווקא במי שרגיל לגזול ולגנוב ,אבל מי שגנב וגזל באקראי בעלמא ,מיד שהחזיר מה שגנב וגזל ,הוי
תשובה.
» ודווקא אם החזירו מעצמו .אבל אם לא החזיר רק ע"י כפיית בי"ד – לא מועילה החזרה עד שיעשה
תשובה( .רמ"א)

סעיף ל'-ל"א
מאימתי חזרת המשחקים בקוביא ומפריחי יונים
מקור :סנהדרין (כה - ):ויחזרו חזרה גמורה דאפילו במדבר לא עבדי.
❏ מאימתי חזרת המשחקים בקוביא?
משישברו פספסיהם (הקוביות) ,ויחזרו בהם חזרה גמורה שלא יעשו אפילו בחינם( .שו"ע)
❏ מאימתי חזרת מפריחי יונים?
משישברו הכלים שצדין בהם ויחזרו בהם חזרה גמורה שאפילו במדבר לא יעשו( .שו"ע)
ולמ"ד מפריחי יונים היינו אי תקדמיה יונך ליון – צריך לקבל עליו שלא לעשות אפילו בחינם( .ב"י)
»
❏ האם צריך להחזיר ממון הגזול – מחלוקת ראשונים
מישרים :צריך להחזיר מעות שהרויח בקוביא דאסמכתא הם.
ב"י [ומישרים בשם י"א] :אין צריך( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אין צריך.
רמ"א :מפריחי יונים והמשחקים בקוביא צריכים להחזיר המעות שהרויחו.
» בדעת הרא"ש – מחלוקת
ב"י וד"מ :צריך להחזיר המעות.
סמ"ע :אין צריך[ .ודווקא למ"ד דפסול משחק בקוביא הוא משום דהו"ל אסמכתא ,שבכל אלו יש איסור
גמור בהמעות מדאורייתא  -הצריכו להחזיר]( .סמ"ע)

סעיף ל"ב
מאימתי חזרת סוחרי שביעית?
משתגיע שביעית ויבדקו.
ולא חזרת דברים בלבד ,אלא כותב :אני פלוני בן פלוני כנסתי ק"ק זוז מפירות שביעית והרי הם נתונים במתנה
לעניים( .שו"ע)

סעיף ל"ג
מאימתי חזרת המועל בשבועה?
מקור :ירושלמי שבועות (פ"ז ה"ד)
משיבא לבית דין שאין מכירין אותו ויאמר להם :חשוד אני.
או יתחייב שבועה בבית דין שאין מכירין אותו ,בממון חשוב ,וישלם ולא ירצה לישבע( .שו"ע)
❏ אבל בעירו אין לו תיקון זה( .סמ"ע)
» קשה ,הרי גם בעירו יש לו תיקון כשיחזיר אבידה בדבר חשוב ,ומדוע לא מנה תיקון זה?
עיר שושן מתרץ :דמציאת אבידה בדבר חשוב לא מצוי כל כך לתלות תיקונו והכשרו בכך.
סמ"ע :דחז"ל החמירו בדבר שיש להן הכשר לשוב אליהן עצמו ,דהיינו טבח שחטא בטבחות וחזר להיות
טבח ,וכן עד זומם לחזור להיות כשר לעדות ,וכן במועלי שבועות דחששו שיעשה תשובה לעיניהם בעירו,
וכיון דהוצרכו להחמיר עליו לענין להכשירו לאותו דבר עצמו שחטא בו החמירו עליו ג"כ שלא להיות כשר
אפי' לענין עדות ושבועה בעירו ,דאין הכשר למחצה( .סמ"ע)

פא
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» קשה  ,מדוע שונים המועלים בשבועה ,טבח ,ועד זומם שתיקונם תלוי ביציאתם מחוץ לעירם – בשונה
ממלוה בריבית ,המשחקים בקוביא ,והמפריחי יונים שמספיק להם חזרתם בבי"ד בעירם?
א .ב"י :דחיישינן שמא הערים כדי שיחזירוהו לאומנותו .שכיון שהעבירוהו מאומנותו בשביל אותה
עבירה חמיר טפי[ .ומכאן נלמוד שכל מי שהעבירוהו מאומנותו בשביל איזו עבירה דהוי דינו כטבח].
וכן כשיבוא לבית דין שבעירו לקבל עליו שלא יחזור לאותו חטא  -צריך שיקבל עליו שום גדר לאסור
עצמו במותר לו בדבר הנוגע לאותו ענין( .ב"י)
ב .יש לחלק דבהלואה ברבית ואחרים ששייך בהם להכנס לפנים משורת הדין ,כיון שקבל כך בפני בית
דין שבעירו הוכשר .אבל בטבח אם נאמר לו אל תאכל בשר אפילו כשר אם כן נראה דעדיין פסול
הוא .וזה הטעם שייך ג"כ בחשוד על השבועה ובעד זומם( .ב"י)
ג .ועוד יש טעם אחר בעד זומם ,דמאי אמרינן ליה אל תעיד עוד אפילו באמת – הרי עבירה עושה בזה
דכתיב" :והוא עד וכו'"  -לפיכך צריך בהני שילכו למקום שאין מכירין( .ב"י)
ד .תוס' :כיון דעדות שקר העיד ,לא מתכשר לעדות עד שילך למקום וכו' כחמור שבפסולים ,וזה שייך
לנשבע לשקר במידי דממון( .ב"י בסוף הסי')
ה .סמ"ע :חז"ל החמירו בדבר שיש להן הכשר לשוב אליהן עצמו ,דהיינו טבח שחטא בטבחות וחזר
להיות טבח ,וכן עד זומם לחזור להיות כשר לעדות ,וכן במועלי שבועות דחששו שיעשה תשובה
לעיניהם בעירו ,וכיון דהוצרכו להחמיר עליו לענין להכשירו לאותו דבר עצמו שחטא בו ,החמירו
עליו ג"כ שלא להיות כשר אפי' לענין עדות ושבועה בעירו ,דאין הכשר למחצה .משא"כ במלוה
ברבית ומשחק בקוביא ומפריחי יונים דלא יוכשרו לחזור להתעסק באלו (דהא מפניהן פסלוהו) כי אם
להיות כשר לעדות ולשבועה שנפסלו עבורו ,משום כך הקילו להימצא להן תשובה בעירן( .סמ"ע)
❏ באיזה שבועה מדובר? – מחלוקת ראשונים
רמב"ם וטור :שבועות של כפירת ממון.
אור זרוע  :מדובר בשבועת שווא וביטוי ,אך שבועת ממון מספיק שיחזיר הממון( .ב"י וסמ"ע)
❏ אבל עבר על שאר עבירות
• בסתמא  -שלא העבירוהו בשביל העבירה מאיזה אומנות – מיד כשמקבל בבית דין שבעירו שלא לעשות עוד ,סגי
ליה.
• אבל העבירוהו ממלאכתו – מחלוקת
רמ"א וב"י :דינו שונה ,ודינו כטבח ,וילבש שחורים ,וילך למקום אחר וכו'.
פרישה :אין הבדל בין הועבר מאומנותו או לא ,ומועיל חזרתו בסתמא( .סמ"ע)

סעיף ל"ד
חזרת טבח שהיה בודק לעצמו ומוכר ויצא טריפה מתחת ידו
מקור :סנהדרין (כה - ).ההוא טבחא דנפקא טריפה מתותי ידיה  -פסליה רב נחמן ועבריה ,אזל רבי מזייה וטופריה.
סבר רב נחמן לאכשוריה ,אמר ליה רבא :האי איערומי קא מערים ,ולית ליה תקנתא עד שילבש שחורים ויתכסה
שחורים וילך למקום שאין מכירין אותו ,ויחזיר אבידה בדבר חשוב ,או שיוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב
משלו.
להלכה:
• צריך שילבש שחורים ויתכסה שחורים( .שו"ע)
הטעם :בשביל שהחטיא רבים ,צריך שי כנע ליבו ,ששחרות משפיל הגאוה והזדון שבלבבו( .סמ"ע)
• וילך למקום שאין מכירים אותו( .שו"ע)
• ויחזיר אבידה בדבר חשוב .או יוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב( .שו"ע)
❏ טבח שפסלוהו על שהעיד שקר ולקה והתענה במקומו – אפשר שהוא תשובה של רמאות( .ב"י)
ואינו מועיל לו להיות טבח ,אלא רק להיות ש"ץ( .ד"מ)
»

סעיף ל"ה
חזרת עד זומם
מחלוקת ראשונים
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רמב"ם :שילך למקום שאין מכירים אותו ,ונתנו לו ממון חשוב להעיד שקר ,ולא רצה.
» בשיטת הרמב"ם – מהיכן למד דין זה – מחלוקת
ב"י :מדין טבח.
ד"מ :מדין חשוד על השבועה.
תוס' :מספיק שיקבל בפני דייני העיר שלא יעשה כן עוד ,ואם נטל שכר שיחזיר המעות( .ב"י)
פסק השו"ע – כרמב"ם ,דחזרת עד זומם – שילך למקום שאין מכירים אותו ,ונתנו לו ממון חשוב להעיד שקר ,ולא
רצה.
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סימן מב
סעיף א'
שטר הכתוב על דבר שיכול להזדייף
מקור :גיטין (כא - ):מחלוקת ,לת"ק :אין כותבין לא על הנייר המחוק ולא על הדיפתרא ,מפני שהוא יכול להזדייף.
וחכמים :מכשירין.
ובגמרא (כב - ):מאן חכמים? אמר רבי אלעזר :רבי אליעזר היא ,דאמר עדי מסירה כרתי ...מחלוקת מתי הכשיר
ר"א  -לרבי אלעזר :לא הכשיר רבי אליעזר אלא לאלתר .אבל מכאן ועד עשרה ימים לא ,דילמא הוה ביה תנאה
וזייפתיה .ורבי יוחנן אמר :אפילו מכאן ועד עשרה ימים ,אם איתא דהוה ביה תנאה מידכר דכירי אינשי...
ואמר רבי אלעזר :לא הכשיר רבי אליעזר אלא בגטין ,אבל בשטרות לא ,ואפילו לאלתר ,דכתיב" :ונתתם בכלי חרש
למען יעמדו ימים רבים" דגזירת הכתוב הוא דבעינן בשטרות דבר הראוי לעמוד ימים רבים ,ולא מכשרינן אפילו
לאלתר בדבר הראוי להזדייף .ורבי יוחנן אמר :אפילו בשטרות ,והא כתיב למען יעמדו ימים רבים? התם עצה טובה
קא משמע לן.
 בגיטין – כשר אפילו מכאן ועד עשרה ימים ,דהלכה כר' יוחנן ,דהוה רביה דרבי אלעזר( .ב"י)
 בשטר חוב
• לכתחילה – אין כותבין שטר חוב על דבר שיכול להזדייף.
• בדיעבד  -אם כתבו עליו – מחלוקת ראשונים
רי"ף ורמב"ם וטור :פסול אפילו לגבות בו לאלתר ,ואין הלכה כר' יוחנן.
ר"ח :מתיר ,דהלכה כר' יוחנן אף בשטרות( .ב"י וש"ך)
» בדעת הרא"ש – מחלוקת
לב"י טור וב"ח :פוסל.
לש"ך :מתיר( .ש"ך)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרי"ף ורמב"ם וטור ,דפסול אפילו לגבות בו לאלתר.
הטעם :דצריך שיהא ראוי לקיים ימים רבים( .סמ"ע)
ש"ך :כר"ח ,דמותר.
ודווקא כשעדי המסירה הם לפנינו ,אבל כשאין עדי המסירה לפנינו – לכו"ע חיישינן שמא זייפתה( .ש"ך)
»
 אבל שטר אקנייתא [שקונה בו שדה או בית] – כשר( .שו"ע)
» מתי כשר – מחלוקת
ב"ח :דווקא כשהמוכר כתב בכתב ידו דאינו יכול להזדייף שהיה ניכר שאין זה כתב ידו ,דדוקא חתימת
עדים על דבר שיכול להזדייף הוא דפסול ,דיכול לזייף למעלה מחתימת עדים ולכתוב מה שרוצה .אבל
כשכולו כתב ידו  -לא יכול לזייף.
מהרו"ך (סמ"ע) :אפילו אינו כתב ידו דמוכר ,וגם אין עדי מסירה אלא עדי חתימה  -כשר בשטר קנין ,כיון
דאינו עומד לימים רבים אלא לפי שעה( .ש"ך)
ואין צריך עידי מסירה בשטר מכר ומתנה( .ש"ך)
»
ומשמע שאם מודה שמסרו לו – נקנה לו השדה בשטר זה בלא עידי מסירה( .ש"ך)
»
» וכן אפי' אינו מודה שמסרו לו – נאמן הלוקח והמקבל שמסרו לו ,דנהי דיכול המוכר או הנותן לטעון
תנאי היה בו וזייפתו ,מ"מ אם טוען להד"ם לא מסרתי לך שטר זה מעולם  -אינו נאמן כיון שהשטר
ביד הלוקח או המקבל( .ש"ך)
❏ כל שטר שאינו עשוי כתקנת חכמים ,כשאין טעם לפוסלו – מחלוקת
לרמ"א – מחלוקת
» רא"ש :פסול אף על פי שאין טעם לפסלו .ולכן ,אם עשה בזמן הזה שטר מקושר – פסול.
» רמב"ן :חולק ומתיר.
לש"ך :אין אף אחד שחולק בזה ,וכולם מודים שפסול .דגט או שטר פשוט שכתבו עדים מאחוריו כבמקושר ,אע"פ
שאין חשש ואין טעם לפוסלו – פסול ,כיון שלא נעשה כתיקון חכמים .וכן בחתמו מן הצד וכיוצא בזה.
להלכה – מחלוקת
רמ"א :מותר.
ש"ך :פסול.
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סעיף ב'
נכתב בכל לשון וכל כתב
מקור :גיטין (יט - ):מימרא דאמימר.
פסק השו"ע – מועיל ,ובלבד שידקדק הסופר בכתב ההוא ,שלא יהא בו שום שינוי.

סעיף ג'
זהירות מאפשרות זיוף הכתב
מקור :ב"ב (קסז - ).ב' מעשים שמביאה הגמ' שהכיר הדיין הזיוף ע"י דוחק שתי אותיות או ע"י הרוחתן  -וכפתיה
לבעל השטר ואודי.
פסק השו"ע – מתיקון שטרות להתבונן בואוי"ן וזייני"ן שלו שלא יהיו דחוקים בין התיבות ,שמא זייף והוסיף וא"ו
או זיי"ן.
ולא יהיו מרוחקים ,שמא מחק אות אחת ,כגון ה"א או חי"ת ,והניח רגלה אחת במקום וי"ו ,וכל כיוצא בו,
מדקדקים בו בכל לשון ובכל כתב( .שו"ע)
» לכן צריך הסופר ליזהר בכתיבת השטר שיהיו אותיותיו דומות זו לזו.
» ויהיה הכתב מיושר ושווה בכל דבריו ,שלא ירחיק האותיות זו מזו יותר מדאי.
» ואל ידחוק הכתב יותר מדאי.
ואל ידחוק במקום אחד וירחיק במקום אחר( .שו"ע)
»
❏ לפיכך ,אין העדים רשאין לחתום ,עד שידקדקו היטב בכל אותיותיו( .שו"ע)
❏ ולפיכך ,כשיבא השטר לפני הדיין ,צריך לעיין בכל אותיותיו ,ולדמות אות לאות.
ואם רואה בו שום שינוי – לא יגבה בו עד שיבדוק הדבר היטב( .שו"ע)
וכל דבר שנוכל לתלות במחק – תלינן( .רמ"א)
❏ ואם צריך לכוף בעל השטר ולהכותו כדי שיודה – יעשה ,כדי שיוציא הדין לאמיתו( .שו"ע)
❏ האם טענינן ליה  -אם אין טוען הנתבע ריעותא על השטר – מחלוקת ראשונים
• כשבא להוציא מיורשים או מלקוחות – לכו"ע ,טוענים ליורש וללוקח.
• כשבא להוציא מלוה או ממוכר ומנותן גופייהו:
הרמ"ה כתב :דכשלא טוען נתבע טענות ריעותא דאשתכח בשטרא – לא טענינן ליה.
ואילו הטור כתב :דנ"ל שאפילו אם לא יטעון הנתבע – חייב הדיין לטעון כדי להוציא הדין לאמיתו( .טור)
השו"ע הביא את דעת הרמ"ה כיש מי שאומר.
» וצידד בש"ך – דאין הטור חולק על הרמ"ה.
הרמ"ה מדבר  -כשלא טען נתבע בההיא ריעותא כלל.
והטור מדבר  -כשטוען שאינו חייב כלום בשטר זה ,וכהאי גוונא אע"ג שלא טוען בההיא ריעותא
שנעשה זיוף פלוני ופלוני – אנן טענינן ליה שנעשה אותו זיוף( .ש"ך)
[ונראה דמשמעות הסמ"ע והשו"ע – שחולקים בזה].

סעיף ד'
זהירות בסוף השורה
מקור :ב"ב (קסז - ).מימרא דאביי.
צריך ליזהר שלא יכתוב בסוף שטה משלש ועד עשר.
הטעם :שמא יעשה מעשר עשרים ,ומשלש שלשים( .שו"ע)
❏ ואם כתב שלשה או עשרה – שפיר דמי( .רמ"א)
הטעם :שהרי אין לחשוש לזיוף( .רמ"א)
» אם היה כתוב שמונה – מחלוקת
ש"ך :בשמונה אין חשש זיוף [ומ"ש משלש ועד עשר הוא לאו דווקא].
ת"ח :אף שמונה  -לא יכתוב ,דיש לחשוש שיזייף וימחוק הה"א( .ש"ך)
❏ יכול לכתוב בסוף שיטה "אחד עשר" ,ולא חיישינן שיזייף לעשרים( .סמ"ע)
הטעם :דאז צריך להוסיף וי"ו שיהיה אחד ועשרים ויהיה ניכר( .סמ"ע)
❏ אם נמצא כתוב "תלתין וחמשין" בסוף שטה – כשר ,ולא חיישינן שמא תלת וחמש היה ,דחזקה על העדים
שעשו כהוגן( .סמ"ע)
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❏ ואם נזדמן לו רווח בסוף שטה – מחזיר הדבר פעמים הרבה ,עד שיבוא בתוך שיטה( .שו"ע)
» ואם כתב למעלה באמצע השיטה שלש .אם אח"כ חזר וכתב שלש בסוף שיטה – מחלוקת
ב''ח :אף אז פסול ,דעדיין יכול לזייף ,והכל הולך אחר התחתון.
ש"ך :חולק עליו בזה ,דאינו מוכרח( .ש"ך)
❏ וכן יזהר שלא יכתוב החשבון באותיות ,כגון :ב' או ד'( .שו"ע)
הטעם :שלא יעשו כ"ף או רי"ש( .שו"ע)

» אם כתב ר"ת כגון י''ב י"ג – כשר ,שאי אפשר לזייף .ואין לחוש שמא היה כתוב ב' או ג' והוסיף היו"ד,
דחזקה על העדים שעשו כהוגן( .סמ"ע וש"ך)
❏ אם היה כתוב בו ג':
• כשאין כתוב בריוח – מחלוקת
ע"ש ע"פ הבנת הסמ"ע :אין יכול לכתוב ג'[ .ואם היה כתוב ב' או ג'  -לא היו חותמין].
» ודחה הש"ך תמיהת הסמ"ע – דהא יש לעשות מן ג' נ' בכתב אשורית.
סמ"ע [והע"ש ע"פ הבנת הש"ך] :יכול לכתוב ג' ,שהרי אינו יכול לזייף אותה ולעשות ממנה אות אחר( .סמ"ע וש"ך)
• אך אם היה כתוב בו ב' או ג' בריוח – לכו"ע לא היו חותמים( .סמ"ע וש"ך)
❏ ואם לא עשה כן ,אלא כתב שטר שניתן לזייפו – הוי שטר שאפשר לזייף ופסול( .רמ"א)
אבל אם כתב גימטריאות או ר"ת ,מדברים שאי אפשר לזייף – כשר( .רמ"א)
»

סעיף ה'
היה כתוב בו למעלה דבר אחד ,ולמטה דבר אחר
מקור :ב"ב (קסה - ):כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים ,מלמעלה מאתים ומלמטה מנה – הכל הולך אחר
התחתון.
• אם אפשר לקיים שניהם – מקיימים אותם( .שו"ע)
הטעם :דאפילו אם הקיום הוא בדוחק ,מ"מ מקיימינן ,משום דאין דרך הבריות לחזור בדבריהם תוך כדי
דיבור[ .והש"ך חלק עליו בזה]( .סמ"ע וש"ך)
• אבל אם הם סותרים זה את זה ,כגון שכתוב למעלה" :מנה" ,ולמטה" :מאתים" ,או איפכא – הולכים אחר
התחתון( .שו"ע)
הטעם :כיון דסותרין זה את זה והן שני דברים  -ודאי חזרה היא( .סמ"ע)
ובלבד שלא יהיה בשיטה אחרונה( .שו"ע)
»
מקור :ב"ב (קסב - ).מימרא דרב עמרם שאין למדין משטה אחרונה.
הטעם :משום דאין מדרך העדים לצמצם כ"כ לחתום נפשם סמוך לשטה ממש ,וחיישינן שמא
העדים הניחו ריוח בין חתימתן לכתיבת השטר כשיעור שיכולין להוסיף בו שיטה ,והמלוה זייף( .ב"י
וסמ"ע)

» ומ"מ ,להפקיע מבעל השטר  ,כגון שכתוב למעלה מאתים ,ולמטה מנה – למדין מהתחתון ,ואפילו
שהוא בשיטה אחרונה( .רמ"א)
ובלבד שאין כתוב בשטר "והכל שריר וקיים"( .שו"ע)
»
» יש להסתפק אם דין זה שייך בכל מילי ,שאפשר שאינו שייך אלא במנה ומאתים שיש בכלל מאתים מנה.
אבל אם כתב למעלה חבית של יין ולמטה של שמן – אפשר שהוא פסול( .פת"ש)
» דווקא חזרה התלויה בבעלי הדבר אמרינן .אבל חזרה התלויה בעדים – לא אמרינן ,שהרי מה שהתחיל
לכתוב שנת שמ"ז הוא זיוף ומוקדם ,ולא שייך לומר חזר בו ,דמ"מ מתחילה לא ניתן לכתוב( .פת"ש)
❏ ואם נמחק סכום של מטה – הכל פסול( .רמ"א)
הטעם :דאפשר שהיה כתוב בו למטה רק דינר אחד( .רמ"א)
❏ אם למעלה היה פורט והולך ,ולמטה כתוב סכום הכל כך וכך  -ושם הסכום פחות או מרובה – הביא השו"ע
להלכה את דעת ה"ר ישעיה [כיש מי שאומר] שכתב :שאם למעלה היה פורט והולך ,ולמטה כתוב סכום הכל כך וכך,
ופיחת או הוסיף – בזה אנו אומרים ודאי טעה בחשבון ,ואחר הפרט אנו הולכים( .טור ושו"ע)
וכגון מה שאנו כותבין בכתובה מנין כל מה שהביאה כך וכך( .טור)
❏ אם היה האחד תלוי בחבירו
בד"א שהולכים אחר התחתון ,כשאין האחד תלוי בחבירו .אבל אם היה כתוב בו :מאה שהם מאתים ,או מאתים
שהם מאה – אינו גובה אלא מאה ,שהוא הפחות שבשניהם ,דיד בעל השטר על התחתונה( .שו"ע)
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❏ שטר שהיה כתוב בו וכל הא לעיל קבל עליו בקנין גמור ,ולא היה כתוב בו במנא דכשר למקניא ביה – מחלוקת
מהרא"י סמ"ע וש"ך :יש לחוש שקנה בקנין אחר ולא בקנין חליפין ,ויד בעל השטר על התחתונה.
» וצידד בש"ך  -דצ"ל דמיירי בענין שהסופר טעה והיה סובר שאותו קנין האחר היה מועיל והוא בענין
דמספקינן בהאי דינא אם מועיל.
ט"ז :פסק שהשטר כשר ,דמסתמא נעשה בדרך רוב קנינים( .סמ"ע ש"ך ופת"ש)

סעיף ו'
כשנמחק השם
מקור :ב"ב (קסה - ):אם כן למה כותבין את העליון ,שאם תמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון.
שם (קסו - ):ת"ר ,ילמד התחתון מן העליון באות אחת ,אבל לא בשתי אותיות ,כגון :חנן מחנני ,וענן מענני .מאי
שנא שני אותיות דלא ,דילמא מתרמי שם בן ארבע אותיות והוה ליה פלגא דשמא ,אי הכי אות אחת נמי דילמא
מתרמי שם בן שתי אותיות ,והוה ליה פלגא דשמא? – אלא שתי אותיות היינו טעמא דילמא מתרמי שם בן שלש
אותיות והוה ליה רובא דשמא.
 כשנמחק או חסר רק אות אחת
אם נמחק מהתחתון אות אחת ,שאיפשר להבין עניינו מהעליון – למדין ממנו.
כגון :שכתוב למעלה שנתחייב לחנני ,ולמטה כתוב :לחנן – ילמד תחתון מעליון וינתן לחנני( .שו"ע)
הטעם :שאות אחת הוא דרך הסופר לקצר או להתמחק מעצמו לפעמים שלא בכוונה ,ולכן למדין
מהעליון ,משא"כ בשתי אותיות( .סמ"ע)
אבל אות אחת למדין ,אפי' אין בעליון אלא שתי אותיות ,ואנו צריכים ללמוד חצי תיבה( .שו"ע)
»
 אבל כשנמחקו או חסרים שני אותיות
• כשידוע שנמחק השטר – אין למדים.
כגון :שכתוב למעלה :חנני ,ולמטה :חן .ואפילו אם יש בתיבה העליונה ששה אותיות ,ולא נמחק בתחתון
אלא שתים – אין למדין ממנו.
וכיון שאין למדין וידוע שנמחק השטר – פסול ,ואין גובין בו( .שו"ע)
• ואם היה חסרון בלא מחק  -שלמעלה כתב :חנני ,ולמטה כתב :חן – ודאי חזרה היא( .שו"ע)
הטעם :שהסופר לא היה טועה שתי אותיות  -וינתן לחן( .שו"ע)
❏ מלמעלה כתב חנן למטה כתב נני
מקור :ירושלמי ב"ב (פ"י ה"ג)  -רבי יצחק שאיל :מלמעלה כתב חנן למטה כתב נני מהו שילמד התחתון מן העליון
חנן והעליון מן התחתון נני – ולא איפשיטא.
הכריע הב"י – דלא יגבה בשטר זה משום אחד מהם .ואם הוא שטר מתנה – לא ינתן לשום אחד ,דהמוציא מחבירו
עליו הראיה( .ב"י וסמ"ע)
❏ כשהשטר ביד חנני או חן – מחלוקת
סמ"ע ב"י וד"מ :כשהשטר ביד חנני או חן אותו שהשטר בידו – גובה בו בין בחסרון בין בנמחק.
ודווקא כשהשטר נמצא ביד שליש ואינו יודע למי יתנו ,וה''ה אם איש אחד הוציא שטר חוב וכתוב בו
מלמעלה שם הלווה חנני ולמטה חנן שיגבה מחנני ולא מחנן – יד בעל השטר על התחתונה.
ש"ך :אין חילוק ,ותמיד יד בעל השטר על התחתונה .דכשהוא ביד חנני ,ממה נפשך איזה טעם שיאמר לא יגבה בו,
אם יאמר שמפני חזרה נמחק  -ינתן לחן .ואם לפסול השטר  -כולו פסול( .סמ"ע וש"ך)
❏ הת"ח הקשה על גירסא זו דנמחק  -דהא מדנקט חנן משמע דחנן שם הוא ,וא"כ פשיטא דלא מביאים לחנן,
שהרי חנני כותבין בנ' כפופה וחנן בנ' פשוטה?
והש"ך תירץ :דהוא אמינא ,דגם אם לא מביאים לחנן ,מ"מ לחנני ג"כ לא נביא ,דהו"א דנמחק אות אחת הוי
כנמחק שתי אותיות שהשטר פסול ,קמ"ל( .ש"ך)

סעיף ז'
כשכתוב ב' מידות שונות הסותרות למעלה ולמטה
מקור :ב"ב (קסו - ):אמר רב פפא :פשיטא לי ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון .בעי רב פפא קפל
מלמעלה וספל מלמטה מי חיישינן לזבוב או לא? – תיקו.
פסק השו"ע – כתוב בו מלמעלה :מידת ספל (סאה וחצי) ,ומלמטה :מידת קפל (קב וחצי) – הכל הולך אחר התחתון,
שהקפל פחות מספל.
ואם כתוב מלמעלה :קפל ,ומלמטה :ספל – חוששים שמא זבוב הסיר רגל הקוף ונעשה סמ"ך ,ואינו גובה אלא קפל.
וכן כל כיוצא בזה ,הולכים אחר הפחות – שיד בעל השטר על התחתונה( .שו"ע)
»

פז
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❏ הטעם – מחלוקת
תוס' ורשב"ם :משום דדרך הזבוב לקצר האות ולעשות מקו"ף סמ"ך ולא להאריך לעשות מסמ"ך קו"ף ,ומשום כך
אף אם היה קפל הכתוב למטה טפי מספל הכתוב למעלה – הולכין אחר התחתון ממ"נ ,דאי ספל היה כתוב למעלה
מתחלה ,נמצא חזר מספל לקפל והולכין אחר התחתון.
רמב"ם :ס"ל דע"י הזבוב יכול להשתנות ג"כ להאריך האות ע"י טשטוש ולעשות מסמך קו"ף .ומשום כך צריך
לטעם דקפל הוא הפחות( .סמ"ע)
❏ אם הוא שטר מחילה – מחלוקת ראשונים
ב"י :לא תלינן בזבוב ,דהמוציא מחבירו עליו הראיה.
מהרי"ק :לא משמע כן( .ב"י וד"מ)
ובסמ"ע לקמן סעי' ח' – תמה בזה על הב"י .אך הש"ך שם דחה דבריו.

סעיף ח'
אם תפס מטלטלים
בכל אלו שפסקנו לעיל "שיד בעל השטר על התחתונה"  -אם תפס מטלטלים – לא מוציאים ממנו( .שו"ע)
ואפילו תפס בעדים ,ואפילו תפס שלא ברשות – אין מוציאים מידו( .סמ"ע וש"ך)
»
» האם הרמב"ן חולק – אפשר שחולק על הרא"ש (שפסק כמותו הסמ"ע).

»

אך הכריע הש"ך דלענין דינא לא נחלקים ,דהרא"ש מדבר בטוען ברי ,והרמב"ן מדבר בטוען שמא,
ובא לזכות מכח השטר( .ש"ך)
אבל קרקע – אפילו בפירות קרקע לא מועילה תפיסה ,אפילו טוען התופס ברי .מטעם דקרקע בחזקת
בעליה קיימא( .ש"ך)
מקור :ב"מ (קב):

❏ כשיש בידו שובר – מחלוקת
לרמ"א ובדה"ב – מחלוקת
» רא"ה :אומרים בשובר יד בעל השטר על העליונה ,הואיל והוא מוחזק.
מהרי"ק וריטב"א :חולקין ואומרים דאפילו בשובר אמרינן ידו על התחתונה( .ב"י וש"ך)
»
לש"ך – אין מחלוקת
» דמהרי"ק מדבר על מי שהיה חייב בלא השטר לפרוע לצדקה לפי ממונו ,ועתה טוען שאין לו לפרוע
להוצאת פדיון שבוים כלום רק שוה בשוה מחמת שהוזכר בשטר שביניהם דבהוצאת צדקה יפרע כל אחד
בשוה – ועל זה כתב מהרי"ק דאין פדיון שבויים בכלל צדקה ,ואמרינן יד בעל השטר על התחתונה ,ואע"ג
דהוא מוחזק ,שהרי אין בחזקתו כלום ,מאחר שמכח הדין מתחייב לפי ממונו ,אלא שמכח השטר בא
להפקיע דין תורה .ואין ספק מוציא מידי ודאי.
» אבל כאן ,וכן הרא"ה מדבר כשהמלוה אומר שחייב לו בודאי ,א"כ גם בלאו הכי חייב לו לדברי המלוה –
פשיטא שאם תפס אפילו בעדים לא מפקינן מיניה ,כיון שטוען ברי .וכן בשובר שהלוה אומר אפילו בלא
שובר אינו חייב לו – אמרינן יד בעל השובר על העליונה כיון שהוא מוחזק.
להלכה – מחלוקת
ש"ך וב"י :בשובר אמרינן יד בעל השובר על העליונה.
הטעם :שהרי כן הדרך לכתוב שובר לבטל השטר ,וא"כ יד בעל השטר על התחתונה נגד השובר ,וממילא
יד בעל השובר על העליונה נגד השטר .אבל אחר שנתבטל השטר א"כ הו"ל בעל השובר לענין תביעת בע"פ
בעל השטר ,ושפיר אמרינן גביה יד בעל השטר על התחתונה לענין שצריך לישבע.
סמ"ע :דלא מועיל שובר שלשונו מסופק נגד שטר חוב מבורר שהוא ביד המלוה( .סמ"ע וש"ך)

סעיף ט'
בדבר שהשטר בטל בו
בדבר שהשטר בטל בו – לא אומרים שיד בעל השטר על התחתונה.
ולא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה ,אלא בכל כי הני גווני דלעיל ,שאין השטר בטל לגמרי( .שו"ע)
» כגון :שכתוב בשטר פלוני נתחייב לפלוני מנה לפרעו בפסח – צריך לפרעו בפסח הבא ראשון ,ואינו יכול
לומר :לא אפרענו אלא לפסח שאחר כמה שנים .וכן כל כיוצא בזה( .שו"ע)
» כ"כ ,אף בסתמא דמילתא  -המתחייב לעשות שום דבר לזמן ולא פירש אימתי – חייב לעשות כן בזמן
הבא ראשון( .ש"ך)

פח
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» דווקא גבי שטר אמרינן כך .אבל בדבר הנקנה בעל פה בדיבור – אם יש ספק בענין אמרינן תמיד יד
המוציא על התחתונה ,אפילו היכן שנתבטל דיבורו לגמרי( .פת"ש)
» בשטר שכתוב בו שנתחייב לפרוע אחר כמה שנים – אין דינו כפסח ,והכל תלוי לפי מנהג המקום ,ויש
לשער כפי הרגילות שמאחרין הלואה כזו לפי ערך הממון ולפי מה שהוא אדם ,ואם הוא בענין שאין
לתלות במנהג המקום ,נראה דמחויב לשלם לו על כל פנים אחר תשע שנים( .פת"ש)
❏ אבל בדבר שאפשר שטעה בו הנותן ,כגון דאמר לשון דלא מהני במתנה – ודאי נתבטל השטר .ולא נתבטל אלא
דווקא בדבר שאין לתלות בטעות( .רמ"א)
» כיצד מדובר? – מחלוקת
סמ"ע :מדובר בלשונות שמקנה לו בהן המתנות ,כגון "שדה זה אתננו לו" -דלא נתכוין לבטלו ,אלא שטעה
וסבר דלשון זה יועיל ובאמת אינו מועיל.
ש"ך :מדובר כשכתב בשטר הצוואה אני מניח לפלוני .אך ב"אתננו לו" -אפשר שאינו מועיל( .סמ"ע וש"ך)
» לכו"ע  -ישתנה הדין לפי האדם ,ובודאי לאו כולי עלמא דינא גמירי ,ואם הוא עם הארץ ובור ,אף
בקנין אתן אמרינן יד בעל השטר על התחתונה ,דזיל בתר טעמא דלא אמרינן יד בעל השטר על
התחתונה בביטול השטר ,דא"כ למה כתב השטר כלל ,וכיון דהוא עם הארץ סבר ומקנה לו בזה
האופן ,ובאמת הוא טועה דאינו קנין( .פת"ש)
ואף השו"ע מודה בזה ,ואינו חולק בזה( .ש"ך)
»
» האם ה"ה והנ"י חולקים בזה – מחלוקת
לב"ח :חולקים בזה.
לש"ך :אינם חולקים בזה.
דבכל המקומות מיירי ,שאם היינו אומרים יד בעל השטר על התחתונה ,היה השטר נפסל מיד ,והיה
נודע פסולו בודאי שהוא מוקדם וכה"ג .משא"כ ,בהך דמהרי"ק שי"ל שהנותן טעה והיה סבור
דיועיל בכה"ג אין חולק עליו( .ש"ך)
❏ טעות דמוכח מהשטר
כגון :בן בכור שיש לו שטר מתנה מאמו שנכתב בכל אופן המועיל עם כל שופרא דשטרא כנהוג ,וכתוב בו בזה"ל:
"שנתנה לו במתנה עבור חלק בכורה שלו" .ועכשיו טוענת האם :שהשטר מתנה בטל שנעשה בטעות  -שהיתה סבורה
שבכור מאם יש לו חלק בכורה כמו בכור מאב ,לכך נתנה לו מתנה זו בשביל חלק בכורה .והבן טוען :שאמו נתנה לו
מתנה פסוקה לא משום בכורה ,רק הסופר טעה – הדין עם האם ,כי זה שטר ושוברו עמו ,דהוא טעות דמוכח ,ולא
מועיל אפילו אם כתב בשטר כל שופרא דשטרא( .פת"ש)
❏ מי שנשבע לחבירו לפרוע אחר הפסח – רואין הימים שבין פסח לעצרת ויש לו ממחצית הימים שבינתיים כמו
שבשבוע שמחלקין חציה לפני שבת וחציה לאחריו( .ד"מ)
❏ ואם נשבע לפרוע אחר סוכות – מחלוקת
ר"ן :יש לו שלשה חדשים.
רבינו חננאל :דלאחר הרגל ט"ו יום( .ד"מ)

סעיף י'
במקום שכותבים דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי
מקור :ב"ק (מו - ).המוציא מחבירו עליו הראיה.
מחלוקת
שו"ע :הרבה מהמפרשים כתבו שעכשיו שנהגו לכתוב :דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי – אמרינן בכל לשון
מסופק ,יד בעל השטר על העליונה.
פת"ש בשם כנסת יחזקאל וכנה"ג :הביא שהרבה דעות חולקין על זה.
וצידד הפת"ש – דמלשון השו"ע משמע שלא החליט הדבר.
» מעשה אודות ראובן שכתב לבנו בעת נישואי בנו שטר מתנה על חצי מהבית שלו ,רק שייר לעצמו שידור בו
כל ימי חייו ,ובשטר הנ"ל נאמר עוד בזה הלשון" :גם התחייב ראובן אם ירצו הזוג ליתן ליורשי ראובן
חצי שעה קודם מיתת ראובן סך פלוני בעד החצי השני מהבית הנ"ל ,ולשלם סך הנ"ל חצי שעה קודם
מיתת ראובן ,אז שייך גם החצי השני מהבית הנ"ל ג"כ להזוג הנ"ל בלי שום שיור כלל כו'".
וראובן שבק חיים ,והניח ג' יורשים ,דהיינו בנו הנ"ל ,ועוד ב' יורשים ,והבנים אומרים :דפירוש
"ליורשיו" הנאמר בשטר ,היינו ,להאחרים זולת הבן הנ"ל ,והבן מפרש :לכל יורשים ,ואף הוא יקח חלק
שליש.
והשיב הכנ"י :זה ודאי שאם הזוג לא לקחו הברירה לסלק בעד החצי השני ,נשאר חצי הבית בחזקת כל
היורשים ויש להבן חלק כחלק עם אחיו .וגם זה ודאי דאם לא גילו הזוג לבית דין קודם מיתת ראובן
שהמה מוכנים לשלם – אז החצי בית שייך לכלל עזבון ,ויתחלק לשלשה חלקים כפי שישומו היום הבית.
אך אם כבר אמרו בבי"ד או בעדים קודם מיתת ראבן שהמה מוכנים לשלם – אז יש לפסוק בזה לילך
אחר המוחזק( .פת"ש)

פט
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❏ כל לשון שהוא כולל יותר ליפוי כח בעל השטר ,וסתמא משמע כך לפי דעת השומעים – דנין אותו כך אפילו
ליפוי בעל השטר( .רמ"א)
הטעם :דאזלינן בשטרות אחר לשון בני אדם( .סמ"ע)
» כשמסביר כותב השטר את כוונתו בשטר – כגון מי שהשכין בית לחבירו ועליו עליות ע"ג עליות ,וכתב
בשטר שראובן השכין מתחתיות ביתו עד סוף עליונה ,ואח"כ טען ראובן שלא השכין לו רק עליה אחת
שעל גבי הבית ,והסופר אומר שכוונתו היתה על כל העליות כו' – הדין עם המלוה( .סמ"ע)
» מעשה אודות ,שטען המתחייב על השטר שנתן ,שמה שנאמר בו" :כשאגבה השטרות אמסור החצי
לפלוני" ,הוי דבר שאינו ברשותו כו' ,ומה שרוצים לחייב אותו מלשון "שייך לפלוני" הנאמר שם,
שהוא לשון הודאה – מחלוקת
טען החכם :נותן הכתב הנ"ל ,דלשון "שייך" יש לו שני ביאורים :א .שהוא שלו בהחלט .ב .שיש לו
שייכות בגווה ,דהיינו שיש לו שעבוד על זה ,והיאך יכולים לחייבו מספק.
ומה שנאמר בפוסקים שהולכים בשטרות אחר לשון בני אדם ,היינו דוקא בדבר שבדיבורו נגמר
איזה עשיה כמו מקח וקדושין ונדרים .אבל במה שאנחנו מחייבים אותו בהודאתו – יכול זה לפרש
דבריו אף בפירוש דחוק.
אך מוה"ר משה רוטנבורג :ביאר חילוק אחר ,דהיכן שבא לחייב את עצמו באיזה דבר ,או בהודה על
איזה דבר ,וכן בבא להקנות ,ומכ"ש כשכתב הודאתו או חיובו והקנאתו בשטר – מידק דייק בו ,ואין
חילוק בין כתב בכתב ידו ממש או דעדים כתבו הכתב ,מ"מ המה כתבו על פי ציווי שלו ואמרינן
דודאי דייק .ואם בא להכחיש השטר או לפרש בו פירוש דחוק  -אינו נאמן ,דמסתמא כונתו בלשון
בני אדם ולפי דעת השומעים.
אבל כשאינו מכוין להתחייב את עצמו ולא להקנות ולא להודאה ,רק טוען טענותיו לפני בית דין דרך
טענה בעלמא – אף דאינו יכול לחזור מטענותיו לגמרי ,מכל מקום כשמתרץ דבריו ונותן אמתלא
לדבריו ,אף אם האמתלא רחוקה קצת  -לא מיקרי חוזר וטוען.
וכן אף מי שטען לפני בי"ד משכנתי לו בית עד סוף העליה  -שיכול אח"כ לפרש דבריו שלא כיון רק
לעליה אחת ולא מיקרי חוזר וטוען( .פת"ש)
» כשהתנה בשטר איסור למכור ולהשכין ,האם שכירות בכלל התנאי – כגון :מעשה אודות ראובן שלוה
משמעון סך מה ,ונתן לו אפותיקי מפורש על מקומו בבית הכנסת שאם לא יפרע תוך שתי שנים יגבה
מהמקום ,והתנו בפירוש שלא יוכל ראובן למכור או להשכין המקום הנ"ל עד שישלם תחילה חוב זה,
ועתה רוצה ראובן להשכיר המקום עד שיגיע זמן פרעון חובו  -האם רשות בידו או לא?
והשיב השבות יעקב :דראובן יכול להשכיר המקום כל ימי משך זמן ההלוואה.
הטעם :דבשטרות הולכין אחר לשון בני אדם ואחר כוונתו ,דהיינו מכירה ממש או להשכין המקום,
אך אין בלשון בני אדם השכירות ,דמה גריעותא יש לבעל חוב אם הלוה יושב על מקומו עד זמן
פרעון ,או שיושב עליו אחר ,אין זה אלא מדת סדום( .פת"ש)

סעיף י"א
כשנמחק הסכום בשטר
מקור :ב"ב (קסה - ):כסף זוזין דאינון ,ונמחק – אין פחות משנים .כסף סלעים דאינון ,ונמחק – אין פחות משנים.
דרכונות דאינון ,ונמחק – אין פחות משנים.
פסק השו"ע – כתוב בשטר :ממטבע פלוני דאינון כך וכך חייב פלוני לפלוני ,ונמחק אותו סכום ואינו ניכר – אין לו
אלא שנים מאותו מטבע.
❏ ואם תפס – מחלוקת
סמ"ע :נכתב בשטר דאינון ונמחק הסכום – מסתבר למימר דמהני תפיסה.
ב"י והד"מ :לא מהני תפיסה( .סמ"ע וש"ך מסעי' י"ב)
» וכן הש"ך חלק על הסמ"ע  -דבנמחק שאני ,דאל"כ כל מי שיש לו שטר יתפוס הרבה וימחוק הסכום ,אלא
ודאי אין דנין מחק אלא להורעת כחו של מוציא( .ש"ך בסעי' י"ב)

סעיף י"ב
כתוב בשטר" :סלעים" בלבד ,מלוה אומר :חמש ,ולוה אומר :שתים
מקור :בבא מציעא (ד - ):מחלוקת רבי שמעון בן אלעזר ורבי עקיבא היכא דלוה אמר שלש ומלוה אומר חמש...
לכו"ע  -היכא דלוה אומר שתים – פטור משבועת התורה ,משום שמן השטר לא משמע אלא שנים ,ושטר הוי שעבוד
קרקעות.
פסק השו"ע – נותן לו שתים ,ונשבע לו היסת על השאר( .שו"ע)
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❏ ואם תפס – מוציאים ממנו( .שו"ע)
» והיינו בתפס בעדים ,דאל"כ  -נאמן במיגו.
דשאני הכא דלשון השטר מסייע להלוה דסתם סלעים אינם משמע יותר משנים( .סמ"ע)
והיינו בטוען המלוה ברי שהלוה לו יותר( .ש"ך)
»
» אבל אם הוא שטר חיוב שנתחייב לו בשטר זה – אפילו תפס שלא בעדים  -מפקינן מיניה ,דהא לא שייך
כאן מגו כיון דאין יכול לטעון ברי( .ש"ך)
❏ בשובר שכתוב שפרע לו דינרים – מחלוקת
לב"ח – מחלוקת
ריטב"א ונ"י :גם בשובר שכתוב שפרע לו דינרים – אינו פטור רק משתים.
רא"ה :חולק בזה.
לש"ך – אין מחלוקת ,דשובר שכתוב בו דינרים מבטל כל השטר שיש עליו.
וצריך לחלק ,דבשטרי הלואה דאמרינן כיון דידעי עדים דיד בעל השטר על התחתונה ,אלו היה יותר מב'
היו כותבים בפירוש ,אבל בשובר  -אדרבה אמרינן איפכא ,דילמא לא ידעי סכום ממון השטר וכתבו סתם
דכל מאי דמפיק לורעיה.
ולפ"ז גם הרא"ה אפשר דמודה בשטר דאע"ג דתפיס מפקינן מיניה.

סעיף י"ג
מהיכן משלם – כפי שכתוב בלשון השטר
מקור :ב"ב (קסה :קסו).
 בזמנם – היה הבדל בין לשון דינרין לדינרי.
» וכללי דינים אלו הינם:
א .דסתם דינרי נאמר על דינרי זהב.
ב .וסתם דינרין נאמר בין על כסף בין על זהב ,ומפני שיד בעל השטר על התחתונה אינו נותן לו אלא של
כסף.
ג .וכל זה דווקא כשכתוב בסתם .אבל אם כתב בצדו דינרי כסף או כסף דינרי ,או דינרין זהוב ,או זהוב
דינרין – הולכין אחר דבר המפורש בצדו.
ד .ואם הוסיף ב' – ב-דינרי ,הוא עושה הבדל ,ומפרשין אותו שחייב לו כסף שוה ב' דינרי זהוב( .סמ"ע)
לכך:
• כתוב בשטר :פלוני לוה מפלוני כסף – נותן לו חתיכה של כסף ,כל דהו ,פחות שבמשקלות.
• כתוב בו מטבע של כסף:
» אם פרוטות של כסף יוצאות באותו מקום ,נותן לו פרוטה.
» ואם אין פרוטות של כסף יוצאות בו – נותן לו מטבע של כסף הקטן שיוצא שם באותו המקום המפורש
בשטר( .שו"ע וסמ"ע)
ואם לא נזכר בו מקום הולכין אחר המקום שמוציא בו שטר על הלוה לתבעו בו( .סמ"ע)
• ואם כתוב בו :דינרי כסף ,או :כסף דינרין – נותן לו ב' דינרין של כסף.
» כיצד גורסים בטור – מחלוקת
סמ"ע :יש לגרוס בטור דינרי כסף או כסף דינרי בשניהן בלא נו"ן.
ש"ך :אין לשנות גירסת הטור( .ש"ך)
• ואם כתוב בו :כסף בדינרי – נותן לו כסף ששוה שני דינרין של זהב( .שו"ע)
ואם ירצה נותן לו שברי כסף שוה שני דינרי זהב( .סמ"ע)
»
• ואם כתוב בו :זהב דינרי – נותן לו דהבא פריכא שוה שני דינרי זהב.
• ואם כתוב בו :כסף בדינרים – נותן לו שברי כסף ששוה שני דינרין של כסף.
• ואם כתוב בו :זהב – נותן לו חתיכה של זהב ,פחות שבמשקלות.
• ואם כתוב בו :מטבע של זהב – נותן לו מטבע קטן היוצא של זהב.
• כתוב בו :זהב דינרים ,או :דינרי זהב – נותן לו שני דינרי זהב.
• ואם כתוב בו :זהב בדינרים – נותן לו זהב שוה שני דינרין של כסף( .שו"ע)
 עכשיו בזמן הזה – אין חילוק בין אמר ליה :דינרין ,לדינרי
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סעיף י"ד
המוציא שטר חוב על חבירו – ולא מפורש כיצד גובה
מקור :כתובות (קי):
 כשלא פירש באיזה מטבע יגבה:
• אם היה כתוב :שההלוואה היתה בבבל – מגבהו ממעות בבל.
• אם היה כתוב :שההלוואה היתה בארץ ישראל – מגבהו ממעות ארץ ישראל( .שו"ע)
» ומה לא התפרש בשטר? – מחלוקת
רמ"א  :פי' דברי המחבר ,דאף שכתב בשטר שחייב לו מאה סלעים ,מ"מ ,לא התפרש בשטר באיזה מטבע
ישלם לו הסלעים ,אם במטבע החריפים בהוצאה או לא.
פרישה :פי' דברי המחבר ,דאף שכתב בשטר מפורש המטבע ,לא פירש דינר של איזו מדינה  -דהיינו
שהלוה לו מאה דינרים או סלעים ,מ"מ דינר או סלע של בבל אינו דומה לסלע או דינר של ארץ ישראל,
שבמדינה זו היא כבידה יותר מבמדינה אחרת .ולכך הדין  -דמסתמא במקום שמגבהו נעשה ההלואה,
וממטבע של אותו העיר( .סמ"ע)
 לא היה כתוב בשטר שם מקום:
• הוציאו בבבל – מגבהו ממעות בבל.
• הוציאו בארץ ישראל – מגבהו ממעות ארץ ישראל( .שו"ע)
❏ הטעם בכל זה – מחלוקת ראשונים
ר"ן :כיון שלא פירש מקום ,מסתמא נשתעבד הלוה לפורעו במטבע של מקום גוביינא אם לפחות ואם
להוסיף.
הרמב"ם :משום דמסתמא אמרינן דבמקום גוביינא היה דר מתחילה.
» ולפיכך ,כל שאינו יכול להתברר ,אם טען הלוה שאותו כסף היה פחות  -ישבע המלוה.
» ולפ"ז ,אם הביא ראיה המלוה או הלוה שהיו דרים בשעת הלואה במקום אחר  -נוטל כמקום
הלוואה.
בעל התרומות :משום דתלינן דמאותו מקום שנכתב השטר משם היו הדינרים ,וכשאין בו מקום תלינן
שבמקום שהוציאו היה דר בשעת הלוואה( .ב"י)
ונותן לו מהמטבע הקטן היוצא במקום שמוציא אותו( .טור)
»
» בא לגבות ממעות המקום שיצא בו השטר ,וטען הלוה שהמעות שאני חייב לו מכסף שהוא פחות מזה
המטבע – מחלוקת
שו"ע :ישבע המלוה ויטול.
הבעה"ת :כתב על זה דלא ברור לן( .ב"י וש"ך)
» ותמה הב"י על הבעה"ת :למה לא ברור לו? הרי הוה ליה כמי שטוען פרעתי  -דנשבע ונוטל?
א .בספר ג"ת תירץ :דטעם בעה"ת הוא כיון דלא אמר הלוה השבע לי.
ב .הש"ך תירץ :דטעם בעה"ת הוא דכיון דהמלוה נאמן ,משום דמסתמא כן היה ההלואה מתחלה,
א"כ טענת הלוה הו"ל כאומר אמנה .וא"כ ה"ה דאין צריך המלוה לישבע וליטול אלא עומד
בשטרו ואח"כ משביעו היסת( .ש"ך)
» מ"מ אם הביא הלוה ראיה שהיו דרין תחלה במקום שהמטבע פחות מזו – מחלוקת
רמ"א :נותן לו פחות.
ר"ן :חולק בזה( .סמ"ע)
 ואם היה כתוב בו :מאה כסף ,ולא פירש אם סלעים אם פונדיונים – מה שירצה לוה מגבהו( .שו"ע)
ומדובר ,שמפורש בו שנעשה ההלואה במקום פלוני ,אלא שאין מפורש בו באיזה מטבע הלוהו( .סמ"ע)
»
» ומגבהו דווקא ממטבע הקטן של אותו מקום שמפורש בשטר או של אותו מקום שמוציא בו השטר
לתובעו בו ,ולא מטבע הקטן של שאר מקומות( .סמ"ע)

סעיף ט"ו
היה כתוב בו חשבון סתם
מקור :ב"ב (קסו - ):ההוא דהוה כתב ביה שית מאה וזוזא ,שלחה רב שרביא קמיה דאביי :שית מאה איסתירי
וזוזא ,או דלמא שית מאה פריטי וזוזא? אמר ליה :דל פריטי דלא כתבי בשטרא דאסוכי מסכן להו ,ומשוי להו זוזי.
מאי אמרת? שית מאה איסתירי וזוזא ,או שית מאה זוזי וחד זוזא  -יד בעל השטר על התחתונה.
» נחלקו הראשונים בפי' שווי איסתרא וזוזי
רשב"ם והר"י ן' מיגא"ש :דאיסתירא היינו סלעים ,וזוזי היינו דינר ,ואם כן יתן לו שית מאה זוזי וחד
זוזא.
טור ר"ח ורמב"ם :מפרש להיפך ,שהאיסתירא פלגא דזוזא בשיווי וחשיבות.
ומ"מ לכו"ע  -אינו נוטל אלא הפחות( .ב"י)
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פסק השו"ע – דהולכים אחר המנהג שרגילים לעשות בו באותו מקום סכום חשבונם.
כגון :ההוא שטרא דכתיב ביה :שית מאה וזוזי ,דאיכא לספוקי בשית מאה איסתרא וזוזא ,או בשית מאה זוזי
וזוזא – דאמרינן שיתן לו שית מאה איסתרי ,שהוא פחות( .שו"ע)
» אבל אין להסתפק בשית מאה פרוטות.
הטעם :לפי שאין עושים סכום חשבון מפרוטות( .שו"ע)
❏ שטר שכתוב בו מאה וחמשה דינרים – גם המאה הוא דינרין ,ואין אומרים שהם מעות ,דא"כ אסוכי מסכי להו.
(סמ"ע)

❏ אם תפס – מחלוקת ראשונים
רא"ש ותוס' :אם תפס מטלטלין לא מפקינן מיניה אלא בראיה ברורה[ .אבל בקרקע בחזקת בעליה עומדת .ודוקא
בדבר דלא עבידא לאיגלויי].
ר' ירוחם בשם יש מי שכתב :דאם תפס מפקינן מיניה בשטר שכתוב בו[ .אך צידד ר"י דראשון עיקר]( .ב"י)
❏ לשון שנהגו ההדיוטות לכתוב ולהוסיף בשטרות
מקור :ב"מ (קד - ).תנאי טובא היו דורשין לשון הדיוט.
פסק השו"ע – לשון שרגילים לכתוב בשטרות ,אע"פ שאינו מתיקון חכמים ,אלא לשון שנהגו ההדיוטות לכתוב
במקום ההוא – הולכים אחריו.
❏ ואפילו לא נכתב – דנין אותו כאילו נכתב( .שו"ע)
» והיינו דווקא שידוע שידע מזה .אבל אם לא ידע מזה  -אע"פ שנהגו ההדיוטות כן  -אין דנין אותו כאלו
נכתב( .ש"ך)
» כתב הרמב"ם :תקנו הגאונים שתהא האשה גובה כתובתה אחרי מות בעלה אף מן המטלטלין וכו' ,כבר
נהגו בכל המקומות שידענו וששמענו שמעם שיכתבו בכתובה בין מקרקעי בין מטלטלי וכו'  -הרי שלא
כתב כך אלא כתב סתם  -אם היה יודע בתקנה זו של גאונים  -גובה ,ואם לאו או שנסתפק לנו הדבר -
מתיישבין בדבר הרבה ,שאין כח בתקנה לדון בה אף על פי שלא נתפרשה כדין תנאי כתובה .עכ"ל.
ודן הב"י בדברי הרמב"ם ,האם אינו סובר כראשונים ש"אע"פ שלא נכתב כמי שנכתב דמי".
א .ויישב הב"י :דלשון שנהגו בו ההדיוטות מעצמם מבלי תקנה כיון שמעצמם נהגו כך הוה ליה כתנאי
כתובה אף על פי שלא נכתבו כמי שנכתבו דמי ,אבל כשנהגו כך על פי תקנת אחרונים לא חשיב כל כך
פשוט דנימא דאף על פי שלא נכתב ככתוב דמי.
ב .עוד יישב הב"י :דאפשר לפרש דמה שאמר הרמב"ם הרי שלא כתב כך וכו'  -במקומות שלא נהגו
לכתוב מטלטלי הוא ,דהיינו מקומות שלא שמענו שמעם ,דאילו במקום שנהגו אף על פי שלא נכתב
כמי שנכתב דמי.
ג .עוד יישב הב"י :דבמקום שאין אותה תקנה פשוטה בכל המדינה כתב כן הרמב"ם ,שאילו היתה
פשוטה בכל המדינה ודאי סבר דאף על פי שלא נכתבה ככתובה דמיא( .ב"י)
ד .ש"ך (לשיטתו) :היות והדין שאע"פ שלא נכתב כמי שנכתב דמי הינו דווקא שידוע שידע מזה .אבל
אם לא ידע מזה אע"פ שנהגו ההדיוטות כן אין דנין אותו כאלו נכתב.
ממילא ניתן ליישב את דברי הרמב"ם ,דודאי אלו לא היו כותבין בשטרות "בין קרקע בין
מטלטלין" -פשיטא שלא היה ספק בדבר ,שהרי מעשים בכל יום שגובין מן המטלטלין ,וא"כ אינו
יכול לומר שלא ידע ,שהרי מסתמא ראה או ידע איזו פעם שגבו מהמטלטלין ,א"כ הו"ל להעלות על
הדעת שהוא משום התקנה ,דאל"כ היאך גבו ממטלטלי ,אלא ודאי ידע מתקנת הגאונים.
אבל עכשיו שכותבין בשטרות בין מקרקעי בין מטלטלי ,א"כ יכול לומר לא ידעתי מתקנת הגאונים,
וגם לא ידעתי שנוהגין כן בכל השטרות ,ואף שראיתי כן לפעמים שגבו מן המטלטלין ,הייתי סבור
מפני שכתבו כן בשטרות ,ואני לכך לא כתבתי כן שלא לגבות מן המטלטלין( .ש"ך)
וה"ה תקנות הקהל ,או דבר שהוא מנהג העיר( .רמ"א)
»
❏ מי שמגדל יתום בתוך ביתו ,וכתב עליו בשטר בני ,או היתום כתב על המגדלו :אבי ,או :אמי – לא מקרי מזוייף,
וכשר( .רמ"א)
הטעם :הואיל וגדלוהו ראוי לכתוב כך( .רמ"א)
» כשיש לו בנים – מחלוקת
כנה"ג :אם יש לו בנים – השטר נפסל .ודווקא באין להמגדל בנים לא נפסל השטר שקוראו אביו.
» מסביר החת"ס :דמילא כשאין לו בנים עביד אינש דמחמת חיבה קורא לו בנו ,ולא חיושש שיצא
מזה חורבה והפסד ליורשיו בנחלתו שיבוא זה לירש בנחלתו ,ואף אפשר שנוח לו שיירשו.
משא"כ כשיש לו בנים של עצמו – חושש הוא יותר שלא יבוא מזה טעות והפסד להפקיע בניו
מנחלתו ,וחזקה לא שביק אינש בריה ויהיב לאחריני ,ולכן שטר שנכתב כן פסול.
תומים :אין הבדל ,ותמיד אין השטר נפסל.
הטעם :לפי שהמגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו ,וגם משום חביבות כדכתיב בני
הט אזנך כו' – שייך אף ביש לו בנים( .פת"ש)
אם כתב לחמותו אמו – יש להכשיר (מטעם הנ"ל)( .סמ"ע)
»

צג
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 חלקת אליהו – הלכות חופה וקידושין 

סימן מד
סעיף א'
חזרת עניינו של שטר בשטה אחרונה
מקור :ב"ב (קסא - ):מימרא דרב הונא ורב עמרם.
❏ צריך להחזיר מעניינו של שטר בשטה אחרונה( .שו"ע)
הטעם :מפני שאין למדין משטה אחרונה ,מפני שאין העדים יכולים לצמצם שיחתמו מיד סמוך לכתב,
ויש לחוש שמא הניחו שם כדי שטה ,וכתב המזייף שם מה שירצה( .שו"ע)
» ואפי' אמרו העדים לא הרחיקו ,ואנו כתבנו שטה אחרונה – אין נאמנים להכשיר שיטה אחרונה לעשות
כשטר ,אלא כעדות על פה ,דכל שאין מוכיח מתוך השטר אין לו דין שטר( .ש"ך)
» כשאינו סותר לגמרי מה שלמעלה – מחלוקת
ב"י בשם הגהמ"י :הא דאין למדין משטה אחרונה  -ה"מ דבר חדש או דבר שסותר מה שלמעלה לגמרי.
אבל דבר שאינו סותר לגמרי מה שלמעלה כגון קנו ממני בכל לשון של זכות וכדו'  -דלא ידעו אם נעשה
הקנין דילמד סתום מן המפורש – אדרבה שיטה אחרונה עיקר.
ש"ך :אין לחלק בזה ,ולעולם אין למדים משטה אחרונה .ואפילו דבר שהוא פירוש על שלמעלה אם לא
היו מפרשים אותו כך – בהכרח בלא שיטה אחרונה אין למדין הימנה( .ש"ך)
» האם קנינא הוי חזרת השטר – מחלוקת
רשב"ם :הוי חזרת השטר.
התוס' והמרדכי :לא הוי חזרת השטר( .ש"ך)
❏ ואם לא החזיר – מחלוקת
שו"ע :אין השטר נפסל בכך ,אלא שאין למדים משיטה אחרונה.
רמ"א :השטר כולו פסול ,דככל שטר שלא נעשה כתיקון חכמים פסול אף על פי שאין טעם לפסלו.
הכריע הש"ך – כשו"ע.
» אם יש כדי שיטה אויר  -ולא הוחזר מעניינו של שטר – מחלוקת
הסמ"ע וב"ח :דאם לא הוחזר מענינו של שטר אפילו יש כדי שטה אויר בין השטר לחתימת העדים –
אפ"ה אין למדין משטה אחרונה משום דלא חילקו בתקנתם.
» ואף להרמב"ן לא פלוג אלא הרמב"ן והנ"י שוים בזה.
ש"ך :נחלקו בזה הראשונים.
לדעת הטור והתוספת והרא"ש וסייעתם דגזרי הרחיקו אטו לא הרחיקו  -אין למדין.
אבל מדברי הרמב"ם וסמ"ג והמחבר ושאר כל הפוסקים :לא משמע כן ,שכתבו סתמא הטעם שאין
למדין משטה אחרונה משום שיש לחוש שמא נכתב בזיוף ,וא"כ כשיש שטה אויר דליכא למיחש
לזיופא – למדין( .ש"ך)
❏ אם השטה אחרונה לחובת המוציא
מה שאין למדין משטה אחרונה ,היינו במקום שיש חשש שמא זייף .אבל אם השיטה אחרונה לחובת מוציא השטר -
למדין ממנה ,דודאי לא זייף( .רמ"א)

סעיף ב'
אם השטר כולו מכתיבת ידו של מי שנתחייב
מחלוקת בדעת הרשב"א
ב"י וש"ך בדעת הרשב"א :למדין משיטה אחרונה אם כל השטר מכתב ידו.
ד"מ בדעת הרשב"א :אין למדין משיטה אחרונה( .ב"י ד"מ וש"ך)
פסק השו"ע – דלמדין משטה אחרונה.
❏ אבל אם השטר מיד אחר ,והחייב חתום למטה – אין למדין משטה אחרונה( .שו"ע)

צד
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סימן מד חו"מ

סעיף ג'
אם סיים השטר בסוף שטה ,והרחיקו העדים שטה שלימה ,וחתמו העדים באמצע שטה שנייה – אין למדין
מחצי שטה אחרונה ומשטה שלימה שלפניה( .שו"ע)
הטעם :משום דעדים לא דייקי ומרחיקים שטה אחת ,א"כ כשמרחיקים שטה וחותמים באמצע שטה
שניה ,כיון דליכא אלא עובי שטה אחת בין עדים לשטר  -אין למדין גם מן השלימה( .ש"ך)
ומדובר ,כגון אם נמצא דבר כתוב בחצי שטה שלפניהם ,ובשטה שלפניה( .רמ"א)
»
ודוקא שחתמו העדים זה תחת זה – לא נפסל כל השטר( .רמ"א)
»
❏ אבל אם חתמו זה אחר זה – כל השטר פסול( .רמ"א)
» כיצד מדובר? – מחלוקת
ש"ך וע"ש :כלומר ,דווקא אם נמצא דבר כתוב – אין למדין מטעם שהעדים היו מניחים כך ריוח והיה
כשר .אבל אם חתמו זה אחר זה – למדין ,דכל השטר פסול אם היו העדים מניחים כך ריוח ,והלכך ודאי
לא הניחו כלום – ולמדין.
סמ"ע :מדובר בשטר שידוע שבתחילה בשעה שחתמו עברו העדים והרחיקו חתימתן שורה ומחצה ,ובשעה
שבא המלוה לגבות בו בבי"ד רואין שאין ריוח לפני העדים – דאם העדים הן חתומין זה תחת זה אז
השטר כשר אפילו לטרוף בו ממשעבדי ,אלא שאין למדין משטה ומחצה האחרונה כיון דנודע להן שהוא
ניתוסף בשטר אחר חתימת העדים.
ואם הן חתומין זה בצד זה – אז כל השטר פסול ,כיון דהיה יכול לזייפו לחתוך שטר העליון ולכתוב בחצי
שורה שלפני העדים פלוני לוה מפלוני מנה ,דהו"ל שטר ועדיו בשורה אחת דכשר.
וכ"ש אם בא לפני בי"ד ועדיין לא נכתב באותו אויר כלום – דפסול כל השטר( .ש"ך וסמ"ע)

סעיף ד'
ללמוד משיטה אחרונה כשכתוב בשטר "שריר וקיים" – מחלוקת
שו"ע :למדין משטה אחרונה.
ואין צריך לחזור מעניינו של שטר בשטה אחרונה( .רמ"א)
»
» קשה על השו"ע ,הרי יש לחשוש שמא הניחו העדים חלק שטה ,שהרי אי אפשר להם לצמצם שיחתמו
סמוך לכתב ממש ,ושמא כתב באותו שטה מה שרצה ,וכתב לבסוף שריר וקיים?
בעיר שושן ובסמ"ע תירצו :דמדובר שיש עכשיו שורה חלק בין חתימת העדים לכתב.
» והיינו דווקא לדין התלמוד ,דבימי התלמוד אם היו כותבין שריר וקיים היו למדין משיטה האחרונה
אף שלא הוחזר מענינו של שטר לבסוף .אבל כיום שאין העדים חותמין בלא שריר וקיים  -אין לחוש
כלל ,ואין צריך להיות אויר שטה ביניהן.
ש"ך :דבשריר וקיים למדין משטה אחרונה אף כשאין שטה חלק .והיינו דוקא כשקודם לכן לא הוחזר
מעניינו של שטר  -דאמרינן כיון דתיקנו חכמים לחזור מעניינו של שטר ,נהי דאינו אלא עצה טובה ,מ"מ
לכתחילה הו"ל להחזיר ,אלא ודאי העדים כתבו שריר וקיים ולכך לא החזירו.
אבל כשהוחזר מענינו של שטר ואח"כ כתיב שריר וקיים  -אמרינן דהעדים עשו כהוגן ,וכיון שהחזירו שוב
לא היו צריכים לכתוב שריר וקיים ,אלא שלא היה אפשר להו לצמצם והניחו שטה חלק ,וחיישינן שמא
כתב הוא באותו שטה מה דבעי וכתב אח"כ שריר וקיים .וברייתא מיירי כשהוחזר מענינו של שטר.
ש"ך :חולק דאין למדין ,והוכיח כן מהרמב"ן ועוד פוסקים( .ש"ך)
» בדעת הטור – מחלוקת
סמ"ע :משמע שהמחבר הוציא זה מהטור.
ש"ך :לא נמצא כן בטור דהיכן שכתוב שריר וקיים למדין משטה אחרונה ,ואדרבה נהפוך הוא( .סמ"ע וש"ך)

צה
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סעיף ה'
אם יש בשטר מחקים או תלויות או תיבות שעבר עליהם הקולמוס
מקור :ב"ב (קסא - ):אמר רב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן :כל המחקין צריך לכתוב קיומיהן.
פסק השו"ע – דצריך לקיימם קודם והכל שריר וקיים( .שו"ע)
והיינו כשמקיים בשיטה אחרונה( .ש"ך)
»
ואין צריך לכתוב ודין קיומיהון( .רמ"א)
»
» מה כן יכתוב?
הסמ"ע הביא דעת התוס' והפוסקים :דיכתוב בזה הלשון בראשית (דרך משל) הוא על המחק ,או הוא
תלוי בלבד.
ובטור כתב :שיכתוב גם כן וזו קיומה והכל שריר וקיים.
וצייד בסמ"ע ,דאף הטור לא כתבו אלא למנהג בעלמא( .סמ"ע)
❏ ואם לא קיים:
 כשאינו בגופו של שטר – מחלוקת ראשונים
רשב"א :אין השטר נפסל.
רבותיו של הרשב"א :כל השטר נפסל( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :אינם פוסלים השטר ,אלא שאין למדין מהם.
רמ"א וש"ך :אם היה מחק ,ולא נתקיים  -פסול כל השטר ,שמא היה כתוב חובה לבעל השטר ונמחק.
דאל"כ לעולם יש לחוש שימחוק חובתו או תנאי שבשטר( .ש"ך)
אלא אם כן מוכח מתוך השטר מה היה המחק – אז לא נפסל כל השטר( .רמ"א)
»
 ואם היו בגופו של שטר ,דהיינו שם הלוה והמלוה והמעות – נפסל השטר ,אם לא קיימם( .שו"ע)
 ואם היו בזמן ,ולא קיימם – מחלוקת
שו"ע :הוי כשטר שאין בו זמן .ולכך ,אינו גובה ממשעבדי ,אבל מבני חורין גובה.
לרמ"א :פסול השטר לגמרי ,והוי רק כתביעה בע"פ ושכנגדו נשבע ונפטר( .שו"ע ופת"ש)

סעיף ו'
שטר שיש בו גרר מאחריו ,או ביני שיטי ,במקום שנהגו לכתוב הפרעון מאחריו או ביני שיטי
מקור :כתובות (נו - ).כל שנמצא גרר בין השיטין  -חיישינן דילמא תברא הוה כתוב ביה.
נחלקו בזה הראשונים
רשב"א ורמב"ן :כשר ,אלא שיש לאיים על בעל השטר.
רא"ש :פוסל( .ב"י)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כשר.
ש"ך :העיקר לדינא דפסול .ולכך אע"פ שהוא יוצא מתחת יד המלוה והוא כתב יד המלוה – אינו כלום( .ש"ך)

סעיף ז'
קיום כתיבה יותר דקה מכתב השטר
מקור :כתובות (קסג - ).שטה אחת למאי חזי.
פסק השו"ע – אין לקיים המחקים אלא בכתב שהוא בכתב השטר ,ולא בכתיבה דקה יותר מכתב השטר.
» והיינו כשמקיימם למטה בשטה אחרונה או סמוך לה ממש – אין לקיים המחקים.
בענין שיש לחוש שהעדים הניחו שטה ריוח ,והוא כתב שני שטות דקות באותו שטה( .ש"ך)
אבל אם מקיים למעלה מזה – יכול לקיים אף בכתב דק[ .והעיר שושן צידד בזה]( .ש"ך)
»

צו

 חלקת אליהו – הלכות חופה וקידושין 

סימן מד חו"מ

סעיף ח'
היה המחק בשטה אחת סמוך לאחרונה ,והוא כשיעור שריר וקיים או יותר
מקור :כתובות (קס - ):וליחוש דילמא מחיק ליה לשריר וקיים ,וכתב מאי דבעי ,והדר כתב שריר וקיים? הא אמר
רבי יוחנן תלויה מקויימת  -כשירה ,מחק  -פסול ואף על פי שמקויים ,ולא [אמרו] מחק פסול אלא במקום שריר
וקיים וכשיעור שריר וקיים.
 כשאין אויר שטה בין עדים לשטר – אף על פי שחזר וקיימו ,פסול( .שו"ע)
הטעם :שמא מחקו וכתב דבר שזייף ,וחזר וקיים בריוח שבין הכתב והעדים ,דאיכא למיחש שמא הוסיף
באותו האויר שהניחו העדים( .שו"ע)
» כשמוכח שלא זייף  -כגון ,כשלא נמצא כתוב במקום המחק זכות של בעל השטר – מחלוקת
סמ"ע :תמיד פסול ,ואפי' לא נמצא כתוב במקום המחק זכות של בעל השטר – אפי' הכי פסול ,שמא מחק
למעלה חובתו דבעל השטר או כתב שם זכותו.
ואפי' גם זה אינו נמצא שם – מכל מקום כיון דיכול לזייף ולהגיה בשטר זכותו הוה ליה שטר שיכול
לזייפו ופסול.
ש"ך :כשאין ניכר מה נמחק – פסול מטעם אחר  -שמא במקום המחק היה כתוב דבר המבטל את השטר
והקיום שבשטה אחרונה אינו כלום.
אך מ"מ ,אם הוא ניכר ,כגון שנמחק בהעברת קולמוס וכה"ג כשהקיום הוא בשטה אחרונה – אין כל
השטר פסול ,אלא רק הקיום הוא פסול ,והו"ל כאלו לא נמחק בהעברת קולמוס( .סמ"ע וש"ך)
» כשמקויים בפשוט – מחלוקת ראשונים
נמוקי יוסף :כשר בפשוט.
ריטב"א :פסול אפילו בפשוט( .ב"י)
 אבל יש בו אויר שטה – כשר.
ולא חיישינן שמא הניחו אויר שני שיטין ,והוסיף מה שרצה בשיטה ,ונשאר עוד שיטה אויר( .שו"ע)
»
❏ ומדובר דווקא כשעדים מוחזקים ביודעים – כשר .אך אם אין העדים מוחזקים ביודעים – חוששים( .שו"ע)
❏ כשהמחק הוא פחות משיעור שריר וקיים – כשר ,דאם היה כתוב שריר וקיים היה ניכר( .ש"ך)

»

הש"ך הקשה על זה ,ונשאר בצ"ע.
ומ"מ צידד שדין זה שכתב המחבר – שייך שפיר האידנא דנהגו לכתוב בכל השטרות שריר וקיים ושטר
שאין בו שריר וקיים פסול( .ש"ך)

סעיף ט'
קיום מחקים ותלויות בזמנינו
האידנא נהגו לכתוב קיום מחקים ותלויות אחר וקנינא( .שו"ע)
» הטעם :לפי שהורגלו עתה לכתוב בכל השטרות שריר וקיים ,דאי אפשר לזייף ,ולמדין משטה אחרונה,
ואין צריך להחזיר מעניינו של שטר( .שו"ע)
» ודווקא כותבו קודם שריר וקיים.
אבל אחר שריר וקיים – לא מהני קיום המחקין ,שאין למדין ממה שנכתב בתר שריר וקיים( .ש"ך)
❏ משום כך ,שטר שאין בו שריר וקיים – פסול ,ואין לעדים לחתום אלא אם כן כתוב :שריר וקיים( .שו"ע)
» האם השטר עצמו פסול – מחלוקת
לשו"ע :אינו פסול ,ורק שאין לעדים לחתום כשרואין שאין בו שריר וקיים.
אבל ודאי כשבא שטר לפנינו בלא שריר וקיים ,ואנו רואים שהעדים חתומים מיד בסמוך לשטר ,ואין
כאן שטה חלק – פשיטא דהשטר כשר ,ורק משטה אחרונה לבד אין למדין.
לרא"ש וטור :השטר עצמו פסול ,וכשלא כתיב שריר וקיים פסול כל השטר ,דכיון דכותבין שריר וקיים
בכל השטרות ולמדין משטה אחרונה ,א"כ הוי שריר וקיים במקום חזרת השטר( .ש"ך)
❏ אם כתוב בו לשון "הכל אמת" – מחלוקת
מהרשד"ם :אם כתוב בו לשון הכל אמת – הוי כמו שריר וקיים.
ש"ך :נשאר בצ"ע לדינא( .ש"ך)

צז
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❏ אם כתוב בו ב' פעמים שריר וקיים
מקור :ב"ב (קס - ):אמרינן תרי שריר וקיים לא כתבינן ,הני מילי בגט מקושר ,אבל בפשוט כתבינן.
נחלקו בזה הראשונים
טור ורא"ש :יש לפסול אם כתב בו שני פעמים שריר וקיים ,דשמא אחר שריר וקיים הראשון זייף וקיימו פעם שנית.
ה"ר יהודה ברצלוני רמב"ן ונ"י :כשר ,כיון שעדיו מתוכו כתבינן שפיר שריר וקיים טובא( .טור וש"ך)
להלכה – מחלוקת
שו"ע [ובבדה"ב] :אם כתוב בו תרי שריר וקיים – כשר.
» קשה ,א"כ מה בכך שכותבים בכל השטרות שריר וקיים ,הרי מ"מ יש לחוש שאחר שכתבו שריר וקיים
הניחו שטה חלק ,וכתב מה שרצה ,וחזר וכתב שריר וקיים?
העיר שושן תירץ :דאין לחוש שמא לא היה השטר הראשון אלא עד שריר וקיים הראשון ,והרחיקו העדים
וחתמו ,וזה הוסיף אח"כ עד שריר וקיים השני – דכולי האי אין חושדים העדים שירחיקו כל כך.
סמ"ע :מדובר שיש לפנינו שטה אחת חלק אויר בין סוף השטר לחתימת העדים .דאל"כ יש לחוש שהוסיף
זכותו בשורה האחרונה וכתב לבסוף שריר וקיים( .סמ"ע וש"ך)
רמ"א וש"ך :לכתחילה לא יעשה כן ,דתרי שריר וקיים לא כתבינן אפילו בשיטות שלפני שטה אחרונה ,משום לא
פלוג( .ש"ך)
❏ אם כתב בשטה אחרונה תרי שריר וקיים – פסול ,דשמא הרחיקו העדים חתימתן שטה אחת ובאותה שטה
קיים מה שזייף למעלה.
אבל אם החזיר מעניינו של שטר בשטה אחרונה – אף על פי שכתוב ב' או ג' שריר וקיים בשטות שלמעלה ממנה -
אין כאן חשש ,דלא יכול לזייף אם לא הרחיקו העדים חתימתן מגוף השטר שני שטין( .ב"י)

סעיף י'
שטר שכתוב בקיומו נ"ו ועל הגרר ,ובדקו וחפשו השטר אות באות ולא נמצאו אותן שתי אותיות – כשר.
(שו"ע)

הטעם :דמאי ניחוש ,כיון שנתקיים בחותמיו כבר העידו העדים על כל מה שכתוב בו שהוא כן ,ואולי
שנגרר כ"כ בדקות שלא ניכר מקומו עכשיו( .סמ"ע)

סעיף י"א
שטר שיש בו מחקים ,ושכחו העדים ולא קיימום בסוף השטר וכתבו :שריר וקיים ,וחתם העד האחד ,וקודם
שיחתום השני מצאו שלא קיימו המחקים  -תקנתו של שטר זה שיכתבו אנן סהדי לבתר דחתם חד מנן עד שלא
קיימנו ,כך וכך מחקים דאית ביה קיימנום כדקא חזי ,והכל שריר וקיים ,ויחזרו ויחתמו שניהם( .שו"ע)
❏ ואם לא יחתום הראשון שנית – מחלוקת ראשונים
רשב"א :כשר ,ויכתבו בין עד לעד :חתמנא על שטרא דנא דאית ביה גרר כך וכך בשטה פלונית וביני שיטי כך וכך
בשטה פלונית ויחתום השני אח"כ.
רא"ה :לא מועיל קיום בין עד לעד( .ב"י וד"מ)
לכו"ע  -אף הרשב"א לא הכשיר אלא כשהקיום בכתב יד אחד מן העדים החתומים .אבל לא בכתב אחר
שאנו חוששין ,שמא הניחו חלק בין עד לעד ובא אחר וזייף בשטר מה שרצה וקיימו בין עד לעד( .ד"מ)
הכריע הש"ך – דדווקא אם יחזרו ויחתמו שניהם מועיל ,אבל אם חתום אחר כך רק אחד – לא מהני( .ש"ך)
❏ אם כתוב איזה דבר למטה מחתימת עדים ,וחזרו וחתמו – מחלוקת ראשונים
מרדכי ור"י :כשר ,ואין לדמות לשני שריר וקיים דפסול ,דשאני הכא דאחזוקי סהדי בשיקרא לא מחזקינן.
רבינו יהודה :פסול( .ד"מ)
הכריע הרמ"א – דכ"ש דכשר.

צח

 חלקת אליהו – הלכות חופה וקידושין 

סימן מט חו"מ

סימן מט
סעיף א'
איזה שם כותב בשטר כשיש לו ב' שמות
מקור :גיטין (לד - ):שצריך לכתוב מרים וכל שום שיש לה ולא שרה וכל שום שיש לה[ .היינו דוקא בגיטי נשים ,אבל בגיטי

ממון אינו כן].

פסק השו"ע – אם יש ללוה או למלוה ב' שמות – אין צריך לכתוב אלא שם העיקר.
ואפילו לכתחילה – אין צריך( .סמ"ע)
»
❏ ואם כתבו שם הטפל לבד – כשר( .שו"ע)
❏ ואין צריך לכתוב החניכה או כהן ולוי ,אלא אא"כ יהיו בעיר שנים ששמותיהם שוים( .שו"ע)
מקור :בבא בתרא (קעב - ).דשני יוסף בן שמעון כשכותבין להם שטר אם היה אחד מהם כהן יכתוב כהן[ .אלמא דאי
לאו ששמותיהן שוין לא היה צריך לכתוב כהן ,והוא הדין לשאר חניכא].

❏ משא"כ בגט

– דצריך לכתוב לכתחילה שם העיקר וכל שום וחניכה דאית ליה( .ב"י וסמ"ע)

סעיף ב'
הכרת שם הלווה והמלוה
מקור :ב"ב (קסז - ).גבי גט ושובר ובלבד שיהיו מכירין.
ואמרינן בגמרא (שם - ):שצריך שיכירו שם האיש ושם האשה בין בגט בין בשובר ,ואינו די בהכרת מי שכותבין לו
בלא חבירו ,שמא יש ששמו כשמו ואין שם אשתו כשם אשתו והוא מזייף שם אשתו בגט ומעלה לה שם אשת חבירו.
להלכה:
 בשטר מלוה
• אם יש בו קנין – מחלוקת ראשונים
טור :ה"ה לכל השטרות שצריך הכרת שניהם.
הרב המגיד :מחלק בין גט ושובר לשאר שטרות ,דבגט ושובר כיון שבאים להפקיע ולא להתחייב צריך הכרת
שניהם.
אבל במכר והלואה ,כיון שהמוכר מודה שמכר שדהו לזה ,ואנו מכירין את המוכר ,מה צורך להכיר את הלוקח .וכן
אם אנו מכירין את הלוה שמודה שלוה מזה מה צורך להכיר את המלוה.
» וס"ל ,דאף הרמב"ם יודה לשיטתו ,שלא הצריך הרמב"ם הכרת שניהם אלא בשטרות שאין בהם קנין.
אבל בשטרות שיש בהם קנין  -כיון שכותבין אותם בלא ראיית מלוה ולוקח ,מודה הרמב"ם שאינו צריך
הכרת שמותם( .ב"י וסמ"ע)
להלכה – מחלוקת
שו"ע :כרב המגיד ,שצריך שיכירו העדים – ששם הלוה פלוני בר פלוני .ודווקא את שם הלווה צריך להכיר ,אבל שם
המלוה ושם הלוקח  -אין צריך להכיר.
פרישה ודרישה :גם בשטר הלואה ומקח צריכין להכיר שניהן ,ואפילו בשטר דאית ביה קנין.
• ואם שטר המלוה הוא בלא קנין – צריכין להכיר אף שם המלוה( .שו"ע)
הטעם :דס"ל דאין כותבין שטר דלית ביה קנין להלוה לחוד כשאין המלוה עמו .דשמא זה אינו המלוה
ולא ימסור השטר למלוה עד לאחר זמן ויטרוף לקוחות שלא כדין( .סמ"ע וש"ך)
» לרא"ש וטור וסיעתייהו דס"ל דעדיו בחתומיו זכין לו – מחלוקת
לש"ך :למאן דאמר עדיו בחתומיו זכין לו – בכל ענין אין צריך להכיר המלוה והלוקח.
לסמ"ע וב"ח ושאר אחרונים :לרא"ש והטור וסיעתייהו דס"ל דעדים בחתימייהו זכין להמלוה  -א"כ גם
בשטר דלית ביה קנין לית ביה משום מוקדם .ואין צריך להכיר אלא את שם הלווה בלבד[ .אך מ"מ כתב
בטור דאין חילוק בין אית ביה קנין ובין לית ביה קנין  -לעולם צריכים להכיר שם שניהם]( .סמ"ע וש"ך)
 בשטר מכר – מחלוקת
שו"ע :צריך להכיר רק שם המוכר ,אך אין צריך להכיר את שם הלוקח אף בשטר שאין בו קנין.
ש"ך :דוקא להרמב"ם צריך להכיר רק את שם המוכר .אך לרוב הפוסקים דס"ל שאף בשטר מכר אין כותבים
למוכר בלא לוקח רק בשטר קנין כמו בשטר מלוה – ממילא יש להשוות שטר מכר לשטר הלואה .וצל"ע.
והוא הדין בשטר מכר בלא קנין צריך להכיר אף שם הלוקח( .ש"ך)
»
 בשובר – צריך להכיר שם הלוה והמלוה( .שו"ע)

צט
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❏ ואם אינם מכירים אותם – אפילו אשה או קרוב כשרים לומר שכך הוא שמם( .שו"ע)
הטעם :דמילתא דעבידא לגלויי לא משקר בה( .סמ"ע)
❏ כשסמך על עדות האשה או הקרוב – אך לבסוף נמצאה טעות לצורבא מרבנן:
• כשהטעות נמצאה בעדות אישה – לכו"ע מקבלים את טעות הצורבא מרבנן( .שו"ע)
הטעם :משום דאין דרך צורבא מרבנן לדקדק( .רמ"א)

• כשהטעות נמצאה בעדות קרוב – מחלוקת
שו"ע :לצורבא מרבנן מקבלינן.
רמ"א :דוקא באשה אין דרכו לדקדק ,משום דאין דרכן להסתכל בנשים .אבל בשאר דברים אין חילוק בין תלמיד
חכם לשאר גברי.
» הקשה הרמ"א על השו"ע  -דבב"י בח"מ סי' כ"ט כתב שדווקא בעדות אישה מקבלינן ,וא"כ תמוה מ"ש
כאן בשו"ע בהיפך?
ותירץ הסמ"ע :דהב"י פירש דבריו מכח פי' הרשב"ם ,וס"ל דלהרשב"ם הוא הדין בכל דבר הדומה לו
משום צד .וכוונת הרשב"ם הוא דכל שהת"ח הרשות בידו לסמוך על אחרים מאן דהו  -כגון אשה וקרוב,
מקבלין מיניה כשאומר אח"כ כך אמרו לי אחרים וסמכתי עליהן והן הטעוני.
הש"ך דחה דברי הסמ"ע :וס"ל כרמ"א דדווקא בעדות אישה מועיל ,אך לא בשאר אדם שיכול להסתכל
בו[ .ואף זהו לשון הב"י ולא הרשב"ם].
» גדר הטעם שאין דרכן להסתכל בנשים:
דבאשה אף שאין צריך לבטל לימודו בדרישה וחקירה ,והיינו שהאשה עומדת לפניו ואם הסתכל בה היה
מכירה – אפילו הכי מקבלין מיניה כשאומר לא רציתי להסתכל בה ,משא"כ כשיש לפניו איש( .סמ"ע)
אך אין פירושו – שבאשה אפילו לא סמך על אחרים אלא שבעצמו היה נראה לו שהיא היא מקבלינן
ממנו באמרו שטעה( .סמ"ע)
» בשאר מקומות שאין לסמוך האשה וקרוב כי אם אעדים כשרים ,וחתם הת"ח על פיהם – ודאי אין
הת"ח נאמן לומר שטעות היה.
הטעם :כיון דע"פ עדים כשרים כתב כן ,ועדים עצמן שהעידו תחילה לפניו גם כן אינם נאמנים לומר
שטעו דהו"ל חוזר ומגיד .משא"כ ,כשסמיך אאשה וקרוב דאין עדותן עדות גמור – לכך נאמן הת"ח
נגדם לומר שהן הטעוהו( .סמ"ע)
אם הכירו מעצמו או ע"פ עדים כשרים – אין מקבלים ממנו ,דלאו כל כמיניה לומר טעיתי( .סמ"ע)
»
❏ דווקא בצורבא מרבנן מקבלינן ,אך לגברא אחרינא דאורחיה למידק – לא מקבלינן ,דודאי מדקדק ועכשיו חוזר
ומשקר( .שו"ע)
❏ בשאר טעות סופר דמוכח שטעה – השטר כשר ,ואמרינן דטעה ,כמו שאמרינן אחריות טעות סופר( .רמ"א)
❏ אם אמרו עדי השטר שכחנו לבדוק אם היה גדול – לא מהימני.
» דהא קיימא לן (כתובות יט ).חזקה אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן נעשה בגדול ,וכל מי שלא עשה
כן רשע מקרי ואין אדם משים עצמו רשע (כתובות יח( .):ב"י)

סעיף ג'-ד'
כשטוען שאין שמו האמיתי כשם הכתוב בשטר
 כל שהוחזק שמו שלשים יום בעיר
מקור :ב"ב (קסז - ).מימרא דרב הונא בר חיננא אמר רב.
פסק השו"ע – דכותבים אותו שם ,ואין חוששין שמא שינה שמו לעשות קנוניא( .שו"ע)
 בתוך שלושים יום
פסק השו"ע – אי קרו ליה ועני ,מחזקינן ליה בההוא שמא לחובתו ,כגון שקרא את עצמו :ראובן ,וכתב שטר עליו:
ראובן לוה משמעון ,וטוען עכשיו :לאו ראובן שמי ,אי קרו ליה ראובן ועני – אף על גב דלא אתחזק שלשים יום בזה
השם ,חייב( .שו"ע)
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סעיף ה'
כשטוען הלווה שאין השטר מחייבו
מקור :ב"ב (קלח - ).כל שאין כותבין אלא אם כן מכירין – אין צריך ראיה אחרת.
❏ כשיצא לפנינו שטר ,וטען הלוה ואמר :אינו חייב כלום שמא רמאי אחד העלה שמו כשמי והודה לזה – אין
חוששין לדבריו( .שו"ע)
הטעם :מאחר שלא הוחזקו שם שנים ששמותיהם שוים ,אין חוששין לדבריו( .שו"ע וסמ"ע וש"ך)
אך אם הוחזקו שנים בעיר ששמותיהם שוין – אין מוציאין שטר על שום אחד( .סמ"ע)
»
❏ כשאמר :לא לזה אני חייב אלא לאחר ,וזה רמאי הוא ,והעלה שמו כשם בעל חובי – אין חוששין לדבריו( .שו"ע)
» האם גם כאן שייך הטעם "מאחר שלא הוחזקו שם שנים ששמותיהם שוים" – מחלוקת
סמ"ע :בתחילה הסביר דאין טעם זה שייך אלא על הרישא ולא על הסיפא ,שהרי לחשש השני שמא רמאי
אחד העלה שמו כשם בעל חובו – יכול להוציא עליו שטר חוב אפילו כשיש שנים בעיר ששמותיהן שוין.
אך לבסוף צידד ,שאפשר שטעם זה שייך גם בסיפא ,דמאחר שאין חותמין אא"כ מכירין גם המלוה,
והכרה זו היא הכרה בשם וגם בטביעות עינא  -א"כ אי אפשר לרמאות כזה ,שהרי יכירוהו בטביעת עינא
כשבא לקחתו שאינו זה שחתמו לו .ולכך אמרינן דכל אחד מהן המוציא השטר על אחר הוא בחזקתו.
העיר שושן :אין טעם זה שייך אלא ברישא ,כשטען שמא רמאי אחד העלה שמו כשמי והודה לזה .אך אין
טעם זה שייך בסיפא.
ש"ך :טעם זה שייך גם בסיפא ,ובמקרה שאין השטר יוצא מתחת יד המלוה( .סמ"ע וש"ך)
» מקשה הרמב"ן :מדוע אין חוששין בשטרי הלואה שמא יכתוב שטר כשמו ששמו יוסי בן שמעון ,ויש בעיר
אחרת אדם אחר ששמו כך ,ונותן למלוה שבשטר ,ועושין קנוניא על זה ,דהא ודאי בשטרי הלואה לא
צריך שם עירו?
י"ל ,שאם אתה חושש לקנוניא כזו אין לדבר סוף( .ב"י)

סעיף ו'
כשטעו בכתיבת השטר
מקור :גיטין (סג - ):גבי ההיא דהוו קרי לה נפתא.
פסק השו"ע – מי שהוחזק שם כינויו בעיר ,וכתבו עליו שטר ,ואחר כך נודע שהיה לו כינוי אחר ,או שטעו בשם הלוה
או המלוה וכתבו :ראובן במקום שמעון ,או שטעו בסכום המעות – יכתבו שטר אחר ,ולא אמרינן כבר עשו עדים
שליחותם.
ואפילו אם לא כתבו אחר ,אם יתברר הדבר שהוא טעות סופר ,כשר[ .ואין כאן מחלוקת ,דהכל הם דברי הרא"ש]( .שו"ע)
❏ ה"ה בשאר טעות הדין כן( .רמ"א)
❏ לכו"ע  -דווקא ודאי טעות ,אבל ספק – לא יכתבו שטר אחר ,דשמא שטר זה כשר וכבר עשו שליחותן( .ש"ך)
❏ שטר שהיה חתום בו עד אחד ואבד או נמחק – יכולין לחזור ולכתוב שטר אחר ,ולחתום בו שניהם ,דכל זמן
שלא עשו שניהם מעשה שטר אף הראשון לא עשה שליחותו( .ב"י וסמ"ע)
❏ מתי אומרים בשטרות כשרים עשו שליחותן?
• כל זמן שלא נכתב בו קנין – לכו"ע אין אומרים שעשו שליחותן.
• כשנכתב בו קנין – מחלוקת
לרמ"א וסמ"ע – מחלוקת
לר"ן :אפילו כתבו שטר כשר ,לא שייך בשטרות לומר עשו שליחותן כל זמן שלא נכתב בו קנין ומחוסר
עדיין נתינה לבעליו .אבל כשנכתב בו קנין – הוי כאלו הגיע לידו ,ושוב אין כותבין אחר כיון שעשו
שליחותן( .רמ"א וש"ך)
לרשב"א :אין שייך בשטרות כלל לומר כבר עשו עדים שליחותן( .ד"מ ורמ"א)
דדוקא בגט דכתיב ביה "וכתב ונתן" -ולמידין מיניה דצריך שיכתבו הבעל או שלוחו כמותו ,שם שייך
לומר שכבר עשו שליחותן .משא"כ בשאר שטרות( .ב"י וסמ"ע)
לש"ך – אין מחלוקת
הר"ן דיבר דבשאר שטרות אין כותבין היינו בשטרי הלואה או בשטרי מכר באחריות.
והרשב"א שאמר ולא אמרינן עשו עדים שליחותן אלא גבי גט כו'  -לא אתא אלא לאפוקי שטר מתנה או
שטר מכר שלא באחריות .אבל בשטר מכר באחריות ובשטר הלואה מודה להר"ן.
• אבל לאחר נתינה שהגיע לידו – לכו"ע שוב אין כותבים אחר ,רק בשטר מתנה או במכר שלא באחריות( .ש"ך)
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סעיף ז'
היו שנים בעיר אחת ,שם כל אחד מהם יוסף בן שמעון
❏ להוציא שטר על חבירו
מקור :ב"ב (קעג - ).מחלוקת ,כשם שמוציאין שטר חוב על אחרים ,כך מוציאין זה על זה .ואמרינן דפליגי בכותבין
שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו ,דתנא דמתניתין סבר :כותבין .ותנא דברייתא סבר :אין כותבין[ .דתנא דמתניתין

ס"ל :דכותבין שטר ללוה בלא מלוה וא"כ איכא למיחש שהלוה אמר להעדים כתבו לי שטר ותנוהו לידי דאלוה בו מיוסף ב"ש הא' וכשנתנוהו
לידו הוציאוהו עליו ואמר אתה לוית ממני .ותנא דברייתא ס"ל :דאין כותבין שטר ללוה בלא מלוה וכיון דהמלוה היה עמו ולא קפיד גם אנו לא
חוששין לזה ומ"ה ס"ל מוציאין זע"ז].

להלכה – מחלוקת
שו"ע [כשיטת הרשב"ם] :היו שנים בעיר אחת ,שם כל אחד מהם יוסף בן שמעון – אין שום אחד מהם יכול להוציא
שטר על חבירו ,אם יש בו קנין.
הטעם :שיכול לומר לו :שטר זה שאתה מוציא עלי שלי הוא והחזרתי לך כשפרעת לי החוב שהיה לי בידך.
» אך בשטר שאין בו קנין  -גם לתנא דידן מוציאין זע"ז ,שהרי כשאין בו קנין אין כותבין ללוה בלא מלוה
לכו"ע( .סמ"ע)
רמ"א :דברי השו"ע סותרים זה את זה בכאן ,דלפי הטעם שהביא השו"ע  -שיכול לומר" :האי שטרא שלי והחזרתיו
לך" -אין חילוק בין שטר שיש בו קנין או אין בו קנין.
שהרי עיקר הטעם הכתוב במפרשים שאין מוציאין שטר זה על זה ,הוא מטעם דכותבין שטר ללוה אעפ"י
שאין מלוה עמו ,וחיישינן שזה המוציאו הוא הלוה ,ובזה אין לחוש רק בשטר שיש בו קנין ,ולכן כתב כאן
בתחלה דבעינן שטר שיש בו קנין ,ואם כן יש סתירה בדבריו( .רמ"א)
❏ והפוסקים מתרצים את קושיית הרמ"א:
הסמ"ע מתרץ :דס"ל לשו"ע כטעם שכתבו הרשב"ם והטור ,ואפ"ה מצריך שיהיה בשטר קנין – דשטר שאין בו
קנין ירא הלוה לשקר ולומר שלי הוא ,מאחר שלא ניתן להכתב שטר כזה שהוא בלא קנין ללוה לחוד אם לא
שהמלוה עמו ,א"כ יכירו העדים שניהן ויתנו לב להדבר ויהא נתפס בשקרו .משא"כ כשיש בו קנין דניתן
להכתב ללוה לחוד אף אם אין מכירין להמלוה כלל.
» והש"ך הקשה על דבריו ,דהוא דוחק גדול ,שהרי עינינו רואות שאין הלוה ירא בכך וטוען כן ,כ"ש דהאמת
אתו( .ש"ך)
הש"ך מתרץ :דאף לפי זה הטעם ,דוקא בשטר שיש בו קנין דכותבים ללוה בלא מלוה ,דאל"כ קשה למה נתנו
לו בשלימות כשפרע לו ,הו"ל לקרעו שלא יתבענו בו כמו שתבעו עתה באמת ,שהרי הוא לקח שטר כזה מתחלה
לתבעו בו .לכך קאמר בש"ס דתנא דמתני' סבר כותבים שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ,וא"כ יוכל לומר מה
שהחזרתי לך כשפרעת לי ולא קרעתיו היינו משום שלא חששתי לזה שתתבעני בו מפני שידעתי ששטר כזה אינו
כלום מטעם דכותבים שטר ללוה בלא מלוה.
» ואין להקשות א"כ איך לקח שטר כזה מתחלה?
ד י"ל ,דיוכל לומר מתחלה לא ידעתי ששטר כזה אינו כלום כי הייתי סבור כתנא ברא דאין כותבים ללוה
בלא מלוה.
הב"ח תירץ :דטעות סופר הוא בגרסת השו"ע ,וצ"ל אם אין בו קנין( .ש"ך)
» אך הש"ך חלק עליו דלא נהירא כלל להגיה כל ספרי המחבר.
❏ ולא אחר יכול להוציא שטר חוב עליהם.
»
»

»

הטעם :שכל אחד יאמר :לא עלי נכתב שטר זה ,אלא על חברי( .שו"ע)
אך אם תפס בעל השטר מאחד מהן – מועילה תפיסה( .פת"ש)

ואם באו עידי השטר בעצמם ואמרו :זהו השטר שהעדנו עליו וזהו שהעדנו עליו בהלואה – יכול להוציא
שטר חוב עליהם( .שו"ע)
» האם הוי מלוה ע"פ או מלוה בשטר – מחלוקת ראשונים
הרב המגיד והריב"ש :ואז הוי מלוה בשטר לכל דבר ,שהרי אלו יכולים לשלש השמות שהרי לא עשו
גמר שליחותן.
ריב"ש ורשב"א [ומשמעות הרמב"ם] :אפי' בעידי השטר עצמם אינו אלא מלוה על פה( .ב"י וש"ך)
» ועידי השטר עצמן לא גמרו שליחותן – ויכולין לעשות שטר אחר ולשלש שמותן עד שיהיו ניכרין
מתוך השטר( .סמ"ע)
ואם עדים אחרים העידו כן שזהו השטר שהעדנו עליו וזהו שהעדנו עליו בהלואה – יש לו דין מלוה על פה.
(שו"ע)

»

הטעם :דכל שאינו מבורר מתוך השטר מי הוא המלוה והלוה הרי השטר כאלו אינו( .סמ"ע)
ואם היה אחד מהם קטן בזמן הכתוב בשטר – גובין מהאחר( .שו"ע)

הטעם :שחזקה שאין העדים חותמין על השטר אלא א"כ נודע להם בודאי שאלו שהעידו על עצמן
גדולים ובני דעת הן( .סמ"ע)
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❏ ומה תקנתם? יכתבו שם זקנם( .שו"ע)
מקור :ב"ב (קעב :קעג - ).תנא ,אם היו שניהם כהנים יכתבו דורות.
ואם גם שם זקנם שוה? – יכתבו שום סימן( .שו"ע)
»
כגון :יב"ש שהוא גוץ או לבן ,לוה מיב"ש שהוא ארוך או שחור( .ב"י)

❏ אם היו מב' ערים שונות  -האם יש תקנה בכתיבת שם העיר בשטרות – מחלוקת
הר"א ישעיה :אם הם מב' עיירות ,מוציאים שטר חוב עליהם ,דצריכים לכתוב שם העיר של לוה או מלוה בשטר.
י"א ברמ"א :אין כותבין שם העיר בשטרות( .רמ"א)
» מיהו הי"א? – מחלוקת
סמ"ע :ב"י שהוכיח דבריו מהטור.
ש"ך וב"ח :הרב המגיד בשם הרמב"ן הוא שחולק דס"ל דבשטרי הלואה לא בעינן שם עירו.
הנרשם בשו"ע :רמב"ם( .סמ"ע וש"ך)
הכריע הרמ"א – דנוהגין שאין כותבין שם העיר בשטרות.
» שינה שם העיר – מחלוקת
בית מאיר :נפסל השטר.
רע"א :אין הכרח שנפסל( .פת"ש)
❏ מ"מ אם הם מב' עיירות ,וכתבו שם העיר של אחד מהן – מחלוקת
רמ"א :מספיקה כתיבת שם העיר של אחד מהם בלבד ,דלא גרע מסימן ,וליכא למיטעי באחר כלל.
סמ"ע ע"פ הטור :צריכים לכתוב שם מקום של שניהם ,ועכ"פ בכתיבת שם מקום המלוה לחוד לא מספיק.
הטעם :דעדיין אם הוציא אחד שט"ח שנזכר בו שם עירו על אחד מהן ,יכול לומר לא אני הלוה כי אם
אחר הדר במקום האחר( .סמ"ע)
❏ האם נר"ו ושליט"א הוי סימן
כגון :אם שני יוסף בן שמעון בעיר אחת ,והאחד מת אביו ,וכתב בשטר :יוסף בן שמעון שליט"א או נר"ו ,וכמו
שכותבין על מי שאביו חי:
 אם כתבו העדים :אמר לנו יוסף בן שמעון שליט"א ,האם הוי סימן – מחלוקת
ב"י :לא הוי סימן ,שהרי אפשר דנר"ו לא מדבר אלא על יוסף ולא על אביו.
ד"מ ורשב"א  :הוי סימן ,דאין רגילות לכתוב נר"ו על שם הבן אלא על שם האב ,דא"כ הוה ליה לכתבו קודם שם
האב( .ב"י ד"מ וש"ך)
» הש"ך הוכיח כדברי הב"י – דאדרבא הרגילות הוא לכתוב נר"ו על שם האיש שעסוקין בו עתה והוא הבן,
דאלו לאב אין להם עסק בו.
ומ"מ ,יהיה איך שיהיה העיקר דבנר"ו או שלי"ט וכה"ג ,אע"ג דכתיב לבסוף ,אין הכרח דקאי דוקא
אדסליק מיניה ,ובפרט שאין דרך העדים לדקדק בכך .ואפי' תימא דספיקא הוי  -מכל מקום אין להוציא
ממון מספק וכמ"ש ב"י ,ודלא כרמ"א( .ש"ך)
וכן אם הכינוי לבן לחוד – יכתוב הכינוי קודם שיזכיר שם האב .ואם כתבו אח"כ – פסלו מהרי"ל( .ש"ך)
»
הטעם שפסלו מהרי"ל:
א .פסלו מהרי"ל ,היינו היכן שאפשר לו לכתוב אחר ,וכיון שיכול לכתוב אחר יש לו לכתוב משולם
המכונה וייפש בן אורי.
ב .היינו משום דשם אורי מקצתן מכונין גם כן בשם וייפש כמו שנוהגין גם בזמנינו לכנות אורי
בשם וייפש – ולכך פסלו מהרי"ל ,לפי שמן המובן דקאי אאורי שהוא מכונה בשם וייפש דסליק
מיניה ,מה שאין כן בעלמא( .ש"ך)
 אך אם לא כתבו העדים כן ,אלא רק חתומים למטה ,האם הוי סימן – מחלוקת
רמ"א ורשב"א :אין זה סימן ,דחיישינן שמא השני הערים לכתוב כך ,והעדים לא דקדקו בכך ,דלאו אכולי מילתא
קא מסהדי.
אך הש"ך חלק :דאין נראה לומר דהעדים לא דקדקו בכך ולאו אכולא מלתא קמסהדי.
ומוכיח הש"ך דיש בזה מחלוקת ראשונים  -דהרמב"ם וה"ה והטור והרמב"ן חולקים על הרשב"א,
והש"ך פוסק כמותם.
ואף שלרשב"א :העדים אינם מדקדקים בשטר כשבאים לחתום עליו.
הרמב"ם וראשונים חולקים :דלעולם אין העדים חותמים אא"כ קורין ומדקדקין ומוחזק הוא בכך( .ש"ך)
» אם כתב בשטר אני יוסף בן שמעון שלי"ט או אני יוסף בן שמעון כהן – מחלוקת
רמ"א בדעת הרשב"א :לא הוי סימן.
הגידולי תרומה בדעת הרשב"א :לא קאמר אלא בנר"ו( .ש"ך)
» האם מעלין ליוחסין – מחלוקת
ב"ח :מעלין ליוחסין.
ו הא דלא מחלק הטור דבהוחזקו שני יוסף בן שמעון מעלין ליוחסין כמ"ש התוס' ,משום דס"ל
להטור דבהך דג"פ שאני משום דבממונא הקילו.
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ש"ך :אפילו ליוחסין אין מעלין.
שהרי אדרבא חומרא הוא שמוציאים ממון ע"פ זה .אלא ס"ל להטור דליוחסין אפילו בהוחזקו שני
יב"ש אין מעלין ,דנהי דחתמו ,היינו משום שהוחזק בכהן והוי סימן מעליא לגבי ממון ,מאן לימא לן
שהיה חזקתו כדין לענין יוחסין( .ש"ך)
מסכם הש"ך הדינים להלכה  -לשיטתו:
• שני יוסף בן שמעון שהוחזקו בעיר אחת ,וכתוב בשטר אחד יוסף בן שמעון נר"ו או שלי"ט לוה מפלוני
ואביו של אחד חי – אין מוציאין שט"ח עליהן ,כי אולי נר"ו או שלי"ט מדבר על יוסף שעסוקין בו העדים.
» ובגט אם יש כנוי לבן ולא לאב – יש לכתוב פלוני המכונה פלוני בן פלוני.
ואם כתבו פלוני בן פלוני המכונה פלוני – פסול.
וי"א דהיכן שאי אפשר ליכתוב אחר  -במקום חשש עיגון – כשר.
• אבל אם כתוב בשטר יוסף נר"ו בן שמעון נר"ו – מוציאין מזה שאביו חי.
• ואם כתוב בלשון אני ...כגון :אני יוסף בן שמעון נר"ו ,לויתי מפלוני ,והעדים חתומים למטה ואומרים
אמת הדבר שיוסף הנזכר לוה מפלוני כו' – מוציאין מזה שאביו חי דאם לא היו יודעים שאביו חי לא היו
חותמין כיון שהיו קורין שכתוב בו נר"ו.
• וכן אם כתוב בו אני יוסף בן שמעון כהן ,והעדים חתומים למטה .וכל שכן אם כתוב בו בלשון עדים יוסף
בן שמעון כהן לוה מפלוני – שמוציאין מזה שהוא כהן ,וכן מעלין לתרומה בשטרות אלו.
• אבל אין מעלין ליוחסין בשום שטר ,מפני שהעדים סומכין על שמות בני אדם ,וכיון שראו שקורין אותו
כהן הם ג"כ קורין אותו כן( .ש"ך)

❏ אבל הם המוציאים שטרות על אחר:
 אם השטר יוצא מתחת ידו – לא יכול האחר לומר :לא נתחייבתי לך אלא לחברך ששמו כשמך ,שכל מי שהשטר
יוצא מתחת ידו מחזיקינן ליה בשלו( .שו"ע)
ואין חוששין לנפילה( .ש"ך)
» אבל אם מודה זה שהשטר בידו שהוא של יב"ש האחר ושקנהו ממנו – מחלוקת
ראב"ד ורמב"ן :אינו כלום ,דאף ששמו כשמו אינו נקנה במסירה לחוד.
בעל המאור :חולק בזה( .ש"ך)
 אבל אם אין השטר יוצא מתחת ידו – אע"פ שמודה שחייב לאחד מהם ,אינן יכולין להוציא ממנו אלא בהרשאה
שיתנו זה לזה( .רמ"א)
❏ ואם יש בידו שובר מאחד מהם – אין שום אחד מהם יכול לתובעו ,שיאמר לכל אחד מהם :אתה כתבת לי זה
השובר( .שו"ע)
» ומ"מ אם יכתבו הרשאה זה לזה – יגבה אחד מהם ,שהרי הוא מודה שלא פרע אלא לאחד.
» ואם יטעון :פרעתי לשניכם וצויתי לכתוב שובר אחד כי הוא יספיק לי להראותו לכל מי שיבא מכם
לתבעני חובי – טענתו טענה ולא יועיל הרשאה( .שו"ע)

סעיף ח'
אם הם משולשים בשטרות ולא בשובר
מחלוקת ראשונים
רמ"ה :אם משולשים בשטרות ולא בשובר – על בעל השובר להביא ראיה.
טור :הדין עם בעל השטר( .טור וש"ך)
להלכה – מחלוקת
ב"י ד"מ ומשאת בנימין :כרמ"ה ,דבמה דברים אמורים ,כשאין משולשים לא בשטרות ולא בשובר .אבל אם
משולשים בשטרות ולא בשובר – על בעל השובר להביא ראיה.
הטעם :דמאחר שהשטרות משולשים ולא השובר ,א"כ כל אחד יכול לדחות בעל השובר ,מאחר שאינו
כתוב בו כמו בשטר ,ולכן עליו להביא ראיה( .ש"ך)
» וכן הוכיחו המ"ב וב"ח כרמ"ה – שהרי א"כ אי אפשר לב' יוסף בן שמעון לשום א' מהן לעשות הלואה
לשום אדם בעולם ,שהיום ילך הלוה אצל יב"ש אחד וילוה ממנו ,ולמחר ילך אצל יב"ש שני ויפייס אותו
שיתן שובר ,ונמצא זה מניח מעותיו על קרן צבי( .ש"ך)
ש"ך וסמ"ע :כטור ,דהדין עם בעל השובר.
» ודחה הש"ך הוכחת המ"ב והב"ח ,דא"כ אי אפשר להן לעשות הלואה לשום אדם בעולם – די"ל ,דאטו
ברשיעי עסקינן!? דודאי העדים שיכתבו השובר ישלשו בשובר משום חשש זה ,דליכא למימר דהעדים לא
ידעי שיש עוד יב"ש בעיר .וודאי שהעדים ישלשו בשובר ,ואם לא ישלשו ודאי שפיר עבדי מחמת שיודעים
האמת שפרע לשניהם ,וכותבים בסתם שיראוהו לאיזה יב"ש שירצה( .ש"ך)
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סעיף ט'
כשהורע כוחם של השטרות
מקור :כתובות (קעב - ).נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע – שטרות שניהם פרועים.
ופריך בגמרא (קעג - ).טעמא דנמצא ,הא לא נמצא  -מצי מפיק ,והאנן ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב תנן!?
אמר רבי ירמיה :במשולשין.
ונחזי תברא בשמא דמאן כתיב? אמר רב הושעיא :במשולשין בשטר ואין משולשין בשובר .אביי אמר :הכי קאמר
נמצא ללוה בין שטרותיו שטרו של יוסי בן שמעון פרוע שניהם פרועים.
נחלקו הראשונים האם רב הושעיא ואביי חולקים
לטור :אין חולקים ,אלא מר מתרץ הכי ומר מתרץ הכי.
משמע מהרא"ש והרי"ף :דנחלקים האמוראים בזה ,ויש לנקוט כאביי דהוה בתרא( .ב"י)
פסק השו"ע – כטור ,מלוה אחד שהלוה לשני יוסף בן שמעון בשני שטרות והיו משולשים שניכר שטרו של כל אחד,
ונמצא אצל המלוה שובר מקויים ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע ,ולא היה השובר משולש ,ונמצאו שני השטרות
בין שטרותיו של מלוה הקרועים – הורע כחם של השטרות ושניהם בחזקת פרועים( .שו"ע)
❏ כשאין השובר מקויים – מחלוקת
שו"ע וטור [ע"פ הבנת הסמ"ע] :דווקא כשנמצא ששוברו מקוים הורע כוחם של השטרות ,אך לא כשאין מקוים.
דאין מדרך המלוה לקיים השובר.
הסמ"ע :חולק ,דלאו דווקא מקויים ,אלא אפילו אינו מקויים הורע כוחם של השטרות ,דבריעותא זו דנמצאו הש"ח
בין שטרות הקרועים לחוד מספיק להחשיבם על ידו השטר הנמצא לפרוע( .סמ"ע)
הש"ך :תמה שהרי דבמקויים אין צריך שיהיה בין שטרות קרועין .וכן כשהוא בין שטרות קרועין אפילו אינו
מקויים כשר.
לכן הכריע ,דנראה דיש למחוק בדברי השו"ע מקוים .או מה שכתבו השו"ע וטור "ונמצאו" צ"ל "או
נמצאו"[ .ואף רצה הש"ך להגיה בלשון הטור או נמצאו ב' שטרות]( .ש"ך)

סעיף י'
לגבות מערב כשיש שני יוסף בן שמעון
מקור :בכורות (מח).
שני יוסף בן שמעון שלוה אחד מהם מאחר ,ונמצא לאחד מהם שדה שקנה מיוסף בן שמעון השני ,או שהיו שותפים
בו – אין המלוה יכול לטרוף השדה ולומר :אם לך הלויתי ,מוטב ,ואם לחברך הלויתי ,כיון שאין לחבירך בני חורין
הרי לקחת שעבודי .וכן כשהם שותפים – לא יוכל לגבות החצי( .שו"ע)
הטעם :דממה נפשך ,לפי שאין נכסי בעל חוב משועבדים אלא מטעם ערב ,והערב אינו משתעבד אלא
במקום שיוכל לתבוע מהלוה עצמו ,וכיון שאינו יכול לתבוע מהלוה עצמו ,אינו יכול לגבות מנכסיו( .שו"ע)
❏ נמצא שהערב לשני יוסף בן שמעון ,בין לשני מלוים בין למלוה אחד – כשם שאינו יכול לתבוע מהן ,כך אינו יכול
לתבוע מהערב( .שו"ע)
❏ ה"ה בירש שדה מיוסף בן שמעון דודו – הדין כן ,שאינו יכול לגבות( .ש"ך)
❏ יוסף בן שמעון שערב בעד יוסף בן שמעון – מחלוקת
ש"ך ובאה"ט :כשם שאינו יכול לתבוע את הלוה ,כך אינו יכול לתבוע הערב.
תומים :חולק על זה( .ש"ך ופת"ש)
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נר נשמה יד ושם
זכות החיבור תעמוד
לע"נ סבי וסבתי ע"ה

ר' אליהו יחיא בן חנה אלקיים ז"ל
ומרת ג'מילה בת זוהרה אלקיים ז"ל
לע"נ סבי וסבתי ע"ה

ר' סעדיה בן שמעה גזי ז"ל
ומרת כדיה בת יחיא גזי ז"ל
לע"נ דודי

אבישי בן כדיה גזי ז"ל
לע"נ ידידי היקר

רחמים בן חנה בנין ז"ל
מלך מלכי המלכים ברחמיו ירחם עליהם ,ויחוס ויחמול עליהם ,וילוה אליהם השלום ,ועל
משכבם יהיה שלום ,ותהי נשמתם צרורה בצרור החיים.
אכי"ר
לרפואת ידידי חביבי
ר' ניסים בן שרה דוידי שליט"א
הכרת הטוב ,וברכות מאליפות
לר' אוהד שמעון ,ור' מאיר אזולאי יחד עם ראש הכולל ר' שלמה כהן שליט"א
על אוהל התורה אשר בו אנו לומדים
ימלא ה' כל משאלות ליבם בכל מכל כל
הכרת הטוב וברכות מאליפות
לר' משיח שם טוב שליט"א
ימלא ה' כל משאלות ליבו בכל מכל כל
הכרת הטוב וברכות מאליפות לידידי חביבי
יצחק ביבי הי"ו ורעייתו חגית תחי'
ימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה ,בפרנסה טובה ומזומנת ,ברווח בקלות ובנחת ,שיזכו להתעלות מעלה
מעלה ברוחניות ובגשמיות ,שפע ברכה והצלחה בכל מכל כל.
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