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הסכמות
הסכמת מוה"ר ר' יצחק יעקב וייס זצ"ל ,ועמו חברי בידה"צ של העדה החרדית
הרה"ג ר' משה אריה פריינד זצ"ל ,והרה"ג ר' ישראל משה דושינסקי זצ"ל.

היה למראה עינינו חיבור לטהרה ספר "תפארת מנחם" שחברו האי גברא יקירא,
צורבא מרבנן הרה"ג המצויין בתויר"ש כש"ת מה"ר יוסף נחמן שבתאי שליט"א
בהלכות נדה ,והלכות שמיטת כספים וקיצור הלכות) .ע"ש סבו המנוח רב
הפעלים לתורה ומצוות כש"ת חכם מנחם זצ"ל( ואמינא לפעלא טבא ,יישר כח
וחילו לאורייתא .וחלק ראשון זה שעליו הסכמתינו ,שהוא מדפיסו כעת ,הוא פרי
רעיונותיו וניכר בו עמלה של תורה ,ובוודאי ידעו אחינו בנ"י להוקיר פעלו,
ויעלה ספרו על שלחן מלכים ,מלכי רבנן.
ברכתנו לכב"ת הה"ג המחבר שליט"א כי יעזור לו השי"ת ועל מי מנוחות יוכל
להמשיך לשקוד על התורה מתוך הרחבת הדעת ,ישועה ושמחה וכ"ט .כעתירת
החותמים לכבוד התורה.
נאם יצחק יעקב וייס ראב"ד פעיה"ק תובב"א.
נאם משה אריה פריינד.
נאם ישראל משה בלאאמו"ר הגה"צ מהר"צ זצ"ל דושינסקי.

מכתבו של הרה"ג חסיד ועניו הפוסק המפורסם נזר ישראל לתפארה,
מו"ר הר"ר שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,המדבר בשבח המגיע
לכתבים.
ב"ה ,יום כ"ה טבת תשל"ט ,פעיה"ק ירושלים תובב"א.
למע"כ האי גברא יקירא יראת ד' אוצרו .ה"ה הרה"ג וכו' מוה"ר
יוסף נחמן שבתאי שליט"א .אחרי ברכת שלום רב וכט"ס ,תודתי
נתונה לו על זה שהואיל לכבדני במתנה טובה הי ניהו חיבורו היקר
"תפארת מנחם" ח"א .על הלכות נדה ,ושמיטת כספים .ומאוד נהניתי
כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגים בשבחו וגם מהללים את ספרו זה
כי טוב הוא ,אשר על כך יחד עם שלמי תודה ,גם אברכו מקרב לב
שנותן התורה יהא בעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למען יוכל
לעבוד את ד' ולישב באהלה של תורה וללמוד וללמד מתוך הרחבה
ושמחה ,ויתברך מפי עליון בכל טוב סלה.
נאם שלמה זלמן אויערבאך.

הסכמת הרה"ג הדיין המצויין החה"ש ר' מרדכי אליהו זצ"ל.
יום ו' עש"ק לסדר "והנה ה' נצב עליו" התשל"ט
הסכמה
ראה ראיתי עלים לתרופה מהספר "תפארת מנחם" להרה"ג החשוב
החריף ובקי ר' יוסף נחמן שבתאי שליט"א ,אשר חרז וקדח,
אסף וליקט עומרים מדברי חז"ל בהלכות שמיטת כספים ,ונדה,
וסדרם דבר דבור על אופניו ,והוסיף עוד מדיליה כיד ה' הטובה
עליו ,וכן חקירות ודרישות בדברי חז"ל ,שאלות ותשובות שהשיב
עליהם .ותחזקנה ידיו ויפוצו מעינותיו חוצה ,והלך וגדל יזכה
להגדיל תורה ולהאדירה ,ולהרבות פעלים לתורה.
החותם לכבוד תורה ולומדיה.
מרדכי אליהו

הסכמתם של הרה"ג ר' מוהר"ר משה הלברשטאם זצ"ל ,ראש ישיבת "דברי
חיים" תכב"ץ פעיה"ק ירושת"ו.
וגם נוסף על האמור לעיל דברי מו"ר חסיד ועניו ר' מאיר אבוחצירא זצ"ל.

העתק ההסכמות שמעבר לדף

בס"ד ,ליל שישי לסדר לישועתך קויתי ה' .שנת "גדולה כח בן תורה"
לפ"ק.

הנני בזה בשבח המגיע לכתב האי גברא רבא ויקירא הרה"ג ירא
וחרד לדבר ה' ורב פעלים כש"ת מוהר"ר יוסף נחמן שבתאי
שליט"א נכד לאותו צדיק אשר רבים השיב מעוון וזיכה את הרבים
חכם מנשה זצ"ל מיקירי ירושת"ו .אשר הגה ברוחו הטהור לעסוק
בדברי תורה בהלכתה רבתי בעניני שו"ע יור"ד ח"ב ,שו"ע אבהע"ז,
והלכות שמיטת כספים ועוד ,ועיינתי בהם אחת הנה ואחת הנה,
ומצאתי דבר דבור על אופניו ,בסדר נאה ויאה אשר זכהו השי"ת
לחדש חידושין דאורייתא וללקט נפזרים מפי סופרים וספרים
ראשונים וגם אחרונים ולחברם כאחד בטוב טעם ודעת אחרי שעמל
בעמלה של תורה .וגם לרבות תורת הח"ן .ואף חכמתו עמדה לו
כדרש חז"ל .בהרפתקאי דעדו עלי' .ואמינא לפעלה טבא יישר.
ויוס"ף ד' עליו להרבות ולהגביר חילים לתורה ותעודה .ויפוצו
מעיינותיו חוצה ברב הונ"א ורב חסד"א ,ורב רחימ"א ,כאות נפשו
הטהורה עד ביאת ינון במהרה כי"ר.
וע"ז בעה"ח יום הנ"ל פעיה"ק ירושת"ו
משה הלברשטאם
מו"צ בהעדה החרדית וראש ישיבת "דברי חיים" טשאקאווע.
ב"ה.
חמותי ראיתי אור מושך הר' עליון למעלה נ"י ,וביודעי ומכיר
המשפחה מיוחסת בכל מילי דמיטב ,וכו' ,ולאפושי גברא קאתינא.
ע"ה מאיר אבוחצירא ס"ט
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הלכות נדה
מי היא נדה
בדין פרישת עונה ,וקביעות וסת ,ואמתלאות
דיני הרחקה
דיני כלה ויולדת ,ומפלת
דיגנ טהרה וטבילה

הלכות שמיטת כספים ופרוזבול

א
יז
כד
לה
מז
סב

שולחן ערוך אבן העזר
הלכות פריה ורביה
הלכות אישות
הלכות צניעות
הלכות קידושין וכתובה

עו
צג
קמ
קמה

שאלות ותשובות
קנח
סי' א בדין ד"ת בתוך ד' אמות של מת או קבר
קנט
סי' ב בדין מי שדילג ברכת ישתבח
קסא
סי' ג בדין החלפת קדושה בקדושה דומה
קסד
סי' ד בדין זכיית אשה ע"י בעלה
קסז
סי' ה בדין פורים משולש
סי' ו בעניין תיקון עוון חילול ה' והקרי שבספר אמת ליעקב קסט
קעג
סי' ז בדין הזכרת שם שמים לבטלה באילו שמות איסורו
קעח
סי' ח בעניין היתר נשואין לנשוי לאשה מורדת
קפג
סי' ט בדין טוענת שהיא מהאנוסים לגיירה לכהן
קצג
סי' י בענין עד אחד בעדות עגונה
קצח
סי' יא עוד בהנ"ל
קצט
סי' יב בהנ" ל ובמי שנוטל שכר להעיד בעדות עגונה
רה
סי' יג באשה שנתקדשה ברוב עם בעד שני בשני
רעב
סי' יד בסוגיא דנתחלף לו שומן בחלב
רפד
סי' טו מקדש מלך מחקר על מקום הר הבית

ספר זה נתרם
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פתיחה
רבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק) .אבות פ"א מט"ז(

התנא הקדוש מדבר בזה עם הת"ח אשר קרא ולמד שנה ושלש ,ואמר
לו ,בלמוד למד מכל אדם ,אך בהוראה אל תסמוך על דעתך ,עד אשר
תעשה לך רב מוסמך אשר יורה לך הדרך אשר תלך בה והמעשה
אשר תעשה .וכפירוש הרמב"ם שם ,וזה לשונו .אשר צוה התנא
לעשות רב ,אינו לענין הלמוד .אבל להוראה שים לך רב כדי שתסמוך
עליו באיסור והיתר והסתלק אתה מן הספק ,כמאמרם בירושלמי ,זיל
אייתי לי זקן מן השוק דאסמוך עליה ,ואשרי לך .עכ"ל .ולמדנו
מדברי התנא ב' עניינים .א .דאעפ"י שלמד ,יעשה לו רב בהוראה .ב.
דבדבר אשר הוא עפ"י למודו בטוח הוא בו ,אינו חייב לשמוע אף
בקול רבו זה ,אלא בספקותיו יסמוך עליו ,וזה אומרו והסתלק מן
הספק .וכן הוא בדין ,דהרי מצינו שלנחות לדבר אמת בהלכה ,אינו
ענין רק ללימוד וחריפות ,אלא צריך בו הכנה וקדושה וסייעתא
דשמיא .וכמ"ש בסנהדרין )צ"ג ע"ב( לגבי דוד ,וה' עמו שהלכה
כמותו בכל מקום .ואעפ"י דשאול ויהונתן היו גדולים כדוד במשא
ומתן של מלחמתה של תורה ,ובראיית פנים בתורה ,בהגיע הדבר
למעשה ,דוד הוא אשר היה ה' עמו .וכיו"ב אמרו בברכות )כ' ע"א(
ראשונים אעפ"י דלא הוו בקיאי בטהרות הוה מתרחיש להו ניסא,
בגלל גודל קדושתם .ואמרו )עירובין י"ג ע"ב( מפני מה זכו ב"ה לקבוע
הלכה כמותן ,מפני שנוחין ועלובין היו .ואעפ"י שבית שמאי מחדדי
טפי ,לזכות לסייעתא דשמיא לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,אינו
ענין לחדוד טפי ,אלא לקדושה וענוה .והב' ,כתב התנא דבענין הספק
עשה לך רב ,אך בענין שודאי בידך הדין ,אף נגד רבך לא תאגור
דבריך ,ומעין מה שאמרו בהוריות )פ"א מ"א( דתלמיד הראוי להוראה
ועשה מעשה עפ"י ב"ד שטעו ,חייב ,כיון שסומך על עצמו ולא על
הוראת בי"ד עיי"ש.
והנה בראותינו דברי כל הראשונים ,כולם אהובים כולם ברורים,
כולם קדושים הנחלקים בהלכה זה בכה ,וזה בכה .על כרחינו אנו
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נמצאים בבית הספק .וחובה עלינו לקיים דברי התנא לעשות לנו רב
אשר יכריע ביניהם להלכה ולמעשה .ואנן בדידן הספרדים בכל
ארצות המזרח ,הקרובים והרחוקים ,קבלנו עלינו לקיים את כל דברי
מר"ן ,כהלכה למשה מסיני .ואעפ"י שמהרש"ל )בהקדמתו ליש"ש,
חולין( ואחוזת מרעהו ,הקשו על מר"ן ועל דרכו אשר בחר בה לקבל
דברי ג' עמודי ההוראה ,הרי"ף ,הרמב"ם והרא"ש ,ואפי' כנגד רבים
אחרים ,הנה מר"ן ז"ל ,אשר משמים הסכימו לכל אשר יאמר יוסף
שנעשה ,לא לחינם בחר בג' עמודי ההוראה ובמשנתם ,דכבר הי'
המנהג כך בינינו הספרדים מקדם קדמתא ,וכמ"ש הרדב"ז )סי' תרכ"ו(
שבכל הגלילות הללו ,קבלו עליהם דברי הרי"ף ,הרמב"ם והרא"ש,
להיות הכרעותיהם להלכה מחייבות בין להקל ובין להחמיר ,בין
לפטור ובין לחייב .ע"ש .ובר מן דין הנה במר"ן היו כל המדות אשר
מנינו למעלה שיש בהם כדי לזכות את האדם לאסוקי שמעתתא
אליבא דהלכתא ,צא וראה מגודל קדושתו וחסידותו ,אפס קצהו
תראה בספר מגיד מישרים אשר כאב המייסר את בנו הוכיחו המגיד,
והמריצו על פרישות וסייגים תעניות וסגופים יוצאים מגדר השגתינו.
)ראה בתחילת מגיד מישרים ובפ' בשלח מ"ק ,ובפ' בהר ,ועוד( .ומשנתו
משנת ענוים וחסידים כמבואר בשם הגדולים ל מרן החיד"א )ערך בית
יוסף עיי"ש( .ולכן זכה כב"ה שה' עמו והלכה כמותו בכל מקום
וכמאמר המגיד )מגיד מישרים ,ישעיה סי' מ"ב(" .כי במתיבתא דרקיעא
מסכימים לדבריך" .וכזה ראה להחיד"א בברכ"י ) חו"מ סי' כ"ה ס"ק
כ"ט( שכתב "כל ימינו נצטערנו על דברתי מלכי צדק מר"ן זצ"ל
בפשר דבר שעשה לענין ההוראה ללכת אחרי הרי"ף הרמב"ם
והרא"ש .ושחלקו עליו מהרש"ל ,ומור"ם בהקדמתו לדרכי משה,
ומהרש"ך ח"א סי' קל"ד .ועתה ראיתי להרדב"ז בתשובה סי' תרכ"ו
וכו' ומסיים מרן החיד"א ,ועתה אמת אגיד אשר שמעתי מפום רבנן
קדישי ששמעו מפי הרב הגדול מופת הדור מהר"ח אבולעפייא
זלה"ה ששמע מזקני גאוני דורו שהסכימו בכלל זה דמרן ,קרוב
למאתיים רבנים מדורו ,וכך היה אומר כי כל אשר יעשה פסק מר"ן,
עביד כמאתן רבנן".
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וראה להרי"ח טוב בשו"ת רב פעלים )ח"ב חיו"ד סי' ז'( שכתב שאפי'
מאה אחרונים חולקים על פסק מר"ן בשו"ע ומקילים ,אין אנו
שומעין להם אפי' בהפסד מרובה ,כי אנו מחוייבים ללכת אחר
הוראות מרן מכח הקבלה ,חוץ מהדבר שהמנהג ברור נגד מרן,
עיי"ש .וע"ע ברב פעלים )ח"ב חחו"מ סי' ב'( שהביא הרבה
מהאחרונים דסברי מרנן דגם תשובות מרן הם בכלל הקבלה ,ושכתב
בשו"ת כפי אהרן ח"א )אבהע"ז סי' ט'( וז"ל ,אנן בדידן דבירושלים
יתבינן הלכה זו רופפת בידינו ,אי קבלנו הוראותיו גם בתשובה ,ומ"מ
ידוע לנו שבכל ערי ערביסתאן קבלו הוראות מר"ן ז"ל גם בתשובה,
עיי"ש .והר' חיים פאלאצ'י בשו"ת חיים ביד )סי' ק"ח( כתב "גלוי
וידוע בכל העולם כי חכמי ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל
זרעם לפסוק הדין בכל מקום כדברי מרן רבינו יוסף קארו ז"ל ,אעפ"י
שיחלקו עליו כל האחרונים וכו' ,עיי"ש .ועוד לפניהם כבר המני"ח
בשו"ת הלקט )סי' קפ"ב( כתב שקיבל ממר זקינו ) הוא המג"ן זיע"א ,נכד
המג"ן שהיה בזמן מר"ן( שבכל תחום א"י ובכל ערי ערביסתאן אין לומר
קים לי נגד דעת הרמב"ם ונגד דעת מר"ן מהר"י קארו ,שכן קבלו
עליהם ועל זרעם ,ושחזרו גאוני צפת וחדשו בזמנו של המג"ן ,תוקף
הסכמה זו וקבלתה ,עיי"ש .וראה עוד לחיד"א בברכ"י חו"מ סי' כ"ה
)ס"ק כ"ז -כ"ח(.
כל קבל דנא ראה ראינו להרי"ח טוב ברב פעלים )ח"ד חאהע"ז סי' י"ב(
שצדיק עתק את דברי מהרי"ט אלגאזי מספרו שמחת יו"ט )סי' י"א וסי'
ע"ד( שכתב וז"ל ,וכלל גדול מסור בידינו מפי סופרים וספרים דלענין

איסור ערוה החמורה ,לכתחילה יש לחוש לכל הסברות .ואנן דיתבינן
בירושת"ו אף דקבלנו הוראותיו של מרן הב"י לכל הדברים לענין
ממונא ואיסורא ,באיסור ערוה אנו מחמירין בכל הסברות ,כל שהוא
לכתחילה וליכא עגון בדבר ,עכ"ל.
ומתוך ריסי הדברים ניכר שכוונת המהריט"א הוא לגיטין וקדושין
ששייך בהם איסור ממזרות ,ולא לאיסור נדה .למרות שנקרא בשם
ערוה .דמאי שנא איסור נדה מאיסור שבת ,וכן מפורש יוצא בשו"ת
רב פעלים )ח"א חאהע"ז סי' י'( שכתב וזה לשונו ,בענין ערוה החמורה
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בבגדד נהגו להחמיר אף כנגד מר"ן ,וכתב משם מהר"י יוסף ז"ל
בלקוטיו כת"י ,וז"ל פה ק"ק בגדאד בתריה דמרן הקדוש מהר"י
קארו גרירנא בין בדיני איסור ובין בדיני ממון ולא אמרינן קים לי
הפך סברת מר"ן ,כי אם בקצת דינים שפשט המנהג כדעת מור"ם,
וזולתו ובדיני גיטין וקדושין ,וכמ"ש הרה"ג מהריט"א ,והרה"ג
מהר"י אזולאי ,וכן קבלנו ממו"ר הרה"ג סבא דמשפטים מוה"ר משה
חיים ז"ל ,עכ"ל.
ולכן אעפ"י שכתב ברב פעלים שנהגו בבגדאד כמור"ם לענין ספסל
המתנדנד ,וכן בענין זמן הפסק טהרה ,ועוד .אין זה מטעם דברי
מהריט"א ,אלא כמ"ש שבקצת דינים פשט המנהג כמור"ם .ואלו
הדינים מכללם.
וכן מתבאר מלשון החיד"א בשו"ת חיים שאל )סי' ט"ו (.שכתב
דלדידן בני ארעא קדישא נקטינן כדעת מרן שקבלנו הוראותיו ,להקל
בכתמים אף בג' ימים ראשונים ,ודלא כמור"ם עיי"ש.
ועיין גם בזבחי צדק )סי' ס"ק כ"ח( שמסתמך ואזיל על דעת מרן להקל.
וע"ע בשו"ת שואל ונשאל לר' כלפון הכהן) ,סי' קי"א( שהורה
במשתינה מים על ש פת הספל ,כדעת מר"ן להתירה ,וכ"כ השו"ג )סי'
קצ"ח ס"ק מ"א( דכיון שלדעת מר"ן צפורן עצמה אינה חוצצת,
ולדבריו גם אם לא שמשה אין צריכה טבילה אחרת ודלא כרמ"א
שמצריכה טבילה אחרת ,כבר קבלנו עלינו בני ספרד ,הוראות מר"ן
בכל דיני איסור והיתר ,וכן ראוי להורות לדידן ,עיי"ש .ולכן אין
לחוש לאחרונים בני דורנו שכתבו דיש לחוש גם בהלכות נדה
לחולקים על מר"ן דמתבאר מהחיד"א והשו"ג ,והרי"ח טוב ,דזה
אינו ,וכאמור.
וקשה עלי הדבר אשר נפוץ בין הספרדים חוברות וליקוטים בהלכות
נדה אשר לא מפי מר"ן הם חיים .וכותבים עליהם דהם כמנהג
הספרדים .ולאורם מוליכים את כל הדור הצעיר אף בא"י אתריה
דמר"ן .ורוצים לכבוש את המלכה בתוך הבית וברובם לא מזכירים
לדעת מרן כלל ,דאסור להחזיקם בבית עד אשר יכתבו עליהם מפורש
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דאין אלו הלכה למעשה לספרדים ,וכדין כל ספר שאינו מוגה .ושלא
יבואו להכשל בדבר ה' זו הלכה .ובפרט בחומרותיהם ,אשר מרחיקים
בין איש לאשתו ,נגד דעת מר"ן קדוש עליון ,ועליהם נאמר נשי עמי
תגרשון מבית תענוגיהם ,ובפרט בדור יתום זה ,אשר הפריצות רבה,
ומה יעשה הבן ולא יחטא בלכתו ברחוב ובראותו מראות נגעים ואין
אפוטרופוס לעריות ,ואפשר בנקל להכשל באיסורים חמורים של זרע
לבטלה אשר חז"ל הפליגו מאוד בגודל חומרתו) .ראה מס' נדה י"ג ע"ב,
ובזוה"ק הפליג מאוד בענשו ,והביאו בב"י אבהע"ז סי' כ"ה( .ואם בדורם
אמרו על נשותיהן שמצילות אותם מן החטא) ,יבמות ס"ג ע"א ,ועיין
כתובות ס"ה ע"א( .כ"ש בדורנו ,זה דור ,דור שוא .דראוי לנו הספרדים
ללכת אחרי המלך הקדוש מר"ן ומאתיים רבנים אשר עמו וכל אשר
יאמר יוסף נעשה ונשמע.
והנני מודיע ומגלה דעתי כי כל רצוני לעשות רצונו כרצונו שיהיו
הדברים שמחים כנתינתם מסיני ,ויהי רצון שיהיה ספר זה לזכות
ועילוי לשכינת עוזינו להקימה מעפרא לםרבה המשרה ולשלום אין
קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה
מעתה ועד עולם .ולישועת עם ישראל מהגלות ובפרט מגלות ערב רב
הקשה מכולם כמבואר בזוהר הקדוש )פ' נשא(.
והנה היו צריה לראש ויתפשו את השלטון בארץ הקודש כדין מוכס
העומד מאליו ,ויטילו את עם ישראל לחרב ,ויעבירו על דת לרוב
יושבי ארץ הקודש ויהפכו את בני ציון היקרים לבועלי נדות ומחללי
שבתות ויערטלו את בנות ישראל מצניעותן ויהפכון לפרוצות
בלבושיהן ובהתנהגותן ,וימשכו ויביאו את גלויות ישראל ויעלום
לארץ הקודש כדי לעקור מהם את תורתינו הקדושה אשר כאלפיים
שנה שמרוה אבותינו בכל ארצות גלותם תחת ידי אוייבים ונוגשים
ואדונים קשים ,ובבואם לאה"ק הכריחום לנטוש דרכה של תורה
ולהכניס את בניהם ועולליהם הרכים ללמוד בבתי ספריהם המלאים
מינות וזימה ,ויקימו דור אשר לא ידע את אלקיו ,ומליוני יהודים בני
אברהם יצחק ויעקב עוברים על תרי"ג מצוות בשאט נפש בבחינת
תנוקות שנשבו .ואף על המתים לא פסחו ויוציאו את מתי ישראל
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מקברם וישליכום כדומן על פני האדמה ,ועינינו רואות וכלות ואין
לאל ידנו להושיע .על כן ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה כי
באו פריצים ויחללוה וישכנו בתוכה .ובכל ארץ הקודש כתות שונות
ומשונות של עובדי ע"ז ,ומסיונרים בהמוניהם עטו לשלול שלל
ולבוז את הנפש היהודיה הכשרה ורבים מעם ישראל אשר עורטלו
מכל תוכן רוחני אמיתי וקדוש בבתי ה"חינוך" של מדינת "ישראל"
נמשכו אחר כתות ומסיתים אלו אוי לנו שכך עלתה בימינו.
ויהי רצון שזכות תוה"ק וזכות מר"ן וקדושים אשר עמו עלינו תגן,
אלף המגן ,ונזכה לישועה מגלות ערב רב ולזכות לראות במפלתן של
רשעים ולומר שירה ולהגאל גאולה אמיתית בב"א.
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הלכות נדה

מנחם

א

מי היא נדה
א .מטבעה של אשה ,שהחל מגיל שתים עשרה לערך ועד סביבות גיל
חמישים ,שבמחזור של חודש בערך שתהיה רואה דם יוצא מרחמה
לחוץ כמה ימים) ,ודם זה יקרא להלן "וסת" (.וטבע זה ברא היוצר
לטובתה ולתועלתה .כי כל סיגי הגוף יוצאים עם דם זה לחוץ,
ומחשלים את גופה לעמוד בנטל המשא המוכן לה בלידת בנים ובנות
ובגדולם .אמרו חכמים ,1כשם שהשאור יפה לעיסה ,כך דמים יפים
לאשה .וכל אשה שדמיה מרובין ,בניה מרובים.

ב .החל מרגע ראיית אשה ,ואפילו היא בתולה או פנויה 2דם זה ,וכן
כל דם אחר שיצא מרחמה ואפילו שלא בשעת וסתה ,ואפילו
טיפה קטנה מאוד ,אם הרגישה ביציאתו דהיינו שהרגישה
שנזדעזע גופה ,או שנפתח מקורה 3או כל הרגשה שרגילה לחוש
בזמן שרואה דם היוצא מאותו מקום ,בין שראתה דם זה בבשרה,
ובין בבגדה ואפילו בגד צבעוני ,או על גבי קרקע וכדו' ,הרי היא
נדה 4גמורה ,הזקוקה לתהליך מסויים של טהרה כפי שיבואר להלן.
וזוג שעובר וחי חיי אישות לפני תום תהליך הטהרה ,נכרתת נפשם
5
הטהורה מעולם הנשמות ,ארץ החיים הנצחיים .הוא שהכתוב אומר
ואיש אשר ישכב את דוה ...ונכרתו שניהם מקרב עמם.

 .1מס' כתובות דף י' ע"ב .2 .בכל גיל שהוא .ועיין עוד שיו"ב סי' קפ"ג .3 .יש
הרבה פוסקים שנתנו סימן נוסף של הרגשת זיבת דבר לח "מבפנים" .ובהם
הנוב"י סי' נ"ה ,והאבני נזר סי' רכ"ג ,והאמרי אש ,סי' ס"ב .והחוות דעת בכמה
מקומות ,ועוד .אכן הרב חתם סופר חולק על זה בתשובותיו וכתב שהוא מורה
להקל בזה ,ושכן קיבל ממורו ר' נתן אדלער ז"ל ,וכן דעת הר' שם יעקב סי' מ'.
והמהר"מ שיק סי' קע"ד וקע"ז .והערוך לנר נדה דף נ"ז ע"ב גם כתב כן ודחה
סברת הנוב"י ,וכן דעת הערוך השולחן ,ועוד .4 .נדה ,מלשון נדוי והרחקה .שכן
האשה מימים אלו ועד סוף טהרתה ,מרוחקת היא מחיי אישות ומנימוסים
מיוחדים בדברים הגורמים לחיבה אצל בעלה ,וכפי שיתבאר להלן .5 .ויקרא כ'
פסוק י"ח.
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ג .הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה ,שתכרת הנפש ולא תזכה לאותם
החיים הנצחיים ,הנקראים בשם "עולם הבא" .וזה האבדון הוא
שקורין לו הנביאים דרך משל באר שחת ,ואבדון ,ותפתה ,ועלוקה,
וכל לשון כליה והשחתה .לפי שהיא הכליה שאין אחריה תקומה,
וההפסד שאינו חוזר לעולם.6
ד .כל מראה אדום ,שחור ,ורוד וכדו' ,טמא .אבל צבעים כגון לבן,
ירוק ,כחול בהיר ,וצהוב ,טהורים .7וכל מקרה של ספק כגון צבע חום
או אפור וכדו' ,תעשה שאלת חכם.8
ה .הרגישה שנפתח מקורה ,ובדקה מיד ומצאה מראה מהצבעים
הטהורים ,הרי היא טהורה .ואם בדקה לאחר זמן ,או שבדקה מיד
ולא מצאה כלום ,או שבדקה בעד שאינו בדוק ומצאה מראה טמא
פחות משיעור כתם ,מעורב עם מראה טהור ,תעשה שאלת חכם.9
ואם היא מעוברת והוכר עוברה ,10או אחר לידתה או הפלתה 11תוך
 .6לשון הרמב"ם הלכות תשובה פ"ח ה"ה .7 .שו"ע סי' קפ"ח .וכמבואר בב"י
שם שסתם ירוק הוא הדומה לזהב דהיינו צהוב ,ובכל זאת טהור ,והב"ח הביא
בשם מהרש"ל ומהר"מ מינץ לאסור בזהב ,וכן הובאה סברה זו בעיקרי הד"ט סי'
כ"א סע"ק כ"א .ומיהו שאר הפוסקים ראשונים ואחרונים חלקו עליהם ,וכתבו
רוב האחרונים שאין לחוש לסברא זו .וכחול כהה מפורש בגמ' נדה י"ט ע"ה
דהוא טהור ,וכ"כ הב"ח וז"ל ,ונראה דהוא הדין מראה הנקרא בלו"א בלע"ז,
דינו ככרתי .ומראה שנקרא גרי"ן או בלו"א בלע"ז ,אין להחמיר בהם אפילו
למחמירים בירוק כזהב ,וכו' ,וכ"כ האחרונים .אמנם היות ואנו מחמירים בכל
צבע שחור ואפי' אינו כחרת ,ואין מתירין אלא הירוק והלבן )עיין ב"י בשם
הרא"ש( ,תעשה שאלת חכם שמא שחור הוא ואינה יודעת להבחין .8 .דאעפ"י
שצבעים אלו במקורם הם טהורים וכמ"ש השאילת יעב"ץ ח"א סי' מ"ד והובא
בס"ט ,ובפ"ת ,ובעיקרי הד"ט סי' כ"א סע"ק כ"ב ,לגבי צבע הקאפ"ה וקליפות
הערמונים) ,קאסטאניא( שהם טהורים .הנה צריך הרבה נסיון וטביעות עין
להבחין בהם ובהבדליהם .ופעמים רבות שמצאתי בצבעים כאלה ,אדום ממש
בקצוותיהם ,ועיין עוד בד"ת אות ג' שהביא שיש מחמירים בחום ,וע"כ תעשה
שאלת חכם .9 .הנה מר"ן בסי' ק"צ סעיף א' פסק כתה"ד דאם הרגישה שנפתח
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ג

עשרים וארבעה חודשים ועוד לא קבלה וסת ,והרגישה שנפתח
מקורה ובדקה )אפי' לאחר זמן( ולא מצאה כלום ,טהורה.12
מקורה להוציא דם ובדקה אח"כ ולא מצאה כלום ,טמאה .ורצונו לומר דטמאה
מספק שמא יצאה טיפה כחרדל ונימוק ,וכמ"ש בב"י בגוף תשובת התה"ד ,ובסי'
קפ"ח סעיף א' כתב דאם הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצאה מראה
טהור ,טהורה .ולא גילה אם מצאה לאחר זמן מראה טהור מה דינו ,ויש צדדים
לכאן ולכאן .והרדב"ז בסי' קמ"ט מטהר אם לא מצאה כלום ,ומעיד שכן המנהג,
וזה לשונו" ,ולא ראיתי ולא שמעתי בזמנינו ובמקומינו מי שנוהג חומרא זו".
ואם כן אנו הספרדים אף על פי שעל שולחנו של מר "ן אנו סמוכים ,יתכן שבזה
לא קבלנו דעתו לאסור ,כי כתב מר"ן בהקדמתו ל"בית יוסף" שבמקום שיש
מנהג שישארו במנהגם הקודם ,וכמו שנוהגים אנו לגבי הטמנה וכדו' שלא
כדעתו ,והנה הרדב"ז הוא מרא דאתרא דמצרים ,ירושלים וצפת .דהם אתרי
דמר"ן ,ומעיד שהמנהג בזמנו שהוא גם זמן מר"ן שהיו בדור אחד כנודע,
להתיר .ועד אחרון הרה"ג ר' אליהו מני ז"ל בזכרונות אליהו מערכת נ' ,אות י',
כתב דעכשיו לא שמענו מי שמורה לאסור בזה ,ואפשר שהסיבה היא משום
שתולים אנו שאין הנשים בקיאות בהרגשת פתיחת המקור ,ובהרגשה כל שהיא,
סוברת שנפתח רחמה ,ובכל אופן אני נוהג לענות לשואלי ,שיש מי שמטמא ויש
מי שמתיר .גם בשאילת יעב"ץ ח"ב סי' ה' כתב דכל המיקל ,נשכר .ויש אחרונים
שמקילים בזה בצירוף סניפים אחרים ,כגון אם ראתה בעד שאינו בדוק מראה
טמא פחות מכגריס מעורב עם מראה טהור ,שטהורה .וראה פתחי תשובה סי'
ק" צ שהביא סברות האחרונים בזה ,ולכן כתבתי שתעשה שאלת חכם.
 .10נראה לי שלגבי דין זה מסתבר שאפשר יהיה בפשיטות להקל שאם היא
יודעת על ידי בדיקת שתן שהיא בהריון ,שבהחלט נכלל זה בגדר הוכר עוברה,
ומיד יהיה דינה כלאחר ג' חדשים .ומה שאמר סומכוס בגמ' ח :דהכרת העובר
הוא ג' חדשים ,אין רצונו לומר דתוך ג' חדשים אין לה דין הכרת עובר ,ראה
ערוך לנר שם .ועיין היטב ברשב"א בפירושו שם דף ט' ע"א בהא דבעי ר' ירמיה
מר' זירא ,וכן משמע מהרמב"ם דאפי' לטהרות ,סתם הכרת עובר מספיק ,שכתב
בפ"ד מהלכות מטמאי משכב ומושב ה"א דמעוברת משיוכר עוברה דיה שעתה,
ורק לגבי ראיה שניה שהיא שלישית לראשונה ,הצריך ג' חדשים )שם בהלכה ו'(.
ובפרט שרוב הנשים היום מיד עם כניסתן להריון ,הן מסולקות דמים .ולגבי
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ו .כך אמרו חכמים 13אי אפשר לפתיחת הרחם בלא דם .ולכן אם יצא
ממקורה חתיכת בשר או כל דבר קרוש אחר ,אפילו אם אין עליו דם
כלל ,הרי היא טמאה משום פתיחת הרחם .ואם החתיכות הן קטנות
ביותר 14או כדוגמת שערות ויבחושין וכדו' ,בין אם יש על החתיכה
לחלוחית דם ,ובין אין ,תעשה שאלת חכם .15ואם בידוע שזה דם
קרוש הרי היא טמאה.16
קביעת וסת תוך ג' חדשים ,כמבואר בשו"ע סי' קפ"ט סעיף ל"ג ,כתב הר' מי נדה
בקו"א מה"ת סי' קפ"ט סעיף כ"ח ,דלא בעינן ג' חדשים שלימים ,אלא רוב של
ראשון ואחרון ואמצעי שלם ,ועיין ערוך לנר בנדה ח' ע"ב ברש"י ד"ה דילדה,
מ"ש בזה על דברי המהרש"א ,ונראה דעתו כהר' מי נדה .11 .ראה פתחי תשובה
סי' קפ"ט סעיף קטן ל' .12 .כן דעת המנחת יעקב בתוה"ש ,והס"ט ,והחכמת
אדם ,והמסגרת השולחן .ואעפ"י שהחת"ס סי' קס"ח חושש להחמיר בזה וכן
דעת הרב מלבושי טהרה כחת"ס ,הנה בשורש הדין יש מקילים וכמ"ש בהערה
מס'  ,9והבו דלא לוסיף עלה .והטעם מפני שהן בחזקת מסולקות דמים.
ונסתפקתי אם קבלה וסת פעם או פעמים ועוד לא אתחזק בג"פ מה דינה בכל דין
דמחזקינן למעוברת כמסולקת דמים ,ולכאורה מוקמינן לה בחזקת מסולקת
דמים ,וכן משמע מרמב"ם פ"ד מהלכות מטמאי משכב ומושב ה"ו עיי"ש.
והאחרונים כתבו דגם בפעם אחד צריכות לחשוש כדין כל וסת שאינו קבוע.
ועכ"פ בדין זה ששרשו שרוי במחלוקת ודאי שמקילים כמה שאפשר ,כך נראה
לי .13 .נדה כ"א ע"ב וכר' יהושע ור' יהודה ,וכן פסק בשו"ע סי' קפ"ח .ודלא
כהרמב"ם פ"ה מהא"ב הי"ג .14 .כראש שפופרת הקנה דק שבדקים ב"י.
 .15כי צריך לבדוק שהחתיכה עצמה אינה דם קרוש ,ולכן תטיל החתיכה למים
פושרים שחומם כחום הרוק ,ותניחם בחום זה עשרים וארבע שעות .ואם נמחית
החתיכה בידוע שדם קרוש הוא זה וטמאה .ואם לאו ,הרי היא טהורה .וכן אם
דחקו את החתיכה בצפורן בדוחק ולא נמחה הרי היא טהורה ללא בדיקת
פושרים ואפילו החתיכה בקועה ויש דם בבקעים ,וע"כ תשאל חכם .16 .כסתם
השו"ע סי' קפ"ח .וכל פרטי דין זה שייכים גם בקטנה ,או בתולה ,דלא משום
נפל נגעו בה ,אלא משום דם .וכ"כ מהר"י בן ואליד בשו"ת ויאמר יצחק סי' ס"ג.
ועיין שם סי' ס"ד דנסתפק אם צריכה לבדוק החתיכה משני הצדדים אם יש עליה
לחלוחית דם או לא .ונ"מ אם בדקה צד אחד והיה נקי ולפני שבדקה צד שני
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ה

ז .משל משלו חכמים באשה ,הרחם שנוצר בו הולד הוא הנקרא
מקור ,והוא המקום שדם נדה וזבה יוצא ממנו ,ונקרא גם בשם חדר.
וצואר הרחם כולו והוא המקום הארוך שמתקווץ קצהו הפנימי בזמן
ההריון כדי שלא יפול הולד ,ונפתח הרבה בשעת לידה ,קוראין אותו
פרוזדור .ובשעת גמר ביאה אבר הזכר נכנס בפרוזדור ואינו מגיע עד
קצהו הפנימי ,אלא רחוק ממנו מעט ,ובין החדר לפרוזדור הוא
המקום שנמצאים בו ביציות האשה ,והשבילים שבהם מתבשל הזרע
שלה ,מקום זה נקרא עליה ,ונקב פתוח מעליה זו לגג הפרוזדור ,ונקב
זה נקרא לול ,והאבר נכנס מעבר ללול בשעת גמר ביאה .17ואשה
הנבדקת אצל רופא ,עד מקום שהאבר נכנס ,היא טהורה ,כל זמן שלא
ראתה דם .ואף אם ראתה ,כל שידוע שאינו מן המקור אלא מהצדדים
שהוכו ע"י בדיקת הרופא ,טהורה .אך אם הכניס הרופא מכשיר
לבדוק בסוף הלול ופותח את החדר ,אם פותחו מעט כשיעור
שפופרת דקה מאוד ,ובדקה עצמה אחר כך ונמצאה נקיה ,הרי היא
טהורה .ואם יצא דם על השפופרת ,תעשה שאלת חכם .18ואם הרופא
בבדיקתו פתח יותר מגודל זה ,היא בחזקת טמאה ואפילו לא ראתה
כלום ,שאי אפשר לפתיחת הרחם ללא שתצא ממנו טיפת דם.19
אבדה החתיכה .ול"נ להחמיר בזה .17 .עפ"י לשון הרמב"ם פ"ה מהל' איסורי
ביאה .18 .לכאורה כיון דאין דרך אשה לראות בכך הרי היא טהורה ,אם אינה
רואה בבדיקה ורק על השפופרת יש דם .אכן בשו"ת עונג יו"ט סוף סי' פ"ד ,צדד
לומר שכיון שכל אשה אם יניחו לה קיסם בפי המקור תראה דם ,לא מקרי אין
דרכה של אשה לראות בחתיכה ,וטמאה .ובהגה"ה שם הקשה דא"כ לר"ש
שהתיר כשנפלו חתיכות מהמקור עם דם איך הותרה ,וקושיא חזקה זו .ומ"מ
הכל כפי ראות עיני המורה במקרה שלפניו .19 .הנה הנוב"י מהדו"ת סי' ק"כ
כתב דהא דא"א לפה"ק בלא דם ,אין חילוק בין גרם הפתיחה מבפנים ,ובין גרם
הפתיחה מבחוץ .שהרופא הכניס אצבעו או איזה כלי ופתח פי המקור ,גם אין
חילוק בין ילדה או זקנה המסולקת דמים או עוברת ומניקה .עכ"ל .והובא ג"כ
בפ"ת סי' קצ"ד אות ד' וכתב הפ"ת בשם הבינת אדם סי' כ"ג דמ"ש הנוב"י כגון
שהכניס הרופא אצבעו ,דלא דק .שהרי עיקר הבדיקה בהפסק טהרה הוא שתכניס
אצבעה לעומק ואין זה ענין לפה"ק ,שהרי אפי' האבר כשהוא גדול הרבה אינו
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ח .אשה 20שמצאה כתם דם מהצבעים הטמאים ,על גופה או בבגדיה
21
ולא הרגישה כשיצא מגופה בהרגשות האמורות לעיל סעיף ב',
הרי הדבר תלוי בגודל הכתם ובמקום המצאו .ובכן ,אם הכתם הוא
22
קטן מגודל מטבע בן עשר אגורות ישראליות בערך ) קוטר  19מ"מ(
מגיע רק עד הפרוזדור וכו' .והביא ג"כ משם החת"ס דבבדיקת אצבע אי אפשר
ליגע במקור כלל .ובדרכי תשובה סי' הנ"ל הביא עוד סברות האחרונים בענין
בדיקת הרופא ,ושרובם ככולם התירו בדיקת אצבע ומהם שהתירו אף בדיקת
שפופרת ,יעוין שם והנלע"ד כתבתי .וראה בשו"ת עונג יו"ט סי' פ"ד שגם כתב
לחלק בין פתיחה גדולה במקור לבין פתיחת שפופרת .ויעויין עוד בשו"ת ציץ
אליעזר ,מ"ש בזה .20 .ואפי' זקנה המסולקת דמים .וכ"כ הרי"ח טוב ,ברב
פעלים ח"א סי' ל"ג ,דהדבר פשוט שזקנה שלא ראתה שנים הרבה ,וראתה כתם
טמא ,שאסורה עד שתטבול ואין דינה כתינוקת .וראה עוד בפ"ת סי' קצ"א סע"ק
ב' .21 .כתב במרחשת ח"א סי' ל"ה דבלא הרגשה לכו"ע אין אסורה אלא
מדרבנן ,ודלא כס"ט שרצה לומר שיש סוברים שהוא מהתורה ,עיי"ש .22 .הר'
חיים נאה ז"ל בשיעורי תורה סי' ג' אות כ' הכריע שהוא קוטר  14מ"מ .והביא
סברות כמה פוסקים שהוא  21מ"מ .וקבלתי שהוא  19מ"מ .והמיקל לא הפסיד
בכתמים דרבנן .ומנהג האשכנזים בירושלים לשער בגודל מעט קטן משיעור זה,
והנה הרב פעלים ח"א סי' ל"ו כתב דלענין הלכה יש לחוש ליראים דכל שלא
מוכחא מילתא דהוא ממאכולת ,אפי' שהוא קטן מגריס מטמא ,ושכ"כ הרבנים
"לחם ושמלה" ,והשו"ג ,ושמהרש"ק בקנאת סופרים החמיר בזה .וכתב ודלא
כחתם סופר שכתב לשער בגריס גם בימינו ,עכת"ד ,אכן המנהג היום פשוט
לשער בגריס ואין אחר המנהג כלום ,ובפרט דנראה להקל בזה ולצרף לסניף
סברות הרי"ף והגאונים שכלל אין דיני כתמים אלא לטהרות) ,דהא כתמים
שכיחי טובא ואעפי"כ הרי"ף השמיטם (.עיין מרחשת ח"א סי' ל"ה מ"ש בזה.
וגם השואל ומשיב ח"ב סי' ק"ה כתב כן בדעת הרי"ף ושכן נראה דעת הבה"ג,
ומה גם דמר"ן בכסף משנה פ"ט מהא"ב ה"א תמה למה כתמים טמאים ,הא
איכא ספק ספיקא ,ספק ממנה ספק מעלמא ,ואם מ מנה ספק מהמקור ספק
מהצדדין ,וכתב דחומרת חכמים הוא ,א"נ הוי כחד ספיקא וכו') .והנוב"י סי' נ"ב
פלפל בזה מדין מקור מקומו טמא ,ויש להשיב על דבריו וראה מרחשת ח"א סי'
ל"ו( .ונראה דהוא קיל משאר גזירות חז"ל .ולכן אין לחשוש לחומרת הרב
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ז

ואפי' הוא מרובע או ארוך כל שיעגלוהו לא יעלה לגודל זה ,הרי היא
24
טהורה .23בין שנמצא על בגדיה ובין שנמצא על גופה  .ואם מצאה
כמה מקומות בבגדה עם כתמים ,אין מצטרפים .ואינה טמאה עד
שיהיה באחד הכתמים בפני עצמו כשיעור המטמא .אבל מצאה
בבשרה כמה טיפות שכל אחד פחות מכשיעור ובצירוף כולם יש
יותר מהשיעור המטמא ,תעשה שאלת חכם.25
ט .אף בכתם שגדול מהשיעור המטמא ,אם מצאה אותו על קרקע
שישבה עליו או על כיסא החרסינה בחדר השירותים ,26או על בגד
פעלים משם היראים בזה ,כך נראה לי .23 .שו"ע סי' ק"צ ,סעיף ה' .24 .שם,
סעיף ו' ,וכסתם דעת השו"ע .25 .הנה השו"ע בסתם ,פסק כסתמא דברייתא ,דגם
בבשרה לא מצטרפים הכתמים ,והביא דעת הרשב"א לאסור ,בשם י"א .והנה
אע"ג דקיימ"ל דהלכה כסתם ,הכא איכא ס"ס להחמיר ,ספק הלכה כרשב"א
ומצטרפין ,ספק אין מצטרפין וא"ת דאין מצטרפין שמא הלכה כהרמב"ם
שבבשרה אפי' טיפה כל שהיא )במקום שחוששין שמא מהמקור הוא בא(,
טמאה .והוא ספק ספקא המתהפך ולמרות דבתר מר"ן גרירנא ונראה דהיא
מותרת ,לא מלאני לבי להקל בפירוש וע"כ תעשה שאלת חכם .26 .נראה לטהרו
מדין מחובר לקרקע ,דאעפ"י דבעינן שיהיה משמש עם הקרקע או שיהיה מחובר
מתחילתו לקרקע ,ראה מס' כלים פ"כ משנה ד' ,וברע" ב שם .וכ"כ הרמב"ם שם
בפירושו וזה לשונו ,ואמנם יהיה מחובר לקרקע כקרקע ולא יקבל טומאה אצל
חכמים כאשר נעשה זה הדבר מתחילתו בקרקע ,או נעשה לשמש את הקרקע
ע"כ) .ואעפ"י ששם מדובר בכלי עץ הנה כן פסק הרמב"ם בפ"ט מהלכות כלים
ה"א לגבי כלי מתכת ופשוט דה"ה לגבי כלי חרס וכמו שמתבאר מדין הפורנה
פ"ח דכלים משנה ט'( .וכסאות בית הכסא שלנו מחוברים לקרקע ,אך אין
עשויים לשמש עם הקרקע אלא עם צנורות המוציאין השופכים לביוב הראשי,
וצנורות אלו בדרך כלל קבועים בכותל מבחוץ ,ומתחברים אל הכסא מצדו,
אמנם כיון דבסופם בביוב משמשים הצנורות עם הקרקע שפיר מיקרי מחובר .אך
לכאורה קשה מהרמב"ם פ"ו דהלכות מקוואות ה"ו דכתב שצנור שקבעו אחר
שחקקו בו פוסל ,הואיל והיה עליו תורת כלי בתלוש ,וע"ע לאחרונים באו"ח סי'
קנ"ט סעיף ז' מש"כ בזה ,והגר"א שם ד"ה אין כתב "וכן קיימ"ל דתלוש ולבסוף
חברו הוי כתלוש לכל מילי" .אמנם ראיתי לחת"ס סי' ר"ה שהביא דברי
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צבוע באחד משאר הצבעים ,טהורה .27וכתם שנמצא על בגד מנומר
התוספות חדשים שמחלק בין דין קבלת טומאה לדין שאובין ,שכל שנעשה
לשמש עם הקרקע הרי הוא כקרקע וטהור ,אך לגבי שאובין כל שחל שם כלי
עליו בתלוש תו לא מיבטל מיניה) ,ובזה תירץ לקושיית התוס' יו"ט מפ' ח'
דכלים משנה ט' ,על פ"י דמקואות מ"ו( והסכים עמו החת"ס .ועוד דכאן בנדוננו
הוא נעשה מעיקרא על דעת לקבעו בקרקע ,ובהא י"ל דאפי' לגר"א הוא כקרקע,
וראה החזו"א מקואות תנינא סי' קכ"ט סע"ק י"ג באורך .וע" ע בנוב"י מהדו"ת
סי' ק"ט .ובבתי כסא שברכבות ובמטוסים נראה להתיר עפ"י דברי הרמב"ם
פי"ח דכלים ה"א שכתב דכלי חרס אינו מקבל טומאה עד שיהיה מקבל ועשוי
לקבלה ,ואם הוא מקבל ולא נעשה לקבלה ,אינו מקבל טומאה כלל וכו' ,וכן
הסילונות שהמים מהלכין בהם ,אף על פי שהן כפופין ,ואף על פי שהן מקבלין,
הרי הן טהורים מפני שלא נעשו לקבלה אלא כדי שיצא מהן המים .ובהלכות
מקואות פ"ו מבואר ,דאף כלי מתכת לא פוסלין את המקוה בכגון דא .וה"ה
בכסא הזה שאינו לקבלה גמורה אלא להעביר הרעי דרכו אל הקרקע .וכן יש
ללמור מדין זה לבתי כסא ארעיים כגון במושבות וכדו' ,אפי' אם הכסא אינו
מחובר לקרקע או שהצנורות בסופם מגיעים לחבית המקבל את הביוב ,כל שאין
הצנורות מחוברים לחבית אלא נשפכים לתוכו הרי היא טהורה .ובתנאי שלא
יהיה בהם מקום קיבול למים כעין הנמצא בבתי כסאות שלנו ,דבתוך הכסא יש
בית קיבול שמתמלא מים כדי לעצור בעד הריח ,דאז אין להתיר אלא אם מחובר
לקרקע וכנ"ל .אלא דעל מושב הפלסטיק הנמצא על הכסא נסתפקתי בדינו אי
הוי חיבור גמור לכסא להחשיבו כמחובר לקרקע ,או לא .ובעצם דין פלסטיק יש
להסתפק אי מקבל טומאה ,כי הפלסטיק נעשה מפסולת הנפט ,והנפט פעמים
רבות ,שרובו נלקח מהים וכל הגדל בים אינו טמא ואפי' ארג ממנו בגד כמבואר
ברמב"ם פ"א מהלכות כלים ה"ג ,ואפי' הנפט שמוציאין מן האדמה אין טומאת
הכלים הנעשים ממנו ,אלא מדרבנן כמבואר ברמב"ם שם .ומסופק אני אם
בכלים שעיקר טומאתם מדרבנן ,אם מקבלים כתמים .והנה הפ"ת סי' ק"צ סעיף
י"ז כתב משם הנוב"י מהדו"ת סי' ק"ט ,דמה שמקבל טומאה מדרבנן מקבל
כתמים .אכן המעיין בגוף התשובה יראה דיש מקום בראש לחלק בין דבר
שעיקרו מקבל טומאה מדאורייתא דאז אפי' בתוספת טומאה מדרבנן ,מקבל
כתמים .לבין דבר שכל עיקר טומאתו הוא מדרבנן ולעולם לא יגיע לטומאה
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ט

בצבע ובלבן אפילו אם בין שניהם יש שיעור טמא ,כל שאין בלבן
עצמו שיעור טמא ,הרי היא טהורה .28אבל אם היה הכתם גדול
שנמצא גם על הלבן בכמה מקומות וגם על הצבוע ,מצטרפים כל
הכתמים שבלבן לשיעור לטמא ,כי הכתם הנמצא על החלק הצבוע
מחברן ,למרות שהוא עצמו אינו מצטרף .29וטוב לאשה שתרגיל
עצמה ללבוש בימי טהרתה את בגדיה הקרובים לגופה בשאר
צבעונים כדי שתנצל מטומאת כתמים .30ואם רוצה ללבוש תמיד
צבעונים כדי להנצל גם בימי ספירת שבעה נקיים ,מותרת.31
מדאורייתא .ואעפ"י שהנוב"י נראה בתשובתו דגם בזה החמיר הנה יש לפלפל
בזה) ,וגם הרב עצמו חלק בדומה לזה בין טומאה דאורייתא לדרבנן לגבי חבורו
בקרקע( .ונראה לי להחמיר בזה בפני עצמו ,ולצרף לסניף להקל עם סניפים
אחרים .ואם ידוע שרוב הנפט נלקח מהים יהיה מותר בפשיטות דאזלינן בתר
רובא .ומרובא פריש .27 .שו"ע סי' ק"צ סעיף י' .ואעפ"י שהנו"ב בדגול מרבבה
בסעיף זה החמיר בבגדי צבעונין ,כבר כתב תלמידו בתשובה מאהבה ח"א סי'
קס"ג שמכיון שרוב הפוסקים כולם עונים כאחד שאין חוששין בצבעונין לכתם
בודאי שאין להחמיר ,ועיין שיורי ברכה אות ד' .28 .כן פסק המעיל צדקה סימן
ס"ב והעתיקו להלכה הס"ט ,ואעפ"י שהתשובה מאהבה ועוד החמירו בזה,
העיקר לדינא לטהרה ,ובפרט דספק כתמים להקל ועיי ן לעיל סוף הערה .22
והרוצה לחוש לאוסרים ,תעשה שאלת חכם .29 .דבזה גם המעיל צדקה הנ"ל
מודה בפירוש לאסור .30 .ראה רמב"ם הא"ב פ"ט ה"ז ,והרמ"א סי' ק"צ סעיף
י' ,וכתב השיו"ב אות ד' דכן גם דעת מר"ן ,ועיין פ"ת סי' ק"צ אות כ"ב ,ומ"ש
החת"ס סי' קס"א דזה אינו בבגדים הסמוכים לגופה אלא בבגדים העליונים ,כבר
דחאו המהרש"ק ,בטוב טעם ודעת תליתאה ,ח"ב סי' ס"ב ,וכתב דלא לשמוע
לחת"ס בזה .31 .הנה פשט הרמב"ם ורמ"א הוא דאפי' בז' נקיים יכולות ללבוש
צבעונין ,כדי להנצל מכתמים ,ולנו הספרדים הדבר פשוט דאין הבדל בין ג' ימים
ראשונים דז' נקיים לזמן אחר ,ודין כתמים שוה הוא וכמ"ש החיד"א בשו"ת
חיים שאל חלק א' סימן ט"ו .ואף האשכנזים שיוצאים ביד רמ"א בסימן קצ"ו
שהחמיר בג' ימים ראשונים ,כתב הפ"ת שם ס"ק י"ב ,משם שו"ת חמדת שלמה
שאם נמצא הכתם על דבר שאינו מקבל טומאה לא חיישינן לה ,ושבמעיל צדקה
פשוט להתיר כתמים על בגד צבעוני אפי' תוך ג' ימים .ע"כ .אך בשו"ת אדני פז
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י .אם מצאה כתם טמא ,על פלסטיק או ניילון או נייר אפילו לבנים,
תעשה שאלת חכם.32
י"א .אם נמצא כתם מטמא בחלק בגדה העליון ,במקום שלא יכול
להיות שהשתלשל מקום הכתם ללמטה ,הרי היא טהורה .כי לפי
ההגיון כתם זה לא מהמקור הוא בא .אבל אם נמצא במקום שיתכן
שנשתלשל לכוון מטה ,כגון שרווליה ,או ידיה ,טמאה .שהרי רגילות
היא שתשפיל זרועותיה לכיוון מטה .33אבל אם נמצא על חלק גופה
העליון מאותו מקום ,אם יודעת שנזדקרה ,נפלה ,או התעמלה ,באופן
שהגביהה רגליה למעלה ,טמאה .ואם לאו טהורה.34
סי' כ' מחמיר בבגד צבעוני תוך ג' ימים ראשונים .והשו"מ רביעאה ח"ג סי' מ"ב
מחמיר בכל ז' נקיים בזה .ובחכמת אדם כלל קי"ז סעיף ח' נראה דעתו להקל
בצבעונין כל ז' נקיים .ולכן פשוט דאם לא לובשת תמיד בגדי צבעונין ,ולבשה
צבעונין בז' נקיים אפי' תוך ג' ימים ,טהורה לנו הספרדים בפשיטות ,ואף בני
אשכנז יכולין להקל לפי החכמ"א וסיעתו ,אלא שלכתחילה כתבתי שתלבש
תמיד דכיון דיש מהאחרונים שסוברים דאם לובשת רק בז' נקיים ומוכח
שכוונתה לבטל הכתמים נראית כמבטלת איסור לכתחילה וראה פ"ת סי' ק"צ
ס"ק כ"ב ,ואעפ"י שדבריהם לא נראים ,הנה כיון דיש מחמירים בבגד צבוע אפי'
כל הז' נקיים ,ואעפ"י שהלכה לא כן ,לא רצוי שתלבש לכתחילה רק בז' נקיים
צבעונים .ואף בזו כל המקילה לא הפסידה ,וכתב החיד"א עוד בחיים שאל שם,
דאפי' לבני אשכנז דמחמירים בג' ימים ראשונים כל שהספק נמצא לאחר ג' ימים
אפי' דאנו תולין להתיר בגלל דהיה גם לפני ג' ימים ראשונים ובג' ראשונים ג"כ,
גם מור"ם יודה להתיר .ומה גם דגדולי רבני אשכנז כתבו להתיר בטעם כל
שהוא .עכת"ד .32 .לגבי פלסטיק ראה לעיל הערה  26בסופו ,והנילון דינו
כפלסטיק .ודע ,דאף אם אין הפלסטיק או הנילון ארוגים אלא לבדים ארוכים
שכתב בהגהות הר צבי שבסוף הטור או"ח סי' ט' ,שכל שאינו מעשה ארג ,אינו
בכלל בגד ,ושכ"כ הלבוש .אינו ענין אלא לגבי ציצית אבל לגבי טומאה מפורש
ברמב"ם פ"א מה"כ הי"א שהלבדים כבגדים לכל דבר .ולגבי נייר הנה הנוב"י
מהדו"ת סי' ק"ה כתב שבין נייר העשוי מבלויי סחבות ובין נייר העשוי מעצים,
מקבל טומאה ,וממילא טומאת כתמים .והאחרונים הרבו להשיב על דבריו ולומר
דנייר לא מקבל טומאה כלל ,עיין פ"ת סי' ק" צ אות י"ח ,אכן הביכורי יעקב
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י"ב .אם נמצא בחלק העליון של גופה ,או בגדה ,כתם בגודל טמא
שאמרנו בסעיף הקודם שהיא טהורה ,ויחד עמו נמצא עוד כתם
למטה במקום שיתכן ובא מן המקור ,אף על פי כן טהורה .שאני
אומר כשם שהעליון בא מבחוץ ואינו מגופה ,אף התחתון כן.35
י"ג .בכתם הנמצא בבגדה ,אף במקום שאמרנו שהיא טמאה מחמת
הכתם ,אם יש לה לתלות את סיבת הכתם בדבר אחר ,כגון שיש לה
פצע בגוף שדמו דומה לצבע הכתם ושלפעמים מוציא דם ,ואפילו
אם הפצע בצווארה והכתם נמצא למטה ,או אם התעסקה בדם בהמה
חיה ועוף ,36או עברה בשוק הקצבים ונדחקה ,או התעסקה עם בשר
חי בביתה ,באופן שיתכן שהוכתמו בגדיה מחמתם ,או שהתעסקה עם
פירות המפרישים מיץ אדום או שחור ,כצבע הכתם שראתה,
כרימונים תותים וכדו' ,ויתכן שמהם בא כתם זה ,הרי היא תולה את
הסיבה בהם וטהורה .37וכן תולים בבגד אדום או שחור שלבשה
והזיעה ,כשיתכן שעל ידי זיעתה דהה הבגד ,ועבר הצבע לחלוקה.38
י"ד .כל ההיתר שבסעיף הקודם אינו אלא אם מצאה הכתם בבגדיה,
או בבגדיה וגם בבשרה .אבל אם מצאה על בשרה בלבד ,אינה תולה
בהם אלא אם יש לה פצע בגופה באופן שיכול להיות שדם כתם זה
שבבשרה בא ישירות מחמתו שאז תולה בו וטהורה ,אבל אין אומרים
שהפצע שבצווארה הטיף על הבגד ומשם נדבק הדם בבשרה ,על ידי
שהבגד נשתלשל ללמטה .ולכן אם אי אפשר שהכתם בא ישירות
ממכתה לבשרה ,טמאה .39ואם יש לה טחורים תולה בהם כל
או"ח סי' תרכ"ט כתב דהוא טמא מדרבנן .והחת"ס ח"ו סי' פ"א פוסק דאינו
מקבל טומאה ,ומסיים דבכתמים הנמצאים הולכים להקל ,אך בבדיקת עד שאינו
בדוק ,אם הוא נייר אעפ"י שלענין שיעור כגריס ועוד יש לו דין כתם ,מ"מ לענין
זה לא אומר להקל בנייר .והובאו דבריו בפ"ת .וגם התשובה מאהבה ח"ג סי'
שס"ד השיג על רבו הנוב"י .ועיין עוד בדרכי תשובה אות נ"ה שהביא עוד
אחרונים שדחו להנו"ב והעלו דנייר אינו מקבל טומאה כלל .33-35 .שו"ע סי'
ק"צ סעיפים י"א – כ' .36 .נראה לי דהוא הדין גם בדם דגים ,דלא שנא מהנך.
 .37שו"ע שם .38 .פתחי תשובה סי' ק"צ ס" ק ל"א ,משם הסדרי טהרה.
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הצבעים .משום שדם טחורים משתנה לכמה גוונים ,ואין לתלות
בטחורים אלא אם יש הגיון ברור לתלות כתם זה בהם.40
ט"ו .נמצא כתם על בגד הבעל ,אעפ"י שאין לו במה לתלות אלא
באשתו ,טהורה .41ואם לאחר שקיימו חיי אישות קנח הבעל בבגדו
ומצא דם ,טמאה.
ט"ז .מצאה כתם טמא ואינה יודעת אם זה דם או צבע ,טמאה
מספק.42
י"ז .ישנה על סדין לבן שאינו בדוק ,או לבשה חלוק לבן שאינו בדוק,
או אפילו קנחה עצמה בבגד שאינו בדוק אפילו לקחתו מן השוק ולא
השתמשה בו מקודם מעולם בנדתה ,ומצאה כתם המטמא ,כל
שאפשר לתלות כתם זה בדבר אחר ,טהורה .אבל אם בדקה עצמה
באותו מקום בבגד שאינו בדוק ומצאה עליו דם ,דינו ככל דין כתם.43
 .39שו" ע שם .40 .מהר"י פראג"י בתשובה כת"י ,והובא בשיו" ב סי' קצ"א,
כתב כן לגבי אם נמצא על עד שלה ,ונ"ל דהוא הדין על גופה דל"ש משאר מכה,
ובמקום דאפשר לתלות בטחורים ,תלינן .ואח"כ ראיתי ברב פעלים ח"ג סי' י"ג.
דכתב בפשיטות דדין טחורים כמכה גמורה .והביא גם את לשון הרשב"א שכתב
כן .ואעפ"י שלענין מעשה פקפק הרב פעלים להתיר בבשרה ,הנה אפשר
לסמוך על הרשב"א בדיעבד ,ולכן כתבתי בתנאי שתהיה סברא חזקה לתלות
בטחורים .דבזה גם הר' דבר שמואל סי' ע"א התיר בנמצא בבדיקה .41 .פנים
מאירות ,וס"ט ,הובאו בפ"ת ,וכן העלה הר' לבנון נטע ,והובא בדרכי תשובה,
ודחה את דעת הפ"ת סי' ק" צ ס" ק ב' שאסר .42 .שו" ע סע" ק ל"א .43 .ואפי'
צורתו כמשוך ולא כעגול .שו"ע סעיף ל"ו .וראה לעיל הערה מס'  32מה
שכתבתי בשם החת"ס ,וכתב ברב פעלים ח"א סי' ל"ו לגבי אשה שלבשה
מכנסים שאינן בדוקות תוך ז' נקיים ,ואחרי טבילתה מצאה עליהם כתם,
דטהורה ,דהעיקר לדינא הוא כסברת הב"ח במה שכתב לישב הסתירה בין
הסעיפים ל"ו -ל"ט .שיש לחלק בין עד שקנחה בו לבין החלוק .ושכן הסכימו
הכו"פ ,והס"ט ,והעצי לבונה ,ודלא כט"ז .ודע דאעפ"י שהרב פעלים כתב לחלק
בין קנחה לבין מצאה על החלוק .שיגרא דלישנא הוא דהאמת הוא שהחילוק בין
הסעיפים הוא בין מציאת כתם לבין בדיקה ,וגם הב"ח כתב בדקה וקנחה ,ולכן
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י"ח .זה שאמרנו בסעיף הקודם שטהורה ,44הוא הדין אפילו אם
לבשתו כשהיא נדה וכבסה אותו ,ואחר הכיבוס השאירה אותו כמה
ימים בחוץ ,דינו כאינו בדוק .45ואם הכניסה אותו מיד לאחר הכביסה
לארון המשתמר ,ולבשתו אחר כך ללא בדיקה ומצאה עליו כתם ,כל
שאפשר לתלות שכתם זה מלפני הכיבוס הוא ושלא יצא על ידי
הכיבוס ולא שונה מראהו ,תולה בו .ואם אפשר להבדיל בין כתם
שנתכבס לכתם שלא כובס ,וכגון שהכתם המכובס הוא דהוי וכדו',
צריכה לבדוק אם הוא דומה לכתם מכובס או לא ,ואם אפשר לבדוק
אלא שהיא לא בקיאה בבדיקה זו ,ואין מי שיבדוק לה ,הרי היא
טמאה מספק.46
י"ט .ישנה על סדין לבן בדוק ומצאה כתם ,דינה כדין כל כתם הנאמר
לעיל .ואם ישנו כמה נשים במיטה אחת על סדין בדוק ,וכולן היו
בחזקת טהורות ונמצא כתם המטמא ,כולן טמאות מספק .ואפילו
אחת מהן נטמאה למחרת ,47אין תולים את הכתם בה .אבל אם היתה
כתבתי דבקנחה בלא בדיקה ,דינה כמצאה על החלוק .44 .עיין בחיים שאל ח"א
סי' י"ד -ט"ו .באשה שהפסיקה בטהרה ולבשה לבנים ורק בגד אחד באזורה
שמשתלשל פעמים למטה מן המקור נשאר עליה בלא בדיקה ,וביום ז' ראתה
עליה כתם המטמא ,טהורה אף לרמ"א ודלא כהר' מאמ"ר שם שאסר .וכתב
החיד"א עוד שם דהפנמ"א סי' ק"ע שהתיר אשה שישנה תוך ז' נקיים על סדין
ששכבה עליו בנדתה ,בלא בדיקה ומצאה בו כתם ,ובמעשה אחר שם בפנמ"א
שאשה ביום א' לספירתה לבשה חלוק בעלה שפשט ביום שבת ,והיה החלוק
בתוך הכלים המוכנים לכביסה ,ובז' לספירתה מצאה עליו דם .ובשתי המקרים
טיהר ,דטוב טיהר וכדין טיהר ואפי' לבני אשכנז דמחמירים בכתם בג' ימים
ראשונים ,כל שהספק בא לפנינו לאחר ג' ימים מתירין אותה .וכו' עיי"ש.45 .
עיין היטב ברב פעלים ח"א סי' ל"ו ,והעתיק שם לשון ר"ז בשו"ע שלו שכתב
וזה לשונו ,וה"ה בחלוק שבבית שלבשתו בלא בדיקה ,אעפ"י שהיה בדוק לה
מתחילה בשעת הכיבוס ,כיון שלא הניחתו בקופסא מיד אחר כבוס ,ויש לתלות
שהעבירתו בשוק של טבחים וכו' ,ואפי' יודעת שלא העבירתו אלא שיש לתלות
בבני הבית שנתעסקו אצלו בכתמים ,או שהמתעסקים עברו בצדו וכו' שמותרת,
עיי"ש .ושכן כתב החכ"א כלל צ"ט סעיף ל"ח .46 .שו"ע סי' ק"צ סעיפים מ"ד
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ביניהן אשה טמאה ,תולין הכתם בה .והיות שיש מקרים שאף אם
כולן היו טהורות שאין כולם טמאות מספק ,לכן בכל מקרה תעשינה
שאלת חכם .48ואם יש ביניהן מעוברת ,מניקה ,או זקנה ,שנסתלקו
דמיה ,הרי המעוברת ,והמניקה ,והזקנה ,טהורות ,אם יש נשים
אחרות לתלות בהן.49
כ .בדקה באותו מקום בבגד בדוק ,ומצאה דם ,אין דינה ככתם אלא
כדם נדה גמור המטמא בכל גודל שהוא ועל כל צבע שהוא ועל כל
מקום שהוא ,וכאמור לעיל סעיף ב' .50ואם קנחה באותו מקום
מבחוץ בבגד בדוק סמוך לאחר תשמיש או לאחר הטלת מי רגליה
ומצאה בקינוח בלבד כתם ,תעשה שאלת חכם .51אבל אם קנחה
בשאר זמנים ,דינה ככתם שנתבאר בסעיפים הקודמים.52
ומ"ו .47 .עיין ברב פעלים ח"א סי' ל' גבי ב' נשים טהורות שנתערבו מכנסיהן
ונמצא דם האוסר על אחד מהם .ואחת מהן נטמאה למחרתו ,דאין תולין
הקלקלה במי שעתיד להתקלקל ,ושתיהן טמאות מספק .וכתב עוד ומיהו אם
היתה אחת מהן בתוך ימי דם טוהר אף בזמנינו שמכח המנהג אסרינן דם טוהר,
תלינן בהא דדם טוהר .והיא אסורה מחמת המנהג) ,עיין לקמן שיש מתירין
בכתמים דדם טוהר ,שני( וחברתה מותרת עיי"ש .וכ"כ עוד ברב פעלים ח"ב סי'
כ"א דטהורה שפשטה מכנסיה ולא בדקתו והשאילתו לחברה ולא בדקתו לא
בלבישתה ולא בהסרתה ,ואחר זמן נמצא עליו כתם טמא ,דשתיהן טמאות.
ואפי לו שהשניה בזמן שלבשתו היה ליל וסתה ,כיון שלא ראתה ונשארה טהורה
אין תולין בה .ורק בודאי מקולקלת תולין ,וכו' עיי"ש .48 .דהא יש כמה חלוקים
בזה ,שמא אחת מהן נתעסקה בכתמים שכולן טהורות ,ושמא נמצא על סדין
התחתון וקרוב לפנימית שרק היא טמאה מספק ,והקודמות טהורות וכדו'
כמבואר באורך בסי' ק"צ .ולא רציתי לפרט כל זה ,שלא לתת תורת כל אחת
בידה ,ולכן תעשה שאלת חכם .ולכן גם אם ישנה לבד על סדין מהודק ונמצא
כלפי ראשה ,תעשה שאלת חכם .והר' ר' עק"א בשו"ת סי' ס"ג ,כתב דנשואה
ששכבה עם פנויה תולה בה .49 .מי נקראת מעוברת עיין לעיל סעיף ה' בהערה
מס'  .10ואם אפשר לתלות בדם טוהר ,ראה לקמן פרק ד' הערה  .50 .47כן
מתבאר משו"ע סי' ק"צ סעיף ל"ג .51 .החוות דעת בביאורים סע" ק א' פסק
לאסור .ומיהו יש סברות שונות בין האחרונים בזה להקל ולהחמיר ,ועיין לקמן
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כ"א .בדקה בבגד בדוק והניחתו תחת הכר או טחתו בין ירכותיה
ואחר כך מצאה עליו דם ,אם צורת הכתם הוא משוך ,טמאה.
שחזקתו שמן הבדיקה בא ,ואם צורתו עגול דינו ככתם רגיל.53
כ"ב .אשה שיש לה מכה באותו מקום וראתה דם ,תולה בדם מכתה,54
ואפילו אם הגיע זמן וסתה ,אם אינה שופעת כדרכה אלא יוצא ממנה
מעט דם כדרך הרגיל לצאת מדם המכה ,תולה בה .55ואם דם מכתה
אינו דומה לדם ראייתה אינה תולה בו .56ואחינו בני אשכנז מחמירים
בכמה פרטי דינים בהלכה זו ולכן בכל ענין תעשה שאלת חכם.57
כ"ג .אם אין לה מכה בודאי ,אלא שיש לה כאב בלבד ,תעשה שאלת
חכם.58
פרק ד' הערה  .39ולכן תעשה שאלת חכם בכל מקרה לגופו .52 .דהעיקר להלכה
שקנוח אינו כבדיקה ולא מיקרי הרגשה .53 .שו"ע סעיפיט ל"ד  -ל"ה .54 .שו"ע
סי' קפ"ז סעיף ה' ,ולהרשב"א אף אם אינה יודעת שמכתה מוציאה דם תולה בה,
כן מפורש בב"י וכן נראה דעת מר"ן בב"י ,וכ"כ הנוב"י סי' מ"א בדעת הרשב"א
וכתב ודלא כח" צ סי' מ"ו ,וכ"כ הרדב"ז סי' תמ"ד דלא בעינן שתדע בודאי
שמכתה מוציאה דם .וכסברת הרשב"א .וכן נראה לי עיקר לדינא .ודין מכה הוא
אפי' לאשה בעלמא ,ואינו ענין לרואה מחמת תשמיש בלבד ,נו" ב שם .וכתב
הרשב"א דאפי' אינה מרגשת שדם זה ממכתה הרי היא טהורה ,ב"י .55 .כן נראה
לי פשוט וכן משמע קצת מהלשון בב"י ,ומלשון הרשב"א שהובא בב"י נראה
דהדין כן בזמן טהרתה דווקא ,דאית לה חזקת טהרה ,ואם בימי טומאתה קבלה
מכה מה דינה עיין פ"ת סימן קפ"ז סעיף קטן כ"ד שהביא דעות האחרונים בזה.
ונ"ל דכל שפסקו ימי וסתה דמדאורייתא יצאה מחזקת טמאה דינה הכי.56 .
שו"ע קפ"ז סעיף ה' וכתב בב"י משם הרשב"א דמסתמא אמרינן דהוא דומה
לדם ראייתה ,וכ"כ הנו"ב סי' נ "ז .57 .אין רצוני להאריך בזה כי רבו החלוקים
ובנקל יכול אדם לטעות בהם ואין ליתן תורת כל אחד בידו ,ועיין רמ"א סי' קפ"ז
סעיף ה' ,ונו"ב סי' מ"א ומ"ז ,והעיקר הוא דאפי' לרמ"א דטהורה לגמרי ,וכ"כ
הב"ח וכן הבין הנוב"י בדעת הרמ"א ודלא כש"ך שכתב דמ"מ צריכה ז' נקיים,
אלא דהנוב"י חשש מדיליה להש"ך .58 .הנה הנוב"י בכמה מקומות כתב דכאב
אינו כמכה .ולי נראה דאין כל המקרים שוים .והנה הב"י סי' קצ"א בסופו הביא
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כ"ד .אשה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגליה ,בין שהשתינה
עומדת ובין יושבת ,בין שהדם בספל ובין שהוא בשפת הספל
בלבד ,59הרי זו טהורה .60ואפילו הרגישה שנזדעזע גופה אינה
חוששת ,61שאין דרך דם הנדה לצאת עם מי רגליים כלל 62ודם זה דם
מכה הוא בחלחולת או בכוליא .63ואפי' אם קנחה אחר כך ומצאה
דם ,טהורה .שאני אומר תמצית מי רגליה עם הדם הטהור הוא .64אבל
אם לא יצא דם עם מי רגליה ,אלא שלאחר הטלת מי רגליה מוצאת
דם ,הרי זה דם גמור וטמאה.65
כ"ה .כל הסעיף הקודם הוא הלכה למעשה רק לנו הספרדים
ההולכים אחרי הוראות מר"ן ,שקבלנו עלינו הוראותיו בכל ארצות
המזרח .אבל אחינו בני אשכנז מחמירים בדין זה ובפרטיו ,ולכן
הנוהגת כדעת הרמ"א תעשה שאלת חכם.66
את האגור שכתב לגבי אשה שיש לה מוגלא אדומה אחר השתן .וכתב אבל
מה"ר רבינו שלום כתב ,שאם היא רואה תמיד ע"י כאב אז תלינן שמחמת מכה
וטהורה אבל אם רואה לפעמים בלתי כאב טמאה וכו' .ולכן נראה לי דבכל מקרה
כאב תעשה שאלת חכם .59 .כן הובא בב"י משם הרשב"א ופסק הב"י כמותו,
ובשו"ע לא הזכיר זה כיון שהביא את לשון הרמב"ם וסמך על מה שכתב בב"י.
 .60רמב"ם ,רמב"ן בתשובותיו ,ורשב"א הובאו בב"י .61 .לשון הרמב"ם
והשו"ע סי' קצ"א .62 .כן פירש רש"י בנדה נ "ז :וכתב הב"י דנראה שכן
מפרשים הרמב"ם והרשב"א .63 .לשון הרמב"ם והשו"ע .64 .כן הסכים בב"י
להלכה ודלא כמרדכי .65 .כן מפורש בב"י ,ועיין לעיל סעיף כ' .66 .ודלא כחסד
לאלפים סי' קצ"א סעיף טו"ב ,שהביא משם עיקרי הד"ט .ועיין בפתיחה לספר
זה אות ד' .לא בארתי דעת הרמ"א והאחרונים בזה כיון שכתב הפ"ת סי' קצ"א
ס"ק ז' דבדין זה וכיוצא בו לא נתן רשות לכל מורה לפסוק הדין ,כי אם לגדולי
הדור.
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פרק ב'
בדין פרישת עונה וקביעות וסת ,ואמתלאות
א .אסרו חכמים 1לזוג לקיים חיי אישות באותה עונה בה דרכה של
האשה לראות את דם המחזור החדשי .שמא תראה דם בעודה תחתיו
ויכשלו שניהם בעוון חמור של איסור "כרת" ,ח"ו .וכל אשה שאין
לה וסת קבוע צריכה לחשוש .א .ליום שלשים לראייתה הקודמת
שהוא עונה בינונית של סתם נשים ,ואין להתחשב בתאריך החודש
אלא ליום השלשים במספר .ב .חוששת לוסת ההפלגות ,דהיינו שאם
ראתה לפני כן ב' זמנים וביניהם הבדל של למשל ל" ב יום ,חוששת
גם ליום ל"ב .ג .ויש מחמירים לחשוש גם לתאריך של החודש
האחרון שראתה בו .ואם יש לה וסת קבוע ,לזמן ידוע וכמו שיתבאר
להלן ,חוששת לזמן הידוע בלבד.2
ב .אין איסור פרישות בעונה זו ,אלא מחיי אישות בלבד ולא משאר
דברים האסורים על הזוג בזמן נדתה ,כי כאן עוד לא ראתה ,ואפילו
חיבוק ונישוק מותר .3ובכל אופן יזהרו שלא לישן ביחד שמא תראה
בתוך שינתה ,ואם תחלת זמנה הקבוע לראות הוא ביום ,4או שאין לה
 .1דקיימ"ל וסתות דרבנן ,ואין זה אלא בוסת הבא מאליו ,אבל בוסת הבא ע"י
מעשה ,כקפיצה וכדו' ,אינה חוששת לו אלא לעונה בינונית כאשה שאין לה וסת
)אחרונים( .וכתבו הראשונים דסמוך לוסתה ממש ,דהוי מדאורייתא .שיו"ב סי'
קפ"ד .וכ"כ הנוב"י מהדו"ק סי' נ"ה ונ"ז ,ומהדו"ת סי' צ"ב ,והוא משום חזקה
דאורח בזמנו בא ,נוב"י שם .2 .שו"ע סי' קפ"ד ,וסי' קפ"ט סעיף ב' .וכפירוש
הט"ז ,ודלא כש"ך וכן הסכימו רוב האחרונים ,ועיין פ"ת ס" ק י' .ושלשים יום
אלו כוללים את יום ראייתה .3 .כמו שהאריך בזה בב"י ,וכן כתב השיו" ב סי'
קפ"ד ודלא כט"ז ,וראה גם להרדב"ז סי' קס"ג שדחה להתה"ד שאסר ,והתיר.
ובבן איש חי פ' צו כתב להחמיר בחבוק ונשוק שלא יגרה יצה"ר בעצמו ויש
לחוש לדבריו בדור פרוץ זה ,ומ"ש שלא ישנו ביחד ,בא"ח שם .4 .שו"ע סעיף
ו' ,וכתב בבא"ח דיש להחמיר כדעת הסוברים לחשוש כל הימים שרגילה לראות
בהם וסת .ונראה לי דמי שיודע בעצמו שלא יכשל באסורים אחרים וגם אין צער
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וסת קבוע ,וראתה בפעם האחרונה ביום ,פורש ממנה כל אותו היום
ואפילו אם הוסת בסופו .ומותרת מיד בלילה שלאחריו ,לאחר
שתבדוק ותמצא טהורה .וכן הדין אם רגילה לראות בלילה ,או כשאין
לה וסת קבוע וראתה בפעם האחרונה בלילה ,פורש ממנה כל אותו
הלילה ומותר ביום שלפניו או שלאחריו לאחר שתבדוק ותמצא
טהורה.5
ג .אין איסור זה באשה המוחזקת שאינה מקבלת וסת ,כמעוברת
שהוכר עוברה ,6או יולדת שעוד לא חזר לה וסתה ,או זקנה שנסתלקו
דמיה.7
ד .ענין ראייתה ביום או בלילה לגבי דין זה נקבע שמהנץ החמה ועד
שקיעתה הוא יום ,ומשקיעת החמה ועד הנץ למחרת הוא לילה.8
ה .הרוצה ללכת לדרך ,ולא ישוב בלילה לביתו ,9אם אינו הולך לדבר
מצוה ,צריך 10לפקוד את אשתו אפילו בעונה של וסתה ,ומותרים
אפילו בקיום חיי אישות ,11לאחר שתבדוק ותמצא טהורה ,12ואם יש
לאשתו בזה יוכל להחמיר ,אבל אם חלילה לאו בר הכי הוא ינהג כעיקר הדין.5 .
שו"ע סי' קפ"ד .וכתב בבא"ח פ' צו .דבימינו דהגופים חלושים יש לחוש
לסברות המצריכים לחשוש גם עונה שלפני עונתה ,דהיינו אם רואה ביום
חוששת גם ללילה שלפניו ואם רואה בלילה חוששת גם ליום שלפניו .6 .עיין
לעיל פרק א' הערות  10ו  .7 - 8 .12-שו"ע סי' קפ"ד .9 .הנה לא חלקו בגמ' אם
יוצא לזמן קצר או ארוך ,ונראה לי דכל שלא ילון לילה אחת בביתו שייך דין זה,
משום דמשתוקקת לו .והיעב"ץ בהגהותיו על הגמ' ,כתב דהחיוב הוא אם חושב
שלא ישוב לפני זמן חיוב עונתה ,או בחמרים וספנים שאין חזרתם בטוחה .ודע
דמ"ש הפ"ת משם התשובה מאהבה ח"א סי' ל"ד דהשיעור הוא י"ב מיל אינו
לענין החיוב אלא לענין מ"ש הבאה"ט משם הרמב"ם שלא יבעול ביום בואו או
יציאתו לדרך .וכבר טעו בזה רבים .ועיין עוד מהרש"א שם .ובשו"ת שבט הלוי
מהדו"ת יו"ד סי' קט"ו מה שכתב בזה .10 .לשון הגמרא ביבמות ס"ב ע"ב הוא,
חייב .והפוסקים כתבו לשון צריך .והעתקתי לשון מר"ן בשו"ע או"ח סי' ר"מ.
 .11ב"י ,והובא ברמ"א ,והוא פשט השו"ע ,וכדעת הראב"ד והרשב"א .ואם
שניהם מוכנים להסתפק בשאר קריבות חוץ מקיום יחסי אישות ,יש אומרים
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יט

לה שעה קבועה ביום שרגילה לקבל בו ,והוא עומד לצאת לדרך
יקיים חיי אישות עמה או לפני שעה זו ,או אחריה ,13אבל אסור לו
לקיים חיי אישות עמה באותה שעה עצמה.14
ו .אין צריכה האשה להניח בעונת וסתה מוך באותו מקום כדי שאם
תקבל מעט ולא תרגיש ,ימצא על המוך .15ואם שמה ואבד ובודקת
עכשיו ומוצאת עצמה טהורה ,הרי היא טהורה .16וכן אין צריכה
לחשוש להטלת מי רגליה שמא יצאה טפת דם והרגישה וחשבה
שהרגשת מי רגליה הם ,17אך תזהר שלא תרחץ בזמן עונתה שמא
תראה וירד ברחיצה ולא תרגיש .18ואם רחצה עצמה אפילו במים
חמים ועבר זמן הוסת ולא ראתה ,כל שבודקת ומוצאת טהורה ,הרי
היא בחזקת טהורה ,ולא חוששים שמא יצא ברחיצה.19
שתבא עליהם ברכה ,ב"י בשם הסמ"ג ,והובא ברמ"א ,אמנם מסוגיא דיבמות
ס"ב :נראה דודאי האשה משתוקקת אליו ואם אינו פוקדה חוטא משום ופקדת
נויך ,ואולי מתוך הבושה תימנע ותאמר שמוכנה להחמיר .ובפרט לטעם שהחיוב
הוא כדי שלא יהרהר באחרת ,שפשוט שלא בהם תלוי הדבר .12 .שו"ע סי' קפ"ד
סעיף ט' .13.ראה לעיל הערה מס'  .14 .1וזה לשון הנוב"י מהדו"ת סי' צ"ה.
אפי' לפוסקים שמתירין לפני צאתו לדרך ,אפי' תשמיש הנ"מ בתוך העונה ,אבל
אם הווסת מכוונת לרגע ממש ,שיהיה מותר לו לשמש ברגע הוסת זה לא שמענו,
עכ"ל .15 .כ"כ בשו"ת יגל יעקב יו"ד סי' ס' .שכל האחרונים חולקים על החו"ד
סי' קפ"ד סק"ט להצריך בוסת קבוע שתשים מוך דחוק כל עונת וסתה .וראה
הערה מס'  .16 .19החו"ד סבי"ל דהיא טמאה ,וכן כתב הפרישה סי' קפ"ד אות
י"ח ,והלחם ושמלה נשאר בצ"ע בזה ,וגם הערוך השולחן מחמיר בזה ,אכן
המהרש"ם בדעת תורה בתחילת הלכות נדה מיקל בזה ,וגם המהר"ש ענגיל
בח"ד סי' מ"ט דחה לחוו"ד ופת"ש וכתב דהיא טהורה ,והטעם העקרי הוא
להתיר משום דחזקת אורח בזמנו בא ,אינו חזקה גמורה לדידן דקיימ"ל דווסתות
דרבנן ,דהא בהא תליא .כמבואר בגמ' ט"ז ע"א .וממילא לא צריכים אנו לטעם
הסד"ט דחזקת טהרה נגדה ,וכיון דלא אלימא חזקת אורח בזמנו בא ,לכן לא
חיישינן באבד העד ,וכ"ש שלא חיישינן להרגשת מי רגלים ,וע" ע הערה .19
.17עיין בהערה הקודמת ,ודלא כפ"ת שמחמיר בזה ,ואפי' הערוך השולחן
דמחמיר באבד העד מקיל בזה .18 .בא"ח פ' צו .ואעפ"י דחזקת אורח ב"ב אינו
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ז .אשה הרגילה לראות בזמנים קבועים בכל חודש ,וכל התחלות
ראיותיה הם ביום או בלילה) ,דהיינו ,לא שפעם היא רואה ביום ופעם
בלילה( ,וראתה באותם זמנים שלש פעמים רצופים ,הרי זה וסת קבוע.
לדוגמא ,ראתה בכ' בניסן ,ובכ' באייר ,ובכ' בסיון ,הרי זו קבעה וסת
ליום כ' בכל חודש ,וחוששת לכ' בתמוז וכ' באב וכן הלאה .ואפילו
שיש חודש מלא בן שלשים יום וחודש חסר בן עשרים ותשעה יום,
היות וראייתה הוא קבוע באותו תאריך ,הרי היא קובעת את זמן הוסת
לתאריך החודשי .20וכן אם ראתה בא' בניסן ובב' באייר ,ובג' בסיון,
חוששת לד' בתמוז וה' באב וכן הלאה .וכן אם ראתה בהבדל של
מספר ימים מסויים ,לדוגמא עשרים וחמש יום ,ולאחר עשרים וחמש
יום שוב ראתה ,ולאחר עשרים וחמש יום שוב ראתה ,דהיינו ארבע
פעמים וביניהם שלשה רווחי זמן שווים ,הרי זו קבעה לה וסת ליום
העשרים חמש מראייתה הקודמת .וכן אם רגילה לראות כל כמה
שבועות ביום מסויים בשבוע ,לדוגמא כל ארבעה שבועות ביום
ראשון בשבוע וראתה כן שלש פעמים רצופים ,הרי זו קבעה וסתה
ליום ראשון שאחר כל ד' שבועות וחוששת לו.
ח .אשה שמחזורה החודשי משתנה מתאריך לתאריך ,ללא סדירות
מכוונת ,ואפילו השינוי הוא מלילה ליום וכדו' ,הרי היא כדין מי
שאין לה וסת קבוע ,שחוששת לזמנים האמורים לעיל סעיף א'.21
ט .היות ודיני וסת רבים הם ומסובכים ,רצוי שיגש הבעל לרב מוסמך
עם שלשת התאריכים האחרונים של ראיית אשתו .ויקבע לו הרב אם
היא בחזקת שיש לה וסת קבוע או לא.22
חזקה גמורה .לכתחילה להתיר לה לרחוץ זה אינו נכון .19 .כ"כ החזו"א ביו"ד
סי' פ' אות כ"ב .ועיין שם שתמה על החו"ד שהצריך מוך דחוק ,וכתב להתיר אם
אבד העד ע"י שתבדוק פעם ב' ,ואם תמצא טהורה ,הרי היא טהורה .ואפי' אם
רחצה כל בית הסתרים ,בודקת אחר הרחיצה וטהורה ,ושכן הוא סתמות
הטושו"ע ,עיי"ש .20 .ואם קבעה לה וסת קבוע לתאריך האנגלי ,אין דינו כוסת
קבוע ,אא"כ הוא מתאים ללוח העברי ,או שהתאריכים חופפים לדיני וסת קבוע
המבוארים בסעיף זה .21 .שו" ע סי' קפ"ט .22 .וראוי לכל אשה שתרשום בלוח
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י .מעוברת משיוכר עוברה ,23ויולדת או מפלת כל עשרים וארבעה
חדש אין חוששות לזמן וסתן הראשון ,וכל זמן שלא ראו דם הרי הן
בבחינת מסולקות דמים ומותרות לבעליהן אף בעונת וסתן ,כל שלא
ראו דם ואף ללא בדיקה .ואין קובעות וסת כלל בימים אלו ,ואם ראו
דם 24ונטמאו ,חוששות לכל התאריכים שבסעיף א' כדין וסת שאינו
קבוע ,25וכשיעברו עשרים וארבעה חדש מלידתה או הפלתה ,תחזור
לחשוש לזמנה הקבוע שלפני ההריון.26
יא .אשה שהיה לה וסת קבוע ,ונשתנה התאריך פעם אחת ,חוששת
לשני הזמנים ,הקבוע ,והאחרון .וכן בחודשים השני והשלישי ,צריכה
לחשוש לוסת הקבוע ולתאריך ראייתה האחרון .עד שתחזור לוסתה
הקודם ,או עד שיעקר וסתה הקבוע על ידי שתראה שלש פעמים
בזמנים אחרים שאז יהיה דינה רק כמי שאין לה וסת קבוע ,שחוששת
לזמנים האמורים בסעיף א' .או אם תראה בשלשה זמנים אחרים
קבועים ,או בני תאריך אחד ,שאז יהיה דינה קבוע לתאריך החדש,
ותחשוש רק לתאריך זה בלבד.
יב .אם היה לה וסת קבוע ונשתנה פעם אחת לתאריך אחר ,ובפעם
שניה נשתנה לתאריך אחר ,חוששת לוסת הקבוע מפני שעוד לא
נעקר בשלשה פעמים אחרים ,ואין וסת קבוע נעקר אלא לאחר שלש
פעמים שונים אחרים .וגם חוששת לראייתה האחרונה ,אבל לא
לראיה שלפניה ,מפני שהראיה האחרונה בטלה אותה ,כי כל וסת
שאינו קבוע נעקר בפעם אחד .ואם לא קבעה לה וסת חדש ,כגון
שראתה ג' פעמים בזמנים שונים ,או שלא ראתה בהם או בחלק מהם
כלל ,ואח"כ שבה לראות פעם אחת בזמן של הוסת הקבוע ,חוזרת
לחשוש לוסת הקבוע בלבד.
יג .האשה שאמרה לבעלה טמאה אני ,או שעשתה סימן הקבוע
תמיד את מועדי וסתה כדי שלא תכשל בשמוש בעונה האסורה עליה .23 .ראה
לעיל פ"א הערה .24 .10ראה לעיל פ"א הערה  ,12שכן כתבו הפוסקים ,וכן הוא
בדין .25 .עיין ד"ת ס"ק ,ק"ל ,ודלא כהס"ט הובא בפ"ת ס"ק ל',ל"א .26 .כל זה
וסעי' י' וי"א הם בשו"ע סי' קפ"ט.
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ביניהם שהיא נדה ,אעפ"י שלא אמרה כלום בפיה ,וחזרה ואמרה
לאחר זמן טהורה אני ,ונותנת סיבה 27לדבריה מדוע אמרה קודם
שהיא טמאה ,ומדוע עשתה אותו מעשה ,אם הסיבה חזקה והגיונית
נאמנת ,ואם לאו אינה נאמנת .28כי יש לחשוש שמא דבריה
הראשונים הם אמת ,ועכשיו יצרה גבר עליה .ודינה כדין נדה גמורה,
עד שתטבול 29ותטהר.
יד .אמרה לבעלה טמאה וחזרה ואמרה טהורה אני וכשנשאלה מדוע
אמרה קודם שהיא טמאה טענה כי חלשה הייתי ולא רציתי לקיים חיי
אישות .וחששתי שאם אגלה לך האמת לא תחוש לזה ותקיים ,ולכן
אמרתי טמאה אני נאמנת .30או שאמרה היות ומבני המשפחה היו
בבית וחששתי שמא יבחינו בנו שאנו חיים חיי אישות ,ולכן אמרתי
טמאה ,ובאמת היו בבית קרובי משפחה ,וכשהלכו אמרה טהורה אני
נאמנת .31או שאמרה חשבתי שאני טמאה כי ראיתי מראה אדום על
בגדי ואח"כ נתברר לי שזה רמון וכדו' ,טהורה.32
טו .נתנה סיבה ואמרו לה זה שקר ,ונתנה סיבה אחרת חשובה
והגיונית ,אינה נאמנת.33
טז .נתנה סיבה חשובה על חצי זמן שהוחזקה נדה על פיה,
וכששאלה בעלה ומדוע לאחר שעברה הסיבה הזאת המשכת לומר
שאת טמאה ,ונתנה עוד סיבה חשובה על החצי השני ,אעפ"י שהן
שתי סיבות ,הרי היא טהורה .אבל אם אמרה בתחילה את הסיבה
 .27עיין רב פעלים ח"א סי' ל"ה .28 .שו"ע סי' קפ"ה .וכתב בשו"ת זבחי צדק
יו"ד סי' י"א שאינה יכולה לומר משחקת הייתי עמך ,ואפי' אם לא אמרה
בפירוש טמאה אני לך ,אלא שמתוך דבריה ניכר שהיא טמאה ,שוב אינה יכולה
לומר משחקת הייתי עמך ,עיי"ש .29 .בברכה ,ואפי' אם יודעת בעצמה שטהורה
היא ,רב פעלים ח"א סי' ל"ז .ועיין פ"ת סי' קצ"ד אות ב' .30 .בירושלמי אמרו
דזו היתה טענת אשת שמואל ,והובא בב"י .31 .שו"ת רב פעלים ח"א סי' ל"ד,
ובתשובת הגאונים כתבו דכיוצא בזה היתה אמתלא דאשת שמואל ,והובא ברב
פעלים שם סי' ל"ה .32 .רב פעלים שם .וזבחי צדק שו"ת יו"ד סי' י"ט .33 .רב
פעלים ח"א סי' ל"ד.
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כג

המועילה לחצי השני של הזמן שאמרה שהיא נדה ,וכשנשאלה וא"כ
מדוע לפני שתבוא הסיבה הזו אמרת שאת טמאה ,ונתנה סיבה על
חצי הזמן הראשון ,אינה נאמנת.34
יז .כלל הענין ,עיקר הדבר תלוי אם יש בסיבה צד הערמה כפי מה
שנראה לבעלה הרגיל אצלה ,אינה נאמנת .אפילו שתהיה הגדולה
שבסיבות ,ואם אין שום צד הערמה בסיבה .אפילו שאמרה ,מפני
כעס או מפני קטטה אמרתי ,נאמנת.35
יח .בכל הנ"ל אף שאמרנו שהיא נאמנת וטהורה המחמיר להחזיקה
כטמאה ולהמתין עד שתספור ותטבול ,36תבא עליו ברכה .37והוא
שיודע בעצמו שיצרו לא יתקפנו להכשל באיסור קרי ח"ו שאז יצא
שכרו בהפסדו.
יט .אם עשתה האשה מעשה גדול המעיד על נדותה בפרהסיא ,לא
נאמנת על ידי נתינת סיבה רגילה .לדוגמא ,כשנתחזקה בעיני בעלה
ושכנותיה שהיא נדה על פי הסימן הידוע להם שלבשה בגדים
המיוחדים לזמן שהיא נדה ,ולבשתם כדי שיחשבוה נדה ,אינה נאמנת
אח"כ לומר טהורה אני 38אלא אם כן נתנה סיבה חשובה העונה גם
מדוע אי אפשר היה לה להסתפק באמירת טמאה אני ,מבלי לעשות
מעשה של לבישת בגדי נדותה ,שאז נאמנת .39
 .34שו"ת רב פעלים שם .וכתב ודלא כמהר"ש עמרם שנסתפק בזה .35 .לשון
הרדב"ז סי' אלף של"ה .36 .בלי ברכה כיון דמעיקר הדין טהורה היא ..ואפי'
דשויתיה אנפשיה חתיכה דאיסורא אינו ענין לברכה .כך נראה לי  .37 .כשמואל.
ב"י ,והובא ברמ"א ,וכ"כ הרדב"ז בתשובה סי' אלף של"ה .38 .שו"ע סי' קפ"ה
ושכן דעת הרמב"ן והר"ן והרשב"א .39 .וזה לשון הרב פעלים ח"א סי' ל"ה.
"וכתב הש"ך ז"ל דמשמע מדברי הב"ח ,דגם באשה שלבשה בגדי נדה אם א"א
לה בענין אחר ,נאמנת .וכן הוא הסכים בכך וכן הסכמת כמה אחרונים .אך הגאון
תו"ש ביו"ד סי' א' סעיף ע"ח דחה סברא זו ,והוכיח דאם לבשה ,בכל גוונא לא
מהני אמתלא ,ועיין מנחת יעקב בתוה"ש ס"ק ו' וכו' עיי"ש .ע"כ לשון הרב
פעלים .וכתבו האחרונים דאם אמרה שטעתה וחשבה עצמה נדה ,ואח"כ הוברר
דאינה נדה לפי הדין ,שאמתלא כזו חשובה לכל הדעות ,וטעות לעולם חוזר.
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כ .אם הודיעה מראש לבעלה ,40או לשני עדים כשרים ,או לבית דין.41
שהיא מתכוננת ללבוש בגדי נדה כדי להראות נדה ובאמת היא
טהורה ,הרי היא טהורה ללא שום חשש ,ובמקרים אלו אין מקום
להחמיר כלל.42
פרק ג'
דיני הרחקה
1

א .מעת אשר תטמא אשה בטומאת נדתה ואפי' בטומאת כתם בלבד
ועד שתטהר על ידי ספירת ז' נקיים וטבילה וכאשר יבואר ,2חייב
אדם לפרוש מאשתו ולא רק מקיום חיי אישות ,אלא אף משאר
קריבות כחבוק נשוק וכדו' ,שנאמר "לא תקרבו לגלות ערוה" ,3כל
קריבה במשמע .4ולא ישחוק ולא יקל ראש עמה ,5וכן לא ידבר עמה
בדברים המרגילים לערוה .6שמא יגרו יצר הרע בעצמם וימשכו לדבר
עבירה .אבל מותר להתייחד עמה ,דכיון שכבר בא עליה פעם אחת,
שוב יוכל לעמוד כנגד יצר היחוד.7
 .40תשובת הרמ"א סי' ב' ,ועיין היטב ברב פעלים ח"א סי' ל"ב .41 .גם זה ברב
פעלים שם .ומבואר בדבריו דאם לא אמרה לב"ד או לפני עדים כשרים ,חייבת
לטבול כהלכה .למרות שיודעת בעצמה שהיא טהורה עיי"ש .42 .ואינו דומה
למה שכתבתי בסעיף י"ז ,דאינו דומה למעשה דשמואל כלל ,ופשוט .1 .שו"ע
סי' קצ"ה .2 .ואפי' אם טבלה בתחילת ז' נקיים ,היא נדה מדרבנן ,וחייבת לשמור
כל פרטי דינים אלו עד שתטבול בסוף ז' נקיים כדין .ומעשה דההוא תלמיד )מס'
שבת י"ג ע"ב( כתבו התוס' שם דבכגון זה היה ,דטבלה בתחילת ז' נקיים ולכן
היקל ,ועל זה אמר אליהו הנביא זכור לטוב ,ברוך המקום שהרגו .רח"ל.3 .
ויקרא י"ח פסוק ו' .4 .אבות דר"נ פ"ב .ומבואר בטור ושו"ע אבן העזר סי' כ',
דלהרמב"ם וטור ומר"ן הב"י ,איסור זה הוא מהתורה .ובב"י כאן ,מפורש דהוא
בגדר אביזר של גילוי עריות .ולהרמב"ן ורשב"ץ והתוס' ,איסור זה הוא מדרבנן,
וכתב שם בב"י משם הרמב"ם בתשובה ,דאפי' אם אינו מחבק וכדו' ,כל שהוא
דרך חיבה יש איסור מהתורה להרמב"ם .5 .לשון הרמב"ם ,ושו"ע סי' קצ"ה.6 .
טור וב"י ורמ"א וכ"כ החיד"א במו"ב ס"ק ק"ט .7 .שו" ע שם.
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כה

ב .לא יגע בה אפי' באצבע קטנה ,8ואפי' ע"י הפסקת בגד אסור .9ולא
יושיט מידו לידה שום חפץ ואפי' הוא ארוך הרבה ,ולא יקבלנו
מידה .10אלא יניחנו על שולחן או גדר וכדו' ,והיא תטלנו משם .ואם
אין מקום להניחו ,או שמתביישים מפני הרואים שיכירו בדבר ,אז
אפשר שתזרוק החפץ כלפי אויר השמים והוא יתפוס .ותזהר שלא
תתכוון לזרוק לעברו ,וכן ינהג הוא כלפיה .11ותינוק קטן מאוד שלא
מנענע עצמו לצד מי שרוצה לאוחזו ,ואפי' יותר גדול הוא וחולה
ואינו יכול לנענע עצמו ,אסור למסרו מיד ליד .אבל תינוק גדול ובריא
היכול לנענע עצמו לכוון מי שרוצה לאוחזו בידו ,מותרים ליטול
אחד מידי השני אם לא נוגע בה ,כי חי נושא את עצמו .12ולדבר
 .8טור ושו"ע ,וכתב הש"ך סע"ק כ' ,שאף להרמב"ם אין איסור מהתורה בנגיעת
ערוה אלא כשעושה כן דרך חיבה ,וכ"כ החופת חתנים אות כ"ג ,וכן משמע
מהרדב"ז סי' אלף ע"ו ,אמנם מר"ן בב"י נסתפק בזה .9 .עיין ב"י שהביא משם
התה"ד שאם הוא חולה אפשר להתיר שיגע בה ע"י בגד .10 .בשו"ע השמיט
מר"ן אם הוא ארוך הרבה .אמנם בב"י הביאו בשם רי"ו ,ונראה דגם למר"ן אסור
בחפץ ארוך ,ואינו דומה לספסל ארוך שכתב בב"י שהספרדים אין מחמירים בו,
ואולי כיון שלהרמב"ם כל הושטה מותרת מחוץ להושטת כוס יין) ,כן הבין ה"ה
בדעתו ,והביאו בב"י( .לא רצה מר"ן להחמיר אף בחפץ ארוך ,ולכן אעפ"י
שלהלכה הוא אסור ,בשעת הדחק נראה דיש להקל בזה .11 .הרמ"א אסר זריקה
מידו לידה ,וכתב החיד"א בשיו"ב ,דהרשב"ץ בתשובותיו ח"ג סי' נ"ח .התיר
לזרוק מיד ליד ,וגם מהריק"ש בהגהותיו התיר בזריקה כל שאינו דרך שחוק.
וכתב עוד החיד"א שם דיש נוהגים שאם יש בידו מפתח וכיוצא ורוצה ליתנו לה,
זורק החפץ למעלה וברדתו היא תקבלנו ויש מי שכתב דשרי ,וכן נראה לי
להתיר ,דאף לזרוק מיד ליד התירו הרשב"ץ ומהריק"ש ,ואנו שאוסרים ,מספיק
שנחמיר בזורק ישירות מיד ליד .עכ"ל .וכ"כ במורה באצבע ס"ק ק' דיזהר
מלזרוק לה שום דבר כ"ז שלא טבלה .וכתב עוד בשו"ת יוסף אומץ סי' פ"ה דגם
מהר"מ אסר בזריקה מיד ליד ,ולכן אעפ"י שהכנה"ג התיר ,היות ומהר"ם אסר,
יש לאסור ,ושכן המנהג בארץ הצבי ,דנזהרין אפי' בזריקה .ומשמע מדבריו
דחזר בו ממ"ש בשיו"ב ,ולכן כתבתי להתיר בזה רק בדיעבד .12 .הרשב"ץ
בתשובותיו ח"ג סי' נ"ח וסי' ר"ל ,כתב להתיר ,כיון דהתינוק עצמו יוצא מחיק
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מצוה שאינו אלא באקראי בלבד כגון מצות ברית מילה ,מותר
ליולדת למסור את התינוק לבעלה אפילו ישירות ,בתנאי שיניחו את
הילד על שני כרים ,והיא תתפוס את הכר התחתון ,ובעלה יקח את
הכר העליון עם התינוק ללא שיגע בה.13
ג .אסורים לאכול שניהם בשולחן אחד ואפי' בצלחות נפרדות ,אלא
אם כן יושבים ביניהם אנשים נוספים על השולחן ואפי' מבני הבית.14
או שלכל אחד יש מפה נפרדת .15או שיהא איזה שינוי בולט על
השולחן שיזכיר להם שאסורים הם בקרבה כלשהיא ,כגון קנקן שלא
משתמשים בו בסעודה זו ,או ככר לחם שלא רוצים לאכלו בסעודה
זו ,ומבדיל בין קערותיהם .ויש מתירים גם אם משנה את מקום
ישיבתה .16אבל מותר לה לפרוס פרוסות מאותו לחם לשניהם ,ולמזוג
מאותו כד מים לכוסותיהם ,ומותר להם לקחת מהצלחת הגדולה שעל
השולחן ,מאכל לצלחותיהם הנפרדות ,אבל לא ישר לפיהם.17
אמו ובא לו אצל אביו .והביאו השיו"ב .והפ"ת ס"ק ג' ,הביאו וכתב דנראה דאם
התינוק קטן או חולה או כפות ,אסור דאז לא שייך לומר שחי נושא את עצמו,
וכמ"ש המג"א בסי' ש"ח .13 .החיד"א בשו"ת יוסף אומץ סי' פ"ה.
 .14מהריק"ש בהגהותיו והובא בשיו"ב ,וכתב השיו"ב דאם נוהגים הם בימי
טהרתה לאכול כל אחד בקערה שלו ואין אחד מהם פושט ידו לקערה של השני,
ברור שיש להקל .15 .שו"ע .16 .שו" ע ולפי פירוש הט"ז .אכן הס"ט חולק
וסובר דאם אין רגילות להניח הקנקן על השולחן ,אף אם משתמשים ממנו הוי
היכר .ואעפ"י דדברי הס"ט מסתברים ,לא הבאתיו בפנים כיון דברוב המקומות
נוהגים להניח בדרך כלל הקנקן על השולחן .ומשמע משו" ע דבהפסק מפה או
קנקן וכדו' מותר להם אפי' אם אוכלים אחד בשר ואחד חלב ,אע"ג דבלאו הכי
היו צריכים לשנות וכמפורש בשו" ע סי' פ"ח סעיף ב' .הנה חשש שירגילו זה
לזה אין כאן .כך נראה לי ודלא כמהרש"ל שהחמיר בזה ,והובא בס"ט ,ובד"ת.
וברש"ל בהגהותיו לסמ"ק נראה דאף הוא לא אוסר בזה .ומפשט השו"ע משמע
דהשינוי צריך להיות בדבר המונח על השולחן ודלא כמ"ש בב"י משם רי"ו
דבהיכר שתשנה היא ולא תשב במקומה מותר ,ולכן השמיטו בשו"ע .ונ"ל
הטעם דכיון דלפעמים גם בימי טהרתה משנה מקומה מפני האורחים וכדו' ולא
הוי שינוי מעליא ,אכן הבא"ח והס"ט הביאו דברי רי"ו להלכה ,והמחמיר בזה
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כז

ד .לא יאכל משיורי מאכלה ,18ולא ישתה משיורי כוס ששתתה היא,
בפניה .אם לא שהפסיק אדם אחר ביניהם ,או שהעביר את המאכל או
המשקה מכוס שלה או צלחתה לצלחת אחרת שאז מותר לו .19ואם
התחיל לשתות או לאכול משייריה שלא בפניה ובאה כשהוא באמצע
האכילה או השתיה מותר לו להמשיך ,20וכן אם שתתה והוא אינו
יודע ורוצה לשתות משיורי כוסה ,אינה צריכה להודיעו שזה שייריה,
ותניחנו לשתות .ואם הודיעה לו שזה שייריה אסור לו לשתות מזה,21
ומותר לעשן שיורי סגריה שעשנה היא ,ואפי' בפניה .22ואין האשה
מוזהרת בכל פרטי דין זה אלא הבעל בלבד.23
תע"ב .17 .הנה עיקר האיסור הוא ,להרמב"ם האכילה בקערה אחת .ולהרשב"א
והראב"ד על שולחן אחד ואעפ"י שכתב הראב"ד "דנוהגים" לאסור וכו' .כבר
הוכיח החיד"א בשיו"ב דהראב"ד והרשב"א מעיקר דינא אוסרים ולא מתורת
מנהג .והטעם הוא מפני הרגל דבר כמבואר במשנה פ"ק דשבת .וע"ז כתב
מהריק"ש דאם בני הבית אוכלים עמהם ליכא הרגל דבר וכל סימן ההיכר הוא
כדי למנוע הרגל דבר ,ולכאורה משמע דכל דאין חשש להרגל דבר אפי' בקערה
אחת מותר ,וכ"ש כאן דאין זו קערה אחת אלא דינו כסיר הנמצא על השולחן
שלוקחין ממנו לצלחותיהם ,דודאי שרי .וכ"כ בבא"ח פ' צו ומה שכתבתי דמותר
לפרוס לחם וכו' ,הוא מטעם דהוא משאר מלאכות שהנדה עושה לבעלה ואפי'
מזיגת הכוס כל שאינו של יין מותר וכמו שיתבאר .ועיין באר היטב ס"ק ה' ,מ"ש
בשם הט"ז ,והוא דלא כהב"ח ,וע"ע לקמן סעיף י"ג .18 .הנה מר"ן בב"י לא
הזכיר שום איסור ממאכלה אלא על שיורי כוס שלה בלבד ,ואדרבה בבד"ה כתב
משם האו"ח דהתיר לאכול משייריה .ולכן גם בשו"ע לא הזכיר מדין אכילה כלל
ופשיטא ליה דמותר .ואעפ"י דשיורי כוס שלה למדו מלא יאכל הזב עם הזבה
וכן באותה שאמרה אכל עימי ושתה עימי .ופירוש עמי להגהמי"י ,היינו באותו
כלי ,הנה לא ניחא ליה למר"ן לאסור אלא בשתיה ,ומלתא דמסתברא היא דיש
יותר חיבה בשתית שיורי כוס ,דרוקה מתערב במשקה שנשאר בכוסה ,משא"כ
בשיורי מאכלה שמה שאכלה ,אכלה .ומה שנשאר הוא יותר נקי .תדע דהרבה
בנ"א אוכלים שיירי חבריהם ולא שותים שיורי כוסם .ואעפ"י דהחמרנו לחשוב
אכילת שניהם מכלי אחד כעמה ממש ,זהו בדבר של חיבה גדולה כשתיה ,אבל
באכילה הנח לו לעיקר הדין דאסורים יחד ,ועמה ,עמה ממש .ולא אחד אחרי
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ה .לא ישב במיטה המיוחדת לה אפי' שלא בפניה ,24אם היא בעיר.25
אבל היא מותרת אפי' לישן על מיטתו שלא בפניו.26
השני וכמו שפירשו רוב הראשונים את המשנה הובאו בב"י .ובהם גם תרי עמודי
ההוראה הרמב"ם והרא"ש .וכל זה הוא דלא כש"ך ס"ק ח' .כן נראה לי פשוט
בדעת מר"ן מלכא קדישא .ולכאורה אנו הספרדים דבתר מר"ן גרירנא ,ובשיפולי
גלימתיה נקיטנא ,יהיה מותר שיורי מאכלה בכל ענין .אלא שמלשון החיד"א
והרי"ח טוב ברב פעלים שאביא בסמוך )הערה  .(20מתבאר דגם אנו הספרדים
נוהגים להחמיר בזה וכדעת הרמ"א .19 .ב"י ,והובא ברמ"א בהגה"ה .20 .כ"כ
מהר"א לובלין בשו"ת יד אליהו סי' ס"ד .דשרי לגמור אכילתו ,והביאו החיד"א
בשיו"ב וכתב עליו ,ולי ראיותיו אינם מכריעות כלל כמו שכתבתי במקומו,
בס"ד .והוא בברכי יוסף או"ח סי' ע"ב .והנה הרב פעלים ח"ב סי' י"ט הביא
לחיד"א בברכ"י ואח"כ הביא ראיות חדשות למהר"א לובלין והסכים להתיר.21 .
הא דאינה צריכה להגיד לו ,הביאו מור"ם בהגה"ה בשם הגה"מ ,וכן הוא בב"י,
וכתב הגהמי"י דהטעם הוא משום דבזה אין חיבה .ומשמע דאם אמרה לו חזר
לאסורו דהא איכא חיבה .ולכן אעפ"י שבעקר דין השתיה רבו המתירין ובכללם
הרמב"ם והרשב"א והרא"ש ,נראה דגם בזה אין להקל כל שהודיעה לו .22 .כתב
החיד"א בשיו"ב וזה לשונו ,נדה ששאפה חצי פיפ"ה טאבאקו ,יכול בעלה
לשאוף ממנו ,ה"ר יד אליהו סי' ס"ה .והנה שאיפת הפיפ"ה הוא כעין סגריה של
ימינו )וגם החיד"א הביאו בדין השתיה ולא בדין האכילה( .ולא טבק הרחה כמו
שהבין הפ"ת ס"ק ו' .ואמנם ספר יד אליהו אין בידי לידע טעמו ,אך נראה דכיון
דהרגילות הוא בפיפ"ה דמעבירין אותו מאחד לאחד ,אין בזה משום חיבה ,וא"כ
בסגריה שלנו שאין דרך להעבירו מפה לפה ,לכאורה יאסר .23 .כן הוא בב"י
והוא ברמ"א ,וכתב הגה"מ שם דהטעם הוא דלא יאכל הזב עם הזבה תנן ,אבל
לא תשתה ולא תאכל לא תנן ,עכ"ל .וכתבו האחרונים דהטעם הוא משום דהוא
מרגיל לה ,והיא לא מרגילה ליה .ונ"ל דבדור פרוץ זה המחמיר גם בה תע"ב.24 .
שו"ע ,וכן היא הגרסה הנכונה ודלא כהב"ח .ועיין חידושי הגהות שעל הטור
סימן זה אות ג' שהביא גרסה זו דלא ישב בשם ספר היראה לר' יונה .25 .דהטעם
הוא משום הרהור כ"כ הראב"ד .והובא בב"י ,ואם אינה בעיר אין הרהור ומותר.
כן נראה לי ,ואח"כ ראיתי בפ"ת ס" ק ט' .שכתב להתיר אם אינה בעיר .26 .כיון
דהטעם הוא משום הרהור ,ובה לא שייך דהיא לא מרגלא ליה ,ודלא כהט"ז,
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ו .מותר ליגע בבגדיה כשאינם עליה ,27ואפי' בבגד המלוכלך מדם
אשתו נדה ,ואין בזה שום חומרא.28
ז .מותר להם ליסע יחד ברכב ואפי' ברכבם הפרטי ,ואפי' שניהם
לבד ,כל שאין נוגעים זה בזה ,אם אינו לטיול בגנות וכרמים.29
וכשהם יושבים יחד בספסל אחד ובפרט כשנוסעים שניהם באוטובוס
וכדו' ,יזהרו שלא ישבו בדוחק אחד ליד השני ,אלא שיהיה ביניהם
מרחק שלא יגעו אחד בשני .או שישימו ביניהם מחיצה של ילקוט
וכדו' ,ואין צורך שישבו בשני ספסלים שונים .30ואחינו בני אשכנז
מחמירים לכתחילה שלא לישב ביחד על ספסל המתנדנד ,אלא אם כן
מפסיק ביניהם אדם אחר.31
ח .לא ישנו במיטה זוגית ואפי' כל אחד בבגדו ,ואפי' במצעות
נפרדים ,32ואפי' המיטות נפרדות הן ,ורק מקורבות ונראות כמיטה
אחת ,אסור .ואפי' שיש לכל מיטה מזרון ושמיכה בנפרד ,ומופרדים
וכ"כ החיד"א בשיו"ב אות י"ד .ובבא"ח אסר לה לישן על מטתו .וכתב הב"ח
משם הגהת סמ"ק .דנדה יכולה לישן על סדין ששכבו בו שניהם ,דאפי' אם
תתעבר מש"ז שעליו ,אין בכך שום איסור ,אבל צריכות להזהר מסדין של גבר
אחר ,עיי"ש) .ועיין עוד בברכ"י אבהע"ז סי' א'( .27 .התשב"ץ סי' נ"ח .28 .ט"ז
ס"ק ו' .ותוה"ש ס"ק ז' .הביא ראיה לזה ,עיין עליו .29 .תה"ד הובא בב"י,
וברמ"א .30 .פשוט דצריכים ליזהר לא ליגע אחד במלבושי השני ,וכ"כ באגודה
הובא בב"י ,ואעפ"י שכתב בב"י דחומרא דישיבת ספסל שמעתי שנוהגים בה
האשכנזים ,אבל הספרדים לא נהגו בה ,הנה כוונתו על עצם הישיבה על ספסל
המתנדנד ,יחד .אבל לא חלילה להתיר לשבת אפי' אם נוגעים זב"ז בבגדיהם
ופשוט .וכ"כ החיד"א בחיים שאל ח"ב סי' ל"ח ,דיש ליזהר דלא יגעו
המלבושים זה בזה .31 .רמ"א ,ומפשט רמ"א משמע דישיבה על ספסל המתנדנד
חמור מנסיעה ברכב יחד ,אך בשיו"ב הוכיח דנסיעה ברכב חמור יותר ,תדע
דהתה"ד פשיטא ליה להתיר ישיבה על ספסל ,ומספקא ליה ברכב ,והנה הדרכי
תשובה ס"ק ל' ,הביא משם שו"ת שערי צדק סי' ק"מ ,שהבין דאין חלוק לרמ"א
בין ספסל לעגלה ,ומ"ש הרמ"א להתיר בעגלה הוא כשיושבין זה מול זה .עכ"ל.
ואין דבריו נראים בפירוש הרמ"א כלל ועיקר דכל זה היה לרמ"א לבאר ,והעיקר
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המיטות מלמעלה כל שהמיטות מקורבות ונראות כמיטה אחת,
אסור ,33ויש להרחיק את המיטות לכתחילה עשרה ס"מ אחת
מהשניה ,ובדיעבד במרחק הניכר בכל שהוא ,מותר .ואם המיטות
והמצעות נפרדות ואי אפשר להרחיקן ולכן נראות כמחוברות,
יפרידום במחיצה תלויה המשתלשלת עד מתחת לגב המיטה ואז
בדיעבד מותר .34ובמטות המחוברות בראשן בלבד ,וכשישנים
נמצאים ראש מול רגליים ,מותר.35
ט .אעפ"י שהם ישנים במיטות מרוחקים ,ומכוסים בשמיכות נפרדות,
אסור לכסות שניהם בכסות אחת גדולה ,ואיסור גדול הוא.36
י .לא יפלה בגדיה שעליה ,כגון נוצה או קש שעל בגד שעליה אסור
לו להוציאו ,ונכון להחמיר שלא להסירו אפילו על ידי נפיחה ,37וכן
היא אסורה להוציא כל קש וכדו' מבגדים שעליו .וכן אסורים להניף
המניפה אחד לשני כדי להתאוורר.38
חסר מן הספר ,ואין צורך להחמיר כדבריו .ועיין רב פעלים ח"ג סי' י"ז שהביא
סברא דגם לתה"ד דין ספסל ועגלה שוים .ושמנהג בגדאד כאשכנזים לגבי ספסל,
אך בעגלה אפשר להתיר ע"י התרה .עיי"ש .32 .כ"כ בב"י דליתא להא דכתב
הר"ש בהרשב"ץ להתיר לישן במטה גדולה אם המצעים מחולקים) .ובתוס'
שבת י"ג ע"ב ,ד"ה מטה נראה דתופס הב"י תירוץ שני של התוס' כעיקר .אך
קשה לי על גאון עוזינו החיד"א זיע"א ,דמביא לתשב"ץ שכתב להתיר לישן
במטה גדולה אם יש מרחק רב וכו' .ומפלפל בדבריו ללמוד היתר לכילה הנהוגה
במצרים .אעפ"י שמרן בב"י נדחה קרא לסברא זו .ואין לומר דרק לסברת מהר"מ
ליתא ,וליה לב"י לא סבי"ל ,דא"כ היה נוקט לשון מחלוקת ביניהם ,וכדו' ,ולשון
ליתא משמע דהכי סבי"ל לב"י עצמו( .33 .כ"כ המרדכי והר"מ הובאו ביתה
יוסף ,וכ"כ הרמ"א .34 .עיין שיו"ב אות ט"ז מ"ש בשם הרשב"ץ ,ופתחי תשובה
ס"ק י"א .וכתבתי להרחיק לכתחילה עשרה ס"מ דהוא שיעור טפח לכו"ע,
ומסתברא דשיעור זה מספיק גם למה שכתב בקב הישר פי"ז ,שלפי האריז"ל
צריך להרחיק שיעור שלא יגעו כלי המטה שלהם אחד בשני .35 .הרשב"ץ ח"ג
סי' מ"ב והובא בשיו"ב ,ד"ה איברא ,וע"ע בפ"ת ס"ק י"א שכ"כ בשם הרב מקור
חיים ,ס"ק ל"ג .36 .מהר"מ מזרחי בשו"ת אדמת קודש יו"ד סי' ט' .37 .בשיו"ב
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יא .אסור לנשק את התינוק הנמצא בידי אשתו נדה .39וכן לא ידליק
נר או סגריה שבידו מאש שבידה וכן היא לו ,אסורה בכל זה. 40
יב .אסור להריח מבשמים שעליה ואפי' הסירתם מעליה .אבל מותר
להריח מבשמים שנשארו בכלי שלקחה ממנו מעט. 41
יג .כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה בימי טהרתה ,עושה לו
כשהיא נדה ,חוץ ממזיגת כוס יין שאסורה למזוג לו במים ולהגיש
לו 42אלא א"כ תעשה לו איזה היכר כגון שתניחנו על השולחן ביד
שמאל ,או תניחנו במקום שאין רגילות להניחו ואפי' ביד ימינה .וכן
אסור הוא למזוג לה יין ואפי' לשלוח לה משיירי כוסו אסור .ולכן לא
תשתה משיירי כוס יין שלו ואפי' של קידוש ,אלא אם כן הפסיק אחר
בשתיה בינה לבין בעלה .וכוסות של שאר משקים וכ"ש מאכלים
מותרת היא למזוג ולהגיש לו כהרגלה. 43
הביא דעת תוה"ש שכתב דמדינא מותר ,ושנכון להחמיר ,ואעפ"י שהשיו" ב שם
דחה ראיתו הסכים עמו דנכון להחמיר .והניף ידו שנית בשו"ת יוסף אומץ סי'
פ"ה שכתב וזה לשונו ,והן היום בא לידי שו"ת הר הכרמל וראיתי ביו"ד סי' י"ח
דגם הוא דחה ראית התוה"ש כמו שדחיתי ,והוא הסכים להקל ,ואני הצעיר כבר
כתבתי בשיו"ב דנכון להחמיר ,וכן ראיתי בספר סדרי טהרה שבא לידי מקרוב
דהסכים לאסור ע"ש .עכ"ל .38 .בא"ח פ' צו .39 .ד"ת ס"ק י"א משם שו"ת
משיב דברים סי' ק"י .40 .יד אליהו סי' ס"ה ומהרש"ק בשיירי טהרה ,הובאו
בד"ת ס"ק י"ב .41 .ד"ת ס"ק ב' .42 .פשט לשון הטור והשו"ע משמע דאפי'
שלא בפניו אסור כיון שמניחה בפניו .ובפרט מדוקדק כן בהגהמי"י שהביא בב"י
שכתבו שעל השולחן אסור מזיגה מן הכלי אפי' ללא תערובת מים ,ומינה
דלמזוג במים אפי' שלא בפניו אסור .אלא שכתב מרן בב"י דנראה דגם המזיגה
צריכה להיות בפניו .ושכן נראה מהמרדכי ,ומדהשמיטו בשו"ע .נראה דלמעשה
חשש להחמיר .וכן דעת הב"ח וכן נראה עיקר ודלא כהאחרונים שחלקו על
הב"ח ,והנה לבני אשכנז אפשר להקל בזה כיון דהרמ"א הביא לב"י הנ"ל,
להלכה .ולכן ראוי להחמיר לנו הספרדים דבכל אופן לא תמזוג היין של הקידוש
ותגיש לו אלא א"כ תעשה ההיכר הכתוב בפנים .43 .דהא מפורש כתב בב"י
משם הרשב"א דדוקא יין אסור וכן הסכים מר"ן גם בדעת ה"ה והרמב"ם .ומיהו
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יד .מותרת היא להציע לו כרים וכסתות ומזרונים וכדו' ,ואפי' בפניו,
אבל אסורה לסדר בפניו על מטתו את הסדין והמכסה שהוא דרך
חבה ,ושלא בפניו הכל מותר ואפי' שהוא יודע שהיא הציעה אותם.44
טו .מותר לה לחמם לו מים שיתרחץ וכן לפתוח את ברזי האמבטיה
שיתמלא לו כדי שיתרחץ ,אם הוא לא נמצא באמבטיה בעת שהיא
פותחת הברזים .אבל אסורה ליצוק מים לאמבטיה או לכלי אחר
כשהוא ,או אפי' חלק מגופו ,נמצא בתוכו .ואסורה לרחוץ אפילו פניו
או ידיו או רגליו ,אפי' אינה נוגעת בו ,ואפי' במים צוננים.45
טז .אם הוא חולה ותשוש כח ,והיא נדה .מותרת לשמשו אם אין
אחרים ,ותזהר מלהציע המיטה בפניו ,ומרחיצת פניו ,או ידיו ,או
רגליו. 46
יז .אם היא חולה והיא נדה ,אסור לבעלה ליגע בה כדי לעזור לה
לדוגמא ,להשכיבה ,להקימה ,ולסומכה ,או לרחוץ פניה ,או ידיה ,או
רגליה .47ואם היא זקוקה לכך ביותר ,אפי' שאינה חולה מסוכנת ,אם
אין אחרים למצוא אפי' בשכר ,או שהוא עני ,מותר .48רק שיזהר שלא
יגע בבשרה אלא ע"י בגד או מטלית וכדו' ,49ואם היא מסוכנת אצל
הרחיצה יטיל המים על פניה והיא תנגבם .אם אפשר בכך .ואם אי
אפשר אלא ברחיצה ממש ,מותר בפיקוח נפש ,ואם בעלה רופא ואין
רופא בקיא כמוהו מותר למשש לה את הדופק ולהקיז לה דם.50
ובדיעבד מותר אפי' אין בה סכנה להסיעה בעגלת נכים וכדו',
היות והטעם הוא משום דהוא מרגיל לערוה נראה דיש להחמיר בכל משקה
המכיל אלכוהול .ועיין ש"ך ס"ק י"ג שהביא משם ב"ח וסה"ת שמחמירין בכל
משקין ובמאכלים ג"כ .וכבר ציינתי לעיל הערה  17משם הבאר היטב ,ס"ק ה'
מ"ש בשם הט"ז ,ודברי הט"ז עיקר .ובבא"ח כתב דבקערה המיוחדת לו טוב
לחוש לכתחילה לדעת המחמירים היכא דאפשר .44 .שו"ע .45 .שו"ע סי' קצ"ה
וכפירוש הט"ז ס"ק ח' .46 .שו"ע .שם .סעיף ט"ו ,וכתבתי תשוש כח ,וכן הוא
בב"י .וברב פעלים ח"ג ,סימן י"ב כתב שתזהר שלא תגע בבשרו .47 .שו"ע שם
סעיף ט"ז .48 .רמ"א .הרדב"ז בתשובה סי' אלף ע"ו .49 .תה"ד הובא בב"י.
 .50הרדב"ז שם.
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ולטפטף לה טיפות לתוך העין או האוזן וכדו' ,ובלבד שלא יגע
בגופה.51
יח .מותרת האשה בימי נדותה לכחול פניה ,שלא תתגנה על בעלה .52
יט .ראוי שתייחד לה בגדים ואפי' יפים ומקושטים 53לימי נדותה ,כדי
שיהיו שניהם זוכרים תמיד שהיא נדה ,54ועי"ז יחשבו שניהם
שנמנעים מלקרב זה לזה כיון שהתורה אסרה ושמקיימים בזה מצות
לא תעשה שנאמר "לא תקרבו לגלות ערוה" .ומצות "ואל אשה בנדת
טומאתה לא תקרב".55
כ .לא יסתכל בעקבה ולא במקומות המכוסים שבה .אבל מותר
להסתכל במקומות הגלויים שבה ואעפ"י שנהנה בראיתה ,56וטוב
להחמיר שלא לשמוע קול זמר שלה. 57
 .51ראה לעיל הערה מס'  .52 .8החיד"א בכסא רחמים על אבות דר' נתן פ"ב.
 .53תוה"ש ס"ק י .54 .שו"ע סעיף ח' .55 .כתב רבינו האר"י זצ"ל בהקדמתו
לשער המצוות וז"ל ,גם העושה מצוה אין די לו בעשיתה ,אבל צריך שיקיים
משז"ל שיכוון בעשית המצוה שהוא עושה אותה לשם עושיהן שהוא השי"ת,
המשל בזה בעת שמסתפר ראשו לא די לו במה שלא ישחית הפאות ,אבל צריך
שיכוון שהוא מונע עצמו מלהשחיתם וכדי לקיים מצות בוראו שצוהו על כך וכן
בכל מצוה ומצוה יהיה זהיר לזריז לכוון כוונה זו עיי"ש ,ובזה נתישבה שאלת
התוה"ש ששאל זכירה זו למה .56 .שו"ע שם סעיף ז' .ורמ"א שם משם
הרמב"ם ,והובא בב"י .וכ"כ בבא"ח פ' צו .57 .הנה הפתחי תשובה ס"ק י',
נסתפק בזה והניח בצ"ע .ולי נראה דמותר דהא אפי' לגבי ק"ש דגם בטהורה
אמרינן דגופה ערוה ,הנה יש הרבה דהתירו קולה עיין ב"י או"ח סי' ע"ה .וכתב
שם בב"י ומיהו טוב ליזהר לכתחילה ממראית שער וקול זמר בשעת ק"ש .והנה
כאן דמותר לו להנות ממקומות המגולים שבה ,כן מותר לו לשמוע קול זמר שלה
ומצאתי ראיה מהגהמי"י פ"ג מהלכות ק"ש הט"ז ס"ק ס' שכתב ,פי' רבינו
חננאל וקול אעפ"י דאין נראה לעינים ,הרהור מיהא איכא .וכל אלה דווקא שאין
רגילות להגלות אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור וכן
בקול הרגיל בו .והנה הוא דרגיל בקול זמן דאשתו בהיותה טהורה אין בו הרהור
בהיותה נדה .אך עכ"ז לא מלאני לבי להקל למעשה.
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כא .אמרו בזוהר הקדוש שאין טומאה חמורה כטומאת הנדה ,וכמה
לא הגונים אותם שאינם מקפידים בנגיעת יד ליד ,או בנגיעה בבגד
שעליה ,ושוחקים ומקילים ראש ,וגורמים רעה לעצמם ,והוא עוון
תדירי ,ודברים אלו הם חמורים מאד ,אם מצד רוב הטומאה שנדבקת
בהם ,וגם זה גורם כי צד הטומאה כבר מוחזקת בהם ,וכשתטהר לא
תפרד מהם ,ועל ידי זה מרעה אל רעה יצאו ,ומשפיע דבר זה לרעה
גם על בניהם ,ומה גם שדבר זה מוכיח שאינם מאמינים ברבותינו ז"ל
שאסרו כל זה.58
כב .מותר לנדה לקרא בתורה וללמוד ,כבזמן טהרתה .וחייבת
בתפילה ובברכת המזון ושאר ברכות .59ומותר לה ללכת לבית הכנסת
או לכותל המערבי ,וטוב שתחמיר שלא להכניס ידיה לתוך סדקי
הכתל , 60ומותר לה ליגע בכל ספר קודש ,ואפי' בספר תורה ותפילין,
ואם אפשר טוב שתחמיר שלא ליגע בספר תורה ותפילין בימים
שרואה בהם .61וטוב שתזהר שלא להכנס לבית הקברות או לד' אמות
של מת עד שתטהר ,ובשעת הדחק אפשר להקל בימי ספירת ז'
נקיים .62ובנות אשכנז יש מהן שנוהגות להחמיר בכניסה לבית
הכנסת ,אבל ברכת המזון ושאר ברכות ,מברכות כבימי טהרתן. 63
 .58עפ"י לשון החיד"א במורה באצבע ,ס" ק ק .59 .שו"ע או"ח סי' פ"ח .וראה
פרי חדש שם .60 .מרן בב"י שם כתב כן לגבי ביהכנ"ס ושכן מנהג נשי דידן.
ולגבי הכותל הנה מסקנת האחרונים דהוא כותל חומת הר הבית )ראה רדב"ז סי'
תרצ"א שסותר עצמו בזה ,ועיין אבני נזר יו"ד סי' ת"נ .ומהר"י שווארץ בתבואת
הארץ עמוד שמ"ג ,והרי"מ טוקאצינסקי בספרו "ארץ ישראל" ,ואעפ"י
שאומרים שהחזו"א חשש שמא זה חומת העזרה ,אין לחששו שום יסוד וראה
במה שכתבתי בזה להלן ,בקונטרס מקדש מלך( .וכן המנהג פשוט לגבי בעלי
קרי שנכנסים לרחבת הכותל המערבי  ,אך לגבי הכנסת אצבעות ,יש לדון אם
ביאה במקצת שמה ביאה שייך בזה ,ראה אבני נזר שם שהתיר בסברות ישרות
אך בכל זאת נראה דטוב להחמיר .61 .שו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ט' .ומ"מ כדי
שלא יבואו לזלזל בקדושתן נראה לי דטוב להחמיר בימי ראייתן .62 .הנה רבינו
האריז"ל החמיר מאוד בבעל קרי שלא יכנס לבית הקברות ושסכנה יש בזה
שיתאחזו בו החצונים ,והובא במג"א סי' תקנ"ט סעי" ק ט"ו .וכ"כ החיי אדם כלל
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פרק ד'
דיני כלה ,ויולדת ,ומפלת.
א .כלה בין בתולה ובין בעולה ואפי' זקנה שפסקה מלראות,1
שעומדת להנשא ,אסורה להכנס לחופה עד שתשמור ז' נקיים,
ותטבול .ותקפיד לסמוך טבילתה ככל האפשר לליל ערב חופתה.2
דכל מה שיותר קרוב לחופה ,לבה הומה ומשתאה 3ויש חשש שתראה
דם טמא מחמת חימוד ,ואפי' טפה קטנה ,ותטמא.4
ב .אף כלה צריכה לפסוק בטהרה ,ולשמור כל דיני הטהרה והטבילה
כנדה רגילה ,וכמו שיתבאר להלן .5אלא שהבתולה לא תבדוק
בעומק ,אלא כמה שיכולה ,ובזהירות שלא תבתק בתוליה.6
ג .אם טבלה כמה ימים לפני חופתה ,צריכה לכתחילה לבדוק בכל
יום שלאחר טבילתה ועד חופתה .ואם נשאה ועוד לא נבעלה ,ראוי
שתבדוק עצמה גם כן בכל יום .7ואם שכחה ולא בדקה ,אפי' עבר
יותר משבוע מיום טבילתה סומכת על טבילתה ועל בדיקות שעשתה
תוך ז' נקיים ,וטהורה.8
קל"ה אות כ"ה ,ועיין שעהכ"ו דרוש ז' מדרושי הלילה ,דכתב דגם באשה שייך
טומאת קרי ואפי' בתולה ,ונראה פשוט דה"ה לטמאה נדה .63 .ראה רמ"א או"ח
סי' פ"ח ומג"א שם ס"ק ב' ,וכן משמע מהגמי"י שהביא בב"י ,שמנהגן להתפלל.
 .1חיים שאל ח"ב סי' כ"ו .ובא"ח פ' צו .ועיין בדרכי תשובה ס"ק ב' לגבי מי
שרוצה להנשא לזקן ואין לו גבורת אנשים שהרב חיים שנים סי' ו' התיר ללא
ספירת ז' נקיים ,והד"ת נסתפק בזה וכתב דיש להחמיר .ולי נראה דפשוט דצריכה
ז' נקיים ,משום דלא פלוג רבנן ,ודומה זה להא דקיימ"ל באבן העזר סי' י"ג דאף
אשת סריס צריכה להמתין ג"ח ,משום דלא פלוג ,וה"ה הכא .2 .רמ"א סי' קצ"ב.
.3לשון הרא"ש הובא בב"י .4 .שו"ע שם סעיף א'.5 .הדבר פשוט דכל החלוקים
שהוזכרו בשו"ע ובפוסקים לגבי הפסק טהרה ובדיקות הכלה ,לבין אשה רגילה,
שהם רק לכלה טהורה מטומאת הנדה ובחששא דחמוד הקילו .אבל בבוגרות
שהוחזקו לראות בבית הוריהן ובאות לינשא ,דינן כדין נדה גמורה לכל דיניה.
וכ"כ הב"ח בתשובה סי' קי"ח ותוה"ש ס"ק ג' .וד"ת סע"ק י"ב .6 .ב"ח סי'
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ד .התחילה לספור ז' נקיים ,ואפי' גמרה וטבלה ,ונדחה החופה
מחמת ריב וכדו' ,9כשישלימו צריכה למנות ז' ימים מחדש .ואם
בדקה בבוקר ונדחה אח"כ ,ובו ביום השלימו ,יכולה להמשיך
קצ"ב .7 .ראה שמלה ס"ק א' וס" ק ט' .8 .כן הוא פשט דברי הרמ"א וכן מבואר
בב"י דבדיעבד בבדיקה אחת תוך ז' סגי לה) .אכן כבר כתב הב"ח שעכשיו שהן
בחזקת נדות אין להקל בפחות מב' בדיקות( .ופשט מר"ן בב"י משמע דאפילו
אם נשתהתה יותר מז' ימים אחר טבילתה כן הוא הדין וע"כ כתב החיד"א
בשיו"ב אות ב' ,שמהר"ח עשאל בסם חיי סי' ד' העלה דאם טבלה ז' ימים קודם
החופה דלא מהני וכו' ,וכוונתו לחלוק על מ"ש מרן בב"י להדיא ,ומור"ם כאן.
וסיים השיו"ב "ולראשונים שומעין ,ובפרט אם בדקה עצמה בכל יום" .ואעפ"י
שהרב מר אביו בשו"ת חיים שאל סי' ז ,כתב מפורש בשם הרשב"ם ) הובא
במרדכי פ"ק דשבועות( .דאם טבלה ז' ימים לפני נשואיה לא מהניא לה טבילה
לא חשש החיד"א להא ,ונראה דטעמו דמ"מ דין מר"ן והרמ"א אמת הוא.
דמבואר בב"י דמר"ן לא חשש לבאר את דעת הרא"ש שכתב שכל שחופתה
מתקרבת חוששת יותר כיון דלבה הומה ומשתאה ,דבעינן בדיקה כל שבעה אף
בדיעבד ,ודחק לבאר דבריו שיתאימו כשאר הפוסקים דאינו אלא לכתחילה,
ובדיעבד בפעם אחת שבדקה תוך ז' סגי ,ודלא עדיפא מרואה ודאית .וא"כ דלא
עדיפה ,פשוט דגם בהא לא עדיפה מרואה ודאית דטבלה ,דטהורה אפי' אחר זמן
רב ,ודלא כרשב"ם .9 .הנה בשו"ע העתיק למרדכי ,ובמהריק"ו שורש קנ"ט
הביא למרדכי ולמד ממנו שכל שנדחו הקדושין" ,לא בדקה יפה ,ואפי' ספרה
ובדקה ,לא מהניא לה" ,ומתבאר מדברי מהריק"ו דלא ניחא ליה לחלק בין נדחה
מחמת ריב או מחמת ענין אחר .אמנם מפשט דברי המרדכי נראה דאיירי בריב,
ואעפ"י שהתחיל לומר דאם דחו הנשואין "מחמת אי זו סיבה" ,הנה בהמשך
דבריו כתב עד שיתפשרו וישלימו ,נראה דבסיבות הקשורות לריב הוא דקאמר,
אבל בסיבות דאונס אפשר דלא מפסקא מחמוד ראשון .והמ"ב סי' מ"ב מחלק
בין סתם אונס לריב ,וכתב דבסתם אונס אפי' לא בדקה ,כל שלא עברו ז' ימים
מהני ,ואפי' בריב אם בדקה ,מעיקרא דדינא סגי ,ודחה למהריק"ו .ומ"מ סיים
דבריב יש להחמיר כמהריק"ו .והט"ז ס"ק ו' חלק על המ"ב ,אבל התוה"ש ס"ק
ה' הסכים עם המ" ב להתיר ,ושכן דעת הש"ך ,ומיהו אעפ"י שבסעיף ג' כתבתי
דיש לסמוך על בדיקותיה תוך ז' נקיים אפי' אם עברו יותר מז' ימים מטבילתה,
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בספירתה הקודמת ,10וכן אם בזמן הדחיה קבעו תאריך חדש ,יכולה
לסמוך על ספירתה ובדיקתה הקודמת .11ואם נדחה בכמה ימים
מחמת אונס שלא תלוי בו ,אם יודעים אנו שהמשיכה לצפות לו ,אפי'
לא בדקה אחר הז' נקיים ,כל שלא עברו ז' ימים מבדיקתה האחרונה,
או מטבילתה ,סומכת עליהם ואינה חוזרת למנות.12
ה .הנושא אנוסתו ,13או המחזיר גרושתו .14ואפי' מעוברת ממנו,15
צריכה לספור ז' נקיים ,ואם בטוחים אנחנו שמשעת הגירושין ידעה
שיחזירנה וצפתה לו בכל יום ,יש מי שאומר שאינה צריכה לספור
מחדש ז' נקיים.16
ו .אסור לישא אשה ואח"כ להמתין ז' נקיים ואם יש הכרח ,מותר.17
ז .אם נשאה תוך ז' נקיים ,או שנטמאת תוך ז' נקיים ואי אפשר לדחות
את הנשואין ,ואפי' פירסה נדה או כתם המטמא לאחר החופה ,אסור
להם להתייחד ,אלא הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים,
וביום יהיה עמהם אדם שלישי שישגיח שלא יתיחדו ,עד שתספור
ותטבול .18ואם בא עליה קודם ,כגון מחזיר גרושתו או נושא אנוסתו,
שאני הכא דנדחה התאריך הראשון ,וגם המ" ב לא התיר אלא תוך ז' ימים .והבו
דלא לוסיף עלה .10 .מהריט"ץ סי' ס"ז  .ומהר"י פינטו ,שם .והב"ח סי' קי"ח,
והובאו בשיו"ב .11 .תוה"ש שם .12 .ראה הערה  .13 .9הרדב"ז בסי' תתס"ה,
הצריך באנוסתו מעוברת ז' נקיים .14 .שו"ע סעיף ה' ,והרדב"ז סי' אלף של"ד.
 .15ממ"ש הרדב"ז בסי' תתס"ה לגבי אנוסתו ,ופשוט דאין חלוק ביניהם .וכתב
בשיו"ב אות ו' דדעתו כרדב"ז ודלא כמהריק"ש שהתיר מחזיר גרושתו מעוברת,
ללא ז' נקיים .וע"ע יוסף אומץ סי' פ"ד .16 .הרדב"ז בתשובתו שם ,והנה
הרדב"ז שם כותב שאם החזירה קרוב לגרושין בגוונא דליכא חמוד ,דאינה
צריכה להמתין כלל ,אבל אם עברו שנים או שלשה חדשים ,איכא למיחש .ועוד
דלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין .ולא זכיתי להבין ,דאם לא נתנו חכמים
דבריהם לשיעורין ,למה התירה בגוונא דליכא חמוד ,כל שנישאה מחדש יצטרך
להמתין ז' נקיים ,וכמו בסריס שגרש לאשתו ,שצריכה להמתין ג"ח משום דלא
פלוג רבנן ,ומאי שנא הכא .17 .עיין שיו"ב אות ה' ,ובחיים שאל ח"א סי' ז' כתב
בזה באורך .ועיין חיים שאל ח"ב סי' ל"ח אות מ"ב ,וברב פעלים ח"ב סי' כ'.
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מותרין להתיחד .19וצריכים לשמור כל דיני ההרחקה עד שתספור
ותטבול ככל נדה רגילה.
ח .אם נשאה ונאנס ולא בעלה ,אפי' ימים מרובים ואפי' שהיתה
טהורה ,ונטמאת ,אסורים להתייחד עד שתטהר .ואם ברצונו לא
בעלה ואחר כמה ימים פירסה נדה ,יש אומרים שאסור להם
להתייחד ,ויש מתירים ,וכן הלכה ,והמחמיר תבא עליו ברכה.20
ט .גם באלמן ,או גרוש ואפי' שנשא גרושה או אלמנה ,כל זמן שלא
בעלה ,אסורים להתייחד ,עד שתספור ותטבול.21
י .אין חוששים לדם חמוד אלא בבאה להנשא ,אבל אשה שבעלה
חזר מן הדרך ואפי' היה בסכנת דרכים ואפי' לא קבלה מחזור
בינתיים ,לא חוששין לדם חמוד.22
יא .אם נושא אותה כשהיא נדה ,יכול לקדשנה בטבעת כמנהג ולענוד
לה את הטבעת באצבעה ככל חתן רגיל .23וכן יכול להשקות אותה
מהיין של כוס ברכת האירוסין אבל לא מכוס יין של ברכת הנישואין,
ויתן לקרובותיה שיתנו לה.
 .18שו"ע סעיף ד' ,וכתב הרמ"א דנהגו ליקח קטן או קטנה שיהיו עמהם ביום
משום יחוד ,וכתב הב"ח דהיינו בילדים היודעים טעם ביאה ואין מוסרין עצמם
לזה .19 .פשוט ,דכל הטעם בחתן הוא דתקיף יצריה וכיון שבא עליה פעם אחת
תו לא תקיף ,וכ"כ הרדב"ז סי' קס"ב וכ"כ הט"ז ,והובא בבאה"ט ס" ק ח'.
 .20עיין ב"י מ"ש בזה בשם תה"ד .והרדב"ז סי' קס"ד כתב דכל שלא עברו ימי
חופתה אם פרשה נדה אסורים להתייחד .21 .הרדב"ז סי' קס"ד כתב כן באלמון
שנשא אשה ,ופשוט דאין חלוק בין בתולה לבעולה לפי הטעם שכתב דחדשה
היא אצלו .22 .שיו"ב סי' קפ"ד אות ד' ,וכתב ודלא כמהר"י קובו .וע"ע דרכי
תשובה סי' קצ"ב ס" ק ז' .23 .כ"כ בעיקרי הד"ט סי' כ"א אות ד' .וכתב הטעם
מפני דאינה אשתו ,דאשתו היא נעשית לאחר שענד הטבעת באצבעה) .ועוד
נראה לי דהכא קילא זו מנדה בעלמא ,כיון דאסור להם להתייחד ויש להם שומר,
למ"ד הנגיעה אסורה מדרבנן ,אולי בהא לא גזרו( .אמנם הרבה מן האחרונים
אוסרים ,עיין בדרכי תשובה סי' קצ"ה ס"ק י"ג .והנלע"ד לעיקר כעיקרי הד"ט.
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יב .אף זקנה שפסקה לראות ,או ילדה שעוד לא ראתה מעולם,
מברכות על הטבילה שלפני החופה ,וכמו שיתבאר .24אבל אסור
לברך שהחיינו על טבילה זו ,ואפי' לבתולה שזו טבילה ראשונה
עבורה.25
יג .אעפ"י שאסור לאשה לטבול ביום השביעי לספירת ז' נקיים ,אלא
בלילות שמליל שמיני והלאה ,בכלה אפשר להתיר בדיעבד לטבול
ביום השביעי ,אם החופה תהיה בערב סמוך לשקיעת החמה שאי
אפשר שיצאו מחופתם לפני צאת הכוכבים .ובתנאי שלא יתיחדו
החתן והכלה כלל משעת טבילתה ועד אחרי החופה.26
יד .כלה שליל חופתה הוא סמוך לוסתה ,אסור לה לקיים חיי אישות
עם החתן בתוך העונה שחוששת לוסת ,ואפי' בעילת מצוה ,ודינה
ככל אשה רגילה שנתבאר לעיל פרק ב'.27
ולכן נ"ל מטעם זה להתיר גם להשקותה מיין של ברכת האירוסין .24 .חיים שאל
ח"ב סי' כ"א ,וכתב הטעם דכך היתה התקנה לבדוק ולטבול מספק .25 .עיין
פר"ח יו"ד סי' כ"ח ס"ק ח' .והחיד"א בשיו"ב סי' ר' כתב למחות ביד המברכות.
אמנם החת"ס חאו"ח סי' נ"ה כתב דהיכא דנהוג יש להניחן במנהגן מטעם
חינוך ,והיכא דלא נהוג לא נהוג ,אך המהרש"ם בדעת תורה או"ח סי' כ"ב דחאו,
וכתב שנעלם ממנו דברי הרמב"ם בשו"ת פאר הדור סי' מ"ט שכתב דאין לברך
זמן בכיוצא בזה .26 .עיין ברב פעלים ח"ד סי' י"ט שהתיר בכיו"ב ,וכתב שרבו
האחרונים שחלקו על הש"ך שאסר ,והתירו גם ביום ז' ,מפני שאין באים אל
החתן עד הלילה .ושכ"כ הר' אורח מישור ,והרב עבודת הגרשוני סי' כ'.
והפנמ"א ח"ב סי' ד' ,והחכמ"א כלל כ"א אות י"ד ,ושכן נוטה דעת הס"ט ,וכן
דעת הבית מאיר ,והעצי לבונה .ושהחיד"א בשיו"ב סי' קצ"ז הביא הש"ך
והפנמ"א ולא הכריע ,ושכתב משם הפנמ"א דהמקיל כמור"ם לא הפסיד .ואעפ"י
שתוה"ש נראה דסובר כש"ך יש להתיר בדיעבד וכו' עיי"ש .וע"ע להזבחי צדק
בשו"ת סי' כ' ,וכתב עוד שם בזבחי צדק דהכלה שהרמ"א התיר לטבול ביום ז'
ה"ה אם היא גרושה או אלמנה וכו' ,עיי"ש .27 .הנוב"י מהדו"ת סי' קי"ז וכתב
שם שזה אפי' לנוהגים להקל בתשמיש ביוצא לדרך בעונת וסתה .עיי"ש .והביאו
להלכה בבן איש חי פ' צו.

מ

תפארת

הלכות נדה

מנחם

טו .כלה שבתוך ז' נקיים נפלה ונשרו בתוליה ,והיא מגואלת בדם אם
נפלה בבהלה יש לחשוש שמא מחמת בהלתה נתערב דם נדה בדם
בתוליה ,וצריכה ז' נקיים מחדש ,ואם לא היה פחד בנפילתה ,דינה
כדין מי שיש לה מכה באותו מקום ,ותגמור ספירתה ותטבול ,ודם זה
לא סותר לז' נקיים שלה ,ועל כל פנים עדיף שתעשה שאלת חכם.28
טז .כלה שאין לה וסת בזמן קבוע ,בשלשת הפעמים הראשונים
שעומדת לקיים חיי אישות עם בעלה צריכה לבדוק עצמה באותו
מקום ,כדי לוודא שהיא טהורה ,וצריכה לבדוק עצמה גם אחרי קיום
חיי האישות בשלש הפעמים האלה .וכן הוא יבדוק עצמו אחרי קיום
חיי האישות בשלשת הפעמים האלה) ,ע"י שיקנח את האבר בבגד רך ונקי
ויבדוק אם הבגד נקי מדם( ואם בשלש פעמים אלו מצאה עצמה טהורה,
שוב אינם צריכים לבדוק עצמם לפני או אחרי קיום חיי אישות כלל.
ואין הבדל אם הכלה היא בתולה ,או בעולה ) ,כאלמנה וגרושה וכדו'(.
אבל אם יש לה וסת קבוע אינה צריכה בדיקה כשהיא טהורה כלל.29
יז .דם בתולים טהור הוא ,30אלא שאי אפשר לדם בתולים שיבא בלא
צחצוחי זיבה ,31או שמחמת בעילה ראשונה נאחזת רעדה וחלחלה,
ובזמן שהאשה מתחלחלת היא פורסת נדה .32וחוששים אנו שמא
ראתה דם נדה יחד עם דם בתולים .33ולכן חתן הבועל בתולה ,בעילת
 .28כ"כ בשו"ת חיים ביד למהר' חיים פאלאצ'י זיע"א סי' מ"ו ,עיין עליו.29 .
שו"ע סי' קפ"ו .ואעפ"י שהש"ך ועוד שנמשכו אחריו חולקים בזה ,העיקר
כשו"ע .30 .ואפי' בבוגרת ,דהעיקר הוא כפירוש רש"י בכתובות דף ט' .וכן פסק
בשו"ע אבהע"ז סי' ס"ח) .וראה שם בב"ש ס"ק ג' מ"ש כזה( .ואולי גם לרבינו
חננאל יהיה דין בתולה הרואה ,כדין יש לה מכה באותו מקום דהא לר"ח יש לה
טענת פ"פ .31 .כ"כ ברב פעלים ח"ב סי' י"ח בשם רב פלטוי גאון .ובתשובת
הגאונים שע"ת סי' קס"ה הובאה תשובה זו בשם רב נטרונאי גאון .32 .רב האי
גאון ,הובא שם ברב פעלים וכ"ה בתשובות הגאונים סי' קס"ח .33 .כ"כ מרן
בב"י סי' קצ"ג ,וכתב ברב פעלים שם דזה גם להרא"ש ,ומ"ש הרא"ש דחומרא
זו לא משום דנחוש לדם היוצא מן המקור ,הוא בקטנה שלא ראתה .ודלא כבנין
ציון סי' ס"ט עיי"ש .וכתב עוד דלכן בוגרת הרואה דם בתולים הוא ספק
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מצוה .וקיים אתה חיי אישות נורמאלים דהיינו שגמר ביאתו ,אפי' לא
ראתה דם כלל ,אסורה עליו כדין נדה ,כי יתכן שטיפה אחת יצאה,
ונתכסתה בשכבת זרע.34
יח .היות והכלה הבתולה אסורה רק מחשש שמא דם נדה מעורב בדם
בתוליה ,אעפ"י שדינה הוא כדין נדה גמורה ,הקילו בו בכמה דברים.
ולכן אעפ"י שאשה רגילה שנטמאת ומרגישה שיוצא ממנה דם
בשעת הביאה ,חייבת להודיע זאת לבעלה ,ואסור לו לפרוש ממנה
אלא באבר מת ,דהיינו שיפסיק להשען עליה ,וישען על ידיו .וימתין
שיקטן האבר ואח"כ יוציאנו ,ואם פרש באבר חי ,חייב כרת אף על
פרישתו .35בדם בתולים אינו כן אלא לכתחילה יכול לגמור ביאתו
ולהשען עליה ,ואעפ"י שדמה שותת .ומותר לו לפרוש באבר חי אם
בטוח שלא יוציא זרע לבטלה.36
יט .מיד כשיגמור יפרוש ממטתה וינהג בכל דיני ההרחקה שנכתבו
לעיל ,אלא שאעפ"י שבנדה רגילה אסור לבעל לישב על מיטתה,
ואפי' אינה בבית ,בדם בתולים מותר לו לישן באותה מיטה לאחר
שקמה היא מהמיטה ,ואפי' היא בחדר ,ואפי' בסדין שהדם עליו.37
דאורייתא ,וכן עיקר .ולא כיביע אומר ח"א סי' י"ד שרוצה להכריח שגם בבוגרת
אינה אלא גזירה דרבנן ,ויש לדחות כל ראיותיו שם) .וע"ע הערה  (36וכ"כ
בשו"ת הרשב"ש סי' תל"ז כדעת הרב פעלים לחלק בין קטנה לבוגרת.34 .
שו"ע סי' קצ"ג .35 .שו"ע סי' קפ"ה סעיף ד' .36 .כ"כ הרשב"א בת"ה ,והובא
בב"י .ושכ"כ הרא"ש שלא חששו להנאת יציאתו ,ודלא כהראב"ד עיי"ש בב"י.
ואין להוכיח מכאן שאיסור דם בתולים הוא גזירה דרבנן בלבד ,וכמ"ש להוכיח
מזה ביביע אומר ,דזה אינו ,דאפי' שבבוגרת ספק דאורייתא הוא ,שאני הכא
דהתורה התירה ספיקו לענין זה ,דאם לא תתירהו יפרוש לגמרי מספק ,ונמצא
בטל מפו"ר) ,וכמו שפירש בב"י את הגמ' נדה ס"ה .(:ובפרט להא דקיימ"ל
דספק דאורייתא לחומרא מדרבנן ,דיש לומר דהכא לענין זה לא החמירו מטעם
הנ"ל .ומ"ש בתנאי שלא יוציא זרע לבטלה ,עיין ב"י אבהע"ז סי' כ"ה .37 .שו"ע
סי' קצ"ג ,ודלא כבנין ציון סי' ס"ט שרוצה לאסור בזה ,ונ"ל דכיון דדין דם
בתולים הוא רק ספק דאורייתא וכל דין הרחקה ממטתה הוא מדרבנן בזה לא
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כ .אם לא הצליח לקיים חיי אישות רגילים ,דהיינו שלא נכנס כל
האבר בפנים אלא העטרה ואפי' מעט יותר ,ולא המשיך ביאתו בגלל
שלא הניחתו לנתק בתוליה ,אין דינו כדין האמור לעיל ,אלא יבדוק
בסדינים היטב ואם לא ימצא דם כלל ,מותר לו לבעול שנית עד
שיגמור ביאתו ,או עד שתראה דם.38
כא .אם לא גמר ביאתו ולא נתנתקו בתוליה ,ומצאה אח"כ כתם על
סדינה ,וכשהיתה תחתיו לא הרגישה ביציאת הדם ממנה ,ובדקה
אח"כ עצמה ומצאה נקיה ,דינה כדין כתם רגיל שנתבאר בפרק א',39
ובמקרה זה תוכל להפסיק מיד באותו יום בטהרה ולמנות ממחר ז'
נקיים ,וטוב שתרחץ עצמה באותו מקום במים חמים היטב לפני
שתפסוק בטהרה.40
החמירו ,אלא בנדה גמורה .ואין לחוש אפי' לחומרא כלל לבנין ציון הנ"ל ,דהא
יש מהראשונים דסברי שמותר לחתן לישן עמה במטה הוא בבגדו והיא בבגדה,
ומהם הרשב"ם הובא בראבי"ה )שו"ת סי' קפ"ג והראבי"ה עצמו חולק בזה
עליו( .ורש"י בפרדס סי' רע"ו ,כתב ג"כ כרשב"ם ,וראיתי כותבין כן גם משם
האו"ז ,ואפשר לומר דאעפ"י דסברי מרנן דהוא ספק דאורייתא וכנ"ל ,מותרת
בהא כדי שלא יפרוש לגמרי וכנ"ל .ויותר נראה דלא אמרו אלא בקטנה .38 .הנה
אעפ"י שמר"ן ז"ל לא חילק בזה ,ומור"ם הוא דמחלק בזה ,כל שלא ראתה
בודאי ,אינו אלא ספק ספיקא ,שמא ראתה ,ושמא דם טמא ראתה) .וקיימ"ל דלא
בעינן ספק ספיקא המתהפך ,ודלא כש"ך ,ואין לומר דכולא חדא ספיקא היא,
שמא ראתה וטמאה ,ושמא לא ראתה וטהורה .ראה מרחשת ח"א סי' ל"ו ,דכל
שיש חילוק בין הספיקות לגבי תוספת טומאה שפיר הוי ספק ספיקא כן הוא
בזכרוני ,ואמ"א .וכעין זה עשה מר"ן בכ"מ פ"ט מהא"ב ה"א ,ספק ספיקא ,לגבי
כתמים והבאתיו לעיל פ"א הערה  22עיי"ש .וע"ע בתוה"ש סי' קצ"ג ס"ק א'(.
ובר מן דין יש לומר דכל שלא ראתה בודאי אינו אלא ספק דרבנן ,שמא ראתה
וחפהו ,וכיון שלא גמר ביאתו ויודע שלא נקרעו בתוליה ,מהיכא תיתי לאסור,
וע"ע בדרכי תשובה ס" ק ח' -י' .מ"ש בזה .וכ"כ בבא"ח פ' צו .שמנהג בגדאד
להקל בזה .וע"ע ברב פעלים ח"א חאהע"ז סי' ב' .39 .דבזאת יש לומר דמדוחק
הצדדים הוא בא ,או ממאכולת ,ולא מדם בתוליה ,כי בתוליה קיימים .ולמרבה
איכא למיחש לדם חימוד ,והנה כתם דדם חמוד לא חמור יותר מכתם בעלמא,
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כב .חתן שגמר ביאתו שנאסרה עליו כאמור ,אסורה לפסוק בטהרה,
עד שיעברו ארבעה ימים מקיום חיי האישות ,וביום הרביעי תפסוק
בטהרה ,וביום החמישי תתחיל לספור ז' נקיים .41ואם רוצה לרחוץ
עצמה היטב באותו מקום במים חמים ,ולהפסיק בטהרה מיד ,יש לה
על מי שתסמוך .42ואחינו בני אשכנז מחמירין בזה.43
)ראה לעיל הערה  ,8ודו"ק( ואעפ"י שאשה בעלמא גם לאחר אותו יום טמאה
נדה .אלא שאינה אסורה על בעלה לגמרי ואפי' ראתה כן יותר מג"פ ,הני מילי
בבדיקת עד ,ולא כשנמצא על סדינה ,ועיין סד"ט סי' קפ"ג סק" ב שהאריך בדברי
האחרונים באשה שמוצאת כתם אחר תשמיש או אחר בדיקת עד אי הוי ספק
דאורייתא ,והביא את הפנמ"א סי' קכ"ו ,ושב יעקב סי' מ"ה ,דסבי"ל להקל בזה.
וגם הסד"ט כתב דאם יש לתלות תלינן ,וכתב עוד הס"ט בסי' ק"צ ס"ק צ"ג,
דנקטינן דכתמים דרבנן אפי' לאחר תשמיש והטלת מי רגלים .וכתב הדברי חיים
ח"ב סי' ע"ח שהסכימו האחרונים ומכללם הסד"ט שאף בשמשה לא חיישינן
דלמא ארגשה ,וסברה הרגשת שמש הוא ,אלא היכא דיש דם וליכא למתלי
במידי ,וכן דעתו .40 .דדין אשה זאת הוא כמי שלא שמשה ,ואפי' בין המחמירים
לגזור לא שמשה אטו שמשה רבו מהם המקילין בכתם .עיין לקמן פ"ה סעיף ז'
וכתבתי דטוב שתרחץ עצמה באותו מקום דבזה יש יותר מקילים ,ועיין הערות
 .41 .41-42שו"ע סי' קצ"ג .וכתב הט"ז ס"ק ד' בשם מהר"ל מפראג דאפי'
למנהגם כהרמ"א לקמן סי' קצ"ו ,בכלה הקילו לנהוג כמר"ן ,ונראה דגם הרמ"א
גופיה סבי"ל בכלה להקל ,מדלא הגיה כאן כלום ולקמן סי' קצ"ו לא הזכיר לגבי
כלה כלום ,ועיין בשו"ת מעט מים סי' ע"ט שהביא משם הפני אהרן סי' ד'
דהמנהג אפי' בנדה בעלמא ,כדעת מר"ן להמתין ד' ימים ,והסכים עמו ,וכתב
דאין להחמיר ,דחיישינן לזרע לבטלה שעונשו חמור ואיך יחמירו חומרות דרבנן
בעלמא ,במקום דאיכא למיחש לאיסורים דאורייתא .וכו' עיי"ש .וכ"ש כאן
בכלה דקילה מרואה בעלמא ,וכ"ש בחתן שיצרו תוקפו דאסור להחמיר .ולכן
אעפ"י שכתב ברב פעלים ח"ב סי' י"ז דמנהג בגדאד להמתין בדם בתולים ה'
ימים ואעפ"י שהיא חומרא יתירה דאין בה טעם מ"מ כיון שנהגו אין להתיר
להם וכו' .עיי"ש .הנה כאן בארץ ישראל יודה שבני בבל הנמצאים כאן שיהיו
מותרים בזה אף ללא התרה ,והוא עפ"י מ"ש ברב פעלים ח"ד סי' י"ח ,שכלה
חדשה אינה צריכה לנהוג כמנהג משפחתה אלא כמנהג רוב העיר ,וגם ללא
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כג .היולדת או מפלת לאחר ארבעים יום להריונה ,44אפי' לא ראתה
דם ,טמאה משום לידה .וימי טומאת לידה הם ,שבעה ימים ליולדת
זכר ,וארבעה עשר יום לנקבה .וימים אלו אם אינה רואה בהם יכולה
להפסיק בטהרה ולספור בהם ז' נקיים וטובלת אם ילדה זכר ,מליל
תשיעי ללידתה .45ולנקבה אעפ"י שראתה דם תוך ז' הימים
הראשונים אם פסקה בטהרה וספרה ז' נקיים יכולה לטבול מליל ט"ו
ללדתה ,וטהורה לבעלה .ואם טבלה תוך י"ד יום לנקבה ,לא עלתה
לה טבילה וחייבת לחזור ולטבול כהלכה מליל ט"ו.46
כד .לאחר הימים האלו דינה ככל אשה רגילה לעניין כתמים ושאר
הלכות נדה וטבילה .ובכל זאת ,אם ראתה כתמים תוך ארבעים יום
לזכר ושמונים לנקבה ,תעשה שאלת חכם.47
התרה .וע"ע לקמן פ"ה הערות מס'  .42 .19,20,27כן הוא דעת מר"ן אפי' בנדה
גמורה )שו"ע קצ"ו סעיף י"ג( .וע"ע לקמן פ"ה סעיף ט' .ובפרט כאן לכלה דיש
לספרדיות מקום להקל בזה ,ועיין שו"ת פעולת צדיק שכתב דמנהג מקומו
)תימן( דמורים לכלה לרחוץ עצמה יפה ולפסוק ולספור מיד ז' נקיים .וכן נהגו
בכמה מקומות בטורקיאה עיין מחזה אברהם די בוטון סי' ה' אות ד' .43 .הרמ"א
סי' קצ"ו ,סעיף י"ג .44 .ראה פ"ת ס"ק ג' שהביא דעות האחרונים ,אי סמכינן על
זמן טבילתה לקבעו תחילת מ' או לא .עיי"ש .45 .דהיינו שביום הלידה תפסוק
בטהרה ,ותמנה אח"כ ז' ימים נקיים .דהא כתב מר"ן דהיולדות היום דינן
כיולדות בזוב .ועיין סדרי טהרה סי' קצ"ד ס" ק ב' ,שהאריך בזה .46 .שו"ע סי'
קצ"ד ,סעיף י"א .47 .כן נראה לי פשוט מדלא אשתמיט אחד מהראשונים לחלק
בזה .ואדרבה כן הוא לשון הטור שלגבי ימי טהרה של מפלת כתב דאין נפקותא
לדעת החילוקים בין מפלת ,למפלת  .כיון שאין נוהגין עתה לבעול אפי' על דם
טוהר .ואם יש חילוקים לשאר הלכות ,איכא נפקותא טובא .ואף הב"י שתיק ליה
בהא .נראה דפשוט היה להם שדינה כדין נדה רגילה .ובפרט לדעת הרמב"ן
ואחוזת מרעהו דסברי מרנן דאסור דם טוהר הוא מחומרא דר' זירא ,דפשוט
שדינה שוה לנדה רגילה .ואחר העיון נראה דמ"ש הנוב"י תנינא סי' צ"ו,
בנטמאה תחתיו בדם טוהר להתיר לגמור ביאתו כדין בתולים .דזה אינו) ,ראה גם
בנחלת צבי להפ"ש שחלק עליו בזה( .ובמנהג כזה שבכל ישראל קיימו וקבלו
עליהם ועל זרעם אחריהם בחרם שהחרימו הגאונים ואף בצרפת ואשכנז העידו
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כה .אותן נשים הנוהגות להמנע מקיום חיי אישות תוך ארבעים יום
ללידת זכר ושמונים ללידת נקבה ,אסור להן להחזיק במנהגן וצריכות
לבטל מנהג רע זה ,ואפי' ללא התרה .והמתעקשת להחמיר בזה הרי
היא חוטאת בנפשה ובנפש בעלה ,ועתידה ליתן את הדין .ואפי' קהל
ועדה שלמה ,שנהגו במנהג זה חייבים לבטל מנהגם .ויש מחמירים
להצריך אותם לעשות התרה למנהגם ,לפני שלשה אנשים שלא נהגו
בזה ,וטוב לחוש לדבריהם לכתחילה.48
כו .המפלת וברור לה שהיא תוך ארבעים יום להריונה ,מחמת שלא
קיימה חיי אישות לפני כן ,טמאה רק משום נדה ,49ואם אינה בטוחה
אם הפילה תוך מ' יום או אח"כ ,הרי היא טמאה לידה מספק ,וצריכה
להמתין ארבעה עשר יום ,ככל הלכות יולדת נקבה .50ואפי' לא היתה
בחזקת מעוברת והרגישה שהפילה ואינה יודעת מה ,הרי זו טמאה
ארבעה עשר יום ,ככל הלכות יולדת נקבה .51
גדוליהם שנשתנה המנהג מזמן הרמב"ם ואינם בועלים כלל על דם טוהר ,וא"כ
הוא מנהג גמור בכל עם ישראל שא"א להתירו כלל .דקבעוהו הגוי כולו ,שראוי
להורות לברך על טבילת דם טוהר ,ועוד דלא ליתו לזלזולי ביה .ודלא כמ"ש
כמה אחרונים שלא תברך ,עיין פ"ת ס' קצ"ד ס"ק ב' וד"ת ס"ק ט"ו .וכ"כ
המהרש"ק בשו"ת האלף לך שלמה ,סי' רכ"ב דפשוט שכתם בימי טוהר דינו
כאשה בעלמא ושתברך על הטבילה .אכן ראיתי בשם מהר"ש סופר בשו"ת
התעוררות תשובה ח"ג סי' כ" ב שכתב שאין להחמיר בכתם דדם טוהר .וע"ע
בדרכי תשובה ס"ק י"ב ,מ"ש בשם שו"ת חסד לאברהם )תאומים( .עיי"ש .וע"ע
פ"ת סי' קצ"ו ס"ק ט"ז .ואעפ"י שהעיקר לדינא כמהרש"ק הנ"ל ,הנה בצירוף
סניפים אחרים אפשר לפעמים להקל בזה באיזה דינים .ועיין רב פעלים ח"א סי'
ל' ד"ה ברם .48 .הנה דעת הרמב"ם בזה ידועה ,והביא בב"י את הריב"ש סי' מ'.
שאם עשו זה משום נקיות ראוי להניחן במנהגן .אבל אם טועות בדין ראוי
להודיען שטעות הוא וכדרך שכתב הרמב"ם .עכ"ל .ואעפ"י שהב"ח סי' קצ"ד
אחז במנהג זה בקרנות המזבח ושהמשנהו עושה איסור גדול ועובר על לא תטוש
ובכלל פורץ גדר הוא ,וכו' עיי"ש ,הנה בא חתנו הט"ז ס" ק ג' וחקרו והשיגו.
והנוב"י סי' נ"ד ,כתב דטוב לבטל מנהג זה ושאין להעניש מי שמבטלו נגד
המנהג ,כל שלא נודע שעפ"י חכמים נהגו כן .ובשו"ת חכ"צ סי' ח' כתב לגבי
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כז .ילדה ולד חי ואח"כ הפילה שליא ,אינה חוששת לולד אחר אלא
תולה השליא בוולד שילדה .אבל הפילה תחילה ,ואח"כ הפילה
שליא ,חוששת לשליא משום נקבה בפני עצמה .ומונה מהפלת
השליא י"ד יום .ואם יצאה השליא ,תחילה בפני עצמה ,ואח"כ ילדה
אפי' ולד חי ,חוששת לשליא כדין ולד נקבה .52
כח .המפלת כמין צורת בהמה ,חיה ,או עוף ,דגים ,חגבים ,שקצים
ורמשים ,או שפיר ,או שליא או חתיכה ויש בה עצם ,53חוששת לולד
נקבה ,וטמאה ארבעה עשר יום כנ"ל .והמפלת אחד מהצורות הנ"ל
ויש בו דמות ברורה של זכר אם לא הפילה שליא בפני עצמה יחד עם
הצורה ,אינה טמאה אלא ז' ימי לידה כמו בלידת זכר רגיל.54
מפלת דהמחמיר במפלת אין רוח חכמים נוחה הימנו ,וחוששני לו מעונש מבטל
פו"ר מישראל .ובנו היעב"ץ מעיד )בח"ב סי' ט"ו( כי החכ"צ צוה לבטל מנהג זה
של מ' ופ' דהוא חומרא דאתי לידי קולא .וכן בשו"ת תשובה מאהבה ח"ג סי'
שס"ז מיקל בזה עפ"י דברי רבו הנוב"י הנ"ל ,והרב פעלים ח"ב סי' כ"ג הביא
לתשובה מאהבה וכתב עוד משם הפליתי כי ביטלו מנהג זה בפראג ,ומי"ץ,
והמבורג] ,וזה לשון הפליתי סי' קצ"ד ,כי אין לו שורש וענף ,והתרנו לנשים
לטבול מיד[ .והרב פעלים שם מצריך התרה בכגון דא .וכתב דדרש בציבור
שמצוה להתיר להם בזה .ואף הוא כתב שבניהם של הנוהגים אינם צריכים אפי'
התרה) .וע" ע בבא"ח פ' צו אות כ"ו( .ובנהר מצרים דף פ"ט כתב שבירושלים
אין מנהג קבוע בזה והעיד שחסידים ואנשי מעשה מורין לנשותיהם לטבול תוך
מ' ופ' ,וכתב שם דהמורה להחמיר ,יקבל ארבעים בכתפיה ושמונים בכרסיה,
וכתב הרב פרי האדמה ח"א דבעיקו"ת ירושת"ו המנהג להחמיר ,ואין להקל .אך
מצוה בחזרת שבפרי האדמה ח"ד שחזר בו וכתב דהמנהג רפוי ויש מקילים ,אכן
מהרי"מ חזן בהגהות לאיי הים סי' קע"ג מעיד כי המנהג בירושלים משנים
קדמוניות הוא בפשיטות כדעת הרמב"ם .ושכמעט אסור לנהוג חומרא זו דאתי
לידי קולא .ומהר"א חזן בשו"ת תעלומות לב ח"ד סי' ל"א כתב דמצוה להורות
להיתר ,וראה מה שכתבתי בפתיחה לספר זה .49 .שו"ע ,וכתבתי עפ"י בא"ח פ'
צו סעיף כ' ,ועיין בפרק זה הערה  .50-52 .44שו"ע סי' קצ"ד .53 .עיין פ"ת ס"ק
ו' מש"כ בזה .54 .שו"ע סי' קצ"ד סעיף ז' ,וראה ד"ת שם ס" ק ל"ג ,מ"ש בשם
הש"ך ובשם הסד"ט שחלק על הש"ך בזה.
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כט .הוציא העובר את ידו או כל אבר אחר 55והחזירה ,אמו טמאה
לידה .היתה מקשה לילד ושמע קול ולד הרי היא טמאה לידה ,שלא
יתכן שלא הוציא העובר ראשו מהפרוזדור.56
ל .היולדת תאומים ,אחד לפני שקיעת החמה ,ואחד לאחריה ,משיצא
הראשון טמאה לידה ,ומונין ימי טומאה משיצא השני .ואם הראשון
זכר והשני נקבה ,או אפי' ספק נקבה ,מונים משיצא השני ,ימי
טומאה לנקבה.57
לא .היולדת בניתוח קיסרי ,אם לא יצא דם אלא דרך דופן הרחם ,אמו
טהורה לגמרי ,ואפי' מטומאת נדה.58
לב .אשה שאחזוה צירי לידה ,ופסקו .כל שלא ראתה דם ,אינה טמאה
כלל.59
פרק ה'
דיני טהרה וטבילה
א .ביום שתפסיק מלראות בו דם .1תפסיק בטהרה ,ולמחרת תתחיל
לספור ז' ימים נקיים וכפי שיבואר להלן .ואח"כ תטבול במקוה
טהרה ותטהר לבעלה .וזה משפט הפסק הטהרה.
ב .תרחץ עצמה מבעוד יום 2יפה באותו מקום ,ותקח צמר גפן ,או
בגד צמר ,או בגד פשתן או כל בגד אחר רך ,לבן ונקי .ותכניסנו
באותו מקום בעומק לחורים ולסדקים עד מקום שהאבר נכנס .3ומיד
תוציאנו ותבדוק אותו ,ואם הוא נקי ,תכניס אותו או אחר פעם
נוספת .4ולכתחילה תניחנו שם כל בין השמשות .ואם הוציאתו פעם
 .55עיין ד"ת ס"ק מ"ג משם הלבנון נטע ,שנסתפק אם הוציא מקצת אבר מה
דינו .56 .ועיין נוב"י קמא סי' ק"כ 57-58 .שו"ע שם .59 .עיין פתחי תשובה
סעיף קטן ח' ,ודרכי תשובה סעיף קטן ,ב' .1 .עיין לקמן סעיף ו' .2 .ואם הקהל
מתפלל ערבית לפני השקיעה ,תבדוק לכתחילה לפני ערבית )עיין ברמ"א סי'
קצ"ו ובאחרונים( ,ואם הקהל מקדימים הרבה את תפילת ערבית ראה להב"ח
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ראשונה ולא היה נקי תחזור ותעשה כן כמה פעמים ,עד שתצא לה
בדיקה אחת נקיה לפני שקיעת החמה ,ואז תעשה כנ"ל .ואם לא יצאה
לה בדיקה נקיה אלא לאחר שקיעת החמה לא יכולה לסמוך עליו,
ותחזור לפסוק למחרת מחדש.5
ג .אם בדיעבד לא בדקה כנ"ל ,אלא שבדקה עצמה לשם בדיקה,
ואפי' בבוקר ומצאה עצמה נקיה 6אעפ"י שהוציאתו מיד עלתה לה
הפסק טהרה ומונה למחרתו ז' נקיים .ואם ראתה יום אחד בלבד ובו
ביום הפסיקה לראות ורוצה לפסוק בו בטהרה ,צריכה להקפיד על
הפסק הטהרה שיהיה סמוך לשקיעה בדווקא.7
ד .לאחר הפסק הטהרה תלבש חלוק הבדוק לה מכתמים ותפרוס על
מיטתה סדינים הבדוקים מכתמים ,8ותתחיל לספור למחרת 9שבעה
שכתב דלכתחילה תבדוק פעמיים .פעם אחת לפני ערבית ופעם ב' לפני השקיעה.
ומיהו בדיעבד גם הוא מודה דאם בדקה רק אחת משני הבדיקות ,עלתה לה
הפסקה .ואם הוא בע"ש תבדוק לכתחילה לפני שהקהל יקבלו שבת ,ובדיעבד
אף לאחר מכן כל שהוא יום יש מהאחרונים שכתבו דאם היא לא קבלה שבת
בפירוש ,אף אם הדליקה נרות יכולה עוד לבדוק .ול"נ דאפי' קבלה שבת בפירוש
כל שהוא יום יכולה לבדוק .ועיין ד"ת ס" ק י"ז  -י"ח .3 .ראה חו"ד סי' קצ"א
סע"ק ח' בביאורים בסופו שכתב שצריך שהמוך יהיה מכסה כל בית התורף
מבחוץ כי אפשר לדם לצאת מהרחם דרך סדקים באותו מקום מבלי שיצטבע
המוך .ויש לחוש לו לכתחילה .4 .אותו לאו דוקא ,וכתבתי שתעשה הבדיקה ב'
פעמים ,כדי שאם תניח אחד שם עד אחר בין השמשות ,אפשר שלא הדיחה טוב
ותראה על הבדיקה ותפסיד יום ,ולכן ראוי לעשות ב' בדיקות .5 .עיין ב"י ,וכ"כ
האחרונים ופשוט .6 .ואפי' ראתה בו ביום לפני בדיקתה ,כן נראה לי פשוט,
ועיין ד"ת ס"ק י' בסופו .7 .שו"ע סי' קצ"ו ,סעיף ב' ,ועיין ד"ת סע"ק כ"ב.
ופירוש סמוך לשקיעה הוא ממנחה קטנה ,ב"י .ועיין ד"ת סע"ק כ"ג .8 .אם
החלוק והסדינים צריכים להיות לבנים עיין לעיל פ"א הערה  .9 .13ואין צריכה
למנות בפיה ודלא כשל"ה ,עיין פ"ת ס" ק ד'  ,ומיהו אם ידיעתה שהיא תוך ז'
נקיים הוא לעיכובא ,עיין פ"ת ס" ק ג' משם המעיל צדקה סי' ס"ג שכתב באשה
שבטלה בטעות ימי ספירתה ,והחזיקה עצמה טמאה ולאחר ב' ימים נתברר לה
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מט

ימים שיהיו כולם נקיים לגמרי מדם ,ומכתם המטמא .10ותבדוק
עצמה בימים ראשון שלישי ושביעי של שבעת ימי הנקיים .11ואם
תחמיר לבדוק בכל יום בבוקר ובערב ,תבא עליה ברכה .ואם בדקה
ראשון ושביעי ,יצאה בדיעבד ידי חובתה .12ואם בדקה בימים אחרים
בלבד ,או שבדקה רק פעם אחת תוך ז' הנקיים ,תעשה שאלת חכם.13
שהיא יכולה היתה להמשיך ולמנות ימים אלו לז' נקיים .והורה שכיון שהחזיקה
עצמה טמאה הסיחה דעתה ושוב אין עולין ימים אלו לז' נקיים .וראה בשו"ת
עונג יו"ט .סי' פ"ג .לגבי אשה שהפסיקה בטהרה ובדקה ביום ראשון כדין
ואח"כ נתיאשה מלבדוק כיון שבעלה יצא מן העיר לכמה חדשים ,ולאחר יומים
שב בעלה והורה שעולים לה ב' הימים האלו למנין ז' נקיים .וכתב דאם לא בדקה
אפי' ביום ראשון לשם נקיים אפי' דבדקה כדי לנקות עצמה ומצאה נקיה
שצריכה לספור ז' נקיים מחדש) .הנה ראייתו מרבי שטמא בלילה וטהר ביום
אינה ראיה דאולי לא ענה לה כלל בלילה ,וטיהר הכוונה הסכים לטהר ,ויש עוד
לפלפל בדבריו ואכמ"ל( .וע"ע באורך בדיעות האחרונים בזה בד"ת ס"ק כ"ז.
 .10ולענין כתם בשלשת ימים הראשונים ,לנו הספרדים אין חילוק בזה ודינו
כשאר כתמים שנתבאר דינם לעיל פ"א .אך אחינו בני אשכנז מחמירים בג' ימים
ראשונים בכל דיני כתמים ,פרט לגודל הכתם שאם הוא בפחות מגריס ,טהורה.
ויש שמטהרים גם בצבעונים שנמצא עליהם כתם .עיין פ"ת סי' קצ"ו אותיות
י"א -י"ב .וראה לעיל פרק א' הערה  .11 .31כן מנהג הספרדיות .וכן אמרו לי
שלשה מגדולי מורי ההוראה הספרדים שכן הם פוסקים מימים ימימה ,דכיון
שירדה חולשה בעולם חיישינן שמא יתקלקלו בבדיקות .וא"כ גם לבני אשכנז יש
להקל בזה .12 .שו"ע .ועיין ד"ת ס" ק ל"ט מ"ש בזה על הר' שם אריה ,וגם
במרחשת ח"א סי' ל"ה חלק על הרב שם אריה בזה והורה להתיר .13 .הנה מר"ן
בסתם ,דעתו להקל שמספיק בדיעבד בדיקה אחת ,אכן בסברת הי"א כתב
להחמיר דבעינן לפחות בדיקת ראשון ושביעי וכתב "ואין להקל" .והשיירי
טהרה הובא בד"ת ס" ק מ' כתב שגם כאן הלכה כסתם .ורב פעלים ח"ב סי' ט"ז
הבין בפשיטות שדעת השו" ע הוא כי"א ולא כמו הכלל הרגיל דהלכה כסתם,
כיון דכתב דאין להקל ,ולפ"ז חפש סמך בדיעבד עכ"פ ,למנהג חלק מנשות
בגדאד שהיו נוהגות לבדוק רק בדיקת ראשון או שביעי .וכתב שהגאון בית דוד
טעביל ,האריך בענין זה ושדעת הרמב"ם והראב"ד והרמב"ן והרשב"א והרא"ש
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ה .אם פסקה בטהרה ,אבל לא בדקה תוך שבעה הנקיים כלל ,ובדקה
ביום השמיני ומצאה טהורה ,אין לה אלא יום השמיני בלבד ותספור
עוד ששה נקיים .שיהיו סך הכל שבעה נקיים .14ואם לא פסקה
בטהרה ,וספרה שבעה נקיים ,בדיקתה הראשונה תוך הז' נקיים עולה
לה להפסק טהרה ,וממחרת בדיקה זו תספור ז' נקיים ,15כי בשום
אופן ,אין האשה יכולה למנות ז' נקיים ללא הפסק טהרה לפניהם.16
ו .בדיקות אלו לכתחילה דינם כבדיקת הפסק הטהרה וכנ"ל,
ובדיעבד אם בדקה עד מקום שידה מגעת עלתה לה בדיקה.17
כולם סוברים כרב דבחד מנייהו סגי ,ושכ"כ בספר חפץ ,והיראים .אך הסמ"ג
וסה"ת וסמ"ק ,והגהמי"י וריב"ן ורבינו שמחה מחמירים ,ובב"י כתב להחמיר
כיון דהוא איסור כרת ,והשיג על מר"ן בזה שכתב שהוא איסור כרת דזה אינו
והוא רק איסור מדרבנן .ודלא כס"ט ,ולכן הבית דוד הנ"ל מתיר בדיעבד .וכתב
עוד ברב פעלים שם שגם מהרח"פ בחיים ביד סי' מ"ח הביא משם חסד לאברהם
תאומים ,סי' ס" ב שכתב שזה חומרא שהחמיר מר"ן בב"י .ואמנם צריכין אנו
לקבל דבריו באימה ,אך ודאי דאינו ענין לספק כרת .ולכן הרב פעלים הסכים
לראות בזה סמך למנהגן ,וסיים דעכ"פ ודאי צריך המורה להזהיר תמיד שלא
יעשו כך לעבור על דברי מר"ן ז"ל שקבלנו הוראותיו .ובפ"ת ס"ק ז' הביא
בדיעבד אם לנה אצל בעלה בשם החת"ס סי' קע"ח ,להקל בזה .וע"ע בד"ת ס"ק
מ"ג שהאריך בזה .ולגבי אם בדקה בימים אחרים במקום א' וז' ,ראה פ"ת ס"ק
ו' .ודרכי תשובה ס"ק מ"ח -מ"ט ,מ"ש בזה .14 .שו"ע סי' קצ"ו .15 .ובתנאי
שבדקה לעומק עד מקום שהאבר נכנס ,ואז עולה לה בדיקת שחרית
להפסק טהרה וע"ע הערה מס'  .17חוץ מאשר אם ראתה ופסקה באותו
יום כנ"ל סעיף ג' .16 .שו"ע שם סעיף ה' .17 .עיין ב"י ,ושו"ע סעיף ו' וברמ"א
שם .ועיין נוב"י מהדו"ק סי' מ"ו ד"ה ומעתה ,שהוכיח דלהרמב"ם והרי"ף
והראב"ד ,יש להקל בבדיקת חורין וסדקים ועד מקום השמש ,וסיים שם "העולה
מזה מכל הראיות היה לסמוך להקל מאוד בבדיקה ,אלא שלחומר הנושא ולרוב
הפוסקים המחמירים והמה גדולי עולם הקדמונים לא מלאני לבי להקל לגמרי
אך שמצאנו הכרעה בב"י שהבדיקה של הפסק טהרה ובדיקה של יום ראשון
מהשבעה תהיינה כך ,ובשאר יש להקל" .עכ"ל .ומיהו פשט לשון הרמ"א משמע
דגם בדיקת ההפסק בדיעבד עד מקום שידה מגעת שרי ,וע"ע בדרכי תשובה ס"ק
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נא

ז .מי שקיימה חיי אישות ,ואח"כ ראתה דם ווסתה ,ופסקה .או אפי'
כתם המטמא ,אינה יכולה להפסיק מיד בטהרה ,אלא תמתין ארבעה
ימים מזמן קיום חיי האישות ,וביום הרביעי תפסיק בטהרה ומיום
החמישי תתחיל לספור ז' נקיים כנ"ל .זהו עיקר הדין .אך יש
מחמירים בכל ראיית דם וסת ואפי' אם לא קיימה חיי אישות קודם,18
להמתין חמישה או ששה ימים מתחילת ראייתה ואח"כ לפסוק
בטהרה ,ולמנות ז' נקיים .וכן פשט המנהג בין כל בני אשכנז ובחלק
מבני ספרד .19ולבני אשכנז היות ופשט המנהג אצל כולם הרי הוא
כדין גמור שאסור לשנותו ,אך לבני ספרד יש להורות שבמקום שאין
מנהג ידוע ,או בארץ ישראל ,שינהגו כעיקר הדין .20ואם כבר החלה
לנהוג בא"י אחרת ,ורוצה לנהוג כעיקר הדין ,תעשה התרה למנהגה,
ותחזור לעשות כעיקר הדין.21
נ"ט ,מ"ש בזה בשם הס"ט שהשיג על הב"ח ,עיי"ש ,ואעפ"י שדברי הסד"ט
נראין עיקר ,וגם מר"ן בב"י פקפק מטעם שיש קושי בבדיקה זו .כיון דבשו"ע
הסכים להצריך בדיקה עד מקום שהשמש דש בהפסק ובאחד מז' נקיים )נ"ל
דיום ראשון שכתב מרן לאו בדווקא הוא( נראה לי דקשה להקל בזה אא"כ
בשעת הדחק גדול מאד .ועיין ד"ת ס"ק נ"ד מ"ש משם הסד"ט שאותן

הבודקות באצבעותיהן ללא בגד ,הן נדות גמורות ובדיקתן אינו
בדיקה וכו' ,עיי"ש .18 .ואף אם אין בעלה בעיר ודלא כהב"ח ,ראה באה"ט
אות י"ד באמצע הדבור .אכן בשיו"ב כתב משם השבות יעקב ח"ב סי' ע"ז להקל
כדעת הב"ח .19 .מר"ן בב"י כתב וזה לשונו ,וכל דברים אלו )דהיינו לגזור לא
שמשה אטו שמשה ,או למנות ה' ימים במקום ד' לפני ז' נקיים( .חומרות יתירות
הן ואין להם סמך בגמרא לגבי הדין .ולפיכך לא נהגו העולם בכל מקומותינו
אלא להמתין ארבעה ימים ולהתחיל לספור מיום ה' ואילך ,ודווקא אם שמשה,
אבל אם לא שמשה אינה ממתנת כלל ,ואם שמשה יום או יומיים קודם ראייתה
משלמת עליהם ארבעה ימים מיום שמושה ובחמישי לשמושה מתחלת לספור.
עכ"ל .הנה מרן בגדלו מעיד בנו שכן המנהג פשוט בין הספרדים ,וכ"כ בשו"ת
פני אהרן סי' ד' דהמנהג כדעת מרן להמתין רק ד' ימים ושלא גזרינן לא שמשה
אטו שמשה ,והביאו בשו"ת מעט מים סי' ע"ס ,והסכים עמו .וכ"כ הגאון ר'
מסעוד אלפסי במשחא דרבוותא סימן ק"צ ,וגם מהר"י כולי בספרו מעם לועז פ'
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ח .כל החומרות שבסעיף הקודם אף למחמירות בו ,יש להקל שלא
להחמיר אלא בדם וסתה .אבל בכתם המטמא ,או אם ראתה לאחר
טבילתה ועוד לא קיימה חיי אישות ,תנהג כעיקר הדין ,וכנ"ל.22
בראשית פסק בפירוש כדעת מר"ן לחלק בין שמשה ללא שמשה ושאם שמשה
תמתין רק ד' ימים ותמנה מיום ה' ,וידוע דהמנהג ברוב עיירות טורקיאה הוא על
פי ה"מעם לועז" וכן הגיד לי מור זקני ח' מנחם מנשה זיע"א דאתריה הוא
בקושט"א ,וקושט"א קמישתעי דכל מנהגם היה עפ"י המעם לועז זה שנים רבות.
)וכמה שבחו החיד"א בשה"ג ח"ב ערך עזרת נשים וכתב עליו החכם השלם
החסיד ועניו מהר"י כולי המחבר ספר מעם לועז לזכות את הרבים והאריך
בגדלותו ושבחו וכתב שם בסופו והכרתי תוקף פעולת צדיק מהר"י כולי ז"ל
הפלא ופלא כי היה סופר מהיר ובקיא בש" ס ובפוסקים ומפרשים וכנראה בספר
מעם לועז אשר חבר לזכות את הרבים אשריו ואשרי חלקו .והנה החיד"א בשום
אחד מספריו לא ציין שהמנהג להיפך ,ואדרבא משבח להמעם לועז בכללותו.
וידע מ ר כי אתריה הוא איזמיר ושם ובכל טורקיאה נהגו כוותיה וכל העם עונים
אחריו מקודש (.וביביע אומר ח"ג סי' י"א מביא בשם ס' טהרת המים מערכת נ'
אות י"ט .שמעיד שכן המנהג .אכן היו מקומות בין הספרדים שנטו קו בזה
להחמיר כמור"ם וכ"כ בשו"ת זבחי צדק סי' ט"ו .ובבא"ח פ' צו וברב פעלים
בכמה מקומות שמנהגם בבבל הוא כמור"ם בזה .וברב פעלים ח"ב סי' י"ז כתב
משם הזכל"א דמנהגם כמור"ם .וכ"כ בארץ חיים סתהון ,שכן המנהג בא"י ואין
דבריו מוכרחים .20 .עיין הערה הקודמת וידוע דמנהג ארץ ישראל נמשך בהרבה
הלכות אחרי רבני טורקיאה ומנהגיה ,שכן רוב הצבור הספרדי מעיקרו היה
משם ,ובפרט כי א"י הוא אתריה דמר"ן שקבלנו הוראותיו ,וראה להרב ישמח לב
גאגין אבן העזר סי' ד' שהאריך בזה וצוח כי כרוכיא על המשנים מדעת מר"ן
כאן בארץ הקודש בין להקל ובין להחמיר וחיליה מדברי מר"ן בעצמו
בתשובותיו בספרו אבקת רוכל .עיי"ש .וראה בפתיחה לספר זה מ"ש בכיו"ב.
 .21כ"כ ביביע אומר ח"ג סי' י"א אות ז' .22 .ראה באר היטב אות י"ד ,ובפ"ת
ס"ק ט"ז .וכתב ברב פעלים ח"ב סי' י"ז משם השל"ה שהתיר לנדה שלא שמשה
קודם ,לספור ד' וז' ,כדי שלא תטבול בליל שבת שאחר יו"ט ,ושהסכימו עמו
הסד"ט ,ותוה"ש ,וכתבו דאף דאין לשנות המנהג ,כל שלא שמשה אין להחמיר,
וכן הסכימו התשובה מאהבה והלחם ושמלה ,וכן התיר הר"פ שם בכתם .וכתב
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ט .אם טעתה במניין הז' נקיים והקדימה טבילתה ביום או יומיים ,אם
לא קיימה חיי אישות ,דינה כדין כל אשה תוך ז' נקיים שלא טבלה
שתגמור ספירתה ותטבול כדין .23אך אם קיימה חיי אישות ,תמתין
שלשה ימים שלמים ,וביום הרביעי תפסיק בטהרה ותמנה למחרתו
ימים נקיים כמנין הימים שהחסירה בספירתה הקודמת ותבדוק בהם,
ותטבול שוב כדין.24
י .מעיקר הדין אף הרואה לאחר קיום חיי אישות ,שאסורה להפסיק
בטהרה מיד כנ"ל ,אם כשתגמור לראות ,תרחץ עצמה יפה יפה
במים חמים באותו מקום 25עד שיפלוט כל הזרע ,תהיה מותרת מיד
לאחר רחיצה זו לפסוק בטהרה ולספור למחרתו ז' נקיים .אך
המנהג פשוט בין בני אשכנז שלא לסמוך על רחיצה זו כלל ואין
לשנות .26ובין בני ספרד פשט המנהג לאסור ,ובשעת הדחק או כשיש
חשש ללחץ הבעל שלא יכשל ,יכולה לנהוג כעיקר הדין.27
יא .קודם טבילתה תקצוץ צפורני ידיה ורגליה .28ותגלח שיער בית
השחי ובית הערוה .ואם שכחה לגלחם או להסיר צפורניה וטבלה,
בר"פ ח"ד סי' כ' שאין להתיר זה בנדה גמורה ,עיי"ש .23 .כן נראה לי ,ועיין
הערה מס'  ,9מ"ש בשם העונג יו"ט .24 .שו"ע סעיף י"ב .וראה טו"ז ס" ק ט'.
 .25לא כתבתי דין הקנוח כי שמא לא תקנח יפה ,ודיינו להקל בהדחה .ויכולה
לרחוץ אפי' כששמשה סמוך לאחר טבילתה או קרוב לווסתה ואין צריכה
לחשוש לאבוד הזרע דמה שנכנס כבר לא יצא בקנוח ,וכמ"ש הכו"פ .ראה ד"ת
ס"ק ק"ב -ק"ג ,גם השו"מ קמא ח"א סי' ז' ,הביא את הכו"פ להלכה והמג"א
או"ח סי' תר"ו מחמיר בזה .26 .רמ"א .סעיף י"ג .27 .מנהג מצרים בזה
כמהריק"ש שכתב בהגהותיו להחמיר להצריך שש עונות ולא מהני קנוח והדחה,
וע"ע לעיל פ"ד הערה מס'  ,42והעיקר הוא כדעת מר"ן ,וראה בפרק זה הערה
מס'  20בסופו .28 .כתב באחיעזר ח"ג סי' ל"ג ,בדין מאניקיור )לאק( לחציצת
טבילה ,אין למחות בנשים אלו ,כיון דלדעת המחבר צפורן עצמה אינה חוצצת
ודלא כראב"ד שסובר שצפורן חוצצת משום כל העומד לגזוז ,ונשים אלו אין
דעתן לגזוז ,ואדרבה מקפידות שישאר ,ויש הרבה נשים כאלו ,וכן מקפידות על
נקיון מטיט בין הצפורן לבשר ,ואינו דומה למה שכתב הרמ"א סי' קצ"ח סעיף
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אם היו צפורניה נקיות ולא היה לה לכלוך החוצץ תחת ציפורניה
עלתה לה טבילה 29ואחינו בני אשכנז מחמירים בצפורניים להצריכה
לטבול שנית ,ואם חל טבילתה בליל שבת ושכחה לקצוץ צפורניה
מבעוד יום אם היא מבנות ספרד ,יש להקל שתנקה אותם טוב
מהלכלוך שתחת הצפורן ותטבול .ואם היא מבנות אשכנז ,תעשה
שאלת חכם.30
יב .סמוך לטבילתה צריכה לרחוץ כל גופה .וגם את בית השחי ובית
הסתרים שלה ,תדיחם במים .כדי שמי המקוה יגעו בכל גופה ולא
יחצוץ שום דבר בין המים לבשרה ,ורחיצה זו תיעשה לכתחילה
במים חמים .ובדיעבד אף במים קרים יכולה .אבל שערותיה חייבים
רחיצה וחפיפה במים חמים או פושרים .כי מים קרים מסבכים את
השיער .ותזהר לא להשתמש במיני סבונים שמסבכין את השיער או
משירין אותו .ולא במיני שמפו המכילין שמן שערות וכיוצא .וכל
המוסיפה להשתמש בסבון גורעת .31ותסרוק שערותיה בנחת שלא
כ' ,דהתם שמקפידה לגוזזו ורק משום שכחה לא גזזה ,מצריכה הרמ"א טבילה
פעם שניה .אבל ראוי לדבר על לבן לבלי לשנות ממנהג הנשים הגוזזות .עיי"ש.
 .29ראה מ"ש בעיקרי הד"ט סי' כ"ב ס"ק י"א בשם הר' שדה הארץ .אמנם
החיד"א בשיורי ברכה סי' קצ"ח אות ב' הביא לה"ר אדמת קדש ח"ב שהחמיר
בזה ואת ה"ר שערי ישועה שער ה' סי' ה' שהעלה דכיון שרחצה אותם יפה יפה
ולא נשאר בהם שום זיעה ושום דיבוק ,שאינו חוצץ ושכן כתב הש"ך וכתב
החיד"א "והכי נקטינן" .ולגבי צפרנים כ"כ השו"ג בסי' זה והבאתיו בפתיחה
לספר זה עיי"ש .וכתב הב"ח דגם נשואה שאינה מקפדת לגלח ,חייבת לגלח,
והביאו הבאה"ט להלכה .ונראה לי דבמקום שרוב הנשים אין מגלחות גם הב"ח
מסכים שלא צריכה לגלח ,ומיהו בין הספרדים פשוט המנהג לגלח ואין לשנות.
ולא עוד אלא אף שהשיורי ברכה מתיר ,נראה דודאי הוא שאם בעלה מקפיד
שתהיה מגולחת שם .וצריכה לגלח לאחר טבילה משום קפידתו ,שבזה לא עלתה
לה טבילה דהוי מיעוטו המקפיד דאסור מדרבנן ,ופשוט .30 .עיין הערה .28
וכתבתי דתעשה שאלת חכם כיון דרבו הדיעות בין גדולי האחרונים בזה ועיין
בפ"ת סי' קצ"ח ס"ק י"א ,וראה באה"ט שם ס"ק כ"ב .31 .שיורי ברכה סי' קצ"ט
אות ב'.
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תהיינה שערותיה נדבקות זו בזו ,ושהשערות התלושות לא תהיינה
מסובכות בין שערותיה .ולכתחילה תתחיל לחפוף בעוד יום ותעסוק
בזה עד חשיכה ותטבול ,וכן תקפיד לחצוץ שיניה משיורי מאכלה,
ולרחצם היטב.32
יג .משעת חפיפתה ורחיצתה ,ועד לאחר טבילתה תזהר לכתחילה לא
להתעסק בדברים המכילים שומן ,שעוה ,או לכלוך אחר ,שמא ידבק
בגופה ויחצוץ ,וכן לא תאכל דברים הנכנסים בין השינים מטעם זה.
ובשעת טבילתה חייבת מהתורה לבדוק היטב בגופה ,אם אין עליה
דבר החוצץ ,ולכן טוב שתסרוק שוב שערותיה בנחת ותמשמש בהם
לבדוק אם אין בהם דבר החוצץ ,ותעיין גם בכל גופה .ואם לא בדקה
גופה ושערותיה מדברים החוצצים ,ושהתה מעט בין החפיפה
והרחיצה ,לטבילה .אפי' שמיד לאחר טבילתה בדקה עצמה ולא
מצאה דבר החוצץ ,לא עלתה לה טבילה .וכן תבדוק בין שיניה ובבית
הסתרים שלה ותדיחם במים חמים לפני טבילתה ובזה אם לא עשתה
כן ומצאה אותם לאחר טבילה נקיים מדברים החוצצים עלתה לה
בדיעבד ,טבילה.33
יד .לאחר שרחצה וחפפה ובדקה עצמה כראוי ומוכנה לטבילה תלבש
חלוקה ותצא לחדר החיצון ותברך "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם
אשר קדשנובמצוותיו וצוונו על הטבילה" .ותכנס למקוה ללא הפסק
אומר ודברים ותטבול .34ואם המים קרים יכולה בדיעבד לברך גם
בתוך המקוה ,ואם המים צלולים תעכרם ברגליה בשעת הברכה ,אבל
אם טובלת במים חמים אסור לה לברך בתוך המקוה .ואם משום אונס
אינה יכולה לצאת לבית החיצון ולברך ,אם המים אין בהם ריח רע
של זיעה ,תטבול בהם ,בברכה .35ואם המים ריחם רע ,תטבול בהם
בלי ברכה ,ולא תמנע מלטבול בגלל זה.
 .32-33שו"ע סי' קצ"ט סעיפים א' -ו' .והיום שהתאורה מרובה ואין ענין של
מהומה לביתה .נראה פשוט דיכולה לכתחילה לחפוף בלילה ובמתינות .וכן עמא
דבר .ואין צורך לומר שבמוצאי שבת קודש תעשה כן לכתחילה .34 .שו"ע ,ונהגו
לטבול ב' או ג' טבילות ,ונראה לי שגם בשבת מותר להן לטבול יותר מטבילה
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טו .מותר לטבול אפי' לכתחילה במים חמים ,ואפי' בליל שבת ,ובכל
מקרה תשגיח שלא יהיו המים חמים ביותר עד שיקשה עליה לסובלם
ותמהר טבילתה כדי לצאת מהם .שבזה יש חשש שמא טבילתה לא
תהא כהלכה .ובדיעבד כל שידעה שטבלה כדין ,עלתה לה טבילה.36
טז .לא תטבול בקומה זקופה מפני שיש מקומות שמסתתרים בה ,ואל
תשחה הרבה עד שיתדבקו סתריה זה בזה ,אלא שוחה מעט כדרך
שנראית בשעה שהיא עורכת הבצק ,עד שיהיו סתרי בית הערוה
נראים .ויהיו תחת דדיה רפויים כדרך שנראה בשעה שמניקה את
בנה ,ויהיה תחת בית השחי נראה כדרך שסורגת בעמידה ,ואינה
צריכה להרחיק ירכותיה זו מזו יותר מדי ,וגם לא להרחיק זרועותיה
מהגוף יותר מדי אלא כדרך שהם בעת הלוכה .ואם שינתה כגון
ששחתה ביותר או זקפה ביותר עלתה לה טבילה בדיעבד ,ואעפ"י
שכן העיקר להלכה ,היות ויש מי שאומר שלא עלתה לה טבילה ,אם
עוד לא לבשה בגדיה תחזור לטבול כהוגן.37
טז .לא צריכה לפתוח פיה כדי שיכנסו המים ,ולא תקפוץ אותם יותר
מדאי ,אלא תשיק שפתותיה זו לזו דבוק בינוני .ואם קפצה פיה חזק,
לא עלתה לה טבילה .וכן לא תעצום את עיניה ביותר ולא תפתח
אותם ביותר ,ואם עשתה אחת משני אלה לא עלתה לה טבילה ,אלא
תעצום אותם ברפיון.38
אחת דהואיל ואשתרי אשתרי .35 .עיין פת"ש סי' ר' ס" ק ג' .וד"ת ס"ק ו'.
והנלע"ד כתבתי .36 .עיין פ"ת סי' קצ"ז ס" ק ב' .וד"ת שם ס"ק ז' ,ובזכרוני
שהאבני נזר בתשובותיו האריך להתיר הטבילה בחמין בשבת אפי' לגברים ,ואין
הוא מצוי עמדי עתה .וכתב החיד"א זיע"א ,בשיו" ב להתיר אפי' במים חמים
בליל שבת ושכן המנהג בלוורנו משם מהר"י עייאש בשו"ת בית יהודה ח"ב סי'
ל"ב ,וציין למהר"י אירגאס בשו"ת דברי יוסף ,סי' ס"ד) .ושם הניח אמנם רבינו
הדבר בצ"ע ,אך מצא סימוכין וסנגוריא למנהגן של בנות ישראל ,וכן המנהג
היום פשוט להתיר בזה( .ועיין ברכ"י או"ח סי' שכ"ו .ומ"ש שלא יהיו חמים
ביותר וכו' ,הוא מעין מ"ש מר"ן בשו"ע סי' קצ"ח סעיף ל"ד .ובעיקר דין טבילה
בחמין אעפ"י שמר"ן ז"ל בשו"ע סי' ר"א סעיף ע"ה אסרו .הנה יקר סהדותא
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יז .לא תגע בה חברתה בשעה שטובלת ,ואם צריכה לעזרתה תדיח
חברתה את ידיה קודם במי המקוה ואח"כ תגע בה אבל לא בחוזק.39
יח .צריכה לעמוד על גבה אשה יהודיה גדולה מי"ב שנים ויום אחד,
שתשגיח שכשהיא טובלת שלא יצוף משער ראשה על פני המים,40
ואם אין לה מי שתעמוד על גבה ,או שטובלת בחושך ,תכרוך
שערותיה בחוטי צמר ,או תלבש על ראשה רשת של חוטים או
תקשור בגד רפוי על שערותיה שלא יצופו ,ותטבול.41
יט .בשעת הטבילה תעמוד על קרקע המקווה או על מדרגות האבן
שלו ,ותטבול .אבל אסור לעמוד על כלי בתוך המקוה ולטבול .ואם
יש בקרקע המקוה טיט ויש חשש שיתדבקו ברגליה ,תעשה שאלת
חכם .42וכן אם עברה וטבלה על כלי או קרש וכדו' ,תעשה שאלת
חכם .43ואם טבלה כדין ובעלייתה נמצא עליה דבר חוצץ ,תטבול
לכתחילה פעם שניה ,ואם כבר שבה לביתה תעשה שאלת חכם.44
כ .אשה שיש לה מכה ויש עליה תחבושת שאי אפשר להוציאה ,או
כל גוף זר הדבוק או מחובר לגופה ואפי' בתוך פיה או בבית הסתרים
שלה תעשה שאלת חכם מה דינה לגבי חציצה.45
איתא דמר"ן חזר בו והתיר ,וכן הסכימו רבני ירושלים ומהר"א מני ועוד ,ראה
באורך ברב פעלים ח"ד סי' ט"ו .וברדב"ז סי' אלף קס"ו .37.ראה שו"ע סי'
קצ"ח סעיף ל"ה .38-41 .שו"ע שם סעיפים כ"ז – כ"ח  42-43 .הנה דבריםאלו
תלויים אם עומדת על דבר המקבל טומאה .וכן בטיט שהדין הוא שתניח חבילי
זמורות .ולאו כו"ע דינא גמירי מה מקבל טומאה ומה לא וא"א לפרט כל זה.
ועוד דיש חשש דילמדו דבר מתוך דבר בטעות ולכן יעשו שאלת חכם .44 .דאם
טבלה בתוך עונה מחפיפתה אין צריכה טבילה אחרת ולהרמב"ם בכל גוונא צריך
וא"א לתת בזה תורת כל אחד בידו ,ופשוט .וראה פת"ש סי' קה"ט ס"ק ו'.
 .45דיני חציצה רבו מלמנות בסברותיהם ובחלוקיהם ואין לתת בזה תורת כל
אחד בידו .ולכן כתבתי דתעשה שאלת חכם ,ועכ"פ אציג בזה מעט ממה שבידי,
לנצרך ביותר והוא בר הכי ,וזה יצא ראשונה.
הנוב"י סי' ס"ד כתב לגבי בלוע דלא צריך להיות ראוי לביאת מים .ובית הסתרים
לתוס' מדאורייתא צריך להיות ראוי לביאת מים ,ולריטב"א מדרבנן .ובלוע נקרא
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כא .אשה הצריכה לטבול בליל שבת או חג ,חייבת לחפוף שער
ראשה מבעוד יום ,כי אסור להסתרק בשבת ,ולכתחילה תרחץ כל
מאחרי מקום שהשמש דש ולכן בשו"ע הקיל בבית הסתרים לענין חציצה יותר
משאר הגוף והריטב"א הובא במשל"מ פ"א דמקואות .וכיוצ"ב כתב מהר"י בן
ואליד בשו"ת ויאמר יצחק סי' ס"א .לגבי אשה שיש לה נפח ולפלוף עם דם
בתוך החוטם למעלה ליד העצם וטבלה דטהורה לבעלה ושכ"כ הרמ"ע מפאנו
סי' ק"י .דלפלוף יבש שבתוך החוטם אינו חוצץ דמה שהוא חלל הגוף אין צריך
להיות ראוי לביאת מים ,אא"כ במקום שדרכו להיות מתגלה לפעמים .כגון תוך
העין ובית הקמטים ,והסתרים ,אבל בחלל הפנימי אינו מעכב והמחמיר לא
הקפיד אלא בצואת החוטם שיוצאת קצת לחוץ לאפוקי הדבוקה בגובה החוטם,
או בחללו בפנים שאינה יוצאה עדיין .וכתב שם דנכון להזהיר על שפת החוטם
בפנים שלא יהיו בו לפלוף יבש .עיי"ש.
ולגבי רטיה על גופה ,והוא מעוטא שאינה מקפדת וקשה להוציאה לצורך טבילת
מצוה בשו"ת תשובה מאהבה ח"ג בהל' נדה סי' קצ"ח כתב דהמשנה דרטיה
שעל המכה חוצצת אינה זזה ממקומה ולא חילק ולא בילק שמענו ,ולא התיר
ברטיה שהיתה צריכה להיות מונחת ד' חדשים .והביאו להלכה הקיצור שו"ע סי'
קס"א ס"ד ,אכן הדברי חיים מצאנז ח"ב סי' פ"ה העלה להתיר ברטיה וכתב דאם
אפשר בקלות להסיר הרטיה בלא חשש כאב שתסירנה .אך אם חוששת לכאב
גדול ח"ו ,סגי שתדיח במקום הרטיה במים חמים ותטבול ולא הוי חציצה.
)וסכנה שכתב שם לאו דוקא כן מוכח מדבריו( .ובשו"ת זרע אמת ח"ב סי' פ"ו
כתב שכל שמקפדת להסירו משום צערא דידה אינו חוצץ דחשיב אינו מקפיד
ודמי לנשים שצובעות ידיהן .וברב פעלים ח"ב סי' כ"ב הביא לדברי חיים הנ"ל,
והרעק"א והמהרש"ק בקנאת סופרים ,שמקילים ,והתשובה מאהבה הנ"ל והחתן
סופר שהחמירו .והקיל בנדונו משום דהרטיה היא קבועה ,ואינו לזמן מסוים
ונראה שחושש לתשובה מאהבה עכ" פ לכתחילה .וראה ישכיל עבדי ח"ד סי'
ט"ז ,שהסכים להקל ושכ"כ מהר"ש ענגיל סי' י"ג ,והמהרש"ם סי' מ"ו .ובעצם
דברי הזרע אמת הנ"ל שתלא דהקפדה משום צער ,אינו חוצץ ,כיוצא בזה כתב
השו"מ תנינא ח"ג סי' ק"ח שהניח כלל דכל שעושה לרפואה ובודאי שאינה
מקפדת אע"ג דרובא דעלמא מקפידות ,מ"מ כיון שעושה לרפואה בלי ספק כו"ע
נמי אם היו צריכים לכך ח"ו ,היו עושים כן ואינו חוצץ ,והביא ראיה מתוספתא

תפארת

הלכות נדה

מנחם

נט

גופה ביום ששי או בערב החג ,ובדיעבד יכולה לרחוץ כל גופה
בלילה במים קרים או פושרים ביותר ,ואברים בודדים מגופה כל
דחץ התחוב) ,אמנם אין ראייתו מהתוספתא מוכרחת דאדרבא איכא למימר
דלחכמים דהלכה כמותם נראה דאעפ"י שיש לה כאבים אם תוציאנו ,לא מקרי
מעוטו שאין מקפיד וראה סדרי טהרה סי' קצ"ח ס"ק כ"ו( אך הכתב סופר סי'
צ"א חילק בין חץ שעכ"פ למרות כאביו בהוצאתו ,מקפיד להוציאו ,שלא יכאב
עליו תמיד בגופו ,אך להלכה הסכים עם השו"מ וכתב ג"כ ,זה הכלל שכל
שלרפואה אינו מקפיד עליו ,ומ"מ למעשה חשש להתשובה מאהבה להחמיר.
ובשו"ת חלקת יואב סי' ל' כתב דרטיה דיותר מז' ימים צריכה להיות מונחת
עליה ,אין חוצצת דהוי כקשר של קיימא )ואין דבריו נראים לי( .והנה ברב פעלים
הנ"ל )ח" ב סי' כ"ב( כתב לגבי אשה שעפעפי עינה דבוקים בזפת משום רפואה
למשך חודש ימים ,ובכל חודש צריכה לעשות כן מחדש .והתיר בדיעבד כנ"ל,
וכתב שם שה"ר פרח מטה אהרן ח"ב סי' קמ"ו הובא בס"ט ,כתב לגבי אשה
שסבכו הרופאים שערותיה ע"י סמים כתושים משום רפואה ,ואסר אם אין זה
רפואה בדוקה דאז יש לומר דאינו חוצץ במיעוט שערותיה וכן הסכים הס"ט
להקל ,ושהחכ"א כלל ק"ה אות ה' דעתו להקל גם ברוב שערות אלא שלא רצה
להורות נגד הס"ט ,והחת" ס ח"ו סי' פ"ב כתב דבסמים שאינם חוצצים מבחינת
עצמם הוא דהתירו הפמ"א והס"ט הנ"ל ,אבל אם נדבקו בשעוה אין להתיר,
והובא בפ"ת סק"ה ,והסכים הרי"ח טוב שם ,דגם החת"ס מודה במיעוט ואינו
מקפיד ,ובנדון שיש לה צער גדול דהוי מיעוטו ואינו מקפיד .ושהרעק"א בדו"ח
דף ק"ג .כתב דכל מיעוט אף משום צערא מקרי אינה מקפדת .ומיעוט דרבנן,
וספקו להקל ,ושכ"כ המהרש"ק בקנאת סופרים דף נ"ד ,וכתב עוד שם ברב
פעלים ,דלפ"ז מה שכתב הש"ך ס"ק י"ד בשם בה"ג דלרפואה חוצץ ,איירי
בהיכא דלית לה צער בהסרתו ,ושהאמרי אש ח"א סי' ע"ה מקיל בזה והביא
להנ"ל ג"כ ,והסכים להקל .וראה לרי"ח טוב שם עוד שהביא ספק הסד"ט אם
שער כל מקום בעינן בו מיעוט ,והחמיר מספק ,עיי"ש.
וגבי אשה שיש לה טבעת ברחם ) באופן המותר לפי ההלכה( דאין חוצץ
לטבילתה .כ"כ בפחד יצחק )למפרונטי( ערך אשה רואה ,כיון שאינה מסירה
אותו לעיתים תכופות ,והובא גם בעיקרי הד"ט סי' כ"ב אות ז' ,וכ"כ ה"ר זכרון
יוסף סי' י' ,והמהרש"ם ח"א סי' מ"ו .כתב כמו כן לגבי אשה שיש לה טבעת
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שאינו רוב גופה יכולה לרחוץ אף במים חמים שהוחמו מערב שבת,46
ותטבול אפי' במקוה מים חמים כטבילתה בחול 47ותזהר לא לסחוט
את שערה עד שירדו כל המים מעליה ,ותתנגב בזהירות שלא תבוא
לידי איסור סחיטה.48
כב .אם חל ליל טבילתה במוצאי שבת והוא ליל יו"ט ,תחפוף ראשה
בערב שבת ,ותקשור שערותיה שלא יתבלבלו ,וכן אם חלו ב' ימים
טובים בחמישי ושישי וטבילתה צריכה להיות בליל שבת שלאחריהם
תחפוף ביום רביעי ותקשור שערותיה כנ"ל ,ובכל מקרה שאין
חפיפתה סמוכה לטבילתה תמשמש בשעת טבילתה בשערות ראשה.
ותדיח בית סתריה אפי' במים שהוחמו ביו"ט ,ותחצוץ שיניה,
ותבדוק כל גופה מדבר החוצץ ותטבול .49ואין להתיר להקדים
חפיפת ראשה אלא כשחלו יום טוב ושבת סמוכים ,או במקום אונס
גדול לאחר התיעצות עם חכם.50
לששה חדשים רצופין ,שאינה חוצצת .וכתב ברב פעלים ח"ג סי' ט"ז .לגבי אשה
שיש לה נקב בדדה והרופא הניח חוטי פשתן והנקב עמוק ואין נראה מהפתילים
החוצה שום דבר ,והתיר .והביא מ"ש מרן לגבי חץ התחוב .ושכתב הלבוש
דבעינן שהקוץ ירד מעט מהעור כדי שכל הבשר החיצוני יבא במים ,ושהתשובה
מאהבה אסר בכיוצא בזה ודחה הרי"ח טוב לתשובה מאהבה ,דמה שכתב דחץ
אין סופו לצאת דאינו נכון .ולגבי שן תותבת כתב הר' לחם ושמלה ס"ק ס' משם
הגדולי טהרה סי' כ"ב ,שאם מונחת קבוע ,אינו חוצץ ,ואם צריכה להסירו אחר
זמן ואין לה כאב בהסרתו שתוציאנו ,ואם לאו מותרת .וברב פעלים ח"ד סי' י"ג
הביא משם הזרע אמת סי' פ"ה שמתיר לטבול בה וא"צ להסירה ,וכ"כ העיקרי
הד"ט סי' כ"ב סעיף ז' ,ושהחכ"א כלל ק"ה אות י"ח כתב וזה לשונו ,נשים שיש
להם שינים תותבות אין חוצצין .והשו"מ קמ"א ח"ג סי' כ"ז ,אסר .והאמרי אש
סי' ע"ה מתיר כשאין דרכה להוציאו וליפותו ולנקותו ,והביא ללחם ושמלה
הנ"ל ,והסכים שאם יכולה להוציאו בלי אומן תוציאנו אם דרכה לפרקים
להוציאו ,ואם לאו תטבול בו ואינו חוצץ ,ושאין לחוש לשו"מ .ועוד שהשו"מ
גופיה בתנינא ח"ג סי' ק"ח חזר בו ,והתיר בעין תותבת אעפ"י שלפעמים
מסירתו .46 .ראה רב פעלים ח"ד סי' ט"ו ד"ה על כן .47 .ראה הערה מס' .36
 .48עיין שיו"ב סי' קצ"ט אות ג' .49 .שו"ע סי' קצ"ח .50 .עיין ב"י ,סי' קצ"ח.
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כג .לכתחילה צריכה לטבול בליל שמיני ואפי' חל בשבת .ואין
לדחות טבילתה ללא צורך .51ואפי' אם בעלה אינו בעיר לא תדחה
טבילתה אלא אם כן חל בליל שבת שלא תטבול בו כיון שאין בעלה
עמה .52ואם לא יכולה לטבול בליל שמיני ,תטבול בשאר לילות
שלאחר מכן ,אבל לא בימים .וזמן טבילה הוא מצאת הכוכבים,
ובשעת הדחק יכולה לטבול מזמן שקיעת החמה .53ואם היא אנוסה
לטבול ביום מחמת פחד גנבים וכדומה ,תטבול בשמיני ביום .אם לא
חל בשבת או ביו"ט .54אבל לא ביום שביעי .ואם יש לה אונס שלא
יכולה לטבול גם בימים אחרים פרט לשביעי אפשר שתטבול בשביעי
לאחר שתתייעץ עם רב .55ובמקרה כזה או אפי' בסתם אשה שעברה
על הדין וטבלה ביום שביעי שבדיעבד עלתה לה טבילה .צריכות
להסתיר טבילתן מהבעל עד ליל שמיני ,ואיסור חמור הוא לקיים חיי
אישות בשביעי ,אעפ"י שטבלה כנ"ל.56
כד .אעפ"י טבלה האשה ונטהרה לבעלה ,אסורים הם עדיין בקיום
חיי אישות עד שתאמר לו בפירוש טבלתי ,ואח"כ יהיו מותרים..57
וזוג ששמר כל הסדר כדין יזכה שיקויים בו הפסוק "אשתך כגפן
פוריה בירכתי ביתך ,בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך ,הנה כי כן
יבורך גבר ירא ה'".58
 .51ראה ב"י סי' קצ"ז שכתב בשם הזוהר שהאשה שדוחה טבילתה כשבעלה
בעיר ,גורמת כמה רעות בעולם ,אם בעלה מקפיד על כך .52 .אעפ"י שמר"ן
בב"י כתב שאין לך אשה שטובלת כשאין בעלה בעיר .וכ"כ בשו"ע שתטבול אם
בעלה בעיר כתב בשבט מוסר פכ"ד להזהיר הנשים להיות טהורות גם כשאין
הבעל בעיר .53 .כתב ברב פעלים ח"ד סי' כ"א .דהיות והמנהג בירושת"ו .נמצא
כתוב משנת תקי"א דנהגו הנשים לטבול בקריאת המגר"ב ,ויש להן על מה
שיסמוכו ,והיכא דאיכא אונס גדול נראה להתיר שתטבול בזמן קריאת המגר"ב,
גם במקום דלא נהגו כן .54 .שו"ע ,ומ"ש לא בשבת ויו"ט גם זה בשו"ע דתרי
קולי ,להרחיק חפיפה ,וטבילה ביום ,לא מקילינן .55 .עיין ד"ת סי' קצ"ז ס"ק
כ"ח מ"ש בשם הב"ח .56 .עיין ב"י ,סי' קצ"ז .57 .שו"ע סי' קפ"ה סעיף א' .וכן
עיקר ודלא כהמקילים בזה ,כי נשתנו הדורות ופרוץ רבה על העומד ,ולא פלוג
רבנן בין אשת ת"ח לאשה אחרת .58 .תהילים קכ"ח.
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הלכות שמיטת כספים
א .מצוה מדרבנן 1לשמט המלוה אף בזמן הזה בכל מקום בסוף
2
שביעית וכשתשקע החמה בלילי ר"ה של מוצאי שביעית אבד החוב
ואף נשים חייבות בה. 3
 .1רמב"ן ,רע"ב ר"ן ,רש"י) .כ"כ בשו"ת נחפה בכסף סי' ד' .ודלא כתומים
שהבין דהרמב"ן סבי"ל דמדאוריתא הוא וכנראה מס' הזכות ,והעתיקו לתומים.
בבא"ח( .וכן הוא פשט הרי"ף ,וכן הבינו בדעתו הר"ן והרמב"ן .ודלא כהראב"ד
שהסתפק בדעת הרי"ף .אם אינו אלא מדת חסידות .וכן דעת ר"ת ורשב"א
ורא"ש וטושו"ע חו"מ סי' ס"ז .וכתב מר"ן באבקת רוכל סי' קנ"ד .דמקום דלא
נהגו כן אין לחוש למנהגם כלל ומשמיטים על כרחם .עי"ש וע"ע בשו"ת ימי
יוסף בתרא סי' ו' .וי"א ששמיטת כספים אינה נוהגת האידנא כלל .הובאו בר"ן.
וכן דעת הרז"ה ,והראב"ד ,והרמב"ן כתב שהראב"ד חזר בו והסכים שנוהגת.
וכן נראה מדלא הגיה על הרמב"ם בזה .וכן דעת בעל העיטור .הובא ברשב"ש.
שאין שמיטת כספים נוהגת האידנא .ומיהו בעטור לפנינו מוכח דאיתא לשמיטת
כספים אף האידנא מדאורייתא .והרמ"א נראה דעתו דנהגינן מדרבנן ושאין
לדקדק במקילין מחמת דיש להם ע"מ שיסמכו .ומ"מ אנן בדידן קבלנו הוראות
מר"ן וכן המנהג .ובספיקו נקטינן להקל ככל ספק דרבנן .וכתב הב"י דלקולא
דשמיטה אזלינן דאינה משמטת ואפי' דהוי חומרא לנתבע .כן הוא דעת הרא"ש.
ובדעת הרי"ף כתב דאזלינן לקולא דנתבע .ודעת השו"ע ורוב הפוסקים
כהרא"ש ,דפסקו דהלואה לי' שנים אינו משמט .2 .גמ' ערכין כ"ח .רמב"ם
ושו"ע .3 .כ"כ החינוך מצוה תע"ז וכן הוא בדין דהא איתנהו בל"ת דלא יגוש.
וכן נראה מסתמות דברי הפוסקים דלא חילקו בזה .וכן בגיטין י"ח .ובכתובות
נ"ה .גבי פגמה כתובתה וזקפה ,שביעית משמטתו ופסקו כן הפוסקים .ופשוט
דה"ה אם לוותה היא דשביעית מפקיעתה וכן מבואר בירושלמי הובא ברא"ש
ובטושו"ע דכותבין לאשה לוה פרוזבול על קרקע בעלה .וכן דעת הרי"ח טוב.
בבא"ח פ' כי תבא .ואף אם הלוה מעצמו בא לפרוע הלוואתו אע"ג דאינה
במצות שמוט אסורה לקבל דהא מיד בליל ר"ה פקעה הלואתה בע"כ .ומעות
גזל הן בידה כל שלא יאמר אעפ"כ ,דהוי פירושו שלי הם ובמתנה נתונים לך.
וראיתי משם הר' ראשית ביכורים שנסתפק בזה ומ"מ לדעתי מלתא דפשיטא
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ב .המלוה מעות או מיני אוכלין 4לחבירו בין בע"פ בין בשטר .ואפי'
כתב בו אחריות .שביעית משמטתו .5והוא הדין אם נתן לו שיק עבור
הלואתו שזמן פרעונו בשנה שביעית שמשמט. 6
ג .נתן לו שדה כמשכנתא לחובו .דהיינו שהמלוה אוכל הפירות
ומנכה לו מעט בחובו בכל שנה )סמ"ע( .אם אינו יכול לסלקו בדמים
לפני זמנו 7ואפי' אם יום אחד יכול לעכב המלוה 8אינו משמט .ואם
יכול לסלק הלווה למלוה בדמים בכל עת שירצה הרי שביעית
10
משמטתו . 9ואם אינה משכנתא ,אלא שסיים לו קרקע בהלוואתו
י"א דמשמט . 11וי"א דאינו משמט . 12וכן הלכה.
ד .טעה והלוה לו בשביעית בדיעה שכבר עברה שביעית אפי' טעו
שניהם ,שביעית משמטתו. 13
ה .הלוה לחבירו בשטר עסקא הרי שביעית משמטת אותם המעות
שנתנו בתורת הלואה אבל לא אותם שנתן בתורת שותפות 14וכל
שכן ששותפים המתעסקים ביחד ומעות השותפות ביד אחד מהם
דהוי כפקדון ואינו משמט. 15
ו .ערב שפרע למלוה וקודם שגבה מעותיו מלווה יצאה שביעית ,דינו
כדין הלואה בעלמא ,ושביעית משמטתו. 16
ז .הקפת החנות אינו משמט ,ואם זקפה במלוה 17משמט. 18
הוא דאסורא לקבל .4 .כ"ה במלאכת שלמה עדני ,הובא בחיים שאל חב' סי'
ל"ח .והביאו להלכה בבא"ח פ' כי תבא .5 .גמ' רמב"ם ,רשב"א ,הרא"ש
וטושו"ע ,ודלא כמהריק"ו ,וכבר תמה עליו מר"ן בבד"ה .6 .לאפוקי דאם זמנו
בשמינית דאין שביעית משמטתו וכדלקמן .ובצ'יק בנקאי אפשר דלא מיקרי
מחוסר גוביינא ואינו משמט וצ"ע .7 .גמ' ב"מ ס"ד :טושו"ע .8 .רשב"א שו"ע.
 .9גמ' שם טושו"ע .10 .לב"י בהרמב"ם אפי' באתרא דמסלקי ולבה"ת באתרא
דלא מסלקי .11 .ר"ן בשם הרמב"ן ,החינוך .12 .רמב"ם ,שו"ע .13 .כן נראה לי
מרמב"ם בדין השוחט את הפרה ובהא אף הראב"ד נראה דלא פליג .14 .מהר"מ
שו"ע .15 .רא"ש ר"ן שו"ע .16 .רי"ו בשם הגאונים ,הרשב"א שו"ע .17 .פירש
המרדכי דהיינו שסכם החשבון כדי לתבעו .וראייתו מהא דהשוחט את הפרה,

סד
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ח .נתן לו בהקפה פעם אחת על דעת שישלם לו לפני שיקח פעם
שניה נראה דהפכה הקפה זו למלוה ושביעית משמטתו , 19וצ"ע. 20
ט .הלוהו תוך ל' יום אחרונים של שביעית כל שלא קבעו בפירוש
זמן לפרעון ההלואה ,שביעית משמטתו .ואפי' דאמרינן בעלמא סתם
הלואה ל' יום ,21וכן הלכה .ויש חולקים 22ולכן אם תפש המלוה אין
מוציאין מידו.
והרא"ש והטור פירשו משעה שקבע לו זמן לפרעו הוי זקיפה .הובאו שניהם
ברמ"א .והרמב"ם כתב אהא דאונס ומפתה דזקיפה הוי העמדה בדין והביא
לשונו בשו"ע .ומב"י משמע דאכולהו קאי .ומיהו בכס"מ בהא דהשוחט את
הפרה פי' להרמב"ם כהמרדכי ,ונראה דהבין דזקיפה הוי משעת העמדה הוא
דווקא באונס ומפתה .וצ"ע .18 .משנה רמב"ם טושו"ע .19 .כס"מ בהא דשחט
את הפרה .20 .נראה דהדבר תלוי בספקא דמתי הוי זקיפת מלוה ועיין בסעיף
הקודם הערה  .21 .17ב"ח מהא דשחט את הפרה וכן דעת קצוה"ח .והתומים.
וכן נראה דעת רעק"א הובא בפ"ת סי' ע"ג סעיף א' .וכן נראה מסתמות דברי
הראשונים דלא חילקו בזה .22 .כן פסק בספר נועם ירושלמי ,ועיין שו"ת דבר
אברהם )ח"א סי' ל"ב( שכתב שמצא שכן כתב הר"ן בריש פרק שואל שסתם
הלואה כקבע לו זמן לאחר ל' יום הוא ,ונראה דמשם אין ראיה .דהא קיימ"ל
בחו"מ סי' ע"ח דהא דאמרינן חזקה דאין אדם פורע תוך זמנו היינו דווקא
הקובע לו זמן אבל בסתם הלואה אעפ"י שזמנה ל' יום נאמן לומר פרעתיך תוך
ל' יום .וביאר הרא"ש בתשובה כלל ע"ז .דבסתם הלואה זמנין דמתרמי ליה זוזי
ופרע בו ביום ,הלכך אי אמר פרעתיך בו ביום נאמן .וא"כ נימא דאף לגבי
שביעית אין ההלואה מוחלטת לל' יום .ומדהא ליתא לאשוינהו כהדדי .שביעית
נמי ליתא .ונראה דשפיר ניתן לקרא בו לא יגוש .דהא במנהגא תליא מלתא .ויש
מקומות דנהגו לתבוע תוך ל' יום .וכמבואר בשו"ע סי' ע"ג ובפ"ת שם .וא"כ
אף במקום דהמנהג להמתין ל' יום ,איכא למימר דאינו אלים לאפקועי שביעית.
ובזה סרה אף קושית המנ"ח על הב"ח שהקשה דהא דסתם מלוה ל' יום
אסמכוה אקרא וכו' .ואינה קושיה דאפ"ה היות ובמנהגא תליא לא אלימא כולי
האי כך נראה לי) .ואולי דאם תפס המלוה תוך ל' יום מהני להשאירם אצלו.
וא"כ הרי כתב הכס"מ בשם מהר"י קורקוס דבמאי דתפיסה מועילה קרינן לא
יגוש( .הן אמת דנראה לי לדחות את הב"ח וראיתו מהשוחט את הפרה ,דהתם

תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם סה

י .הלוהו על המשכון בשעת הלואתו וכן אם משכנו שלא בשעת
הלואתו עפ"י ב"ד ,אינו משמט. 23
יא .הא דהלוהו על המשכון דאינו משמט י"א דאפי' משכנו על שוה
פרוטה כל החוב לא משתמט 24וי"א דבעינן שהמשכון יהיה שוה
כנגד החוב ואם היה החוב יתר ,משמיט היתר 25וכן הלכה. 26
27

יב .המלוה את חבירו וקבע לו זמן לאחר שביעית י"א דמשמט
וי"א דאינו משמט וכן הלכה. 28

יג .התנה עמו שלא תשמטנו שביעית הרי זה מתנה על מה שכתוב
בתורה בדבר האסור ותנאו בטל .ושביעית משמטתו . 29אבל התנה
עמו שלא ישמיט הוא חוב זה בשביעית הוי דבר שבממון ותנאו
קיים .ואין שביעית משמטתו 30ומותר לכתחילה להתנות כן. 31
יד .שכר שכיר אינו משמט ואם זקפו במלוה משמט. 32
לאו הלואה היא אלא משא ומתן שזקפו ,והתם ודאי לא בעינן ל' יום דלא אמרו
אלא סתם "הלואה" .דהיינו דרך הלואה .אבל לא דרך משא ומתן  .ודלא כהב"ח
ורעק"א שלא חלקו ביניהם ,וראיה לדבר שאעפ"י שר"ת פסק דאף סתם שאלה
ל' יום .הובא בר"ן פ' השואל ,בשו"ע לא קיימ"ל הכי אלא בהלואה ,ונימא
דה"ה למשא ומתן דלא .ומיהו קשה לסמוך על חילוקים וסברות ולהוציא ממון
ולכן ודאי דלכתחילה משמט ואם תפש המלוה דהוי הוא המוחזק נראה דכיון
דספק הוא אין מוציאין מידו .וכדקיימ"ל בעלמא ,כהרמב"ם דסבר הכי .23 .גמ'
רמב"ם טושו"ע .ולקצוה"ח וגדולי תרומה הובאו במנ"ח ,אף אם תפס המלוה
לאחר הלואה שלא בב"ד ,אינו משמט .24 .הרא"ש ,החינוך והר"ש .הובא
בשו"ע .25 .רמב"ם .26 .כסתם השו"ע .27.רי"ף רמ"ה הובא בטור .ריב"א רבינו
אליהו .28 .רמב"ם טור רא"ש ר"ת רמב"ן ב"י ושו"ע .ומפשט הפוסקים משמע
דאפי' יום אחד בשמינית דינא הכי דלא קרינן בו לא יגוש מיד במוצאי שביעית
ואולי בעינן עכ"פ מעת לעת בשמינית .וצ"ע למה אמרו בגמ' )מכות ג' י(.
המלוה לי' שנים ולא אמרו המלוה ליום אחד בשמינית .29 .גמ' מכות ג :רמב"ם
וטוש"ע .30 .גמ' שם .רמב"ם רא"ש תוס' רמב"ן טושו"ע .31 .עב"י ובד"ה.
ודלא כחת"ס סי' קי"ג .וכבר השיגו הפ"ת .32 .משנה רמב"ם בעה"ת .שו"ע.
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טו .מסר שטרותיו לב"ד ,33או חוב שנתחייב בב"ד ונגמר דינו
בשביעית אינו נשמט ,שכל מעשה ב"ד כגבוי דמי . 34אבל חוב שהיה
בבירור הב"ד בשביעית ונגמר דינו בשמינית ,שביעית משמטתו. 35
טז .מסר לו הלואה בלשון פקדון כל שלשון ההסכם מבואר דהוי
פקדון לא משמטתו שביעית ולכן המפקיד מעותיו בבנק אף
דלאמיתו הוי כהלואה אין שביעית משמטתו. 36
יז .הכותב פרוזבול אין שביעית משמטת חובות 37שהלוה קודם
כתיבתו , 38וזהו גופו של פרוזבול" 39מוסרני לכם פלוני ופלוני
ופלוני 40הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי 41שאגבנו כל זמן
שארצה" .והדיינים 42או העדים חותמים מלמטה 43וא"צ לכתבו בפני
הדיינים 44ואף לא להודיעם .45והמחמיר להודיעם תע"ב. 46
וזהו נוסח הפרוזבול שנהגנו הספרדים פעיה"ק ירושלים" .בפנינו
עדים הח"מ .בא פלוני ואמר לנו קנו ממני קנין גמור ושלם במנא
דכשר למקניא ביה איך אני מזכה על ידכם קרקע כל שהוא מן
הקרקע שיש לי לכל אחד מבעלי חובות שחייבים לי שאין להם
קרקע .לכתוב עליו פרוזבול וקנינו קנין גמור ושלם במנא דכשר
למיקניא ביה ,מיד הנזכר לעיל.
ובכן אמר לנו הוו עלי סהדי .שאני מוסר כל חוב שיש לי לב"ד הצדק
אשר פה עיה"ק ירושת"ו .ה"ה כמוהר"ר  .......................והרב
כמוהר"ר ....................והרב כמוהר"ר  ........................שאגבנו
כל זמן שארצה.
ועל דבר אמת חתמתנו שמותינו פעיה"ק ירושת"ו .בחודש אלול
שנת ........ליצירה .והכל שריר ובריר וקיים"  .פלוני עד ,פלוני עד. 47
 .33וה"ה לפני ג' הדיוטות שעשאם עליו כב"ד .בעה"ת הובא בב"י .34 .גמ'
מכות ,רמב"ם .בעה"ת טושו"ע .35 .רא"ש טור .36 .כך נראה לי מדברי מהרי"ק
הובא בב"י וברמ"א .37 .תקנת הלל משנה וגמ' ופוסקים .38 .דלגבי שאר
ההלוואות הוי פרוזבול המוקדם להם ,ועיין לקמן סעיף כ"ה .39 .ואף אם כתב
בפני עדים הוו עלי עדים שמוסר אני בזה פרוזבול לפני פלוני ופלוני הדיינים
וחתמו עליו שפיר דמי וכ"ה בב"י .וכן מנהג ירושלים כמובא בסעיף זה.
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יח .סוף זמן כתיבת פרוזבול בסוף שנת השביעית. 48
יט .י"א דפרוזבול נכתב בפני כל ב"ד 49ויש מצריכין ב"ד חשוב
הבקיאין בהלכה והמחום רבים עליהם באותה העיר 50וכן הלכה.
כ .אין כותבים פרוזבול אלא אם יש ללוה קרקע כל שהוא 51ואפי'
על קרקע ממושכנת 52בין שלו וממושכנת לאחרים ,וכ"ש בקרקע של
54
אחר הממושכנת אצלו . 53וה"ה דכותבין על קרקע המושאלת
והמושכרת. 55
כא .אין ללוה קרקע ולחייב לו יש קרקע ,הואיל והוא תחת שעבודו
כותב עליו פרוזבול .וכן אם אין ללוה ויש לערב כותב עליו
פרוזבול.56
כב .יכול המלוה לזכות קרקע כל שהוא 57משדהו או משדה מי
שחייב לו ללוה ולכתוב עליו פרוזבול 58ואם עומד לווה וצווח שאינו
רוצה לזכות לא מהני , 59אבל אם אינו לפנינו מזכין לו אעפ"י שחוב
הוא לו. 60
 .40וי"א דבתרי סגי סה"ת ועב"י ד"ה כותבין .41 .כן הוא לשון המשנה
והרמב"ם אבל בגמרא הנוסח כל חוב שיש לי אצל פלוני .42 .דפרוזבול דרבנן
ועד נעשה דיין )ברטנורא( .43 .רמב"ם שו"ע .44 .סה"ת מהר"י אלברצלוני
ומרדכי ודלא כר' יחיאל .ב"י .45 .כן כתב בשו"ת יביע אומר ח"ג סי' ו' בשם
מהר"י קורקוס ושכן נקטו כל רבני ירושלים משנים קדמוניות וכן הוקבע המנהג.
 .46מהא דיש מפרשין דנתונין ברומי אשטרי קאי ולא אדיינים .וכן פירשו הר"ן,
מהר"ש סירילאו ,מהרח"ש ח"ב סי' ל"ב .47 .כן הוא נוסח מהר"י חז"ן בעל
החקרי לב והובא בס' ארץ חיים סתהון .48 .רמב"ם רמב"ן רשב"א החינוך.
הר"ש ,הרדב"ז וכן מנהג א"י .ודלא כטור ורא"ש והעטור ,והרשב"ץ ,הובא
ברדב"ז סי' ב' אלפים רל"ח .דכתבו דכותבין עד סוף שישית אעפ"י דאינו
משמט עד סוף שביעית .ואין צורך לחוש לדבריהם והחש לכך אין מזחיחין
אותו ,חת"ס סי' ן' .49 .טור ,ועב"י .וכ"פ רמ"א .50 .רמב"ם בעה"ת ר"ת לדעת
הר"ן .ושו"ע .51 .גמ' רמב"ם טושו"ע .52 .משנה רמב"ם שו"ע .53 .רדב"ז.54 .
טור ,העיטור ,שו"ע.55 .העיטור ב"י שו"ע .56 .משנה רמב"ם וטושו"ע .ואם יש

סח

תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם

כג .אם כשכתב פרוזבול היה קרקע ללוה ומכרו קודם שביעית הדבר
שנוי במחלוקת אי מהני כתיבתו. 61
63

כד .כותבין לאיש על נכסי אשתו , 62ולאשה על נכסי בעלה
וליתומים על נכסי אפוטרופוס. 64

כה .פרוזבול המוקדם בתאריך כשר להלוואות שעד הזמן הכתוב בו,
והמאוחר פסול. 65
כו .יתומים קטנים אינם צריכים פרוזבול 66דב"ד אביהם של יתומים
והוי כנמסר בב"ד .ואפי' גדלו לאחר מות אביהם ופגעה בהם
שביעית לא פקע מסירתם ופטורים מפרוזבול . 67וי"א דחנ"מ בחוב
שירשו מאביהם .אבל בהלוואתם בעו פרוזבול 68ויש פוטרין בכל
גוונא וכן הלכה. 69
כז .עניים קטנים 70וכן קופה של צדקה 71אין צריכים פרוזבול דידם
כיד ב"ד להא מלתא.
כח .פרוזבול נכתב אפי' בלילה 72ואפי' אם הדיינים קרובים למלוה
או ללוה כשר 73אבל צריך ליזהר שלא יהיו הדיינים קרובים זה לזה
וכן העדים שלא יהיו קרובים זה לזה ולא ללוה או המלוה .74ואם
א74
נכתב בפני עדים הקרובים למלוה .צ"ע.
קרקע לחייב לערב ,לרש"י לא מהני ,ולרשב"א ושו"ע מהני .57 .כן מפורש בגמ'
ובפוסקים וכן הוא בנוסח הפרוזבול שתקנו רבני ירושלים לעיל סעי' י"ח .אכן
בנוסח הר"י אלברצלוני שהביא הב"י כתב ד' אמות .58 .ומעיקר דינא אין צריך
לכתוב זיכוי זה בפרוזבול .המבי"ט ח"א סי' ש"א .חכ"א בס' שערי צדק.59 .
ר"ן רמ"א .60 .ר"ן . 61 .ר"ן ,עב"י .62 .משנה ,רמב"ם ,טושו"ע .63 .ירושלמי,
רא"ש ,טושו"ע .64 .משנה ,ב"י .והסמ"ע פירש דהיינו שאפשר למלוה שהלוה
ליתומים לכתוב פרוזבול על סמך קרקע האפוטרופוס .65 .משנה רמב"ם
טושו"ע .וצ"ע אם יכול למסור לב"ד למפרע הלואות שילוה עד סוף שביעית או
אף בהא אמרינן אאמדשב"ל .ומסמ"ע ס"ק נ"ד משמע דאינו יכול .66 .גמ'
רמב"ם טושו"ע .67 .ב"י .68 .בעה"ת וכן נראה מרש"י ,ב"י .69 .רמב"ן שו"ע
ועיין מנ"ח שהכריח כן .70 .רשב"א נ"י .71 .רשב"א ,נ"י ,שו"ע .ונראה דהנ"מ

תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם סט

כט .י"א דלא יכול אדם לעשות את חבירו שליח לכתוב פרוזבול
בשבילו 75ויש מתירין וכן הלכה. 76
ל .מי ששכח לכתוב פרוזבול ונזכר ערב ר"ה סמוך לשקיעת החמה.
ואפי' בין השמשות 77י"א דיאמר בפני שני עדים נוסח פרוזבול ויוכל
בדיעבד לגבות חובותיו . 78ונראה דאין הלכה כן והדבר צ"ע.
לא .מי שעשה פרוזבול כדין ואבד ממנו לפני סיום שנה שביעית
לכתחילה יעשה פרוזבול חדש .וגם אם לא עשה ,רשאי לגבות
חובו.79
קופת עניים .אבל לא גמ"ח וביהכנ" ס ושאר חברות הקודש .72 .מהריק"ש.
בהגהותיו סי' ס"ז .73 .מהריק"ש שם .ומהר"א ישראל בספר בית אברהם סי'
ס"ז ,וחתומים נסתפק בזה .74 .שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סי' כ"ב74 .א עיין
יביע אומר ח"ג סי' ו' .75 .מהרימ"ט ומהריק"ש מטעמא דמילי ננהו ולא ממסרן
לשליח .76 .החיד"א בברכ"י או"ח סי' תל"ד .בדעת מהר"י הכהן והרשב"א.
והביא שם עוד ראיות למהר"י הכהן דבכה"ג לא הוי מילי ,וכ"כ בציץ אליעזר
ח"ו סי' ל"ט .77 .מדשמיטת כספים האידנא מדרבנן ואמרינן ספקא דביה"ש
לקולא ועיין יביע אומר ח"ב סי' ג' .דהאריך בזה .78 .שם ביביע אומר וחיליה
מהא דרבנן דרב אשי דמסרי מילייהו אהדדי ופסקו חלק מהפוסקים דאף לאדם
שאינו ת"ח מהני .ושכ"כ ר"ז והחכ"א ובשו"ת יהודה יעלה אסאד .ונראה לי
דהנ"מ לדידהו דסבי"ל כרמ"א דלא בעינן לפרוזבול ב"ד חשוב .אבל אנן
הספרדים בדידן דאתכא דמרן סמכינן דמצריך ב"ד חשוב .ואפי' ת"ח דלא בעו
ב"ד חשוב מ"מ ת"ח כמותם בעינן שיהיו) .ובפרט למרן בכסף משנה שכתב
שאף תלמידים אלו ב"ד חשוב בעינן שיהיו( .וכי גרע כתיבתו דבעי ב"ד חשוב
מאמירתו שיכול בפני הדיוטות .ואם כוונת המלוה לא למסור בפניהם אלא
להעמידם כעדים על מסירתו בע"פ לדיינים .אז אין ראיה מרבנן דרב אשי .דהתם
מסרי מלייהו להדדי ומי יימר דיכול למסור מילים בע"פ לדיינים כשאינם בעין.
והלא בכתיבת הפרוזבול גופא כמה דיות נשתפכו בפי' הירושלמי .ואפי' נתונים
הן ברומי אי אשטרות קאי או אדיינים .ועוד דהר"ן בתשובה סי' ע"ז סבר דגוף
הפרוזבול הוא דמשמט ולכן המאוחר פסול .ונראה דלדידן אין לצרף דעת
הרמ"א דפרוזבול נעשה בכל ב"ד ודעת האומרים דאין דין שביעית בזה"ז .לס"ס
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תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם

לב .טוענין ליורש שמא פרוזבול היה למוריש או שמא התנה שלא
תשמט שביעית. 80
לג .המלוה לחבירו בשביעית עצמה יכול לתובעו כל שנת השביעית
ואפי' בב"ד .81ואם הלוהו בשישית י"א דאעפ"י דאינו משמט
בשביעית אלא בסופה .אינו יכול לתובעו בכל שנת השביעית .82ויש
חולקים ומתירים לתבעו ואפי' בב"ד .וכן הלכה. 83
לד .כשהלוה והמלוה ת"ח .יכולים לומר בפני חבריהם התלמידים
היודעים בהלכות שמיטת כספים ואפי' אינם ב"ד חשוב . 84מוסרני
לכם כל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה וסגי בכך.
לה .י"א שאם לא כתב פרוזבול ורק אמר בפני ב"ד של שלשה. 85
וי"א דאפי' שנים סגי 86הראויים לסמוך עליהם בכתיבת הפרוזבול. 87
הוי ככתב ויש לסמוך על זה בדיעבד.
לו .במקום שרגילין לכתוב פרוזבול . 88וי"א דאף במקום דלא רגילין
כל שיודעין ששביעית נוהגת בזה"ז . 89נאמן אדם לומר פרוזבול היה
לי ואבד . 90ואף שבועה אינו צריך 91ואף חרם סתם אינו מחרים 92וכן
הלכה 93ויש חולקין . 94ואם אינו יודע מדין שביעית לכל הדעות אינו
נאמן. 95
ולהקל .דתרי ס"ס נגד מרן לא עבדינן כנזכר באחרונים .וע"ע לקמן סעיף ל"ה.
 .79שו"ת יהודה יעלה אסאד .ח"ב סי' קע"ט .וכן נראה לכאורה מהא דמשעת
הסכנה ואילך היו שורפים פרוזבוליהן ועיין סעיף ל"ו בהערה מס'  .83 .93רי"ו
ב"י רשב"א שו"ע .81 .כ"כ במנחת חינוך דאף להרא"ש מותר לתבעו בשביעית
אם הלוהו בו .82 .רא"ש טור .83 .רמב"ם וכן דעת כל הפוסקים והשו"ע.
מדכתבו שכתיבת פרוזבול בסוף שביעית היא .והא בהא תליא .ומהתימא על
השו"ע שכתב הלוה את חבירו בשביעית עצמה גובה חובו כל השנה בב"ד.
והוה ליה למכתב רבותא דאף חוב דשישית גובה הוא בב"ד .84 .כן משמע בב"י
בדעת הרמב"ם וכן פסק בשו"ע .ומיהו בכסף משנה משמע דדעת הרמב"ם דאף
בהא בעינן ת"ח שהמחום רבים עליהם דהוו ב"ד חשוב .ורבנן דבי רב אשי
מבית דינו היו וחשובים הם .85 .בעה"ת ,ב"י .86 .רא"ש .87 .עיין לעיל סעיף

תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם עא

לז .פותחין למלוה בטענה שמא פרוזבול היה לך ואבד . 96וכן נאמן
לומר תנאי היה בינינו שלא ישמיטנו בשביעית או משאר דברים
י"ט .ובהערה לסעיף ל' ,ועיין שו"ת חת"ס סי' קי"ג .88 .סמ"ג רמ"ה .89 .רמב"ן
רשב"א .90 .ר"ן .רא"ש ,ר"ת ,טושו"ע .91 .ר"ת ורא"ש .ומיהו הרא"ש היה
חוקר אותו שמא משקר הוא .והרמ"ה מצריך שבועה .92 .רשב"א .93 .בגיטין
ל"ז :אמר רב נחמן נאמן אדם לומר פרוזבול היה לי ואבד .מ"ט .כיון דתקינו
רבנן פרוזבול לא שביק היתרא ואכיל איסורא .כי אתו לקמיה דרב אמר מידי
פרוזבול היה לך ואבד כגון זה פתח פיך לאלם הוא .ולכאורה קשה דאחר
שביעית דעכשיו אינו בידו אמאי נאמינו ולא נחשוש לרמאי ששכח לכתבו
ויאמר כן להציל כספו ומאי שנא בעלמא דכל דבר שאינו בידו אף דהוה בידו
קודם אינו נאמן וכדאיתא בשו" ע חו"מ סי' כ"ג .ובסי' רכ"ב סעי' א' .ונראה
דמחמת דאוושא מלתא וכולם כתבי ,לא שכח המלוה וכוודאי משוינן ליה .ולכן
כתב הסמ"ג .דנראין הדברים דדוקא במקום שרגילין לכתוב פרוזבול ,אבל
במקום שאין רגילין אינו נאמן .והובא בב"ח .ורשב"א כתב דכיון דרגילין
להתנות ע"מ שלא תשמיטנו בשביעית כוודאי כתב משוינן ליה .א"נ במקום
חזקה אפשר דנאמן אף אם אינו בידו והנה ר"ת פסק כר"ן .והוסיף דאף בלא
שבועה נאמן וכן דעת הרא"ש .וכן הרשב"א .והר"ן פסקו כר"נ .וכתב הר"ן שכן
דעת הרמב"ם .והרמב"ם כתב בפ"ט סעיף תכ"ד וזה לשונו "המוציא שט"ח,
אחר שביעית ואין עמו פרוזבול אבד חובו .ואם אמר היה לי ואבד נאמן "שמזמן
הסכנה ואילך בע"ח גובה שלא בפרוזבול" .ולא עוד וכו' .וכתב מר"ן הכס"מ.
פרוזבול היה לי ואבד ולא עוד.וכו' .מימרא פרק השולח :ומ"ש מזמן הסכנה
ואילך משנה ס"פ הכותב ,ב"ח שהוציא שט"ח ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא
יפרעו .רשב"ג אומר מן הסכנה ואילך וכו' בע"ח גובה שלא בפרוזבול .ונראה
שדברי רבינו כאן ובפירוש המשנה שהוא מפרש שמזמן הסכנה דהיינו שגזרו
עכו"ם גזירה על המצוות היו יריאים לשמור פרוזבוליהם התקינו שיהא המלוה
נאמן לומר פרוזבול היה לי ואבד ואעפ"י שעברה הגזירה נאמן שלא לחלק בין
זמן לזמן ,ורשב"ג מפרש הוא והלכה כמותו ואת"ל שהוא חולק הא קיימ"ל כל
מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו .ע"כ .ונראה דהרמב"ם לא סבר
מטעמא דר"נ .דמשום חזקה הוא .אלא מהא דרשב"ג .ולכן השמיט טעמא
דחזקה וכתב טעמא דזמן הסכנה ואילך ,אכן בעה"ת הבין דהרמב"ם מטעם
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מנחם

שאיןשביעית משמטתן ,במיגו 97דאי בעי אמר פרוזבול היה לי
ואבד . 98ואף אם טוען הלווה מלוה זו לאחר כתיבת פרוזבולך
נעשית ,נאמן המלוה בהאי מיגו.99
חזקה נגע בה .דכתב דלהרמב"ם איך נאמן לומר דההלואה נעשתה לפני
הפרוזבול במיגו דפרוזבול היה לי ואבד והלא מיגו לאפוקי ממונא הוא ,וי"ל
דשאני הכא דמסייע לתובע חזקה דלא שביק היתרא ואכיל איסורא .ע.כ .וקשה
לי דא"כ הוא ,למה השמיט טעמא דחזקא דהיא יותר אלימתא והביא הא
דמשמעת הסכנה ואילך .ונראה דאף מר"ן הכס"מ הבין ברמב"ם דלא כרב נחמן
מדהוצרך לומר דאעפ"י שעברה הגזירה שלא לחלק בין זמן לזמן הוא דנאמן
ונימא דמחמת חזקה הוא דנאמן ומה שכתב ועוד דהלכה כרשב"ג דמפרש וכו'.
כל זה יתורא דמלתא לר"נ .אלא ודאי דהרמב"ם לית ליה להא דרב נחמן וליכא
חזקה כיון שאינו בידו א"נ כבעה"ע ורי"ו סבי"ל דסבירי דלא כר"נ דהא סתם
משנה לא כוותיה .ומה שציין בכס"מ להא דהשולח .כוונתו להא דרב ,דפותחין
למלוה בהא דאבד .ולא בגופא דמלתא .אכן בב"י כתב דהרמב"ם כר"נ סבי"ל
ואולי כוונתו דלהלכה ולא מטעמיה .ואם כנים אנו בזה יתישב תמיהת הר"ן.
מדוע השמיט הרי"ף הא דרב נחמן וכן הבינו כל הפוסקים דהרי"ף פליג אהאי
דינא דפרוזבול היה לי ואבד דנאמן ,וקשה הרי הרי"ף הביא המשנה ודברי
רשב"ג כצורתם בפרק הכותב .והר"ן גופיה העתיקו ופירשו .וכ"כ הר"ן בגיטין
דרי"ף הביא למתניה דהכותב ואכן אפשר לומר דהרי" ף והרמב"ם יחדיו תמים.
דלית להא דר"נ .ואיכא לדינא דנאמן לומר פרוזבול היה לי ואבד משעת הסכנה
וכרשב"ג .א"נ דהלכה כמותו בכל מקום במשנתינו,ואף לפוסקים דלא סבי"ל
הכי אלא דאין הלכה כמותו במשנתינו בכל מקום )עיין תוסיו"ט פ"ד מ"ו
דכתובות מה שכתב בשם הר"ן( .כבר כתב הכס"מ .דרשב"ג הכא מפרש הוא
ולא חולק .ומה דהקשה בעה"ת להרמב"ם דהוי מגו להוציא ,יש לישב דאין זה
מיגו להוציא דהא אם מסר פרוזבול הרי הוא כגבוי ואין כאן הוצאה .והוי
כשטרא מעליא .ועיין סמ"ע חו"מ סי' פ" ב ס"ק מ"ה .וש"ך סי' פ"ג .ס" ק ט'.
א"נ קולא דפרוזבול הוא ,כשאר קולי דפרוזבול בקניני הקרקע וכדו' .ומ"מ כיון
דרוב הפוסקים פסקו כר"נ .והרמב"ם פסק דנאמן ואף ברי" ף אפשר לומר כן
וכדכתיבנא וכן פסק בשו"ע .ודאי דהכי הלכתא .אכן בהא דכתב הכס"מ דאף
כשאין סכנה נאמן שלא לחלק בין זמן לזמן  ,לכאורה הכי הוא פירושה דמסכנה

תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם

עג

לח .מלוה שלא כתב פרוזבול ונכנס ר"ה של שמינית נאסר עליו
לבקש חובו מהלווה .ואם תבעו ביטל מצות עשה דשמוט . 1ועובר
משום לא יגוש את רעהו ואת אחיו 2ואם הכריחו לפורעו בחובו.
הריהו גזלן ולא עוד אלא אפי' בא הלווה מעצמו לשלם לו חייב
לומר משמט אני ואם אמר לו ואעפ"כ אני רוצה לתנו לך במתנה
יכול לקבלו מיד וא"צ לסרב יותר . 3וצריך שיסביר ללווה אם ע"ה
הוא מה פירוש משמט אני כדי שיבינו שניהם שכשאומר לו אעפ"כ
שכוונתו לא בחובי אני נותן לך אלא מתנה אני נותן לך. 4
לט .מותר לו למלוה שתהא ידו פשוטה לקבל בשעה שאומר לו
משמט אני 5וכן לתלות בו עיניו שנראה כמחכה שיאמר לו אעפ"כ. 6
אבל לא יאמר לו בפירוש אמור אעפ"כ ואם כפהו בידים ואמר
אעפ"כ הוי ספק גזל. 7
ו"אילך" .דכיון דתקון תקון .וקשה לי מגמ' דכתובות ג :דקאמר ומסכנה
ו"אילך" .נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים .ומקושית הגמ' שם
ניעקריה לגמריה משמע דאזמן סכנה קאי בלבד ולא ו"אילך" .ודו"ק .ושם דף
פ"ט .רשב"ג אומר מן הסכנה ואילך אשה גובה שלא בגט ובע"ח גובה שלא
בפרוזבול .ואף כי הכא פסק הרמב"ם כרשב"ג .התם גבי גט )בפט"ז מהלכות
אישות סעיף כ"ו( השמיט להא דרשב"ג אם יש עדי גירושין מה דינו .והרי
רשב"ג להני תרי בחדא מחתא מחתינהו ואמר מסכנה ואילך ואמאי השמיטו.
ובטור אבהע"ז סי' ק' .כתב ואם הוא במקום שאין רשאין לכתוב גט מפני הסכנה
היא נאמנת .ואף הוא במקום סכנה קאמר ולא ואילך .ומשמע דאילך לאו דווקא.
ובשו"ע השמיטו .ובבית מאיר שם עמד בזה וכתב דטעמא דפרוזבול אינו מחמת
ואילך אלא כדר"נ) .וכבר הוכחנו דאינו( ובשבת כ"א :אמרו בשעת הסכנה
מניחו לנ"ח על שולחנו ודיו ,ולא קאמר משעת סכנה ואילך משמע דבמקום
דקאמר ואילך בדקדוק הוא .ומיהו עיין בר"ה ל"ב :ובתוס' ד"ה בשעתו ,וצ"ב.
 .94בעל העטור ורי"ו .95 .שו"ת אבקת רוכל סי' קנ"ד .96 .גמ' הא דרב
והביאוהו הפוסקים .97 .עיין בסעיף הקודם .תירוץ על הקושיא והרי מיגו
להוציא לא אמרינן .98 .רמב"ן טושו"ע .99 .ב"י בעה"ת .רמב"ם שו"ע.1 .
החינוך .2 .רמב"ם .ובזמה"ז עובר מדרבנן ,החינוך .3 .גמ' ,רמב"ם ,טושו"ע.4 .
כי כשאומר לו משמט אני ואמר לו אעפ"כ נראה דלא צריך לומר לו בפירוש

עד

תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם

מ .אם החזיר לו חובו יסבב עמו בדברים 8ואפי' הם ביד המלוה 9עד
שיאמר לו שלי הם ובמתנה נתתים לך ואם לא אמר לו לא יקבל ממנו
אלא יטול מעותיו וילך לו. 10
מא .אעפ"י שמעיקר דינא כשאומר לו המלוה משמט אני יכול ליטול
מעותיו ולילך אם אמר לו אעפ"כ והחזירם למלוה רוח חכמים נוחה
הימינו. 11
מב .המוכר שט"ח לחבירו בשביעית דין הלוקח כדין המלוה הן
לעשיית פרוזבול והן לשמיטת החוב . 12והנ"מ כשהלווה והמלוה
יהודים .אבל אם לוה ישראל מהגוי וקנה השטר ישראל אחר אין
שביעית משמטתו אלא א"כ זקפו במלוה. 13
מג .שטר חוב שעבר עליו שביעית ולא נכתב עליו פרוזבול הואיל
ונמחל שעבודו של שטר ,גופו של שטר של לוה הוא וחייב להחזירו
ללוה . 14ויכול לכופו בב"ד להחזיר לו שטרו. 15
במתנה אני נותנו לך אלא כל דשניהם מבינים זאת מספיק בכך .כן מוכח בגמ'.
 .5ברטנורא והר"ש והוא מירושלמי .והובא בב"י .והוא פירוש ותלי ליה עד
שיאמר אעפ"כ ,שכתבו בגמרא .6 .טור .7 .ודלא כב"ח שפירש לרש"י שיכול
לכפותו דכבר קיים דבר שמיטה באומרו משמט ,ואינו דהרי פקע חובו דשביעית
אפקעתא דמלכא הוא והחוב נפקע ממילא .ויכול לתבוע השטר בב"ד בע"כ
דמלוה וכדלקמן וא"כ הוי כממונו גמור לכל מילי וכאילו גזל ממנו ממון
בעלמא הוא ,וכתבתי ספק גזל דהא רש"י כתב דכן יכול לכפותו אמנם הרא"ש
דחאו וכן משמע מכל הפוסקים דכתבו תליית עיניו ,סיבוב בדברים .וכדו' .ולא
כפיה בידים .וכן משמע מהרמב"ם שהבאתי בסמוך דאף שהחזיר לו הלווה
אעפ"י שאח"כ אמר משמט אני מחזיר לו מעותיו כל שלא הצליח לסבבו
"בדברים" ולומר אעפ"כ .וכתב המנ"ח דאם שלם הלוה מחמת תביעתו הוי גזל
גמור וגובים מנכסיו ואם מת גובים מהיורשים כדין כל גזל וזה פשוט מאוד
עכ"ל .8 .וכ"ש שיכול לבקש משליחים שישפיעו על הלוה שיאמר ואעפ"כ.
וכמעשה דרבה ואביי .9 .כן נראה פשט הרמב"ם .10 .רמב"ם שם שו"ע.11 .
משנה ,רמב"ם .12 .טור בעה"ת .13 .רשב"א רמ"א .14 .רא"ש רמב"ם .ואם אין
בו התאריך ,הרי זה עובר גם על לא תשכן באהליך עוולה .15 .טושו"ע.

תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם עה

מד .במקומות שאמרנו שהדבר שנוי במחלוקת אם שביעית משמטתו
או לא אעפ"י שפסקנו שמשמטתו ,ראוי לו לאדם שיחזיר לו למלוה
על תנאי שאם חייב לו הרי זה בחובו ,ואם נשמט חובו הרי זה שלו
ומשלו הוא נותן לו.
מה .מהראוי שלאחר שכתב פרוזבול ילוה לחבירו סך מה שעליו לא
חל הפרוזבול ולאחר ר"ה של שביעית יקיים בו מצות שמיטה
בפועל) .בא"ח פ' כי תבוא(  .וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.
פרוזבול מהו ?

א .המלוה מעות או רבר מאכל לחברו ,וכן אם מגיע לו
מחבירו דמי עבודתו משאו ומתנו וזקפן עליו במלוה .אפי'
נעשה חוב זה ביום אחרון לחודש אלול של שנת השמיטה.
אם אין קבוע לחוב זה זמן תשלום בשנה השמינית .כיון
שיגיע ליל ר"ה של שנת השמינית ,פקע חובו ואסור לו
לתבוע את חובו .ואף אם חבירו מחזירו לו מצד עצמו אסור
לו לקבלו וחייב לומר לו משמט אני ,ורק אם חבירו יאמר לו
שלי הם ואעפ"כ אני נותנם לך במתנה מותר לו לקבלו.
ב .מתקנת הלל הזקן שהכותב פרוזבול על הלוואותיו שכבר
הלוה שאין שביעית משמטת חובו ויכול אף בשמינית לגבות
חובו ללא בעיות.
ג .אין פרוזבול מועיל אלא לחובות שנעשו לפני כתיבתו .וכן
סוף זמן כתיבת הפרוזבול הוא בסוף השנה השביעית.
ד .פרוזבול זה צריך להעשות על ידי ת"ח הבקי בהלכות
עדות והקנאה.
ה .בעלי חנויות וכד' המוכרים בהקפה יקפידו לאחר עשיית
פרוזבול זה ,לא לסכם בשביעית את חשבונות הקונים על
מנת לתובעם ,אם לא שיקבלו את כספם בשביעית.

עו

תפארת

הלכות שמיטת כספים

מנחם

שטר פרוזבול
בפנינו עדים הח"מ בא  ......................................ואמר לנו קנו
ממני קנין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה איך אני מזכה על
ידכם קרקע כל שהוא מן הקרקע שיש לי לכל אחד מבעלי החובות
שחייבים לי שאין להם קרקע לכתוב עליו פרוזבול וקנינו קנין גמור
ובכן אמר לנו הוו עלי
ושלם במדל"ב מיד הנז"ל
סהדי שאני מוסר כל חוב שיש לי לב"ד הצדק אשר פעיה" ק
שליט"א ,והרה"ג ר '
הרה"ג ר'
שליט"א,
שליט"א ,והרה"ג ר'
שאגבנו כל זמן שארצה .ועל דבר אמת חתמנו שמותינו
לחודש
ב
פעיה"ק.................
ליצירה .והכל שריר ובריר וקיים.
אלול שנת ה' אלפים תש
..............................................עד
..............................................עד
אמר המחבר ,ראיתי לצרף כאן הלכה למעשה סיכום של טור
בית יוסף ,ח" מ וב"ש ופסקי החיד"א זיע"א כפי שהשיגה ידי,
על כמה מהלכות פריה ורביה ,אישות ,וקדושין ,כדי שיהיה לעזר לי
ולחברי לאחר הלימוד במקור ,כדי שיהיו הלכות אלו משוננים .לא
הבאתי את ההלכות שנפסקו בשו"ע ,אלא אם יש בהם תוספת סברה.

אבן העזר סימן א' הלכות פריה ורביה
א .אסור להשיא בניו לפני י"ג שנים שלמים ,דהוי כזנות .רמב"ם ,טור
ושו"ע וסמוך לפרקם פירושו מאחריו.
ולרש"י ותוס' מותר שנה אחת קודם ומצוה נמי איכא .ופירוש סמוך לפרקן
כפשוטו ,וגם לפני כן לא הוי כזנות )פרישה( .וי"א דלפני כן הוי כזנות) .ב"ח(.
לב"ח אם קידש לו אביו אשה בשנת הי"ג הוי קידושין דרבנן ובעיא גט מדרבנן,
והשיגוהו ח"מ וב"ש.

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

עז

ב .מצוה על כל אדם שישא אשה בן י"ח שנים ,והמקדים לישא בן
י"ג מצוה מן המובחר .ובשום ענין לא יעבור מעשרים שנה בלא
אשה .אלא אם כן עוסק בתורה ומתירא שמא יטרח במזונו ויתבטל
מהתורה .שו"ע .ומ"מ יראה דאין להתאחר מפני סיבה שחוץ מגופו,
אלא עד עשרים וארבע שנים .ברכי יוסף אבהע"ז סי' א'.
ג .מי שעברו עליו כ' שנים ולא נשא אשה ,נדבק בפלונית .פני דוד
וארא.

ד .מצות פו"ר בן ובת .היו לו ומתו בחייו ,לא קיים פו"ר .ואם הניחו
תחתיהם בן ובת משניהם ואפילו נקבה מזכר וזכר מנקבה קיים.
רמב"ם ושו"ע .וכתב החיד"א ,בני בנות הרי הם כבנים כגמרתין ,ואף רבינו
חננאל שכתב להפך לא נתכוון לפסוק הלכה .חומת אנ"ך פ' ויצא .ולטור ותוס'
גם בשני זכרים שבאו מכח בן ובת ,קיים.

ה .אם מכח בן אחד באו לו בן ובת ומשני כלום ומת השני ,לא קיים.
וכן אם באו לו זכר ונקבה מב' זכרים לא קיים דקיימ"ל בני בנים לא
משלימים .שו"ע .היו לו בן ובת ומת הבן והניח בת או להיפך ,הח"מ מסופק
אם קיים פו"ר .ולב"ש פשיטא ליה דלא קיים.

ו .היו לו בנים בגיותו ונתגייר עמם קיים פו"ר דיש להם יחס בגיותם.
ואם נתגייר לבדו ,לא קיים .רמב"ם וטור .ויש אומרים שקיים .תוס'
ומהרי"ל .גר שנתגייר אף לר"י כקטן שנולד דמי ,פרט לפו"ר ובכורה .פתח
עינים בכורות מ"ז ע"א.
ז .אין יוצא ידי חובת פריה ורביה בבן ממזר .הרי" ף הרמב"ם והרא"ש
וספר חסידים ומר"ן ז"ל ,ודלא כירושלמי .ויש אומרים שיוצא .הרשב"א,
הריטב"א והמאירי מי שהוליד ממזר קיים בו פו"ר ודלא כהרדב"ז בתשובה כ"י.
חומת אנך שופטים א' .ובממזר שאינו ידוע שהוא ממזר ,שאין סופו
לחיות ,לדעת כולם לא קיים פו"ר .ברכי יוסף אבהע"ז סי' א' .ספר
חסידים וב"ש .לכאורה נראה דעת רבינו החיד"א דבבן ממזר קיים פו"ר .כדעת
הרמ"א ודלא כהרב קרבן העדה .פתח עינים יבמות כ"ב.

ח .בבן חרש או שוטה קיים פו"ר .ב"י  ,מהרי"ל ורמ"א.

עח
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הלכות פריה ורביה

מנחם

ט .אין האשה חייבת בפו"ר אפילו מדרבנן .ברכ"י אבהע"ז סימן א' וסי'
לה .פני דוד בראשית .ואפילו לא ממצות "לשבת יצרה" ,תוספות חגיגה
בחד תירוצא ,וש"ג ורמ"א .ויש אומרים שאסורה לישב לבד משום חשד.
שם ברמ"א .ויש אומרים שחייבת במצות "לשבת יצרה" .תוס' חגיגה ,ורד"ך.
ולמאן דמחייב מטעם שבת ,קשה לי למה בעינן שתאמר חוטרא לידה ומרא
לקבורה תאמר שרוצה לקיים שבת .שנ"י.
י .אעפ"י שאין האשה מצווה על פו"ר ,מצוה עושה .מראית העין
משניות תמורה פ"ב .ומצות קדושין בה יותר מבשלוחה בהאי מצוה
שעוזרת לגבר לקיים פו"ר .ר"ן קידושין .שמחת הרגל רות .חומת אנ"ך רות.
יא .אף לכלה נמחלין עוונותיה בחופתה .ראש דוד פרשת בא.
יב .אעפ"י שקיים פו"ר אסור לו לעמוד בלא אשה .לרמב"ן ספק
מדאורייתא ,ולב"ש מדרבנן .ואם יכול לישא אשה בת בנים חייב לשאתה
מדרבנן .רי"ף ,רמב"ם ורא"ש.

יג .יש אומרים שאם אינו מוצא בת בנים אלא אם ימכור ס"ת אז היות
וקיים פו"ר לא ימכור אלא ישא שאינה בת בנים .רי"ף ,ושו"ע לח"מ.
וי"א שגם בזה ימכור כדי לישא בת בנים .רא"ש ,המאור ,רמב"ן,
ריטב"א ,נ"י ,ושו"ע לב"ש.

יד .אם לא יכול לשאת אשה אפילו שאינה בת בנים אלא אם ימכור,
יש אומרים שלא ימכור  ,נימוקי יוסף .ויש אומרים שימכור .רמב"ן.
וכשנושא ,ישתדל לישא בת בנים .נראה דמחלוקתם בס"ת של ציבור אבל
של יחיד יתכן ולכו"ע ימכור וצ"ע בירוש' נדרים פ"ה ,יו"ד סי' רפ"ב ,שנ"י.

טו .אסור לישב בלא אשה משום חשש קטטת בניו עמה ,אבל יכול
לישא אשה שאינה בת בנים מטעם חשש זה .ת"ה ,ורמ"א.
טז .אם האדם מקלקל מעשיו ,לא זוכה לבת זוגו  .ראש דוד תזו"מ .

יז .אדם שאין לו אשה שרוי בלא תורה ,פירוש שאינו יכול לכוון
לאמיתה של תורה .ושרוי בלא ברכה ,דהיינו שזקוק לברכת אחרים
ואין הקב"ה מברכו .אבל כשנשא ,הקב"ה מברכו .הראנ"ח .שמחת
הרגל מגילת רות פ"א.
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עט

יח .אשה שנתעברה באמבטי' וילדה ,הולד ספק אם נקרא בנו ואם
קיים בו פו"ר .לב"ש הבן הרינו כבנו לכל דבר וקיים בו פו"ר .וח"מ מסופק
בזה .אשה שנתעברה באמבטי' וילדה ,הולד ספק אם נקרא בנו ואם קיים בו
פו"ר .ואין ראיה מהגהת סמ"ק שהביא הבית שמואל .ברכי יוסף אבהע"ז סי'
א' .לפום ריהטא נראה להביא ראיה דאם נתעברה באמבטי' ,לא קיים פו"ר ולא
חשוב בנו לענין חליצה ויבום .ובשגם האחרונים בריש אבן העזר כתבו דהוי
בנו ,אין ראיות שהביאו מכריעות ויד הדוחה נטויה .אמנם גם ראיה זו יש
לדחות .פתח עינים חגיגה י"ד.

יט .אם נשבע שלא ישא אחרת על אשתו ואמרה לאחרים הלואי
וישא בעלי אשה אחרת ואיני מקפדת ,או אפילו נתנה לו רשות לישא
עליה ,עדיין אסור לישא עד שתאמר לו כן בפני עדים ,ומתכוונת לתת
לו רשות גמור .יוסף אומץ סי' צ"ד .ומותר ללא התרה ,כן משמע דבריו ,שנ"י.
כ .רוב הבנות בירושת"ו נשאות בנות י"ב שנה קודם שהביאו שתי
שערות .ולשנים קדמוניות היו נשאות בנות י"א ויצאו תקלות גדולות
ולכן הרב המובהק כמהר"ר שלמה עבדלה ובית דינו ז"ל ,בשנת ה'
ת"ץ הסכימו בחרם שלא ינשאו עד תשלום י"ב שנה .יוסף אומץ סי' ק'.
סימן ב'
א .כל המשפחות בחזקת כשרות הן ,ואיש או אשה הבאים לפנינו
כשרים בלא בדיקה .טור ,ופשט לשון הרמב"ם ,ומ"מ בחד תירוצא ,ושו"ע –
לח"מ .ויש אומרים דצריך לבדוק כל הבא לפנינו שמא מפסולי קהל
הוא .ובדיקה זו אין עד אחד נאמן עליה .ופירוש כל המשפחות
בחזקת כשרות הוא במשפחות הידועות דווקא  .רש"י ,רמ"ה ,ושו"ע –
לב"ש .ויש אומרים שבישראל לא בעי בדיקה ,ולכהונה אם רוצה
שבניו יוכשרו לעבוד על גבי המזבח צריך בדיקה .רבינו תם ,וכן דעת
הרמב"ם – לטור ,והטור עצמו מסופק אם בעי בדיקה לכהונה.
ב .הנושא אשה שאינה הוגנת לו ,עובר בלאו .חומת אנ"ך פ' משפטים.
ונדבק בפלונית .פני דוד וארא.

פ
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ג .לכתחילה ישא בת ת"ח ואח"כ בת גדולי הדור ,אחריו בדרגא ,בת
ראשי כנסיות ,ואחריו בת גבאי צדקה ,ואחריו בת מלמדי תינוקות
שו"ע .ואף לסברת האומרים דאין דין תלמיד חכם וצורבא דרבנן בימינו ,שייך
אף לדידן מה שאמרו חז"ל דלעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת"ח,
ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה שיהיה הת"ח רשום ביראת חטא כחכמי
דורו החשובים והכל לשם שמים .ברכי יוסף אבהע"ז סי' ב'.

ד .אם נראה לו באמת דיותר ישוב יהיה לו בקחתו בת יר"ש פשוט
מאשר יקח בת גדול הדור לאיזה סיבה ,יבחן האשה ההוגנת לו אשר
לבו נוטה שיהיה לו ישוב ,ויהיה לבו פנוי על התורה ועל העבודה.
ברכי יוסף אבהע"ז סי' ב'.

ה .אם אינו ת"ח אבל קורא ושונה ואינו בכלל עם הארץ ונשא כהנת
אינו בכלל קוברה או קוברתו .פתח עינים פסחים מ"ט.
ו .אם אחי הכלה אינם טובים והוא יודע בה בוודאות שהיא טובה ,תו
ליכא חששא משום אחיה .ובדיקה באחיה כדי לדעת לחוש מהות
האשה ומה טיבה .פתח עינים ב" ב ק' .והיות והטעם הוא גם משום חנוך
הבנים ועוד ,יש לבדוק בכל מקרה לגופו .שנ"י ,ועיין פני דוד ויצא  -חיי שרה.
ז .אין העולם נזהרים שלא לשאת בת עם הארץ ,דסמכו על הט"ז
שדקדק מרש"י שאם בת הע"ה מבינה דהעוסק בתורה אהניא ליה
בעוה"ז ובעוה"ב דאין בזה איסור מצד שאביה ע"ה ,ולפ"ז אם היא
בת עשיר ומספיק לחתנו כאשר עשו רבים מנדיבי עם ,שרי .כי כל
הקפידה היא אשר תסיתיהו היס"ת כפול להתעסק בסחורה .ברכי יוסף
אבהע"ז סי' ב'.

ח .צוואת ר"י החסיד דחתן וחמיו לא יהיו בשם אחד ,וכן כלה
וחמותה ,הגם שרבים לא חשו ,ראיתי מעשים שלא הצליחו בזווגם.
יוסף אומץ סי' ל"ז .ובבן איש חי שנה א' פ' שופטים הביא משם מהר"ד פארדו
שכתב בשם האריז"ל שאין טוב לאדם לישא אשה ששמה כשם אמו .שנ"י.

ט .האזהרות שכתב בספר חסידים כגון שני אחים נשואים לשתי
אחיות שלא יצליחו וכדו' ,יש לחוש להם .ואעפ"י שבתלמוד ראינו
שעשו ולא חשו לכך .שינוי במקומות והזמנים דין גרמ"א ,וכגון
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פא

הרפואות שבש"ס שעתה אינן מועילות .גם לענין זוגות שהיה סכנה
ושוב ליכא קפידא כלל גם לענינים אלו נשתנה דגברא סט"א .מעין
הרע וכיוצא בזה .וכן היות ובזמנם היו רגילים בזה כו"ע ,לא היה
עיה"ר ,אך עתה דלא אשתכח ,הרוצה לעשות זיווג כזה יש בו עיה"ר
ושומר נפשו ירחק מזה  .ברית עולם אות תע"ז - .יוסף אומץ סי' ל"ז.
י .משפחה שנתערב בה ספק חלל כל אלמנה מאותה משפחה
לכתחילה אסורה לכהן משום מעלת יוחסין ,ובדיעבד כשירה משום
דאיכא ספק ספיקא .ואת בתה יש מכשירין ,רמ"א ,ח"מ וב"ש .ויש
פוסלין .ב"י ,בדעת הרמב"ם.
יא .משפחה שנתערב בה ודאי חלל ,גם בדיעבד תצא דאין אלא חד
ספיקא ולחומרא .שו"ע .ואפילו אומרת ברי לי דלכשר נבעלתי הדין
כן  .ב"ש.
יב .משפחה שנתערב בה ספק ממזר ,לכתחילה אסורה משום מעלת
יוחסין ,ובדיעבד כשירה משום דאיכא ספק ספיקא .שו"ע .ויש מתירין
משפחה שנתערב בה ספק ממזר לכתחילה  .מהרש"ל ט"ז וב"ש .ודעת
הטור שמשפחה שנתערב בה ספק פסול ממזרות מותרת לישראל משום דכשר
הוא לעתיד לבא.

יג .משפחה שנתערב בה ממזר ודאי .גם בדיעבד אסורה דאין אלא
חד ספיקא ולחומרא  .שו"ע .ומלשון הר"ן משמע שגם בוודאי פסול מותר כל
שאינו ניכר) .פרישה(.

יד .לרמב"ן ממזרים אפי' ידועים כשרים לעת"ל .ומחלוקת ר"מ ור'
יוסי הוא בידועין .ולר"ן ,ר' יונתן ורא"ש ,ממזרים ידועים פסולים
לעת"ל לכו"ע ,ומחלוקת ר"מ ור"י במטומעין .ולר"ן בתירוצא בתרא
לר"מ מטומעין נמי פסולין ולר' יוסי ידועים נמי כשרים ולית הלכתא
כחד מינייהו אלא כשאר אמוראים דאמרי מטומעין כשרים וידועים
פסולין ,וכן פסק הרמב"ם.
טו .עבדים מטומעין ,לעת"ל לרמב"ן פסולים ,ולרמב"ם כשרים.
טז .משפחה שהעידו שנים על פיסול קהל או כהונה שנתערב בה הרי

פב
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זו ספק .ולרש"י – אפילו בקול בעלמא הוה ספק .ואם משפחת כהנים היא
הנושא ממנה צריך לבדוק שמונה אמהות ואפילו הבודק ישראל ,ואם
משפחת ישראלים הם יבדוק עשרה אמהות ואע"פ שהבודק כהן.
רמב"ם ושו"ע .וי"א ,שאם הבודק כהן ובא לבדוק מפסולי כהונה אפילו אם
הנבדק ישראל בודק רק שמונה אמהות ,אבל אם הוא ישראל ,או כהן ובא לבדוק
משום פסולי קהל ,בודק עשרה אמהות ואין הפרש מי הוא הנבדק )רש"ל הובא
בח"מ וב"ש.

יז .הנשים אינן צריכות לבדוק ספק פיסול קהל ,רמב"ם ושו"ע .ויש
מצריכין .רש"י ,המאור ,ורמב"ן במלחמות.
יח .כל שקורין לו ממזר או נתין וכדו' ושותק חוששין לו שמא באמת
הוא כן .רמב"ם ושו"ע .י"א דהנ"מ דווקא במי שמסופקין בו או
במשפחתו .רמב"ן ,רשב"א ,ור"י .וי"א דהנ"מ בימיהם דהיו מלקין
למוציא שם -רע .ראב"ד .ואין הכרח לסברות אלו  .הרב המגיד.
יט .עז פנים כהן אין חוששין לו משום ממזר ,ב"י .ויש חוששין.
דרישה.

כ .לא ישא אדם אשה ממשפחת מצורעים או נכפין ,כשהוחזקו בג'
פעמים שיבואו בניהם לידי כך .גמ'  ,טושו"ע .וה"ה במשפחה שמתו
בניהם מחמת מילה ,כיון דאין הקרבה ביניהם חזקה ,בתלתא הוי
חזקה .אבל אחיות שמתו בניהם מחמת מילה או אחיות שמצורעות
וכדו' כיון שהקרבה ביניהם חזקה בתרתי הויה חזקה .ברכ"י סי' ב'.
כא .לא ישא בחור זקנה ולא זקן ילדה שדבר זה גורם לזנות .שו"ע.
ואם הילדה מסכמת בכך מותר  .ספר חסידים ח"מ וב"ש .ברית עולם אות
שע"ט .ונ"ל הטעם משום דהכתוב אמר :אל תתן את בתך להזנותה האב הוא
דאסור להשיאה לזקן משום שמא כשתגדיל תזנה תחתיו ,אבל אם היא מסכמת
דאין חשש זה מותר )שנ"י(.

כב .לא ישא אדם אשה במדינה זו ,ואחרת במדינה אחרת שמא יבואו
לידי כך שישא אח את אחותו ,ואדם גדול שזרעו מפורסם אחריו
וליכא חשש מותר .רמב"ם ושו"ע .ולרי"ף ורא"ש נראה דגם בזה אסור
)מדהשמיטוהו( .ב"ש.
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פג

סימן ג'
א .אין אדם נאמן להעיד על עצמו כהן אני אם אינו מסיח לפי תומו,
לא לעלות לתורה ראשון ולא לשאר עניני כהונה .אבל אסור לישא
איסורי כהונה או להטמאות למת משום דשוינהו אנפשיה חתיכה
דאיסורא ,ולוקה עליהם .דהוי התראת ודאי על פיו .טושו"ע.
ב .יש אומרים דכהן שאינו מוחזק ,שעלה מעצמו לקרות ראשון
בתורה מוחין בו ומורידין אותו ,ויש אומרים שאם עלה אין מורידים
אותו .כתב בברכי יוסף אבהע"ז סי' ג' וז"ל .מלשון הרמב"ם ומר"ן משמע
דכהן שאינו מוחזק ,שעלה מעצמו לקרות ראשון בתורה דמוחין בו ומורידין
אותו ודלא כמהריק"ש דסבר דאין מוחין בו ושאין להורידו .ובלדוד אמת סימן
ה' .כתב וז"ל .מי שבא ואמר כהן אני אין מעלין אותו לקרוא ראשון ולא לישא
את כפיו .ויש מי שכתב דדווקא לכתחילה ,אבל אם עלה אין מורידין אותו .ויש
מתירים בזמן הזה להעלותו לתורה ולשאת כפיו  .רמ"א.

ג .נאמן עד אחד להעיד על חבירו שכהן הוא ומעלין אותו להיות
ככהני זמן הזה ואפילו שיחזור אח"כ להעיד על המעיד עליו נאמן
ולא חיישינן לגומלין ,ואפילו אביו נאמן לומר בני זה וכהן הוא.
שו"ע ,וכרבי.
ד .גם כשידוע לנו שהמעיד אביו ,יכול לומר בני זה וכהן הוא .רמב"ם,
תוס' ושו"ע .וי"א דאינו יכול להעיד ,אלא כאשר איננו יודעים שזה
בנו אלא על פיו .רמב"ן.

ה .מעלין משטרות לכהונה בזמה"ז .כגון שהיה כתוב בשטר ,פלוני
כהן לוה מפלוני מנה ועדים חתומים עליו ,הרי הכהן הזה כשר ככהני
זמן הזה אבל לא ליוחסין ולשמש ע"ג המזבח .וכן מעלין מנשיאת
כפים ומקריאת בתורה ראשון להיות ככהני זמה"ז .טושו"ע.
ו .אם כתוב בשטר אני פלוני כהן לויתי וכו' ,נאמן לתרומה דרבנן
בזמה"ז משום דלא גרע ממסיח לפי תומו .ר"ן ,רמ"א.
ז .יש אומרים שאם נכתב השטר בידי העדים נאמן אפי' לתרומה

פד

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

דאורייתא  ,רא"ש ורשב"א ,ומחלוקת הגמרא דווקא בכתב ידו וחתימת עדים.
וי"א שגם בכתב עדים אינו נאמן אלא לתרומה דרבנן .רמב"ם ,שגם
בכתב עדים מחלוקת הגמרא.

ח .גם אם היו שמותם שוים וכן שמות אביהם ,והוסיפו באחד מהם
כהן או לוי משום היכר ,אינו נאמן רק לתרומה דרבנן .רמב"ם .וי"א
שבזה אפילו בכתב ידו מעלין ליוחסין ולתרומה דאורייתא .רשב"א.
ט .לתרומה דרבנן לא בעי בדיקה .רמב"ם .ולר"ת אפשר דבעי
בדיקה.
י .תרי ותרי אוכל בתרומה דרבנן דווקא .רשב"א .ולהר"ן אפשר שגם
בתרומה דאורייתא אוכל  .ב"י.
יא .זנתה עם כהן ותוך ג"ח נשאת לכהן אחר או להיפך ,לרש"י אינו
נשתק מדין כהונה ,ולרי"ו ורמ"א משתקין אותו .אבל אם הכל היה
בזנות כגון שהיו כמה כהנים ופירש אחד מהם ובעל אעפ"י דהוא
ודאי כהן ,לכו"ע משתקין אותו מדין כהונה .טושו"ע.
סימן ד
א .נתינים וז' אומות לאחר גירותם אסורין מדרבנן דדוד גזר עליהם.
רמב"ם ,רז"ה ורש"י – לב"ש .ולרמב"ן ורשב"א נתינים ושבעה אומות
אסורים בגירותם הם עצמם מדאורייתא ,ובניהם – מדרבנן .וכלשנא
בתרא דרבא .ולרבינו תם גם הבנים אסורים מדאורייתא וגזירת דוד
לשעבדם הוא.
ב .האידנא נתבלבלו כל האומות ,לפיכך גם עמוני מואבי ומצרי
שנתגיירו מותרים לבא בקהל מיד .רמב"ם וסתם שו"ע .ולהרא"ש מצרי
באיסורו עומד .שו"ע.
כאן יש לציין שרוב ככל הגיורים שנעשים בארץ ישראל אינם כשרים
וצריכים בדיקה כל אחד לגופו .לא מבעיא הגיורים הנעשים ע"י
הצבא או אגודות הגיור השונים ,ששם רוב הגרים לא מקבלים עול
מצוות אלא מהשפה ולחוץ ואינו גיור כלל ,אלא אפילו המתגיירים

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

פה

שם באמת ובתמים צריך עיון גדול אם גיורם תופס ,כי בין המגיירים
שם יש אנשים שלפי ההלכה פסולים לעדות כי הם בגדר מינים
ואפיקורסים .וגם המתגיירים בבתי הדין של ה"רבנות הראשית" יש
רבים ביניהם שקבלת המצוות שלהם הוא מהשפה ולחוץ ואינו גיור
כלל ,וגם המתגיירים שם באמת ,חייבים לעבור גיור נוסף לחומרא
בפני בי"ד יראי שמים ,כי דייני בית הדין של ה"רבנות הראשית"
רבים מהם פסולים לעדות כי מוציאים מהבעל ממון שלא כדין
ובפרט במזונות האשה והבנים .וגם יש ביניהם שכופים על הבעל
לגרש נגד הדין .ומרבים עוונות אשת איש וממזרים בישראל על ידי
התמימים שחושבים שנושאים גרושה כדין ואינם יודעים שהגט
בטל .ומכאן מודעה רבה לאורייתא .שכל הנושא גרושה שנתגרשה
בכל בית דין שהוא בעולם שיבדוק אם הגט ניתן על ידי בי"ד הגון,
ושהגט ניתן ברצונו הגמור של הבעל ללא שום לחצים מוקדמים.
ג .מצרית מעוברת שנתגיירה בנה מצרי שני .טושו"ע .ומצרי ראשון
שנשא מצרית שניה וילדה ,לרמב"ם הולד שני .ולרמב"ן וטור הולד
שלישי.
ד .עכו"ם ועבד שבאו על בת ישראל הולד כשר לבא בקהל .ולגבי
כהונה יש אומרים דכשרה לכהן ,הנמק"י ומור"ם בתשובה ובנימין זאב,
לדעת הרי"ף ,ומר"ן ומהרש"ל ומור"ם בדעת הרמב"ם .וי"א דספק הוא.
הרמב"ן ומר"ן ועוד בדעת הרי"ף .ויש פוסלים אותה לכהן ושאף אם
נשאת תצא .הרא"ש ,ומר"ן בשו"ע ,הכנה"ג בדעת הרמב"ם .ברכי יוסף
אבהע"ז סימן ד'.

ה .עבד שהשיאו רבו ישראלית או הניח לו תפילין או שקראו לס"ת
או הפקירו הרי הוא כישראל לכל דבר אעפ"י שעוד לא קבל גט
שחרור .רא"ש וטור ,והרמ"ה פליג על זה .ב"י .ואינו מותר בבת ישראל
עד שיקבל גט שחרור .שו"ע .וחוששין לקידושיו .שו"ע .אבל אם הניח
תפילין לפני רבו או קרא בתורה לפניו לא יצא לחירות.
ו .אם הוא נשא אשה לפני רבו ,לרי"ף ורא"ש דינו כעבד גמור,
ולטור תופסין בה קידושין מספק .והובא להלכה בשו"ע.

פו

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

ז .גר שנשא גיורת הבן מותר בממזרת ,וכן אם גם בנו נשא גיורת בנם
מותר בממזרת עד עשרה דורות .טור ורא"ש .אם לא נשקע שם גירות מהם.
שנ"י .וי"א עד שישתקע שם גירות ממנו  .רמב"ם.
ח .האשה שהלך בעלה למדינת הים ונשאת לאחר ובא בעלה ,הבן
משני ממזר דאורייתא .ומראשון אם בא עליה לפני גירושי השני
ממזר מדרבנן ,ואם גרשה השני ונבעלה לראשון הולד כשר .רמב"ם
ושו"ע ,לח"מ בדעת תוס' הולד ממזר מדרבנן וב"ש השיגו .ולכו"ע אם גרשה
ראשון ובעלה שני הולד ממזר מדרבנן.
ט .אם אמר בסתם על אחד מבניו זה ממזר נאמן .ר"י ,רא"ש ושו"ע.

ולר"ת ובה"ג האומר בני זה ממזר הוא אינו נאמן אלא כשיש בכור
ואמר על קטן ממנו זה בכור דממילא הוי הגדול ממזר.
י .אף על פי שנאמן האב לומר בני זה ממזר הוא ,אין האשה נאמנת
לומר על בנה שממזר הוא והרי הוא בחזקת כשר .רמב"ם וטושו"ע.
יא .לרמב"ם ,שתוקי ואסופי מותרים בנתינים ובשאר גרים והולד
שתוקי או אסופי .ורש"י חולק וסובר שאסורים ,דודאן בספיקן אסור
ורמב"ם שמתיר סובר דבזה לא גזרו.
יב .אשה שילדה והאב אומר זה ממזר ,הוי ממזר ודאי ולא חוששין
לכותי עד שתאמר בפירוש שלכותי נבעלה אז הוולד כשר .טור
ומהרא"י ושו"ע .ולרמב"ם ומהרי"ו לא הוי אלא ספק ממזר שמא
מכותי נתעברה והולד כשר.
יג .פנויה שילדה ואומרת מפלוני הוא וכשר הוא ,הולד כשר ומ"מ
אין דינו כבנו ודאי ליורשו וליבום אבל אסור בקרובות פלוני .ואם
אינה לבודקה הולד ספק ממזר  .טור רמב"ם ונ"י ושו"ע.
יד .דיימא מיניה ומעלמא ולא נבדקה ,לרמב"ם ושו"ע הולד ספק
ממזר .לחומרא כלישנא קמא ,ולרשב"א והרא"ש הולד כשר .דלא קיימא
לן כלישנא קמא כלל.

טו .עיר שיש בה כותית האסופי ממנה שהוטבל הוי כשאר אסופים
ואסור .רמב"ם ושו"ע .ויש מתירים לגמרי .ה"ה וראב"ד.

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

פז

טז .נתין ,לרמב"ם מותר בשפחה ולתוס' אסור .ב"ש .ממזר ודאי
מותר בנתין והולד ממזר.
יז .ספק ממזר לרמב"ם מותר בנתינה ,ולשאר פוסקים משמע דאסור.
ב"ש.

יח .שתוקי שאין בו חשש ממזרות מותר לישא אשה ואין חוששין בו
מראית העין ע"ז נ"ד.

יט .אשה מעוברת ,לר"ת אין חוזרת ומתעברת פעם שניה כלל בשום
אופן .ולרשב"ץ וסיעתו אין חוזרת ומתעברת אלא סנדל ,ולמהר"ם
לדעת רש"י ,חוזרת ומתעברת נפלים ,ולשלשת השיטות הנזכרות
אשה שילדה תיכף שהלך בעלה ואח"כ ילדה ולד חי לז' או לט'
חודשים ודאי זינתה והוולד ממזר .ודלא כהר' גן המלך סי' ק"ל דסובר
דתלינן בבעל וכשר ואין לסמוך עליו .ברכי יוסף אבהע"ז סימן ד'

כ .אשה שטבלה אחר הפסח והלך בעלה סוף אלול וילדה בעשי"ת
ומת ושוב ילדה בשבת הגדול ,מספקא לי אם יש מקום להכשיר
הוולד ולפום ריהטא נראה דיש לתלות דאחר הפסח כשטבלה
נתעברה תאומים והאחד נולד לז' חודשים והשני אישתהי עד תריסר
ירחים .ויש להביא ראיה ,וכו' .והדבר צריך ישוב .ברכ"י אבהע"ז סימן ד'.
כא .לדעת הרמב"ם והרא"ש והטור מי שחציו עבד וחציו בן -חורין
שבא על אשת איש הולד ספק ממזר ומ"ש הטור דהולד ממזר לאו
דווקא ,אלא כוונתו דספק ממזר הוא .ברכי יוסף אבהע"ז סימן ד'
כב .ספק ממזר אסור בשפחה .ודלא כהרדב"ז סי' קפ"ח ,והזרע אברהם
יו"ד סי' כ"ז .ברכי יוסף אבהע"ז סימן ד'

כג .ולענין הלכה כל שנשתהא טפי מי"ב חדש הוי ספק ממזר וכמ"ש
מר"ן ,ומ"ש המאירי בפסקיו ליבמות דף ס"ג ,דמעשה היה ושהה
ולד ט"ו חדש ולא היה שום חשד וילדה בן בשערו וצפרניו גדולים,
הוא מציאות רחוק מאוד ,ומה גם דשם ניכר בשנוי שערו וצפרניו
גדולים .ועמ"ש בחיים שאל ח"ב סי' ל"ח אות מ"ט .יוסף אומץ סי' צ"ד.
כד .ראיתי ספר שחבר ממזר אחד שטיהר זרעו בשפחה .ומהריב"ל

פח

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

והר"א בן יעיש פקפקו ,והוא חבר ספר על זה והסכימו עמו מר"ן
והרדב"ז ,והמבי"ט והר' אלשיך ז"ל ,ושם ראיתי חתימתם .מעגל טוב
ב' חשון תקי"ח.
כה .הקראים ספק ממזרים ואסורים לבוא בקהל .רמ"א .הר"ש הובא
בב"י) .ועיין לרדב"ז שהאריך להכשירם סימן ע"ג .שנ"י(

הקראים ספק ממזרים ,והתקון לקראי שישחרר שפחתו בגט על תנאי
שאם הוא כשר תהיה משוחררת ואם הוא ממזר אינה משוחררת,
ומותר בה ממ"נ ,הוא תקנה טובה )ודלא כמו שפקפק בזה מה"ר יונתן
ז" ל( .יוסף אומץ סי' צ"ד.

כו .לא אמרו דישראלית הנבעלת לעכו"ם קרקע עולם היא אלא
באנוסה ,אבל אם היא ברצון ,תו ליכא למימר קרקע עולם היא) .ודלא
כמר"ן בשו"ת אבן העזר סי' י' דסבר דאשה בכל גוונא קרקע עולם היא (.ברכי
יוסף אבהע"ז סימן ד'.

כז .הנבעלת לעכו"ם לדעת מר"ן אין קנאין פוגעין בה ,משום דקרקע
עולם היא .ולדעת הרמב"ן סוף פרק בן סורר אין קנאין פוגעין בה
משום דהוולד כשר ולא מטעם קרקע עולם .ולדעת ר' אברהם הגדול
ורבינו מנחם והמרדכי והרא"ם קנאין פוגעין בה וכן נראה דעת
תרומת הדשן ומהריק"ו ומהרי"ל .ברכי יוסף אבהע"ז סימן ד' .להרמב"ן
דווקא ישראל הבא על הגויה קנאין פוגעין בו אבל ישראלית הנבעלת לגוי אין
קנאין פוגעין בה ולא מיקרי ג"ע ,דהולד כשר וכ"כ מר"ן בתשובותיו א"ח סי' י',
והוסיף גם טעם דקרקע עולם הוא .והגהות מרדכי ומהריק"ו ומהרי"ל ותה"ד
והרא"ם חולקין וסוברין דקנאין פוגעים אף בה .והר"ן בסנהדרין נ"ב .בחידושיו
בסוף פרק ה' הביא מחלוקת ראשונים בזה .ראש דוד וארא .

סימן ה
א .פצוע דכא וכרות שפכה אסורים בודאי ממזרת .רמב"ם ושו"ע .ויש
מתירים .טור ,ראב"ד ורשב"א.
ב .כהן פצוע דכא מותר בגיורת .רמב"ם ,רא"ש וטושו"ע .ויש אוסרים
)המאור ,והרי"ף – ב"י.

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

פט

ג .כהן פצוע דכא אם מותר בגרושה זונה וחללה ,בדעת הרמב"ם
והשו"ע ,לח"מ מותר ,ולב"ש אסור.
ד .נעשה פצוע דכא על ידי חולי ,לרמב"ם דינו כבידי שמים וכשר.
ולרש"י ורא"ש ,דינו כבידי אדם ופסול.
ה .כתבו האחרונים דגם רש"י סבי"ל כהרמב"ם דסריס בידי חולי
הוא בידי שמים וכשר .ברכי יוסף אבהע"ז סימן ה'.
ב .הדבר ברור ,דנסתרס מחמת רעם וזיקין ושאגת אריה הכל בידי
שמים מיקרי) .ודלא כאדמת קדש שנסתפק בזה( .ברכי יוסף אבהע"ז סימן ה'.
ה  .ניטלה ביצתו אפילו השמאלית פסול  .בה"ג ,רי"ף ,רמב"ם ,רמב"ן,
רשב"א ,רא"ה ,ריטב"א ,נ"י ,רא"ש ושו"ע .ויש מתירים כשנטלה
השמאלית .ר"ת.

ו .סתימת נקב לרי"ו לא מהני אלא בעטרה או למטה ממנה .ולשאר
פוסקים גם במלמעלה מעטרה כשר .ב"ש.
ז .בעינן נקב מפולש תוס' ורמ"א ,ויש חולקין  .מרדכי ואגודה.

ח .לשיטת היראים נקב דפסול קאי אולד דהוי ממזר אבל בעל הנקב
כשר לבא בקהל ,וחלקו עליו כולם.
ט .לשאלתות ,בשאר איסורים קיימ"ל כר' יהודה דדבר שאינו
מתכוון אסור .ותוספות חולקים וסוברים דגם בשאר איסורים קיימא
לן כרבי שמעון שמתיר.
י .לרא"ש ושו"ע בעיא דחסימה אפשיטא לחומרא .ולראב"ד לא
אפשיטא ולקולא.
יא .בכל איסורין אמרינן אמירה לגוי שבות ובני נח לא מצווין על
הסירוס רא"ש ,רמב"ם ,ר"ן ,רשב"א ושו"ע ,דלא כר' חדקא .ויש אומרים
שאמירה לגוי בשאר איסורים אינה שבות אלא באיסור שבסקילה,
ובני נח מצווים על הסירוס כר' חדקא .ראב"ד וסמ"ג.
יב .אסור לזכר לשתות כוס של עיקרין אפילו אינו מכוון אלא
לרפואה .ואשה מותרת לשתותו כדי שלא תלד .רמב"ם וטושו"ע ,ואפי'

צ

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

כשאין לה צער לידה .ח"מ וב"ש ,ודלא כב"ח .ומותר להשקותה .ח"מ
וב"ש.

יג .כשהערים בסירוס בהמתו דקנסינן למוכרו יכול למוכרו או ליתנו
אפילו לבנו גדול אבל לא לבנו קטן .רמב"ם ושו"ע .וטור מתיר אפילו
לבנו קטן וכרב אשי.
סימן ו
א  .מיאון מבטל רק גט דידיה .ולטור גם דאחר ואין נראה להלכה .ב"י.
ולב"ח ,וב"ש ,אם נשאת לא יוציא.

ב .אם יצא עליהם שם שגירשה אין מוציאין אותה ממנו דלקלא
דבתר אירוסין או נישואין לא חיישינן ,והנ"מ לאוסרה אבעלה משום
גרושה וכדו' .אבל לאחר מות בעלה אסורה לכהן אחר משום דלגבי
השני הוי קלא דלפני נישואין .ב"י .ואם נשאת תצא.
ג .יצא קלא דפלוני כתב גט לאשתו ,לרמב"ם בכל גוונא אסורה
להנשא לכהן לאחר מות בעלה .ולטור ושו"ע תלוי ,אם קורים באותו
מקום לנתינה כתיבה ,אסורה ,ואם לאו – מותרת.
ד .לרא"ש ור"ם שכונה גדולה ממבוי ולתוס' מבוי גדול משכונה.
ה .גם מחייבי לאווין השוין בכל ,או מחייבי עשה כמצרי ואדומי
נעשית זונה ,ואפי' מחייבי לאווין דשאר כגון אנוסת אביו או
חלוצתו .רמב"ם ושו"ע .ויש אומרים שרק מכל מי שאין לו עליה
קידושין כלל כגון :חייבי כריתות ומיתות ב"ד ,ונבעלה להם נעשית
זונה .לאפוקי חייבי לאווין .רא"ש ,טור ,תוס' וראב"ד .גם לרא"ש ,תוס'
וראב"ד שסוברים שאין זונה מחייבי לאווין אין הכוונה שמותרת
לכהן אלא שאינם לוקים אבל לכהן אסורה .ב"ה ,ח"מ וב"ש.
ו .לר"ת ורא"ש מחזיר גרושתו משנשאת ,או סוטה ,לא נעשית מהם
זונה .ולרמב"ם נעשית.
ז .נבעלה לחלל לכו"ע אסורה לכהונה.
ח .יבמה שנבעלה לזר ,הוי זונה .טור ושו"ע .ולר"י ספק זונה.

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

צא

ט .גיורת אפילו בת יומה אסורה לכהן משום זונה .רא"ש ,רש"י ורמב"ם
ושו"ע .ולראב"ד ורשב"א גיורת אינה אסורה מטעם זונה אלא מדברי

קבלה שמפורש ביחזקאל.
י .קיימ"ל גיורת אסורה לכהונה משום זונה והולד חלל .פני דוד פנחס .

יא .האשה שאמרה לבעלה נטמאתי אעפ"י שמותרת לו כי אינה
נאמנת לפסול עצמה עליו ,שמא עיניה נתנה באחר .אסורה לאחר
מות בעלה להנשא לכהן .ואם נתנה אמתלא לדבריה לאחר מותו
והיתה ביניהם קטטה ,לראב"ד מותרת לכהן ,ולמגיד משנה אסורה.
יב .אשה שנתייחדה עם שנים בשדה והיא טוענת שנאנסה ,יש
מתירים אותה לבעלה משום מיגו דאי בעיא אמרה לא נטמאתי ,ולר'
שמחה אסורה דהפסידה המיגו ע"י היחוד.
יג .לרמב"ן ורשב"א אם טענה בבירור מוכת עץ אני נאמנת ומותרת
לכהן .ולרמב"ם אסורה משום דהוי דבר שאינו מצוי וכל דבר שאינו
מצוי אין חוששין לו.
יד .מי שקינא לה בעלה או ב"ד ונסתרה אסורה לבעלה כל זמן שלא
תשתה ואפילו אינה יכולה לשתות מחמת דין כגון שחזר ובא עליה או
מסיבת הבעל ,כגון שבא ביאה אסורה וכיוצא ,או שהוא אינו רוצה
להשקותה ומת ,ואסורה לכהונה משום ספק זונה .ברכ"י אבהע"ז סי' ו'.
טו .יצא עליה קול חלוצה ,לראב"ד חיישינן ואסורה לכהונה.
ולרמב"ם לא חיישינן ,וכן דעת הרמ"א.
טז .פנויה שנבעלה בשדה ואומרת לכשר נבעלתי לכתחילה לא
תנשא לכהונה עד שיהיו רוב העיר כשרים ורוב סיעת העוברים שם
כשרים ,ואם נשאת לא תצא .ואפילו ליכא רובא כלל .ואם היא שוטה
או אילמת או שאומרת איני יודעת אם איכא תרי רובי ונישאת לא
תצא) .ב"י( .ולמגיד אף לכתחילה תנשא וכ"ז הוא לדעת הרמב"ם
ושו"ע .אבל לרשב"א ורמב"ן ור"ן וטור ,אם נבדקה ואיכא רוב אחד
מותרת לכתחילה ,ובדליכא רוב מותרת בדיעבד .ובאינה טוענת
כרמב"ם סבירא להו.

צב

תפארת

הלכות פריה ורביה

מנחם

יז .אם ידוע שהבועל מהסיעה או מהעיר אפילו איכא תרי רובי לא
הוי אלא כחד רובא .רמב"ם ,ריטב"א ורשב"א.
יח .אם נבעלה בעיר שיש שם אפי' גוי אחד או עבד אסורה לכהונה
אפילו שיש שם סיעת כשרים משום דכל קבוע כמחצה על מחצה
דמי .ואם ידוע שהבועל הלך אצלה ,כל דפריש מרובא פריש ,והוי
תרי רובי ודינה כנבעלה בשדה .ובסתמא נמי הוי כשדה) .טושו"ע(.
יט .כל מקום שהיא כשירה בתה נמי כשרה כר' יוחנן.
כ .מותר לכתחילה לכהן לשאת קדשה .רמב"ם ומר"ן .ולסמ"ג רק
בדיעבד.
כא .יצא קול על קידושין וגירושין ואמתלא רק על גירושין למר"ן,
ראב"ד ,ור"ן חוששים לקידושין .ולרמב"ן לא חוששים) .ח"מ(.
כב .קבלה גט מחמת קול אסורה לכהן והוא כששדך או הצריכוהו
ב"ד) .ב"ש(.
כז  .גרושה שנשאת לכהן אף היא עוברת על לאו כמותו .ברכ"י אבהע"ז
סימן ו'.
כח .חלוצה אסורה לכהן מדרבנן) .ודלא כרע"ב דסבר דמדאורייתא
אסורה( .ברכ"י אבהע"ז סימן ו' .חלוצה לכהן אסורה מדרבנן .וקרא אסמכתא
בעלמא .ועיין ברכ"י אבהע"ז סי' ו' .עין זוכר ח/כ

כט .כהן בזמנינו ,ש לא ידע באשה שחלוצה היא ונשאה ,כתבו
האחרונים דחייב להוציא .ודלא כשבו"י ח"א סי' צ"ג .ברכ"י אבהע"ז סי' ו.
ל .הנבעלת לשד ולרוח אפי' לרצונה מותרת לבעלה .כמהר"מ מלובלין,
ועיין בחיים שאל .ברכ"י אבהע"ז סימן ו' .על מש"כ בברכ"י א"ה סי' ו' אות יג,
דיש סמך מירושלמי למהר"מ מלובלין .דנבעלת לשד ולרוח הרי היא כאנוסה
ומותרת לבעלה ,ובאמת שמהר"מ מלובלין מתירה אפי' לבעלה כהן.
ומפלפל בזה ודוחה להר' נחלת בנימין ,ונראה דעתו להתיר כמהר"מ מלובלין.
פתח עינים אבות פ"ב מ"ד.

לא .המקנא לאשתו דרך אברים נעשה כאומר איני חושדך אלא דרך

תפארת

הלכות אישות

מנחם

צג

אברים ,ואף אם נסתרה אינה אסורה .וכמ"ש רי"ו ,והמשל"מ .ברכ"י
אבהע"ז סימן ו'.

לב .בדבר איסור כגון נושא נשים האסורות לו וכדו' ,אמרה תורה
וקדשתו אפי' בעל כרחו .פני דוד אמור .
הלכות

סימן ז'

אישות

א .הא דאין אדם נאמן לעדות שבויה ע"י עצמו) ,כמעשה דר' זכריה
הקצב( הוא מדרבנן ,משום מעלת יוחסין ,ואפי' בנבואה אינו נאמן.
פני דוד וירא.

ב .אפילו עבר או שפחה או קרוב נאמנים לעדות שבויה .ואפילו
נשים שאינן נאמנות בעדות אשה ,כגון :חמותה וכו' ,נאמנות לעדות
שבויה) .רמ"א( .ולב"ש אף הרא"ש מודה בדין זה דחמותה ,ולח"מ
הרא"ש פליג על זה.
ג .לרמב"ם ,רי"ף ,רא"ש ושו"ע ,הלכה כרב פפא ולכן בנה ובתה
ושפחתה לא נאמנות לומר טהורה היא ,אלא במסל"ת) .ב"ש( ולח"מ
ברמב"ם ,בנה ובתה מותרים אפילו מתוך כונה להעיד .אעפ"י שקרוב נאמן
לעדות שבויה ואפי' אביה ואמה ,אין בניה ובתה כלל ,אלא כעצמה
הם ואין נאמנים אלא במסל"ת .וכן גם דעת מר"ן והרמב"ם ,ודלא
כהח"מ ,שהבין בדעתם שנאמנים .ברכ"י אבהע"ז סימן ז' .ולראב"ד
ולי"א שהובא ברא"ש ,הלכה כרב אשי שכולם נאמנים אפילו תוך
כוונה להעיד.
ד .לרי"ף והרמב"ם ומר"ן אין קטן נאמן בעדות שבויה אלא במסל"ת
וכן הלכה .ולהח"מ ,ור"ן ורא"ש ,אף לא במסל"ת נאמן .ברכ"י אבהע"ז סימן
ז' .לרמב"ם ורא"ש בתשובה ,כל קטן בעינן שיהיה מסל"ת ,וה"ה,
והר"ן תמהו על הרמב"ם וחלקו עליו בדין זה .ב"י.
ה .עכו"ם מסל"ת נאמן להעיד על השבויה .ראש דוד שמות .עיי"ש
בפנים .ולהרא"ש עדות גוי מסל"ת לא מועיל בשבויה ,ודלא כר'

פלטוי גאון וריא"ז שמקילים בזה וסוברים שמועיל להקל ולא

צד

תפארת

הלכות אישות

מנחם

להחמיר )והובאו ברמ"א( .בעכו"ם מסל"ת ,גדולי ישראל פסקו כסברת
רב פלטוי גאון שנאמן .ברכ"י אבהע"ז סימן ז'.
ו .עד מפי עד נאמן לשבויה .ב"י .נקטינן דעד מפי עד כשר לעדות
שבויה) ,ודלא כב"ש( דאעיקרא גם בעכו"ם מסל"ת ,גדולי ישראל
פסקו כסברת רב פלטוי גאון שנאמן ,ואפי' תימא דבעכו"ם מסל"ת
יש לחוש לדברי הרא"ש שסובר דאינו נאמן ,מ"מ בעד מפי עד דיש
מקום לומר דגם הרא"ש מודה ויש הוכחה מהש"ס הכי נקטינן,
דכשר .ברכ"י אבהע"ז סימן ז' .ולדעת הרמ"א – ברא"ש ,דלא נאמן עד מפי עד
דלא דומה שבויה לעדות עגונה.

ז .נראה דעת החיד"א דאף לעדות אשה ,ושבויה אין נאמנין גזלן
וכיוצא ,אלא גזלן מדבריהם .עיי"ש) .וכמ"ש השיטה מקובצת בשם
הריטב"א ,והחכ"צ סי' ק"נ והיד אהרן ח"ב( .ברכ"י אבהע"ז סימן ז'.
ח .אין משיאין שבויה לכהן ע"פ בת -קול) .רא"ש בתשובה(.

ט .שבויה שנשאת לישראל ונמצאת בתולה ,לאחר מותו לט"ז אסורה
לכהן ,ולב"ש צריך עיון.
י .לא ידע אף אחד שנשבית חוץ מבעלה ויודע שטהורה היא ,מותרת
לו .ב"ש.
יא .אמרה נשביתי וטהורה אני והתירוה ואח"כ ראינוה שבויה בידי
אדונים נאמנת) .גמ'() .נ"ל דבאותם אדונים קאמר ,שנ"י(.
יב .אמרה נשביתי וטהורה אני ויש לה עדים במדינת הים ,אעפ"י
שיצא עליה קול טומאה) ,רמב"ם( ,ואתחזק בבי"ד) ,ריטב"א( ,אין
ממתינים לעדים ותנשא .ואם באו עדים אח"כ שנטמאת תצא ,ואפילו
יש לה כמה בנים .והבנים חללים.
יג .אם יש עד אחד שנשבית ,והיא אומרת טהורה אני נאמנת ואעפ"י
שמעיד עליה שנטמאת) ,רש"י וב"ש( .אבל בשני עדים שנשבית אינה
נאמנת עד שיעיד עד אחד שהיא טהורה.
יד .היו שני עדים שנשבית ואחד מעיד שטהורה ,והשני שנטמאה הרי
היא כטהורה ,ואפילו המטהר עבר או שפחה.

תפארת

הלכות אישות

מנחם

צה

טו .שבויה שאמרה נטמאתי ועד אחד מכחישה נאמנת .ואם שנים
אומרים טהורה היא אינה נאמנת )להכחישם ,שנ"י(.
טז .אין האב יכול לומר בתי זו נשבית ופדיתיה ,או נבעלה בעילת
איסור ,דלא האמינתו תורה אלא בדרך אישות .יש אומרים שאינו
יכול הוא להצטרף עם אחר להעיד עליה .ב"ש .ויש אומרים דיכול
להצטרף .ח"מ.
יז .אמרה נשביתי וטהורה אני ונשאת שלא בידיעת ב"ד ,תצא )כן
משמע מהרמ"א( .ויש חולקין) .רד"ק הובא בח"מ(.

יח .אעפ"י שכהן המעיד על השבויה לא ישאנה ,אם שני כהנים
מעידים עליה ,נראה דהאחד יכול לישא אותה .וכעין מה שפסק מר"ן
לקמן סי' י"ב ,דשני עדים המעידים שמת בעלה ,מותר אחד מהם לישא אותה.
ברכ"י אבהע"ז סימן ז'.

יט .כהן שהעיד על שבויה והותרה לבעלה על פיו ,ואח"כ מת בעלה,
נראה דמותר לישא אותה .וכן כהן שהעיד על שבויה כשהוא נשוי
ואח"כ מתה אשתו ,נראה דמותר לו לישא אותה .כמתבאר בסי' י"ב
עיי"ש .ברכ"י אבהע"ז סימן ז'.

כ .כהן שפדה שבויה ומעיד עליה שהיא טהורה מותר לישאנה
דחזקה לא שדי איניש ממונא בכדי .כ"כ רבני אשכנז) .וכן פסק מר"ן
בשו"ע (.נראה דהיינו בשבויה דעלמא דאז אית לן חזקה .אך אם זו
השבויה מקדם קדמתא הכהן יודעה ומכירה ויש לו אהבה עמה,
נראה דבזה אתרע חזקת לא שדי איניש ממונא בכדי .ראש דוד שמות.
כא .נסתפק הר' שער אפרים סי' ק"ו באשה ובעלה שבאו ולא ידענו
אם בעלה כהן ,ואמרה שהיא טהורה אם נאמין להן במגו דאי בעו
הוו שתקו מלומר שהוא כהן או שיאמרו דלאו כהן הוא וצדד בזה,
וכשבא מעשה לידו אמר להם שאין להם תקנה אלא שילכו למקום
אחר שאין מכירין אותם ותלך האשה לבד ותאמר נשביתי וטהורה
אני ומותרת לבעלה .ובספר יד אהרן גמגם בה דמאחר שבאותו מקום
נתפרסם שנשבית ופדאוה איך יש לה תקנה ללכת אל ארץ אחרת
שאין לה מכיר ,והרי הרא"ש בכלל ל"ב לא כתב תקון זה ,מוכח
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דכיון שכבר באה לב"ד ונודע לב"ד בבירור שנשבית שוב אין לה
תקנה ללכת למקום אחר ,עד כאן דבריו .ואני אומר דמדברי הרא"ש
אין ראיה ,דשאני נדון הרא"ש דהבעל ידע שהיא שבויה ,ולא ידע
שהיא טהורה ומה תועיל כי תלך לאתרא דלא ידעין לה ,הא בעלה
ידע קודם ,אבל בנדון השער אפרים ,בעלה ידע שהיא טהורה .ברכ"י
אבהע"ז סימן ז') .קשה לי דאם תקון זה מועיל למה לא עשאה ר' זכריה בן
הקצב .שנ"י(.

כב .האשה שנחבשה בידי עכו"ם ,ע"י ממון אם יד ישראל תקיפה
מותרת אפילו לכהונה).טור ,רמב"ם ושו"ע( .וי"א דהנ"מ כשהעכו"ם
יפסיד אם יאנסנה ,אבל אם העכו"ם אין לו חשש הפסד אם יאנסנה,
אסורה לכהן) .רי"ו ,ר' אלחנן ורמ"א( .ואם נחבשה ע"י נפשות אסורה
רק לכהן ,רמב"ם ,ר"ח ,הגאונים ,ושו"ע .ויש אוסרים אותה גם לבעלה
ישראל .טור ,רא"ש ור"ן ,והובא ברמ"א.
כג .פירוש ע"י נפשות ,לריטב"א כגון נשי דגנבי) ,כרב( ,ולרא"ש ור"ן
דווקא נשי דרוצח) ,כלוי( .והוא שנגמר דינם להריגה) .רא"ש ,ר"ן
ורמ"א ,וכחזקיה( .ולרי"ף ורמב"ם אפילו לא נגמר דינם )וכר' יוחנן(.
והני מילי כשהנשים סייעו )ה"ה( .וי"א דבלא סייעו נמי )רש"י(.
]ולענין דינא אין מחלוקת בין רש"י וה"ה אלא שהמגיד ס"ל
כרמב"ם שבלא גמר דין נמי אסורה ,ורש"י כרא"ש ור"ן שרק בנגמר
דינם אסורה ולכן אפילו לא סייעו[ .וכ"ש שאם נתפשה מחמת עצמה
שאפי' לא נגמר דינה אסורה )רמ"א( .ואם תקותה להנצל ע"י פדיון
מותרת לבעלה ישראל.
כד .אם ידם תקיפה אפילו ע"י ממון אסורה לכהן .וי"א שאם גם
כשידם תקיפה דנים בב"ד ,כשרה )המרדכי( .ואין נראה )ב"י(.
כה .נשבית על ידי נפשות ,אסורה לכהונה ,אבל אם היתה אשת
ישראל מותרת ,דלא חיישינן שמא נתרצית ,וכן עיקר .וכדעת הרמב"ם
והגאונים ,והרמב"ן ,הרשב"א ,הרא"ה והריטב"א .ומהרא"י שכתב שהרמב"ם
יחיד בהיתרו לא ראה לא דברי הגאונים ולא דברי האחרונים .ברכ"י סימן ז'.
כו .נתייחדה עם עכו"ם אפילו ידן תקיפה מותרת )ר"ן ,רמב"ם ,רשב"א,
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תוס' ,רא"ש( .ואפילו יצא עליה קול ,ואפי' לבעלה כהן ,משום דקלא
דבתר נישואין הוא ולא חיישינן ליה) .תשובת הרא"ש ,רמ"א(.
כז .אשת כהן שנחבשה בידי עכו"ם ויהודים נכנסים ויוצאים אצלה,
מותרת לבעלה )ת"ה ,הגהמי"י ורמ"א(.
כח .אשה שהמירה מרצון אסורה לבעלה ישראל )רשב"א והגהות
מרדכי( .ויש מתירין )רמ"א( .ולא נראו דבריו) .ב"ש ח"מ( .ואם בעלה

המיר עמה שאז אינה מפקירה עצמה לאחרים מותרת .ואם המירה
באונס ולאחר השמד חזרה ליהדותה כשרה )רא"ש( ,אף לכהן )רמ"א(.
והנ"מ שמותרת לכהן כגון שהמרתה היה בתחילת השמד שוודאי לא
נגעו בה קודם )ב"ש(.
כט .עיר שכבשוה כרקום והקיפוה האויבים גווזא ואוזא וכדומה כדי
שלא יוכלו אנשי העיר לברוח ולא אחד מהם ,כל הכהנות דינן
כשבויות ליאסר לבעליהן .והוא שאין מחבואה בעיר שתצל עליהן.
אבל אם יש מחבואה ,אפילו אינה מצלת אלא על אחת מהם כולן
מותרות והוא שאומרות לא נטמאנו) .רמב"ן תוס' וח"מ( .וי"א שאפי'
שותקות מותרות )ר"ן רש"י וב"ש( .וכן במקום שלא הקיפוה ויכולות
הנשים לברוח דינן כמחבואה ומותרות )רי"ף ,רא"ש ,טור ורי"ו( ויש
חולקים משום דמסתמא יראות לברוח )רמב"ן ורשב"א( .וכל זה
באותה מלכות או מלכות אחרת ויושבת בהשקט ובטחה ,שיש להם
זמן לבעול ,אבל אם היו בני מלכות אחרת ופשטו וכבשו הלאה
ועברו ,הנשים מותרות היות ואין להם זמן לבעול )רמב"ם וסתם שו"ע,
ודלא כרב מרי( .ויש חולקים וסוברים דבכל גוונא יש להם זמן לבעול
)כרב מרי( ודינם כיושבים בהשקט ובאותה מלכות) .רי"ף ,רא"ש ,רמב"ן,
רשב"א( .ורש"י פירש כשהקיפוה גווזא ואווזא הנצורים כדי שלא יוכלו
הכובשים לבעול ,אז מותרות .ואם לא הקיפוה הנצורים ,אם אין מחבואה
אסורות.
ל .הנ"מ דמחבואה מצלת ,אפי' לכתחילה )רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש ,ושו"ע(,
וי"א דרק בדיעבד )הובא ברא"ש ובטור(.

לא .כהן שנשא אחת מפסולי כהונה אעפ"י שלא בעלה נעשית

צח
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חללה ,ואפי' שנמצאת אח"כ בתולה ,או שלא זזה ידה מתוך עדים
וכד' )רמב"ם ,שו"ע ,תוס' וב"ש( .אבל לט"ז אם ודאי לא בעלה ,אז הבן
ספק חלל ,ונותנים עליו חומרי חללים וחומרי כהנים.
סימן ח'
גר שנשא ישראלית הולד ישראלי ולא הולכים בזה אחר הזכר )רמב"ם
ושו"ע( .והר"ן הקשה על זה ,והטור חולק וסובר שהולד גר.

סימן ט'
א .לרמב"ם ,רמב"ן וריב"ש ,אפילו אם קדש קטלנית לא יוציא וכן
דעת השו"ע .ולרא"ש ,רשב"א וריטב"א ,אפי' אם כנס כופין להוציא.
ולריב"ש אפילו אם התרו בו וכנס לא יוציא.
ב .הלכה רווחת דבתרי הויא קטלנית .ברכ"י אבהע"ז סימן ט') .כרבי,
שו"ע ושאר פוסקים( .קיימ"ל דאשה שנשאת לשני אנשים ומתו לא
תנשא לשלישי .ראש דוד ואתחנן  .ויש פוסקים בשלשה )ספר חסידים(,
ולחמישי י"א שמותרת לכתחילה) .שם בחסידים(.
ג .הלכתא מזל גורם )שו"ע( .וי"א מעין גורם )י"א הובא ברמב"ן
וברמ"א( ,וי"א מקום גורם )ספר חסידים( .קיימא לן כרב אשי דמזל

גורם ,ולכן לא אמרינן בזה אחיות מחזיקות .ואם שתי אחיות מתו
בעליהן ,מותרות להנשא פעם שניה ,וכן האחות השלישית יכולה
להנשא .דמזלא דבי תרי אחיות לא דמו אהדדי .ברכ"י אבהע"ז סימן ט'.
ד .אפילו למאן דאמר מזל גורם אם יש דבר שמתענין עליו ודמי
לאישתדוף באגא ,לא הויא קטלנית) ,ריב"ש(.
ה .לאור זרוע כל דין קטלנית אינו אלא ספק סכנתא.
ו .משני אפילו לא הכיר בה יש לה כתובה אפילו לרא"ש ,אבל
משלישי אם הכיר בה יש לה כתובה ,ואם לא הכיר בה אין לה .וכן
פסק מר"ן) .וכן נראה לי גם בדעת הרמב"ם ודלא כב"ש ,שנ"י( .ולב"ש בדעת
הרמב"ם משלישי אפילו לא הכיר בה גובה כתובתה .י"א דאם לא הכיר בה
גם משני לא גובה כתובתה) .הובא ברי"ו(.
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ז .הטעם שלרא"ש גובה כתובתה משני מפני דבממון אמרינן
דבתלתא הוי חזקה) .ב"ש(.
ח .קטלנית יבמה מותרת להתייבם ,הרמב"ם בתשובה .ולדעת הרא"ם
ומהרלנ"ח גם דעת הרא"ש להתיר בזה ודלא כדעת החכם צבי ,ומהרד"ך )בית
שני חדר י"ג( דסברי דלדעת הרא"ש אסורה מחשש סכנת נפשות ושמא שכיח
הזיקא ולא אמרינן שומר מצוה לא ידע רע ,ולבי מהסס במאי דפשיטא להרא"ם
ולמהרלנ"ח דלדעת הרא"ש מותר ,דיש פנים הנראים לומר דלדעת הרא"ש אף
שנשא בהיתר יוציא דחמירא סכנתא מאיסורא .ברכ"י אבהע"ז סי' ט' .לדברי

הרא"ם והרלנ"ח וסיעתם דאין אסור קטלנית ביבמה אף לדעת
הרא"ש ,נראה דיבמה שנתייבמה שני פעמים ומתו היבמין תתייבם
בשלישית ותלינן דבמקרה מתו ואינה מוחזקת קטלנית ביבמין משום
דלא פלוג חז"ל בינה לבין יבמה דעלמא .ולזה דעתי הקצרה נוטה.
ברכ"י אבהע"ז סימן ט' .ביבמה כתב הרמב"ם דלית בה מיחוש קטלנית דשומר
מצוה לא ידע דבר רע .וכן כתבו הרא"ם ומהרלנ"ח בתשובה .ויש מהאחרונים
דסברי דגם יבמה אסורה .והנה להרמב"ם ומהרלנ"ח אם נשא ומת ואחיו יבמה
ומת ,אין בה דין קטלנית דהא השני דקיים בה מצוה וודאי לא מחמתה מת והוי
כמת במגיפה שכתבו הפוסקים שאין בה דין קטלנית .שמחת הרגל מגילת רות
פ"א  .להרא"ם ח"א סי' כ"ב ,ולמהרלנ"ח סי' ל"ו ,יבמה לית בה משום קטלנית
דשומר מצוה לא ידע דבר רע .ועיין הנו"ב א"ה סי' י' ,שכ"כ מסברא ,ונעלמו
ממנו כל הפוסקים הראשונים והאחרונים המדברים בענין זה .פני דוד וישב .

ט .הכיר בה שהיא קטלנית ,יש לה כתובה ,ואם נתאלמנה יש לה
מזונות .כ"כ הר' מהר"ר אברהם ירושלמי והסכימו עמו מהר"י בי רב ,ומהר"מ
די קוריאל ודבריהם פשוטים ,וכן מפורש בדברי הרמב"ן והרשב"א בחדושי
כתובות דף מ"ג .ברכ"י אבהע"ז סימן ט'.

י .קיימ"ל כרבי דבתרי זמני הוי חזקה .ראש דוד ואתחנן  .נראה דעתי
דלהלכה קיימ"ל בכל איסורי דאורייתא לחומרא כרבי דבתרי הויא
חזקה .ובענין שלא ישא ממשפחת נכפין דבתלתא הויא חזקה ,מודה
בזה רבי .ובענין נפלים דסימן קנ"ד ,כיון דרוב נשים מפילות עובר
הראשון להכי בעינן תרי לבר מקמא .ולגבי תפילין דבודק שלשה
קציצות התם הוא דאזלינן לחומרא .וקמיע מחמרינן דלחזק בתלתא

ק
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לענין איסור שבת ,ורואה דם מחמש תשמיש דמקלינן דבתלתא הויא
חזקה הוא כיון דקיימ"ל דווסתות דרבנן וכרשב"ג אזלינן בזה ,אבל
לגבי תולעים שנמצאו בקערה בתרתי הויא חזקה ואם נמצאו שנים
הוחזקו שיש שם עוד וכמ"ש הב"ח ,ודלא כהפר"ח) .יו"ד סי' ק' ס"ק
י"ד( .ברכ"י אבהע"ז סימן ט'.

יא .כתב מהרי"ו סי' קפ"ג ,דאם אחד הבעלים זקן אינו מהמנין ,ויש
סמך לזה מירושלמי פ"ג דתענית והביאו מר"ן ב"י או"ח סי' תקפ"ו,
דבתים שאמרו בריאים ולא מרועעים ,ודכוותא בחורים אבל לא
זקנים ,וה"ה הכא דאם האחד זקן הנה מיתת"ו מפני שיבה ובא עד
קיצו ולא תלינן בה .ואח"ז ראיתי למהר"י מולכו בתשובותיו כת"י
שהביא ראיה זו ,אך לענין דינא הוא ז"ל ,ומהר"א צמח הסכימו
להיפך .ברכ"י אבהע"ז סימן ט'.
יב .אפשר דגם למהרי"ו אם הזקן המופלג נהרג או נפל ומת למאי
דקיימ"ל מזל גורם ,הזקן בזה מן המנין דכיון דאיקטיל ולא מת על
מטתו גם עד זקנה קטלנית היא .ברכ"י אבהע"ז סימן ט'.
יג .יש אוסרים אשה שנתגרשה ב' פעמים כקטלנית) .רש"י הובא
ברמ"א( .ויש מתירים ,וכן עיקר )רמ"א( .נתגרשה ב' פעמים ,מותרת

להנשא בשלישית .ואפי' למ"ד דאף גרושה פעמיים לא תנשא
בשלישית ,הנ"מ גרושה דעלמא ,אבל גרושתו שגרשה פעמיים,
לכו"ע מותר .ראש דוד ואתחנן .
יד .העיקר כתורת נתנאל סי' י"ג דמשודכת שנשתדכה לשנים ומתו
אין לחוש לזה לכו"ע .ואינה דומה לנתארסה לשנים ומתו דהתם לא
תתארס לכתחילה לשלישי) .ודלא כחוו"י סי' קצ"ז דמחמיר אף במשודכת(.
יוסף אומץ סי' צ"ה.

טו .כל הני מילי דקטלנית דווקא באשה אבל איש שמתו לו שתי נשיו
אינו מונע עצמו מלישא .שו"ע .יש אומרים דלמ"ד דבמילה תולין אף
באב ה"ה כאן ולא ישא) .ח"מ( .ויש חולקין )ב"ש( .איש שמתו שתי
נשיו אין בו דין קטלן ,ואינו דומה לענין מילה דפסק מר"ן דאם איש
אחד מל שני בניו ומתו לא ימול השלישי דהתם דטעמא דמילה
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קא

דאיכא דרפי דמא ואיכא דקמיט אמרו דה"ה לאיש משום דשמא
טבעו להוליד רפי דמא או דקמיט ,אבל לגבי קטלנית דהוא משום
מעין גורם או מזל גורם ליתנהו באיש וכמ"ש הרא"ש ,ודלא כחלקת
מחוקק שחושש אף באיש .ברכ"י אבהע"ז סימן ט'.
טז .דע שהנו"ב חידש דין בקטלנית שאם האשה מצלחת אחרי מות
אישה ומתפרנסת שלא בצער ,לית בה משום קטלנית ,ויליף לה
מתשובת הרא"ש ודבריו לא האירו ואין לסמוך עליו מכמה טעמים.
)עיין בשומר הברית( .ברית עולם אות תס"א.

סימן י'
א .יצא עליה קול קידושין וקיבלה גט ללא צורך אסורה לחזור לו
לאחר שנישאת) .תשובת הרא"ש ,וכן הוא בב"י לעיל סימן ו' גבי כהנת משם
הרשב"א ,ועיין לקמן סימן י"ג(.

ב .המגרש משום נדר ,שם -רע ,איילונית ,ולא כפל דבריו יחזיר אם
ירצה) ,רי"ף ,רא"ש ,רשב"א ,ריב"ן וטור( .ויש חולקין וסוברים שלא
יחזיר) ,רמ"ה ורמב"ם ,הובאו שתי הסברות בשו"ע( .לכו"ע הלכה כלישנא
קמא דחיישינן לקלקולא ,והא דלא יחזיר דווקא בכפל לתנאו ,אלא
דלרמב"ם ורמ"ה חוששין גם ללישנא בתרא שטעמה משום
פריצותא ,ולכן אפילו לא כפל לתנאו לא יחזיר ,אלא שמלמדין אותו
לומר לה.
ג .באיילונית י"א שלא צריך שיאמר לה כלום משום דמום גדול כזה
גם שותק הוי כאומר לה) .ה"ה בדעת הרמב"ם( .ולרוב הפוסקים )ב"ש(,
גם באיילונית צריך שיאמר לה) .הרמב"ן ,הרשב"א ,ולב"י בדעת הרמב"ם(.
ד .המוציא מחמת שראתה דם ג"פ בתשמישה לא יחזיר אפילו לא
אמר לה) ,שו"ע( ,ויש חולקים) ,ר"ן הובא בב"י לקמן סי' קי"ז(.
ה .אם חזר הבעל ונשאה לא יוציא ,לרשב"א וריב"ש אפילו אם רק
קידש ,ולרמב"ן דווקא אם כנס .ומיהו אם התרו בו צריך להוציא
)ירושלמי( ,י"א דהתראה זו לאחר שקידש )רמב"ן ,ורשב"א בתירוץ שני(,
וי"א דווקא לפני שקידש) .רשב"א בתירוץ ראשון ושו"ע(.
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ו .המוציא משם נדרו יכנוס אפילו לכתחילה ולא חיישינן לקלקולא
)ב"ח( ,וכן לא חיישינן לר' נתן דאמר כל הנודר ומקיים וכו'.
ז .פקחת שנתגרשה מפקח ונישאת לחרש יכול להחזירה) ,רמב"ם ה"ה
ושו"ע( .ויש חולקים )הראב"ד(.

ח .יתומה בחיי אביה שנשאת בקידושין דרבנן מותרת לחזור
לראשון) ,ח"מ( .זה הכלל כל שנשאת לראשון בקידושין דאורייתא
ולשני דרבנן ,יכולה לחזור לראשון.
ט .שוטה שנשא פקחת וגרשה ונשאת לפקח מותרת לחזור לשוטה
משום דלא תקינו ליה רבנן קידושין והוי כזנות ,וקיימא לן זנות
וקידושין מותרת לחזור לראשון.
סימן י"א
א .לכו"ע בשני עדי טומאה תצא אפילו מהבעל ,אפי' יש בנים לבעל
או לנטען ,ועד אחד בטומאה לאו כלום הוא) .תשובת מהר"מ ,ח"מ(.
ב .לרי"ף ורא"ש ורמב"ם לב"י – עדי כיעור וקלא דלא פסיק תצא
מבועל כשאין בנים לנטען .וראיית בעל וקלא דלא פסיק ,או ראיית
בעל ועדי כיעור ,לאו כלום הוא ,וכן דעת הרא"ה ,הריטב"א
והרשב"א )ור"ת – לב"ש(.
לר"ת – לטור ,בעדי כיעור תצא אפי' מבעל אם אין לו בנים ,וה"ה
בקלא דלא פסיק ,וראיית בעל.
לר"ת לפני חזרה ,קלא דלא פסיק תצא מבועל אם אין לבעל בנים,
וכן דעת ר"י ,ור"ח ,ובה"ג).ב"י(.
לר"ת לר"מ בשאילתות ,בעדי כיעור תצא אפילו מבעל ואפי' יש לו
בנים ,ובראית בעל וקלא דלא פסיק תצא מהבעל .וכן דעת המרדכי.
לרי"ף והרא"ש לטור ,עדי כיעור וקלא דלא פסיק תצא אפילו מבעל,
אם אין לו בנים .וראיית בעל וקלא דלא פסיק לאו כלום הוא ,וכן
דעת הרא"ש בפירוש השאילתות.
לרשב"א ,בקלא דלא פסיק לא תנשא לבועל.
לרשב"א בדעת רש"י ורב אחאי – בעדי כיעור או קלא דלא פסיק
תצא מבעל כשאין לו בנים.
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להרמב"ם בעדי כיעור לא תנשא לבועל )ותשובת מצא כתוב פליג ע"ז(.

לרמ"א – בעדי כיעור וקלא דלא פסיק תצא מבעל אם אין לו בנים,
ובאחד מהם ,מן הבועל) .וכן דעתו בשאילתות ,רש"י ומרדכי(.
ג .לרי"ו בקינוי וסתירה ללא עד לא כופין לגרש ובעד אחד כופין
לגרש ,ולא נראה כן משאר פוסקים אלא בשניהם כופין לגרש) .ב"ש(.
ד .הוציאה שלא בעדי טומאה ונישאת לאחר .מותרת בדיעבד אחר
כך להנשא לנטען .ויש אוסרין) .רי"ו( .
ה .הא דאמרינן שאם נישאת לבועל לאחר שנשאת לאחר לא תצא
הנ"מ דווקא בעדי כיעור לבד ,אבל בעדי כיעור וקלא דלא פסיק גם
למר"ן תצא) .ב"ש ,וח"מ פליג וסובר דגם בשניהם לדעת מר"ן לא תצא(.
ו .היו עדי כיעור וידוע שבאותו פעם לא נטמאת לח"מ צ"ע אם
חוששין שמא נטמאת פעם אחרת ,ולב"ש פשיטא ליה דאין חוששין.
ז .כל מקום שהתרו בו וכנס לא הוי דיעבד) .רא"ש ומר"ן() .ועיין סימן
י"ב ס"ק ג'( .ומיהו בהתרו בו וכנס את השפחה שנטען ממנה לח"מ

תצא וכדעת מרן ,ולב"ש וב"ח לא תצא.
ח .בעדות מיוחדת מצטרפין בממונא ובאיסורא ,אבל לא בדיני
נפשות ואיסור אשה לבעלה הוי איסורא בעלמא ומצטרפין) .הב"י,
וכ"פ הרמ"א( ,וה"ה ששני עדי טומאה מצטרפין) .ח"מ(.
ט .בגיטין וקידושין לא בעינן דרישה וחקירה) .רשב"א( ,אבל באיסור
אשה לבעלה לכו"ע בעינן דו"ח )רא"ש( ,דדו"ח מדאורייתא) .ב"ש(.
י .קיימ"ל אשת ישראל שנאנסה ,מותרת לבעלה ,ואשת כהן שנאנסה
אסורה לבעלה .פני דוד וירא .אשת כהן שנאנסה שאסורה לבעלה
מספקא ליה לח"מ אם אסורה גם לבועל ,ולב"ש פשיטא ליה
דאסורה.
אשת כהן שנאנסה דאסורה לבעלה נראה דכיון דבאונס ,היא מותרת
לבועל .בין לדעת הרמב"ן והרא"ה והרשב"ץ ובין לדעת התוספות ודלא
כמש"ל שהבין בדעת התוספות שאסורה .והח"מ והמש"ל נסתפקו בדין זה.
ברכ"י אבהע"ז סימן יא'.
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באונס מותרת לבועל כשם שמותרת לבעל .תוס' בתירוץ ראשון וכן
פסק ח"מ .ויש אוסרים) .ירושלמי ,ותוס' בתירוץ שני ,וכן פסק ב"ש(.
יא .נשבית על ידי נפשות ,אסורה לכהונה ,אבל אשת ישראל מותרת,
דלא חיישינן שמא נתרצית ,וכן עיקר .וכדעת הרמב"ם והגאונים,
והרמב"ן ,הרשב"א ,הרא"ה והריטב"א .ומהרא"י שכתב שהרמב"ם יחיד
בהיתרו לא ראה לא דברי הגאונים ולא דברי האחרונים .ברכ"י אבהע"ז סימן ז'.

יב .הדבר תלוי באשה בלבד .ואם היא שוגגת או אנוסה מותרת
לבעלה ישראל ומותרת לבועל לאחר מיתת בעלה או גרושיה אעפ"י
שהוא היה מזיד .ואם היא היתה מזידה אעפ"י שהבועל אנוס או
שוגג נאסרה לבעלה ואסורה לבועל) .ושכן עיקר במסקנת הירושלמי
והבבלי והראשונים( .ברכ"י אבהע"ז סימן יא' .בענין שוגגת אם אסורה לבעל
ולבועל ,עיי"ש .ראש דוד נשא .

יג .אשה שתחילתה באונס וסופה ברצון ,קיימ"ל דמותרת לבעלה
וחשובה כאנוסה .ראש דוד בהעלותך .
יד .אשה שזנתה ונאסרה על בעלה מכח בועל ראשון וזנתה עוד עם
אחרים ,אסורה גם עליהם אעפ"י שלא נאסרה לבעלה מחמתם דכיון
שאם לא היו בועלים ראשונים היתה נאסרת מחמת בועל זה ,שפיר
קרינן בם אסורה לבעל ואסורה לבועל לגבי כל אחד מהם) .וכדעת
מהר"א ששון סי' קצ"ו( ודינם כדין בועלי א"א בעלמא שנאסרת
מחמתם .ולכן אפי' אם בועל שני היה שוגג כל שהיא מזידה ,נאסרה
עליו .ברכ"י אבהע"ז סימן יא' .נראה דעתו כמהר"א ששון סי' קצ"ו וכנה"ג
אבהע"ז סיק קע"ח ,ומהריב"ל בקו"א ,דסברי דכשם שאסורה לבעלה אסורה גם
לבועל שני ואעפ"י דנאסרה לבעלה מכח בועל ראשון ,דהא אסורא גם לשני.
עיי"ש .ראש דוד תזו"מ.

טו .גם מחמת בועל שני מוסיף הבעל טומאה על טומאתו אם יבא על
אשתו .ברכ"י אבהע"ז סימן יא'.
טז .הוכחתי מהרשב"א סי' אלף קפ"ט ,דמאי דאסרינן באשה שסברה
דמותר לזנות ,היינו מקנסא ,אמנם מהתורה שריא לבעלה ואין המים
בודקין אותה .ודלא כמהריק"ו שורש קס"ח שאוסרה מהתורה .ראש דוד נשא.
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יז .ראובן שבא על א"א והוא והיא סברו שהבעל חי ונתכוונו לאיסור
ואח"כ נתברר דבשעת ביאה כבר מת הבעל והיתה פנויה מצי ראובן
לקחתה ואינו בכלל מאי דאמרינן כשם שאסורה לבעל כך אסורה
לבועל .חומת אנ"ך רות .מי שבא בזנות על אשה שהיתה בחזקת א"א דבעלה
הלך למדינת הים ,ושניהם לדבר עבירה נתכוונו בשאט נפש ,ואחר זמן נתברר
שבזמן שזנתה כבר מת בעלה ,נסתפק מהר"י אלפנדרי במוצל מאש סי' מ"ו אי
מותרת לבועל כיון שכבר היה מת בעלה ,או דאמרינן איתסרא עליה כיון
שתרוויהו סברי דבעלה חי והיא א"א ונתכוונו לעבירה .ונ"ל לכאורה דמותרת
כיון דלפי האמת היתה פנויה ומותרת לו .ברכ"י אבהע"ז סימן יא' .אשה
שחשבה שבעלה חי ונבעלה לאחר במזיד ואח"כ נודע שהבעל מת קודם לכן,
מותרת לבועל .מראית העין כתובות נ"א.

יח .נראה דעתו דאם זנתה תחת בעלה אם לא רצה הבעל לא יגרשנה
אלא תשמשנו ולא חיישינן שמא יבא עליה כיון דמאיסה עליו.
)וכדעת התוס' ומהר"מ ועוד ,עיי"ש( .ברכ"י אבהע"ז סימן יא'.

יט .אשה שנתגרשה בגט שפסול מדבריהם והלכה וזנתה הואיל והגט
כשר מהתורה אף דזנתה מותרת לבעלה ,דכיון דלית בה זיקה
מדאורייתא לא קרינן בה ונטמאה מדרבנן .ברכ"י אבהע"ז סי' י' .נתגרשה
בגט כשר מהתורה ופסול מדרבנן ,וזנתה ,מותרת לחזור לבעלה ,ועיין ראש דוד
דף קל"ז .חומת אנך ירמיהו ג'.

כ .מי שאנסוהו לבא על אשת איש והיא נתרצית כדי להצילו ממיתה,
האשה אסורה לבעלה ולא נקרא אונס לגבה) .ודלא כהרב בית יעקב סי'
ל"ט( .ברכ"י אבהע"ז סימן כ'.

כא .אעפ"י שביאת גוי לר"ת לא הויה ביאה ,אין כוונתו להשוות
ביאתו לבהמה דמותרת .ודלא כספר ברית שלום .חומת אנ"ך פר' וירא .גוי
הבא על אשת איש ,אסורה לבעלה ,ודלא כר"ת .עיי"ש .ראש דוד.
כב .אשה שאנסוה עכו"ם ורצו להרגה עד שתביא את האיש עליה
בידים ,אף על פי דלהרמב"ם האיש חייב מיתה אם יבא עליה ואפילו
באונס ,האשה אנוסה היא ואינה חייבת מיתה ,דקרקע עולם היא
ומותרת לבעלה .ברכ"י אבהע"ז סימן כ'.
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כג .אעפ"י שיש מי שסובר דלהצלת ישראל מותרת אשת איש להזקק
למושל או לרוצח כדי להציל ישראל ונחשב זה לאונס ומותרת
לבעלה ישראל ,אמנם נראה להלכה כמאן דאוסר ,דהגם דמצוה רבה
עושה אשה זו להצלת ישראל מ"מ כיון שהביאה עצמה מרצון ולא
נאנסה בביאה ,אסורה לבעלה .חומת אנ"ך אסתר .אסתר נאסרה אעפ"י
שעשתה להצלת כלל ישראל .דבעינן שהביאה תהיה באונס ,וכן נראה מס"ח וזה
כסברת מהריק"ו )שורש קס"ט( ,ודלא ככלי יקר ומהר"י בן ג'אמיל דסברי
דאסתר היתה מותרת .ברית עולם אות קס"ז .א"א שנתרצית להבעל משום הצלת
נפשות מצוה היא עושה כאסתר ויעל ,ומ"מ אסורה לבעלה שלא אנסוה על
הביאה עצמה .ודלא כהר' בית יעקב סי' נ"ט .אלא כמהריק"ו וכשבות יעקב ח"ב
סי' קי"ז .ראש דוד וארא.

סימן י"ב
א .דעת מר"ן ,והרמב"ם ,רש"י ורב אחאי ,ורמב"ן ,והמגיד ,וח"מ גם
בעד שאמר מת בעלה .או בפ"נ ובפ"נ וכדו' ,אם כנס לא יוציא.
ורשב"א פליג בזה וסובר שאם כנס יוציא .וכ"פ הב"ח.
ב .התירה החכם וגרשה בעלה מותרת לכתחילה לחכם .רי"ו.
ג .דעת מר"ן כרשב"א ותשובת הרא"ש שכל היכא שהתרו בו לא
יכנוס ואם כנס לא מיקרי דיעבד ויוציא) .ב"ש( .וי"א דהיות ויש בזה
נוסחאות חלוקות בירושלמי ,במידי דרבנן סמכינן על הריב"ש
שמיקל .ורק במידי דאורייתא יוציא) .עיין ב"ש ועיין לעיל סימן י"א.
ד .בארץ ישראל אפילו אם אמר בפ"נ ובפ"נ לא הוי עדות ויכול
לישאנה .ואף על פי שאם יבוא הבעל לערער סמכינן אעדות זה ,ולא
שומעין לערעורו )ב"ש( ,ובימינו לא יהיה הדין כך) .ב"ש(.
ה יכול החכם להתיר מה שראוי לבעל להפר ולא הפר )ב"ש(.
ו .שני עדים שהעידו לאסור את האשה מותר מדינא לאחד מהם
לישאנה דלא חיישינן שהשני יעיד שקר בשביל חבירו ,ואפי' למי
שסובר שבעל נפש ירחיק ולא ישאנה ,הנ"מ בעדות של שנים ,אבל
בעדות שלשה אפילו חומרא דבעל נפש לא שייך והוו כב"ד של
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שלשה שמותר לאחד הדיינים לישאנה וליכא למיחש למידי .ודלא
כט"ז שסובר שאף במאה עדים יהיו כשנים ואיכא חשש דבעל נפש לא ישאנה.
ברכ"י אבהע"ז סימן יב'.

ז .חכם שאסר את האשה לבעלה דקיימ"ל דלא ישאנה ,אם היה
במעשה ב"ד מותר ,דבי דינא לא חשידי.
נסתפק מהרשד"ם בתשובותיו א"ה סי' צ' אם נתגרשה בפני ב"ד אם
מותרת לינשא לאחד מהם ושאני ממיאון או חליצה דבעי ב"ד .והם
לא חוטאים בשבילו .אבל בגט שמספיק אחד לסידור הגט יש מקום
לומר דאפי' היו שם שלשה להוו כמאן דליתנהו )ולכאורה גם רבינו
נשאר בספיקו שנ"י( .שמחת הרגל רות פ"א

סימן י"ג
א .דין הבחנה הוא מדרבנן .ברכ"י אבהע"ז סי' יג .איכא למימר דהבחנה
מדרבנן וכמ"ש בברכ"י סי' י"ג ,א"נ דאורייתא .יוסף אומץ סי' ק"א.
ב .טעם הבחנה לשמואל מטעם דבעינן זרע ברור דכתיב להיות לך
לאלקים ולזרעך אחריך ,ולרבא גזירה שמא ישא את אחותו.
ג .נשתהה הגט בין כתיבה לנתינה מונים משעת כתיבה) .כשמואל,
ירושלמי ,רי"ף ,רמב"ם ,רשב"א ,ר"ן ,סמ"ג ,ריב"ש ,א"ח ,ומר"ן( .ויש נוהגין
למהות משעת נתינה) .כרב ,הרא"ש ,הרמ"א ,ומנהג צרפת ואשכנז(.

ד .קבלה גט שני מחשש לעז לר"ת וה"ה מונין מהגט הראשון ,ולר"י
הרא"ש ,הרשב"א ,ורמ"א מונין מהגט השני .ולכו"ע אם היה הגט
הראשון בטל מונין מהגט השני) .ח"מ ב"ש( ,ודלא כמהר"מ לובלין.
ה .אחר ביאת זנות י"א דצריכה להמתין ג' חדשים) .טור ,רז"ה ורא"ש,
וכרבי יהודה( .ויש חולקים וסוברים דלא בעינן) .כר' יוסי ,רי"ף ,רמב"ם,
רמב"ן רשב"א ושו"ע(.

ו .קטנה שמיאנה או נתפתתה ,וכ"ש נאנסה ,לכו"ע אינה צריכה
לחכות ג' חדשים.

קח

תפארת

הלכות אישות

מנחם

ז .גיורת ושפחה אינן מחכות ג"ח )טור( .ולרמב"ם אם פעם היו
נשואות מחכות) .המגיד – בדעתו( ,וכן פסק בשו"ע .ולב"י בדעת
הרמב"ם גם רווקות צריכות להמתין.
ח .נתגייר יחד עם אשתו לכו"ע ממתינין ג"ח.
ט .שבויה אינה צריכה להמתין .רמ"ה ,רמב"ם וכו' וי"א שצריכה .רא"ש

י .תוך ג"ח או כ"ד חודש ,מותר לשדך .ובתנאי שישבע שלא יכנס
לביתה עד סוף הזמן .ת"ה ,רא"ש ורמ"א.
יא .מחזיר גרושתו אינה צריכה המתנה) .סמ"ק ושו"ע( .לכו"ע מחזיר
גרושתו אינה צריכה המתנה ג' חדשים .ברכ"י אבהע"ז סי' יג'.
יב .אשת סריס צריכה להמתין.
יג .קטנה שנישאת לשני תוך ג"ח הולד הוי משני לכל דבריו .רי"ו,
רמ"ה ,תוס' וב"י(.

יד .כל המתגרשת מחמת קול אינה צריכה לחכות ג"ח .רי"ו ותוס' .ויש
חולקין ומצריכין המתנה כדין מגורשת גמורה .רשב"א.
טו .אשה ששלשה חדשים לא נבעלה לבעלה ונאנסה ,לפוסקים כרבי
יהודה צריכה להמתין.
טז .עברה ונשאת תוך ג"ח בודקין אותה בכל הבדיקות שבמס'
יבמות ולא חוששין לבזיונה .רי"ו וב"י.
יז .אשה שטוענים שנתקדשה וע"א מת והשני בפנינו והאשה
מכחישה והמקדש היה אבי הנער שטוען שקידש בשליחות בנו ,הגט
אינו אלא חספא בעלמא ואינה צריכה לחכות .רשב"א.
יח .פילגש צריכה המתנה .ריב"ש ,ר"ן ושו"ע .ואין הכוונה שמותר
ליקח פילגש ח"ו .כי פילגש לדעת מר"ן והרמב"ם אסורה .כסא רחמים
כלה פ"א .אלא שאם נשאה או לקחה צריכה המתנה.
יט .קידש וברח עירוקיה מסתייה ,ואין מנדין אותו ,משום שאינו
עמה .ולרמב"ם הטעם משום שגלות מכפרת על איסורו .ואם כנס
כופין אותו להוציא) .ראב"ש ותוס'( ,ולא עוד אלא שצריך להמתין

תפארת

הלכות אישות

מנחם

קט

כמנין הימים ששהה אתה באיסור )ראב"ד( ,ותוס' ומרדכי חולקין.
וי"א דאפילו אם כנס עירוקיה מסתייה הובא בנ"י ,וכן דעת הרמב"ם.
כ .אם קדש בשוגג א"צ לגרש אלא מפרישין אותם ודיו) .רמ"א,
ומהרי"ו( .ות"ה מחמיר גם בשוגג.

כא .אם לא ברח ועברו ג"ח ,בין בקידש בין בכנס לרמב"ם מנדין
אותו דעבר איסורא דרבנן ,ולראב"ד מנדין אותו שיוציא ג"ח מחדש,
ולשאר פוסקים לא מנדין אותו דהא עברו ג"ח ומאי דהוה ,הוה.
כב .מת הולד או שגמלתו בימי הבעל ג"ח ,ולא הניקה בהם כלל או
שפסק חלבה או צמקו שדיה ושכרה מינקת בחיי בעלה ,ב"י ,ולטור ,או
שכרה מינקת .לא צריכה להמתין .רא"ש ,ריב"ש ,ר"ן ,טור ,ר"מ ,ושו"ע.
כג .גרושה ,לרבינו שמשון לא צריכה להמתין ,ור"ת וכל הפוסקים
חלקו עליו .ומיהו אם הולד לא הכירה כשנתגרשה מותרת .ה"ה,
רשב"א ,וב"י .ויש אוסרים גם בזה ריב"ש .ובאלמנה אפילו אם לא
הכירה אסורה .רשב"א.
כד .מינקת שנתעברה מזנות ,המרדכי מתירה להנשא וחלקו עליו
כולם.
כה .יש מתירין לה להנשא אם שכרה מינקת ,והוא אדם גדול שיראה
לחזור בה ,או אפי' אדם פשוט ונשבעה לו ,ולא נראו דבריהם) .ר"ן,
וה"ה( .ומיהו אם כנס לא יוציא )רמ"א( .ובמשכון ספק )ב"ש(.
כו .אם ארס מינקת ,אין צריך להוציא .ר"ן ,רמב"ם ,ושו"ע .ויש חולקין.
טור.

כז .לח"מ ברמב"ם ,דווקא בג"ח מלמדים לברוח ולא במינקת.
ולב"ש גם במינקת מלמדים לכתחילה לברוח.
כח .בשו"ת אמונת שמואל התיר באלמנה עשירה שלא הניקה עדיין
להנשא תוך כ"ד חודש משום ודאי אמרה לא בעינא להניקו יכולה
כגרושה ,וב"ש חולק.
כט .נראין דברי האו"ז דבדקדוק נקט דאשה שטעתה ונבעלה לאחר

קי

תפארת

הלכות אישות

מנחם

וסברה שהוא בעלה שבזה אם נבעלה מקודם לבעלה דליכא הבחנה,
מותרת לבעלה מיד ,דהיא מילתא דלא שכיחא ולא גזרו בזה רבנן.
אבל אשת איש שנאנסה ,אפי' שנבעלה מקודם לבעלה וליכא
הבחנה ,צריכה להמתין ג' חודשים גזירה משום זנות .ודברי הרמ"א
בסעיף ו' צריכין ישוב ,ומיהו לדעת הרמ"א אין הבדל בין נאנסה
פעם אחת או שנים ושלשה פעמים ,כל שהיתה עם בעלה קודם
וליכא להבחנה אין צריכה המתנת ג' חדשים .ברכ"י אבהע"ז סימן יג'.
ל .יש להסתפק באשה שנתעברה באמבטי' אי שריא לינשא כשהיא
מעוברת ומניקה ,או אסירא כדין מעוברת ומנקת חברו .ברכ"י אבהע"ז
סימן יג'.

סימן י"ד
א .אבל אם יש לו בנים קטנים יכנוס תוך ז' ויבעול לאחר ל' יום.
ב .לא קיים פריה ורביה לאחר ז' יכנוס ויבעול אפילו על אביו ואמו.
ג .לאחר ז' לאבלה ,יכול לישאנה אם לא קיים פו"ר.
ד .סתם אדם יכול לישא לאחר ל' יום ואפילו על אביו ואמו.
סימן ט"ו
א .ח"י נשים אסורות מהתורה .א .אמו .ב .אשת אביו אפי' מאירוסין
ואפילו לאחר מותו .ג .אחותו .ואפילו מזנות ,פרט לשפחה וגויה
שילדו לאביו ,שאינם בניו .אבל אחותו משפחת אביו לטור דינה
כאחותו ממש .והרמב"ם חולק .ולרמ"א ,אפילו מסתם שפחה יש
אומרים שהיא אחותו מדרבנן .ד .בתו .ה .בת אשתו מנישואין.
דהיינו בתו החורגת .ו .בת בנו .ז .בת בנה מנישואין .ח .בת בתו.
ט .בת בתה מנישואין .י .חמותו .יא .אם חמותו .יב .אם חמיו.
יג .אחות אביו .יד אחות אמו  .טו .אשת אח אביו מאביו )אשת
דודו( .טז .כלתו .יז .אשת אחיו .יח .אחות אשתו בחייה.
ב .ושמונה עשרה נשים אסורות מדרבנן לכו"ע ,א .אם אמו ואין לה
הפסק .ב .אם אבי אמו לבד .ג .אם אביו ואין לה הפסק .ד .אם אבי

תפארת

הלכות אישות

מנחם

קיא

אביו לבד ,ולרש"י ללא הפסק .ה .אשת אבי אביו ללא הפסק.
ו .אשת אבי אמו לבד .ז .בת בת בתו – נינתו ,לרמב"ם לבד ,ולרא"ש
ללא הפסק .ח .בת בן בתו – נינתו ,לרמב"ם לבד ,ולרא"ש ללא
הפסק .ט .בת בן בנו – נינתו ,לרמב"ם לבד ,ולרא"ש ללא הפסק.
י .בת בת בת אשתו – נינתה ,כנ"ל .יא .בת בת בן אשתו  ,כנ"ל.
יב .אם אם אם אשתו ,כנ"ל .יג .אם אם אבי אשתו ,כנ"ל .יד .אם אבי
אבי אשתו ,כנ"ל .טו .אשת אחי אבי אמו לבד .טז .אשת אחי אמו
לבד .יז .אשת בן בנו – כלת בתו ,ללא הפסק .יח .אשת בן בתו ,לבד.
ג .ושש שנויות במחלוקת .א .אשת חמיו לטור אסורה ,ולשו"ע
מותרת .לדעת מר"ן מותר אדם באשת חמיו .ודלא כמי שכתב דדעת מר"ן
לאסור .ברכ"י אבהע"ז סימן טו .ב .חמיו באשתו לטור אסורה ,ולשו"ע
מותרת .ג .אחות אם האם .לר"י ורא"ש אסורה ,ולשאילתות ור"ת
מותרת כאמימר .ד .אחות אח סבו מהאב .לר"י ורא"ש אסורה,
ולשאילתות ור"ת מותרת ,כאמימר .ה .אשת אח סבו מהאב .לר"י
ורא"ש אסורה ,ולשאילתות ור"ת מותרת ,כאמימר .ו .אשת אב אם
אביו .דהיינו בן בנה של דינה .תרומת הדשן אוסר.
ד .ועשר נשים מותרות לכו"ע ,ואלו הן :א .אנוסת אביו .ב .בת אשת
אביו ,ואפילו גדלה אתו .ג .בת אנוסתו – לאחר מיתת אנוסתו .וגם
בחייה אם כנס לא יוציא .רמ"א .ד .בת דודו .ה .דודו מותר באשתו
ובתו .ו .אשת בן אשתו ,דהיינו כלתו החורגת .ז .בו אשתו מותר
באשתו .ח .שני חורגין – נשותיהן מותרים זה לזה .ט .אשת בן אחיו.
י .אשת בן אחותו.
ה .נשא אחות אשתו בטעות מותר לחזור לאשתו ,ומותר בקרובות
שניה לאחר מות אשתו .ב"ש .אבל נשא אחות ארוסתו בטעות ,אסור
לחזור לארוסתו ואסור בקרובות שניה.
ו .פילגש לדעת מר"ן והרמב"ם אסורה .כסא רחמים כלה פ"א ואם עבר
ולקחה מותרת בקרוביו.
ז .מי שאנסוהו לישא "שניה" נראה דעתו דיעבור ואל יהרג .ברכ"י
אבהע"ז סימן טו.

קיב
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סימן ט"ז
א .הבא על הגויה ענשו כעובד עבודה זרה ומשתחוה לאל אחר
וחייב כרת .חומת אנך יהושע כ"ג.
ב .הבא על גויה דרך זנות עובר איסור דרבנן ואם הוא כהן לוקה
משום זונה דאורייתא .אעפ"י שאין ידוע שזנתה) .רמב"ם( .ולתוס' אם
ידוע שזינתה לוקה מדאורייתא .ובספק אינו עובר אלא איסורא
דרבנן .ושאני גיורת דשייך בה קיחה .ואסורה משום זונה אפי' לא
נבעלה) .תוס'  ,ב"ש(.
ג .אם הכותית נשואה ,אפילו בזנות עובר על עשה דאורייתא ,דכתיב
ודבק באשתו ולא באשת חבירו) .תוס' סמ"ג וב"ש(.
ד .גויה המיוחדת לו עובר משום נדה שפחה גויה זונה ואפילו הוא
ישראל לוקה עליה משום זונה דאורייתא .רמב"ם .וי"א דעובר על
נשג"ז מדרבנן .טור .ולתוס' ,ישראל אינו עובר אלא משום נש"ג.
ואיסור זונה אינו אלא בכהן ומדרבנן) .כנ"ל בס"ק ב'(.
ה .לטור ,בשבעה אומות שבא עליהן ,לוקה מדאורייתא .לפני
שנתגיירו משום לא תקח .ולאחר שנתגיירו משום לא תתחתן.
ולרמב"ם ,אין הפרש בין שבעה עממין לשאר אומות )וכלעיל(
וכר"ש.
ו .עונש הבא על הגויה בשעת מעשה ובפרהסיא הלכה למשה מסיני,
קנאין פוגעין בו .ואם לאו ,אז חייב מלקות בב"ד ,וכרת בידי שמים
מדברי קבלה.
ז .שפחה אסורה מדרבנן ואין קנאין פוגעין בו ואפילו בפרהסיא .ורק
בשפחה נחרפת איכא לאו מדאורייתא) .טור ורמב"ם( .ויש אוסרין כל
שפחה מדאורייתא) .רש"י ,ר"ן ,תוס' ,ותרגום אונקלוס(.
ח .בת ישראל המופקרת לזנות לכו"ע עובר משום לא תהיה קדשה.
ושפחה המופקרת לזנות י"א שלוקה משום קדשה ,פרישה והשיגו
ב"ש.
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סימן י"ז
א .ספק אשת איש שנתקדשה צריכה גט משניהם.
ב .אע"פ שהתחילה להעיז שלא בפני בעלה אינה מעיזה בפני בעלה,
)רשב"א( .ויש חולקין )ריב"ש( .ואין חילוק בין ארוסה לנשואה בזה.
)רשב"א( .ויש חולקין .ריב"ש הובא בד"מ.
ג .לרי"ו לכתחילה בעינן גט מראשון ואינה מקודשת לשני ,רק כשלא
ערער הבעל והבית יוסף חולק וסובר שגם שערער מקודשת לשני.
ד .אם היה קטטה ביניהם או שתובעת כתובתה אינה נאמנת לומר
גירשתני .טור ,ורא"ש ,ותוס' ,מ"מ .ויש חולקין .שם במ"מ.
ה .לדעת הר"ן והרמב"ן אף שלא בפני בעלה אם נתקדשה בעינן גט
משני לחומרא .ורי"ף ורמב"ם חולקים.
ו .אם נתקדשה בפניו יכולה לינשא לכתחילה רי"ף ,רמב"ם ,רשב"א
ור"ן ,וכן דעת מר"ן ז"ל .ויש חולקין .הראב"ד ורי"ו .וכתב הרמ"ה

שבימינו שנפיש חוצפה לא עבדינן עובדא אלא לחומרא .וכן פסק
הרמ"א )והרא"ש חולק ע"ז ,ב"ש( .ומיהו אם נשאת לא תצא )ב"ח( .ויש
חולקים )ב"ש( .ובדורנו הפרוץ וחוצפת הנשים גברה מאוד ,יש
להחמיר ולהוציא עד שיתברר שנתגרשה בב"ד כשר כהלכה .שנ"י.
י"א )הובא באו"ח( שהנ"מ כשלא ידעינן בהם שהם איש ואשתו אלא ע"פ חזקה
אבל אם ברור לנו שהם איש ואשתו ליתא לדר' המנונא ורב הונא ,ולא נראו
דבריהם לשאר פוסקים) .ב"י(.

ז .אם נישאת לשני שלא בפני הראשון ואחר כך בא וממשיכה להעיז
אינה נאמנת ,דמעיזה כדי שלא להעשות זונה) .רא"ש( .וה"ה אם רק
נתקדשה לשני) .בדק הבית(.
ח .כל שהוא בעיר ונתקדשה מיקרי בפניו) .רא"ש ,ומר"ן( ויש חולקים.
)רמ"א בדעת מהרי"ק ,וריב"ש( ,ולח"מ אף הם מודים ,לרא"ש ,ואין
מחלוקת.
ט .היכא דאיכא מסייע לה ,מעיזה ומעיזה ואפילו בעלה מסייעה.

קיד
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י .י"א דהא דאמרינן דבעלה מסייעה מעיזה הנ"מ דווקא כשהוא
התחיל והיא ממשיכה ,אבל אם היא התחילה והוא ממשיך לסייעה
נאמנת )ח"מ( .וב"ש סובר שאף בזה חוששין שמא גירשה בגט פסול.
יא .עד אחד מסייעה מעיזה) .טור( .ויש מפקפקין בזה) .ב"ש(.
יב .יש אומרים דבמקום שנאמנת לינשא גובה עיקר כתובתה) .רמב"ן,
ר"ן ,מהרי"ק ,וריב"ש( .וי"א דאינה נאמנת כלל לענין ממון) .הראב"ד
והגהות מיימוניות(.

יג .אשה שטעתה וסברה שאין קדושי בעלה קדושין ונבעלה לאחר,
תצא מזה ומזה ואין דינה כשוגגת) .ודלא כמהרש"ל ,ביש"ש פ"ג
דיבמות( .ברכ"י אבהע"ז סימן יז.

יד .אשה שנתגרשה בגט פסול מדבריהם ועמדה ונשאת אפי' עוד לא
נבעלה לא תצא) .וכהרמב"ם ודלא כהרי"ף עיי"ש .( .ברכ"י אבהע"ז סימן י'.
טו .מ"ש הרשב"ץ בתשובותיו )ח"ג סי' קע"ח( שנערה שאביה קדשה
במדינת הים והיא לא ידעה ועמדה ונשאת דודאי שקדושי אביה
קדושין כיון שעדיין היא ברשות אביה ,ומותרת למקדש שקיבל
אביה קידושיה ממנו אעפ"י שנבעלה ,ולא נאסרה לראשון מפני
טומאה ולא דמי לאשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרו לה מת
בעלך ונשאת דתצא מזה ומזה וכו' ,לפי שזאת בהיתר נשאת לזה
שלא היה לה לחוש שאביה יקבל קדושין עליה ,עכ"ל .ויש לעמוד
על דבריו מירושלמי )פרק עשירי דיבמות( .ברכ"י אבהע"ז סימן לז.
דיני עגונות
טז .הכל נאמנין לעדות אשה ,אפי' ע"א או עבד ,או אשה ,או שפחה,
או קרוב ,או עד מפי עד ,או פסולי עדות מדרבנן ,ואפילו מתוך כוונה
להעיד .אבל גוי ופסולי עדות דאורייתא לא נאמנים אלא במסל"ת.
וי"א דאפילו במומר לכל התורה כולה נאמן במסל"ת) .רשב"א ר"ן,
רי"ף ושו"ע( .ולדעת הר"ן אפילו שהמומר אומר שהוא אחיו והעיד
נאמן במסל"ת] .ומתשובת הר"ן הובא בב"י משמע שמומר כלל אינו
נאמן ,שנ"י[.
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קטו

יז .ספק מסל"ת ויש אומדנות תינשא) .ט"ז(.

יח .גוי שלא מסל"ת ויש אומדנות לא תנשא ואם נשאת ע"פ חכם לא
תצא) .רמ"א(.
יט .עד מפי עד נאמן אפילו לחומרא לומר שהוא חי) .מהרשד"ם(.

כ .סומכים העד מפי עד לכתחילה ואפילו הוא בעיר אין צריך לקראו.
)רמ"א( .אבל אם העד בפנינו שואלים אותו איך ראית שמת ,ובמה
אתה יודע .ואם העיד בדבר שאינו ברור אלא שעפ"י רוב למיתה אין
עדותו עדות) .רמב"ם ,ושו"ע(.
כא .תחילתו וסופו בכשרות נאמן על תחילתו ולא על אמצעו )רא"ש(.
ואפילו שאכל תחילה באונס ובסוף לתיאבון נאמן על זמן האונס.
)שם ושו"ע( .וט"ז מיקל אפילו על זמן התיאבון) .ב"ש(.
כבר כתבתי בברכ"י חו"מ סי' ל"ד אות מ' שבפסולי עבירה לעדות,
בעינן תחילתו וסופו בכשרות .ושאף הש"ך חזר בו ופסק כן ,ומיהו כל זה
לענין ממונא אבל לעגונא הסכמת האחרונים להקל דלא בעינן
תחילתו וסופו בכשרות) .כמ"ש מהר"מ בן חביב בעזרת נשים ס"ק ס"ג
ודקדק כן מדברי מר"ן ,לקמן סעיף ו' ותריץ יתיב מה שנראה להפך מדברי
מור"ם ,ודלא כמו שפירש הבית שמואל ס"ק יט .וכן הורו הכנה"ג ורבני דורו
הלכה למעשה כמ"ש בהגב"י אות כ"א וכן הסכימו רבנן בתראי כמ"ש היד אהרן
ח"א הגהב"י אות כ"ב ודלא כמהריק"ש בהגהותיו דנראה דנטה לאסור .ברכ"י
אבהע"ז סימן יז.

יד .הסכמת רוב האחרונים דחמש נשים הפסולות לעדות עגונא ,אפי'
הן מסל"ת אין נאמנות דתוך שנאתן חיישינן שיערימו במסל"ת ,על
דרך דחיישינן בשבויה ובעלה מסל"ת) .עיי"ש בב"י סי' ז' (.ברכ"י
אבהע"ז סי' יז'.
טו .חמש נשים שהן ח' אינן נאמנות לעדות אשה) .ואפילו .מסל"ת,
שע"א וב"ש( .ואלו הן א .חמותה ב .כלתה ואפילו אמרה מת בעלי

ואח"כ מת חמי שכעת אינה כלתה אינה נאמנת .ג .בת חמותה
)גיסתה( .ד .אשת אחיה )גיסתה( ה .צרתה .ו .יבמתה .ז .בת בעלה
)בתה החורגת( ח .וצרת אמה .משום שחזקתן שונאות זו לזו.
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טז .חמותה הבאה לאחר מכן )פירוש דהיא אם יבמה ,ואין באמצע
איסור ערוה ח"מ(  ,לטור ,המגיד ,ורמ"א ,פסולה להעיד .ולב"י
בדעת הרי"ף והרמב"ם מותרת להעיד וכן פסקו שו"ע וח"מ.
יז .הזכרים הדומים לאלו הנשים דהיינו חמיה ויבמה ,ובן בעלה,
נאמנים .ריא"ז הובא בשה"ג ובס' יד אהרן ח"א אות ת"ג ,ובח"ב הגיה בדברי
ריא"ז ,ולא נהירא ,ודוק' .ועיקרא דמילתא אי דווקא נקבות ,היא פלוגתא
בירושלמי פט"ו דיבמות .ברכ"י אבהע"ז סימן יז' .אין היבם נאמן אלא

להתירה לעולם ,כגון שהיו לאחיו בנים ואין אשתו זקוקה לו ,או
אפי' כשאין לאחיו בנים וזקוקה לו כל שאינו רוצה ליבמה אלא
להתירה לעולם ,נאמן .כן הוא פירוש דברי ריא"ז .ברכ"י אבהע"ז סימן יז'.
ולח"מ ספק אם נאמן לחלוץ לה.

יח .והא דנשים אלו פסולות הנ"מ דווקא כששתיהן תחתיו או אפילו
אחת מהן תחתיו אבל אם שתיהן נשואות לאחרים מעידות ואעפ"י
שפעם שנאו זו את זו) .ב"ש(.
יט .הא דיבמתה אינה נאמנת להעידה ,אפי' היא אחותה .כך מפורש
בירושלמי וכ"כ הרמב"ם .ברכ"י אבהע"ז סימן יז'.

כ .נראה בעיני דבכל אופן שיבא להעיד מפי עצמו צריך לשואלו
היאך ראית ובמה ידעת .ודלא כהרמב"ח בס' עזרת נשים ס"ק נ"ד .ואיברא
דצריך לעמוד ולהתיישב בכל מה שהאריכו האחרונים בזה .ברכ"י
אבהע"ז סימן יז'.

כא .נראה דעתו דאם העד הראשון בעיר או במקום קרוב צריכים
הב"ד לשלוח אחריו ולשואלו .ודלא כהרמ"א .ברכ"י אבהע"ז סימן יז'..
כב .אין נאמן הקטן להעיד בגודלו לעדות אשה .רמ"א.
כנ .עכו"ם שבא לקהל וספר המאורע ,נסתפק מהריב"ל )ח"ב סי' ב'(
אי הוי מסל"ת .ברכ"י אבהע"ז סימן יז'.

כד .עכו"ם שבא לבי"ד וסיפר המאורע ,זהו מתכוון להעיד ,ולא
מהני כלל) .אחרונים( .ברכ"י אבהע"ז סימן י"ז.
כה .נראה דעתו דאף לעדות אשה ,ושבויה אין נאמנין גזלן וכיוצא,
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אלא גזלן מדבריהם .עיי"ש) .וכמ"ש השיטה מקובצת בשם הריטב"א,
והחכ"צ סי' ק"נ והיד אהרן ח"ב( .ברכ"י אבהע"ז סימן ז'.

כו .המתים משתנים מיד לאחר מיתה ,ואף אם לא נקבר המת ,אין
לבדוק בסימניו .יוסף אומץ סי' ל"ט.
כז .היה גוסס ג' ימים מעידים עליו שמת.
כח .אמר עד לאשה בינו לבינה מת בעלך אינה צריכה שוב לעדותו
אלא באה לב"ד ואומרת מת בעלי) .ר"ן ושו"ע(.
כט .על עד מפי עד אם הראשון כפר ,אין האומר בשמו נאמן) ,רמב"ן,
ר"ן ושו"ע( .ואף על פי שהתירוה להנשא כבר) .ח"מ(.

ל .אם אמרו שנים משמו שמת פלוני והוא מכחישם אינו נאמן
ותינשא.
לא .לא חיישינן במידי לאסהודי שקרא) .כתבי מהר"ם איסרל'ן(.

לב .שנים מעדים שמת ויש ביניהם הכחשה משיאין את אשתו.
)רא"ש ,ושו"ע( .וריא"ז חולק) ,ח"מ( .וגבי ממון בבדיקות נאמנים,
ובחקירות לא נאמנים) .ב"ש(.
לג .עד שאמר הרגתיו תינשא אשתו משום דפלגינן דיבורא .וכן
בעבד ושפחה) .ב"ח ,וב"ש( .ויש חולקים בעבד ושפחה) .ח"מ( .וכן
כותי שאמר מסל"ת הרגתי לפלוני נאמן) .שו"ע ,והג"ה מרדכי( .ואם
אמר הכותי כן כדי לאיים אינו נאמן) .טור(.
לד .זה שהתרנו עדות אשה על ידי עבד ,הנ"מ בעבד כשר) .ב"ח,
וב"ש( .וי"א אפי' הוא גנב וקוביוסטוס נאמן) .ח"מ(.
לה .עפ"י קול אסורה לינשא) .רמב"ן ,ת"ה ,ורמ"א(.

לו .שמע מקוננת שמזכירתו בין המתים אין עדות גדולה מזו.
)תוספתא(.

לז .שמעו קול שאמר פלוני בן פלוני מת ולא ראוהו משיאין את
אשתו ולא חיישינן לצרה .והנ"מ בעיר אבל בשדה או אפילו בעיר
בבור ,חיישינן לשד .ובעינן צל צלו) .טור ,רמב"ן ,ורשב"א( .האידנא

קיח
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לא בקיאינן בצל צילו ולא עושין מעשה אלא לחומרא )גאון – טור,
ושו"ע( .ויש חולקים וסוברים דכלל לא חיישינן לשד ,ותמיד משיאין.
)נ "י בשם רבו של הריטב"א(.

לח .הא דעכו"ם נאמן במסל"ת י"א דדווקא כשאמר בפיו אבל נמצא
כתוב בכתב ידו בכותב לפי תומו אינו נאמן) .ה"ה בדעת הרמב"ם( .ויש
חולקין) ,ב"י בבדק הבית(.
לט .מצאו כתוב בשטר איש פלוני )בן פלוני ,ממקום פלוני – ב"ש(,
מת פלוגתא בירושלמי ובפוסקים ,דעת הטור לחומרא ,ודעת
הרמב"ם )ורי"ף ורא"ש – לדעת ר"ן( ונ"י ומר"ן להקל .והנ"מ
שהשטר חתום )רי"ו בשם ירושלמי  . -ואעפ"י שאינו מקויים ,דקיום
שטרות מדרבנן ובעדות אשה הקילו) ,רמב"ן ,רשב"א ,ר"ן ,ורשב"ם,
הובא בב"ש ,ורמב"ם לדעת ה"ה ,ושו"ע( ויש חולקים ומצריכין קיום.
)ריטב"א ,ח"מ ,ומהר"מ מלובלין הובא בב"ש ,ורמב"ם לדעת הרשב"א( .ויש
שמצריכין שידעו שהוא כתב ישראל) .רמב"ם(.
מ .אף למ"ד דבעינן קיום לכתב הנמצא מספיק קיום דע"א )ב"ש(
ובמקום עיגון יש להקל אף ללא קיום) .ח"מ(.
מא .מי שנשתתק ובדקוהו ונמצאת דעתו מכוונת וכתב )או רמז
בראשו ,ב"ש( ,איש פלוני מת הוי עדות ומשיאין) .גמ' רמב"ם,
וטושו"ע(.
מב .יצא קול שמת אינה מותרת לינשא רמב"ן ,ות"ה ,ולא עוד אלא
אפילו בא עד על סמך הקול או נמצא כתב שנראה שמחמת הקול
כתבו אסורה לינשא רמ"א ולרבינו משולם אם הקול לא הוכחש
מותרת.
מג .אשה שנעלם בעלה אסורה להספידו או לומר עליו השכבה,
שמא יבואו להתירה להנשא) .רשב"א וריב"ש( .וראוי למנוע לה
מללבוש שחורים) .ריב"ש(.
מד .קטן )שהגיע לעונת הפעוטות ,ב"ש( יש להסתפק לדעת הטור
אם נאמן לעדות אשה .ולרמב"ם ושו"ע אינו נאמן אלא כשחזר
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מהספד ואומר כו"כ רבנן הוו התם וכו' ,או כשחזר מהריגה ואומר
כו"כ היתה הריגתו) .ט"ז ,וכ"ש( .ואעפ"י שמכוון להעיד ואינו
מסל"ת )ט"ז וב"ש( .ויש מצריכים שיאמר הקטן כן מסל"ת )או"ז,
ב"ח ,ומהרא"י ,הובאו בב"ש( .הא דתינוקות נאמנים לעדות עגונה
הוא דווקא במסל"ת .ברכ"י אבהע"ז סימן יז'.
מה .עדות תינוקות בעינן דלאלתר מהמעשה יאמרו לאנשים כו"כ
היה מעשה )ואעפ"י שהעד השומע מפיהם בא לאחר זמן ,ב"ש(,
ואם אמרו שלא לאלתר לראבי"ה תנשא ,ולראב"ן ורמב"ם – ב"ש,
ורמ"א אזלינן לחומרא.
מו .עדות אשה ששמע מן התנוקות וכו' ,לאו דווקא תינוקות אלא אף
תינוק אחד ופשוט) .וכמ"ש הרמב"ח( ברכ"י אבהע"ז סימן ז'? .
מז .דעת הריב"ש במסל"ת לא בעינן דברים אחרים שיאמר קודם ,וכן
דעת מהר"י בי רב ,ומהר"י טאיטצאק ,ומנהג סלוניקי ומהר"מ .וכן
דעת מהרשד"ם ורש"ך ור"י הלוי ומ"ב) .והוסיף מהר"מ לומר שאפילו
ידע שמחפשים אחריו כדי להשיא אשתו כל שלא שאלוהו נאמן והסכים בזה
מהר"י טאיטצ'ק ורמ"א ,ומהרד"ך חלוק בזה( ,ור"ן חולק וסובר דבעינן

שיקדים דברים אחרים ומאן איכא בי חיואי הוי הקדמת דברים ,וכן
דעת מהרד"ך ,ולדעת הב"ח במקום עיגון ,יש לסמוך על המתירים.
מח .כשנכרי מספר לנכרי חבירו ,לכו"ע לא בעינן קישור דברים,
רש"ך וב"ש) .ומהרד"ך וב"י הובאו דבריהם ברעק"א(.
מט .במקום שאין ישראל נאמן ,אין גוי נאמן) .רי"ו בשם הרמ"ה(.

נ .אם שאלו גוי וענה גוי אחר הוי מסל"ת )מהרי"ק ורמ"א( .וי"א
דהנ"מ כשלא שמע הגוי השני כשנשאל הראשון ,ואם שמע לא מהני
)ח"מ( ,ואם שאל ישראל מישראל חברו ושמע הגוי ואמר הוי מסל"ת
)מהר"י בי ר"ב( ,לכו"ע )ב"ש(.
נא .גוי ששאל גוי מה עם ישראל פלוני שלא בפני ישראל וענה לו
מת ,שפיר מיקרי מסל"ת )ת"ה ורמ"א( .ויש חולקים) .ר"ן( .ואם
שאל אותו בשם ישראל ,לכו"ע לא הוי מסל"ת) .ח"מ(.

קכ

תפארת

הלכות אישות

מנחם

נב .עכו"ם מסל"ת מפי עכו"ם מסל"ת י"א דאינו נאמן )ריב"ש( וי"א
דנאמן) ,ת"ה ומהרי"ק( ,ואעפ"י שהעכו"ם השני לא אמר אם
הראשון מסל"ת תנשא .ת"ה .וכן נראה מהרמב"ם )בדק הבית( ,וכן
דעת השו"ע .ור"ן סובר שבעינן שיאמר גם הראשון היה מסל"ת אז
תינשא ,ואם לא ידוע אם הראשון היה מסל"ת ספיקו לקולא )ת"ה
ורמ"א( .ויש אומרים דספיקו לחומרא) ,ר"ן ,מהרי"ק ,ריב"ש ,מהר"א
אשכנזי ,וח"מ( .ובישראל שאמר ששמע מכותי בעינן שידע בפירוש
שהיה מסל"ת )מ"ב( .וי"א דגם בישראל מהני כהאי גוונא )ט"ז(.
נג .עכו"ם שאמר לאחד עשה דבר פלוני ואם לאו אהרוג אותך כשם
שהרגתי לפלוני אינו נאמן )שו"ע( .ואם אמר לו אל תצא בלילה שלא
תהרג כפלוני הוי מסל"ת) ,ב"ש( .ויש מפקפקין בזה) .רש"ך(.
נד .כל ששאלוהו תחילה ,אעפ"י שמתשובתו ניכר שמסל"ת אינו
נדון כמסל"ת )ה"ה בשם הרשב"א(.
נה .אם התחיל העכו"ם להסל"ת) ,או אפילו עשה מעשה שניכר מתוכו
שמת פלוני ,כנ"ל – שנ"י( וחזרו ושאלו ממנו שיפרש להם כל הענין

שפיר מיקרי מסל"ת) .רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם ,טובי"ו ,נ"י( ,וכן אם
ספר העכו"ם על ממון ישראל )שנגנב או נאבד וכו'( ושאלוהו על
גופו הוי מסל"ת) ,מ"ב ,ב"ש(.
נו .שאל על עיר שהיתה במצור והשיבו שפלוני מת הוי מסל"ת.
)מהר"מ לובלין וב"ש(.

נז .כל מקום שדיברו עם הגוי ויש להסתפק אם זה תשובה לדיבורם
או מסל"ת הוי ספק דאורייתא ולחומרא) ,ריב"ש ,רמ"א(.
נח .בכל מקום שיש מחלוקת הפוסקים בעדות אשה אזלינן לחומרא
משום ספק דאורייתא )רמ"א( ,וי"א דלקולא אזלינן) ,המזרחי לדעת
מ"ב ,ומ"ב ,מהרא"מ ,ומהר"ם ,המבי"ט ,ט"ז ,וב"ש( ,ואם הוא ספק שקול
לכו"ע אזלינן לקולא) ,ח"מ(.
נט .אם שאלו מה עם פלוני כל שלא שאלו אם חי או מת ואמר הגוי
מעצמו הוי מסל"ת) .מהר"י טאיטצאק ,ב"י(.
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קכא

ס .אפילו עכו"ם היודע דיני ישראל שמשיאין על פיו אם אמר מעצמו
הוי מסל"ת )מהר"מ ,ב"י(.
סא .עכו"ם שאינו מסל"ת אינו נאמן אפי' לומר שהוא חי) .ר"ן(.

סב .היכא שאמר הגוי במסל"ת ,ואיכא חששא לשקרא )ורגלים לדבר
ב"ש( שאינו אלא מעמיד פנים ,לא סמכינן עליו) .רי"ו בשם הרמ"ה,
ורמ"א ,ונ"י בשם הרשב"א(.
סג .אין לנו להוציא דברי עכו"ם מחזקת מסל"ת) .ה"י ,מהר"מ,
מהרי"ק ,ת"ה( .ודלא כמהרד"ך )שם(.

סד .יש אומרים שגוי שנשאל פעם מה עם ישראל פלוני אינו נאמן
יותר להעיד עליו במסל"ת )ח"מ בדעת רמ"א( ,ויש חולקים ואומרים
שבמעמד אחר נאמן להעיד עליו )מהרשד"ם ,וב"ש(.
סה .י"א שאין העכו"ם נאמן במסל"ת לומר בשם ישראל שהעיד על
פלוני שמת )מהר"א אשכנזי( ,ואין דבריהם מוכרחין) .ח"מ(.
סו .גוי שהעיד במסל"ת אעפ"י שלא אמר שם האיש וכתובתו אלא
נתן סימנים שמתוכם ניכר שעל פלוני נתכוון משיאין את אשתו.
)הגהות מרדכי ,ב"י(.

סז .גוי מסל"ת אומר שמת וישראל מומר אמר שהוא חי חוששין
לדבריו ,ואם בדקו ולא נמצא כדבריו מותרת) .הר"מ ,הגהות מרדכי(.
סח .בעכו"ם המסל"ת ,בעינן שיאמר וקברתיו )רי"ף ,רמב"ם ,רז"ה,
ורשב"א( .ויש חולקין) ,טור ,וריב"ש ,והגהות מרדכי ,ורש"ך ,וב"ש ,וכן
נראה דעת השו"ע( .וי"א דה"ה בע"א) ,רז"ה ,רשב"א( .ואם נישאת לא
תצא )רמב"ם ,ורשב"א( .וי"א שתצא) .ריב"ש ,בשם הרי"ף(.

סט .בכל מקום דבעי למימר וקברתיו לאו דווקא אלא אפילו אמר
וקברוהו אחרים ,או שטלטלוהו מת ממקום למקום) ,או שנגע בו
לאחר מותו ,ר"ן( סגי) .ריב"ש ,ר"ן ,רמ"א(.
ע .בכל מקום דאיכא למימר דבדדמי אסהיד אפילו להרמב"ם ,אם
נישאת תצא.

קכב
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עא .היכא שיש אומדנות וראיות אפילו אין הגדה כלל אם נישאת לא
תצא ,ולמעשה צריך להתיישב בדבר .ח"מ ,וב"ש
עב .רוצח שהודה בלא עינוי נאמן ,אבל מה שהודה בעינוי י"ל
דמחמת יסורים אמר כן) .מ"ב ,ומהרי"ק ,וט"ז( .ויש חולקים ואוסרים
גם בהודאת ללא עינוי) .רש"ך ,ומהרי"ב(.
עג .מלשון הר"ן משמע שהקילו במסל"ת גם ביבמה לשוק.
עד .עכו"ם נאמן להעיד גם על רבים כאחד ,כגון :שהיו יוצאין
בקולר וכו' ,וקולר לאו דוקא ,ולא חיישינן שמא נפרד אחד מהם
והלך לו) .רש"י ,ח"מ(.
עה .עכו"ם שאמר איש שיצא עמי )ולא אמר מכאן( מת ,משיאין
אשתו ולא חוששין שמא נפרד מעמו ואחר נלוה אליו ומת) ,רא"ש,
מהריב"ל ,רש"ך ,ומ"ב( .ויש חולקין וחוששין) .ט"ז(.
עו .אם כותי מכיר אחד מהן ומעיד שנהרגו כל החבורה אמרינן
מסתמא אותה חבורה היו) .מ"ב ,ב"ש(.
עז .ערכאות של גוים שאמרו שנהרג ע"י בדין אינם נאמנים .ואם
אמרו שנהרג בדין ע"י ערכאות אחרים ,מרמב"ם ושו"ע משמע
שמותרת .וטור ורמ"א חולקין) ,וכן נראה דעת הרא"ש ,עיין דרכי משה,
שנ"י(.
עח .שאר עכו"ם שהעידו שערכאות של גוים הרגוהו נאמנים) .מהר"י
איסרלן ,ורמ"א( .וצ"ע למעשה) .ח"מ(.

עט .עכו"ם דינם כפסולין דאזלינן בתר רוב דעות ואם נשאת ואח"כ
באו רוב דעות שהוא חי תצא) .רמב"ן ,וכל רבותיו ,ב"י(.
פ .לא חיישינן לתרי יוסף בן שמעון) .טור( .ואם הוחזק אחר בשם
כזה וידוע שהוא קיים )שו"ע( ,או שהאחד יצא מרחוק והשני קרוב
והם מעידים על אחד משניהם) ,ב"ח( או שהוחזקו וידע שהלך אחד
מהם לאותו עיר שהעד בא משם) ,ה"ש ,וט"ז( ,או שהוחזק בעיר
אחרת ולא כאן )פרישה( והשיירות לא מצויות או להיפך ששיירות
מצויות ולא אתחזק מותרת ,עד שיהוא תרווייהו לריעותא) ,רא"ש,
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ורי"ף( .ויש אוסרין אפילו בחד ריעותא )רש"י ,והראב"ד( .וזה לשון
הר"ן :חיישינן לשיירות מצויות ,אא"כ חד היה באותו מקום תולין
בו דאמרינן כאן נמצא כאן היה.
פא .לרוב הפוסקים )גם לרא"ש ,בדק הבית( ,אם לא אמר יוב"ש מעיר
פלוני או שניכר מדבריהם שכוונתם ליוב"ש שמעיר פלוני חיישינן
לתרי יוב"ש )מהרי"ק ,רי"ד ,נ"י ,רמ"א( ,ובדעת הרמב"ם יש להסתפק
)ב"י( .ואם יש אומדנות שהכוונה עליו )כגון שמות קרובי משפחתו
דומים( מותרת )מהרי"ק ,רמ"א( ,וכן שם משפחתו מהני )מהרשד"ם,
ב"ש( .וכן אם אמר היהודי ראובן ,ודאי הכוונה לבן עירו) ,מהרשד"ם,
וב"ש( .ולמהרשד"ם להלכה לא בעינן שם עירו) ,ב"ש(.
פב .ישראל שאמר אחד שיצא מעיר פלוני מת מחפשין בכל העיר
ואם לא יצא אלא אחד אשתו מותרת) .תוספתא ,רמב"ם ,טור ,תשובות
מהר"מ ,ושו"ע(.

פג .היות ומילתא דעבידא לגלויי לא משקרי בה אינשי ,א"נ משום
דאשה דייקא ומינסבא לא בעינן דו"ח בעדות אשה) .ר"ח ,הגאונים,
הרא"ש ,הרמב"ם( .ואפילו הוכחשו בבדיקות נאמנים )ר"ן( ,ואם
הוכחשו בחקירות עדותן בטילה )ב"ש( .ואם יש גמגום בדבריהם
בעינן דו"ח )מהרי"ב ,ד"מ ,רמ"א( .ושואלין אותו אם שמע ממי שאינו
ראוי להעיד )ד"מ( ,ואעפ"י שמכחיש דבריו הראשונים שלא נאמר
בב"י ,נאמן) .תשובות מיימוני ,ר"ן ,שו"ע(.
פד .אמר על עצמו שהוא פב"פ או פלוני ממקום פלוני ומת וקרבו
אליו ולא הכירוהו מחמת שנשתנו פניו משיאין את אשתו) ,רמב"ם,
ושו"ע( .ויש אוסרין עד שיאמר פב"פ ממקום פלוני ,ואפילו שבעלמא
לא בעינן שם אביו ועירו גם יחד הכא דאיכא ריעותא שנשתנו פניו
בעינן) .טור ,ומהרי"ק(.
פה .אין מעידין עליו אא"כ ראו פרצופו )דהיינו לחיים ,רמ"ה ,ח"מ,
וב"ש( שלם עם פדחתו וחוטמו) ,גמ' וטושו"ע( .י"א דהנ"מ כשאין שם

אלא ראשו אבל אם כל גופו מונח יכולין להכירו בטביעת עין או ע"י
סימנין מובהקין שבגופו )ר"ת( ,וחלקו עליו כל הפוסקים )רשב"א,

קכד
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ריטב"א ,ריב"ש ,רא"ה ,נ"י ,ושו"ע() .ומ"מ מצרפין דעת ר"ת לשאר הוכחות
ואומדנות ,ח"מ(.
פו .אין משגיחין לא על העינים ולא על הפה) .רי"ו ,רמ"ה ,ח"מ ,וב"ש(.

פז .סימן מובהק בגופו לכו"ע מועיל) ,ב"י ושו"ע( ,ולהעיטור שום
סימן בגופו אינו נקרא מובהק) .ב"י( .ולרי"ו אפילו בסימנים מובהקין
לא סמכינן אעדות אשה ,אלא בדבר ברור שלא נמצא כן בגוף אחר.
פח .סימנים דרבנן) ,רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש ,העיטור( .והנ"מ בסימנים
מובהקין קצת ,אבל מובהקין ביותר לכו"ע דאורייתא )ב"י ,ותוס' לחד
תירוצא(.
פט .נאמן עכו"ם להעיד בטביעת עין ובסימנים מובהקים )ומסל"ת(
)ת"ה ,ורמ"א ,וכל האחרונים ,ב"ש(.

צ .שומא לא הוי סימן מובהק ,גמ' ,טושו"ע ,אלא אמצעי .ב"ש .וי"א
דהנ"מ כשאמר באבר פלוני אבל אם אמר באבר פלוני במקום פלוני
הוי סימן מובהק )מהרד"ק ,ומהרשד"ם – ומ"ב חולקין ,ב"ש(.
צא .שיניים גדולים לא הוי סימן מובהק רמ"א ,אא"כ אין מצוי כך
אצל בנ"א דאז הוי מובהק ח"מ ,וב"ש .רושם שבגופו אינו סימן
מובהק מ"ב .אא"כ מצמצם המקום דאז עדיף משומא משום דלא
עשוי להשתנות ,ב"ש .חסר אחד מאבריו או יתר הוי סימן מובהק
רא"ש ,רמ"א .גבשושית על חוטמו א"ז ,או חוטם חרומה דהיינו עמוקה
מאוד שכוחל שתי עיניו כאחת )מהר' ישראל( ,הוו סימנין מובהקין .מה
שכתב הרמ"א חוטם עקומה נ"ל דהוא ט"ס והכוונה לעמוקה דהיינו חרום,
ואח"כ ראיתי שכן הגיה בפ"ת ,שנ"י(.
צב .נקב מפולש בשן הוי סימן מובהק וכן צואר עקום )מ"ב וב"ש(.
נ"ל דצילום מערכת שיניו הוא סימן מובהק ,שנ"י .וכן עיור עם צלקת

שנגרמה לו מעיוורונו )ת"ה( ,או אצבע עקומה ורושם בצידה
)מהרד"ך( ,ואפילו לא אמר באיזו אצבע )ט"ז( הוי סימן מובהק.
צג .זה הכלל כל דבר זר ומופלג שלא ימצא אלא באחד מאלף הוי
סימן מובהק) .מ"ב ,ב"ש(.
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צד .י"א שסימן מובהק שבכליו מועיל) ,נ"י ,ור"ן() ,וכן נראה לי דעת
הטור ,ועב"י ,שנ"י( .ואפילו שסימנים דרבנן) ,שם( ,ויש חולקים )רי"ף,
רא"ש ,רמב"ם ,עיטור ,ושו"ע( .ואפילו בכלים דלא מוזפי אינשי כארנק
כיס וטבעת חיישינן לשאילה ,אבידה וכיוצא) .ח"מ( .ויש חולקין )כן
נראה מפסקי מהרא"י – ח"מ  ,וב"ש(.

צה .י"א דסימן מובהק בכליו בצירוף סימן אמצעי בגופו מותרת
)מהר"ל מפראג( ואינו מוכרח) .ב"ש(.
צו .אפילו ק' סימנים שאינם מובהקים אינם מצטרפים להיתר) ,ת"ה(.
ולא לאומדנות )רמ"א( ,וי"א דה"מ בסימנים גרועים כגון גוץ או ארוך
וכדו' ,אבל בסימנים אמצעיים מצטרפין )ב"ש(.

צז .נשאת בסימן מובהק קצת לא תצא )רמ"ה( ,ואם אינו מובהק כלל
תצא )ב"י( ,וזה לשון הריב"ש ,דבסימנין שבגופו ובכליו שלא
בפרצוף פנים וחוטם אם נישאת תצא.
צח .אין מעידין עליו אלא אם כן ראוהו תוך ג' ימים למיתתו או
הריגתו ,כשהוא ביבשה ,משום דלאחר מכן משתנית צורתו )טושו"ע(,
וי"א דהנ"מ כשהוא חבול בפניו ,אבל אם לא חבול אפילו לאחר
כמה ימים מעידין )רא"ש ,טור( ואין זה מחוור בעיני הרשב"א,
ריטב"א ,ורא"ה ,נ"י ,ב"י.
צט .במים אפילו אחר כמה ימים מעידין )לרי"ף עד ה' ימים ,ובירושלמי
הביא מעשה עד י "ז יום ועד ק' יום ,ולרמב"ם ,נ"י לזמן מרובה כ"ז שלא תשתנה
צורתו( ,והוא שלאחר עליתו מהמים תוך שעה )רשב"א ,ועוד( ראשונה
ראוהו .ואם ראוהו לאחר שעה ,אפילו תוך ג' ימים למותו )רמ"א( אין
מעידין .שו"ע .ובזמן הקור אפילו לאחר כמה ימים מעידין משום
דצמית ועדיף מצינת מים) ,רמב"ן ,מ"ב ,וב"ש( וח"מ מסופק בזה.

והנ"מ כשאין בו מכה ,אבל אם יש בו מכה )שהיתה עוד בחייו ח"מ,
וב"ש( ,לא מעידין )טור ,שו"ע(.
ק .לרמב"ם הא דבעינן שלאחר עלייתו מהמים מיד יראוהו ,יש
נוסחאות עד שעה )וכשאר פוסקים( ,וי"נ עד י"ב שעות וי"נ עד כ"ד
שעות .וי"א בדעת הרמב"ם דהנ"מ כשניכר שתפח אבל לא ניכר

קכו
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שתפח אפילו לאחר כמה ימים מעידין ולר"ן בדעת רמב"ם תפח לאו
דווקא וכשאר פוסקים )רשב"א( שאפילו לא ניכר שתפח אסורה.
קא .נהרג ביבשה והושלך למים דינו כנטבע) .מהרשד"ם ,וב"ש(.

קב .י"א דהנ"מ דבעינן תוך ג"י ,דווקא כשאין לו אלא פרצוף פנים
עם החוטם אבל אם יש לו גם שפתיים וסנטר מעידין אפי' לאחר
כמה ימים )ר"ת( ,ואפי' נפל למים )רמ"א ,וח"מ בתשובה מסופק בזה(,
בטב"ע של גופו וצורתו )ולמרדכי ,או צורתו – ח"מ וב"ש ואין זה מחוור
בעיני האחרונים )שו"ע( .והר' עזריאל עשה מעשה כשיטת ר"ת וכ"פ
מהר"ם ,וב"י כתב בתשובה דכדאי למקילין לסמוך על ר"ת אפילו
שלא בשעת הדחק .אבל הרמב"ם ,וסמ"ג ,ורשב"א ,וריטב"א,
ורמב"ן ,ורא"ה ,וריב"ש ,נראה מהם שחולקין על זה )ח"מ בתשובה(.
קג .מצאוהו הרוג ואין יודעין מתי נהרג י"א דתולין שתוך ג' ימים
נהרג )תוס' וטור( ,אבל ריב"ש ,ר"ן ,ורשב"א מסופקין בזה )ב"י( .ונהגו
האחרונים להקל בזה) .מהריב"ל ,מהר"א ששון ,ח"מ( .וכן תולין
שעכשיו המים פלטוהו )מהר"א מזרחי( .ולר"ן אעפ"י שמסופק בג'
ימים פשיט"ל דלא אמרינן דעכשיו פלטוהו ,וכן פסק הרמ"א
לחומרא )ועיין ח"מ(.
קד .יצא קול שמת ומצאו גופתו לאחר ג' ימים מותרת ממ"נ) ,רא"ה
ושו"ע(.

קה .עד מפי עד שראהו לאחר שיצא מהמים ,תלינן לקולא דתוך
שעה ראהו) .מהריב"ל ,רשד"ם ,מ"ב ,ב"ש(.
קו .לר"ת ,ב"ח ,ושו"ע מועיל או טב"ע או סימנים ,ובדרישה משמע
דתרווייהו בעינן.
קח .י"א דכל מי שהיה אצלו בעת טביעתו אין יכול להעידו) ,רמ"א(
בטב"ע .אלא עם סימנים )טור( אפילו שאינם מובהקים )ב"ש(,

דחיישינן דבדדמי קאמר.
קט .י"א דמי שלא ראה טביעתו יכול להעיד אפילו אחר כמה ימים
מזמן פליטתו ואפילו בטב"ע )רא"ש ,ר"י ורז"ה( ,והוא שיראנו שלם
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)טור( .ויש חולקים )ח"מ( .ואם אין לו אלא פ"פ עם חוטם בעינן טב"ע
וסימנים) .טור(.
קי .נשתהה לאחר פליטתו זמן רב ויש בו סימנים מובהקים מותרת.
)ב"י ,רמ"א ,מהר"א מזרחי ,ב"ש(.

קיא .מסל"ת נאמן להקל ולא להחמיר) ,מהרד"ך( ,ומתשובת הר"ן
הובא בב"י לא משמע כן.
קיב .נישאת בעדות דלאחר שעה או ג' ימים תצא) ,ריב"ש( ,ולרמ"א
אפילו בספיקם תצא.
קיג .נפל לגוב אריות )גמ'( ,או שאר חיות )שו"ע( ,אין מעידין עליו
דאפשר שלא אכלוהו ,ואם מצאו שם אח"כ עצמות תלינן בו ומעידין
)ב"ח( ,ויש חולקים )ב"ש(.
קיד .נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים ]ואין לו מקום לעמוד
אא"כ דוחקם )גמ'([ ,או לתוך כבשן האש )גמ'( ]והוא עמוק ,או אפילו
מדורה ושהה עליו כדי שישרף )רשב"א([ ,מעידין עליו )טושו"ע( ,ואין
חוששין לנס )ח"מ( ,ודלא כב"ח וירושלמי דחיישי לנס.
קטו .נפל לתוך יורה מלאה יין או שמן רותחין על גבי האש מעידין
עליו) ,גמ' ,טושו"ע( וה"ה ליורה מלאה מים רותחין )רשב"א ,ירושלמי
רש"י ,שו"ע( .והנ"מ כשהיורה שבה היין או השמן או המים ,עמוקה
שאין יכול לצאת או ששהה עליו )ח"מ(.
קטז .ראוהו גוסס ג' ימים מעידים עליו) .ב"ה ,ב"ש(.
קיז .ראוהו צלוב ]בידיו[ )ב"ח] ,וי"א אפי' בגרונו[ )ח"מ ט"ז ,וכן
משמע בירושלמי ,ב"ש( או שנחתנו גידי שוקיו )ואפילו מארכובה

למעלה ,ב"ש( או מלא פצעים אפילו במקום שנעשה משם טריפה,
כל זמן שלא ראו שיצאה נפשו אין מעידין עליו] .ואם הוא גוסס
מחמת מכותיו מעידין )תוס' ב"ש([ דחיישינן שמא בסכין מלובנת
נפצע או שנכווה אח"כ וחיי )רא"ש ,טושו"ע( .ואפילו לאחר י"ב חודש
אסורה )ח"מ ,ודלא כב"ח( ,ובוודאי לא מלובנת לכו"ע מעידין )כן
משמע בב"י( ,וי"א דבסתם פצוע לא תלינן במלובנת ומעידין )הרא"ה(.
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אם ראוהו פצוע במקום היותו אפי' בוודאי מלובנת מעידין )נ"י,
וב"ש( ,ויש חולקין) .ב"ח(.

קיח .נפל למים שאל"ס) ,דהיינו ,שהעומד על שפתו אינו יכול
לראות כל ד' רוחות( אף על פי שהיו שני עדים) ,שיורדין לנחלה עפ"י
עדות זו ,מרדכי( ,אין מעידין עליו להתירה ואם העלו אבר שהוא ודאי
ממנו] ,כגון :שקשרוהו ברגלו ושלשלוהו ועלתה רגלו מארכובה
ולמעלה )רשב"א ,שו"ע([ ,או שיש בו סימן מובהק )רמב"ם ,נ"י ,שו"ע(
ואף סימן בבגדו מהני אם ראוהו נטבע בבגדים אלו )רמ"א( ואין
חילוק בין בגד עליון לתחתון )ט"ז וב"ש( ודלא כלבוש שמחלק,
מותרת )גמ'( ,לאחר י"ב חודש )ירושלמי ,רמב"ן ,רשב"א ,שו"ע( י"א
שדווקא בארכובה ולמעלה התירו ולא בענין אחר אף על פי שנעשה
בו טריפה ,משום דבזה קיימ"ל דלא חיי יב"ח אבל בשאר טריפות
לא מדמים אדם לבהמה) ,עב"ש ,וכ"נ פשט לשון שו"ע – שנ"י(.
קיט .ים שנגלד ונעשה בו נקב כעין בור וטבע בו אדם הוי מים שיש
להם סוף) .מהרש"א ,ט"ז ,וב"ש(.
קכ .ברואה טביעתו צריך לחקור אם ראה טביעתו ממש ושהה עליו
כדי מיתה ולא ראהו שאז בדיעבד אם נשאת לא תצא ,או שמא ראה
ספינה שטבעה וחשב שנטבע פלוני שאז גם בדיעבד תצא .רמב"ן,
רמ"א(.

קכא .במים שאל"ס ונשאת אשתו לא תצא )גמ' ,טור ,רמב"ם( ,והוא
שאבד זכרו )שו"ע( ,וגובה כתובתה )רשב"א ,שו"ע( ,אם יש שני עדים
שנפל )ח"מ( ורמב"ם וראב"ד חולקין וסוברים דלא גובה )ב"ש(.
והחכם המתירה במזיד מנדין אותו )גמ' ,רמב"ם שו"ע( ,וה"ה בכל מה
שאמרו אין מעידין והתירה חכם במזיד )ח"מ( מנדין אותו) .הרא"ה(.
והנ"מ כשנישאת ע"פ חכם שטעה והוא מפורסם בהוראה )צ"צ ,ב"ש(
או שטעתה היא ונשאת אז לא תצא ,אבל נשאת בעברינות תצא.
)רמ"א(.

קכב .יש מי שאומר שנפל למים שאל"ס לא לעולם אשתו אסורה
אלא לאחר כמה שנים אם לא נודע ממנו בתוספת אומדנות אפשר
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להתירה )ר"א מוורדון( ,וחלקו עליו כל הפוסקים הראשונים) ,הר"א,
והר"ב ,וראבי"ה( ,ואין לסמוך על דבריו כלל )ב"י(.

קכג .עיר שהוקפה ונכבשה במצור וספינה שטבעה בים והיוצא
ליהרג ,אין מעידים עליהם ונותנים עליהם חומרי חיים ומתים ואם
נישאת תצא) .ריב"ש ,ב"ש(.
קכד .יוצא ליהרג אפי' חתם ראש דייני עכו"ם ואפי' בנידון בדיני
ישראל אין מעידין עליו )רשב"א ,ח"מ( ,וי"א שאם חתם דייני עכו"ם
מותרת )רי"ף לדעת הרא"ש( ,וי"א שאם נידון בדיני ישראל מותרת
)רמב"ם ,ורי"ף – לב"י(.

קכה .בכל הני דאמרינן אין מעידין אם נשאת תצא) ,ר"ן( ,ויש
מחלקים בהם) .הרמ"ה(.
קכו .עד אומר מת והתירוה ,ואח"כ בא עד אחר או אפי' מאה פסולים
ואמרו לא מת לא תצא מהתירה הראשון )גמ'( ,ותינשא )רמב"ם
ושו"ע( ,וי"א שלא תנשא לכתחילה משום לזות שפתיים )רא"ש ,טור,
רמ"א( וי"א שלא תצא מהיתרה הראשון פירושו שאם אחר כך נישאת
לא תצא אבל לא שתנשא לכתחילה) ,ריב"ש( .ואם עוד לא התירוה
ע"פ עד הראשון לא יתירוה )גמ'( ,ואם נישאה לעד שמעידה ואומרת
ברי לי שמת ואין לבי נוקפי ,דליכא אשם תלוי )רש"י( ולר"ן שראתהו
שמת )ח"מ( לא תצא) ,ירושלמי ,רמב"ם ,ה"ה ,רי"ו ,ושו"ע( ,וי"א שתצא
)הובא בשו"ע ,רמב"ן ,ר"ן ,ר"ח(.

קכז .פסול אומר מת ושני פסולים או עד כשר אומרים לא מת ,אעפ"י
שנישאת תצא ואפילו מעידיה )רמב"ם ,טושו"ע( .וי"א דאם בא עד
אחד כשר לאחר שהותרה עפ"י עד פסול לא תצא מהיתרה הראשון
)הובא בשו"ע(.

קכח .שני פסולים אומרים מת ופסול אחד אומר חי ,וכן רוב פסולים
אומרים מת ומיעוטם אומרים חי תינשא לכתחילה ,דבפסולים לא
אמרינן תרי כמאה אלא אזלינן בתר רוב דעות )גמ' ,רמב"ם( ואפילו
לקולא )טושו"ע(.

קל
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קכט .אחת אומרת מת ואחת אומרת חי או שני עדים )אפילו כשרים(
אומרים מת ושנים אומרים חי ,לא תינשא ,ואם נישאת לאחד מעדיה,
ואומרת שבריא לה שמת )כגון שראתה אותו ,ר"ן או שבטוחה ללא
ספק בסתם ללא ראיה אפי' ,דליכא אשם תלוי( ,לא תצא .והנ"מ
כששנים אומרים מת )ר"ן ,ורא"ש( ,וי"א שלשה )ר"ח(.
קל .עד מפי עד לא יכול לפסול את העד הראשון )רמב"ן( ,ויש
להחמיר למעשה )מרדכי(.
קלא .אעפ"י שהעד הראשון בעלמא נחשב כשניים זה דווקא נגד עד
אחד שבא אחריו ,אבל אם באו שנים אחריו ואמרו לא מת לא הוי
כפלגא ופלגא אלא תצא אפילו מעדיה לכו"ע.
קלב .הנשאת עפ"י עד אחד לא תנשא אלא ברשות ב"ד )שו"ע( של
שלשה כשרים )רשב"א ,רמ"א ,ומהר"י שור ,ח"מ( ,ואם נשאת שלא
ברשותם לא תצא )ר"ן ,שו"ע( ,ואפילו בא אחר כך עד אחד ואמר לא
מת )שו"ע( ,ויש אומרים דלא בעינן ב"ד דשלשה אלא ברשות ח' אחד
מותרת ,והשנים הנותרים הם רק עבור עדות להיתרה) .ח"מ(.
קלג .אין מוציאין אשה מבעלה עפ"י קול שיצא על בעלה הראשון
שחי הוא) .רי"ו ,רמ"א(.
קלד .נאמנת אשה ]ואפילו שוטה היודעת בטיב גיטין וקידושין )גמ',
רי"ו ,רמ"א([ לומר שמת בעלה אפילו להתייבם )גמ'( ,ונטלת כתובתה
)לטור אפילו תוספת ולשו"ע עיקר כתובה( ,והיבם נוחל על פיה )גמ'(,

והנ"מ ,כשבאה דווקא להנשא אבל באה ליטול כתובה ולהנשא או
להנשא וליטול כתובה ,אינה נאמנת אפילו להנשא) ,רא"ש ,טור והובא
בשו"ע( .וי"א דבבאה להנשא וליטול כתובה מותרת ,ונוטלת
כתובתה .אבל כשבאה ליטול כתובתה ולהנשא מותרת להנשא ואינה
נוטלת כתובתה .ואם תפסה אין מוציאין מידה) .רמב"ם ושו"ע( ,וי"א,
דלא מהני תפיסה )רא"ש ,ח"מ(.
קלה .אם עמדה ונשאת אפילו ללא רשות בי"ד ,כיון דאזיל חשדא
גובה כתובתה )ח"מ ,וב"ש(.
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קלא

קלו .אין עדות אשה נאמנת עבור צרתה ,אפילו בעשתה מעשה
ונשאה ,שו"ע .ואפילו להחמיר ולכן אם הבעל היה כהן צרתה
ממשיכה לאכול בתרומה בחזקת שהוא חי גמ' ,כר"ט ודלא כר"ע ,טור,
ואם קבלה קידושין מאחר אין תופסין בה ,וי"א דספק מקודשת היא.
הובאו בב"ש.

קלז .י"א דאם הביאה עד שמת בעלה ודורשת כתובתה שאינה נאמנת
)נ "י ,רמ"א( ,ויש חולקים )ב"י(.
קלח .אין שלום בינה לבינו ואמרה גרשתני ונמצא שקר והלכו
למדינת הים ובאה ואומרת מת אפילו התחיל הוא בקטטה ואפילו עד
אחד מסייעה ,ואפי' אמרו הוא )ב"ש( או היא )ב"ח( וקברתיו אינה
נאמנת ותוס' מתירין בהרגיל הוא )ב"ש(.
קלט .אמרה לבעלה גרשני ואח"כ הלכו למדינת הים וכו' נאמנת.
ח"מ.

קמ .הא דאמרינן שאפילו עד אחד מסייעה אינה נאמנת אין הבדל אם
עד בא קודם או היא )ח"מ( ,ויש מחלקים בזה )מזרחי(.
קמא .י"א שאם בעלה המיר וטוענת מת אינה נאמנת כקטטה) ,רמ"א(.
ויש חולקים )ש"ג ,הובא בב"ש(.

קמב .היה מלחמה בעולם ,אינה נאמנת לומר שמת אעפ"י ששלום
ביניהם ואם נשאת תצא ,ואם לא הוחזקה מלחמה בעולם אלא על
פיה לא תנשא ואם נשאת לא תצא )רמב"ם ,ושו"ע( ,וי"א דגם בזה
תצא) .רא"ש ,רמ"א(.
קמג .היה מלחמה בעולם ואמרה מת על מטתו נאמנת לכו"ע.
קמד .אמרה מת במלחמה וקברתיו אינה נאמנת ואסורה) ,רמב"ם,
ורי"ף – לדעת ה"ה ,וסתם שו"ע( ,ויש מתירים )רשב"א ,ריטב"א ,ונ"י ,טור,
ורי"ף – לדעת ב"י ,הובא בשו"ע(.

קמה .היתה מלחמה בעולם ואמרה מת מסתמא ,במלחמה קאמרה.
)טור ,רש"י ,רמב"ן ,וב"ח( ]ויש מדייקים מרמב"ם איפכא ואינו מוכרח,
ח"מ(.

קלב
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קמו .במלחמה ,או ברעב ,או בנטבע במשאל"ס – ושהה עליו כדי
מיתה אין נאמן עד אחד עד שיאמר וקברתיו )רמב"ם ,רי"ף ,רא"ש ,ה"ה,
ושו"ע( ,ואם לא אמר וקברתיו ונשאת לא תצא )רמב"ם ,שו"ע ,ראבי"ה,
תשובת הרי"ף(] ,אבל לריב"ש בדעת הרי"ף סובא שתצא[ .ולראב"ן,
ור"ח ,ותוס' ,אפילו אמר וקברתיו אסורה ,ולרי"ף אפילו בשני עדים
)וכשרים ,ב"ש( בעו למימר וקברנוהו ,ורמב"ם ,ורמב"ן ,ורא"ש,
ורמ"א חולקין.
קמז .לראב"ד אפילו בעד אחד לא בעי למימר וקברתיו ,ואפילו
במלחמה.
קמח .מת או נהרג בזמן מלחמה ,שלא במקום המלחמה ,או במקום
המלחמה שבא לשם להסתתר ולא להלחם שאין דרך להרגם הוי
כשעת שלום ונאמנת )מרדכי ,רמ"א( ,ויש להסתפק בדעת הרמב"ם
בזה) .ח"מ(.
קמט .בעכו"ם מסל"ת ,לא חיישינן דבדדמי קאמר )מרדכי ,רמ"א( .ויש
חולקים )מהרי"ו ,הובא בד"מ ,וח"מ(.
קנ .בשעת רעב בעולם ,אפילו אמרה מת על מטתו אינה נאמנת עד
שתאמר וקברתיו _גמ'( ואז נאמנת אפילו להרמב"ם ,וצמא דינו
כרעב )רמ"א() .נ"ל דרעב באותו מקום דווקא וכמלחמה ,שנ"י(.
קנא .במפולת ,שילוח נחשים) ,נשיכת נחש בודד נאמנת ,ר"י ח"מ(
ודבר דינם כמלחמה) ,טור ,רי"ו ,ר"ן ,רמ"א ,ור"ן בדעת הרמב"ם(
וי"א דדבר אינו כמלחמה ונאמנת )ה"ה ,וב"י בדעת הרמב"ם ,ושו"ע(.
קנב .טענה שנשרף בעלה ,במקום שלא היה אחר עמו ואין לחשוש
דבדדמי קאמרה נאמנת )ב"ש(.
סימן י"ח
א .קדושין תופסין בחייבי לאווין ,ועשה ,וכ"ש שניות .אבל לא
בעריות .ויבמה שנתקדשה צריכה גט מספק.
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סימן י"ט
א .סוקלין על חזקה דשלשים יום אעפ"י שאין ראיה ברורה.
ב .אמר זו אחותי והיא גם היא אמרה אחי הוא ונבעלה לו תוך ל'
יום ,לב"ח ,לוקים ,ולח"מ וב"ש וט"ז אם יש להם אמתלא לא לוקים.
ג .אמרה זה בעלי וזנתה תוך ל' יום אסורה לו דשויתא אנפשא
חתיכה דאיסורא) ,ח"מ( ,וי"א דגם בזה מהני אמתלא אם לא
שהתנהגו לפנינו כאיש ואשתו שאז לא מהני אמתלא )ב"ש(.
סימן כ'
א .איסור חיבוק ונישוק עריות דאורייתא ,וחייבי לאווין דרבנן.
רמב"ם וטוב"י .וי"א שגם איסור עריות בחיבוק ונישוק מדרבנן .תוס',
רמב"ן ,ורשב"ץ .אפילו אם אינו מחבק וכדו' ,כל שהוא דרך חיבה,
לרמב"ם ,איכא איסור דאורייתא) .רמב"ן בתשובה(.

ב .לט"ז נשיקת אותו מקום הוי הכנסת עטרה לחייבו .ולב"ש פירוש
הכנסת עטרה הוי צד שלמעלה וחיובו משיכנס כל העטרה.
ג .המשמש באבר מת אסרה לבעלה )ב"ש(.
ד .פיתוי קטנה ]לרוב הפוסקים ,פרט להרמב"ם[ אונס הוא) .ב"ש(.

סימן כ"א
א .הגיעו לגיל י"א לבת וי"ב לבן אסורין לישן עם האב בקירוב בשר
ואף על פי שלא בושים לעמוד בפניהם עירומים .רא"ש ,רמב"ם,
ולרי"ף דווקא כשמתביישים לעמוד עירומים ,ולכו"ע אם הגיעו
לשדיים נכונו לך ושערך צמח ,או שנתקדשה אסורה ,אבל בחיבוק
ונישוק תמיד מותרים .כל זה גם בבת בתו )ח"מ( ,וי"א רק בבתו )ר"ן(.
ב .עוון העריות להסתכל בהן ולהתקרב אצלן הוא עוון פלילי,
וכמ"ש הרמב"ם פכ"ד מה' אסורי ביאה ,ופסקו מר"ן בש"ע א"ה סימן כ"א
וז"ל .המחבק ומנשק א' מהעריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהן,
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כגון אחותו הגדולה ,ואחות אביו וכיוצא בהם אע"פ שאין לו שום
הנאה כלל ,הרי זה מגונה ,ודבר איסור הוא ומעשה טפשים .שאין
קרבין לערוה כלל ,בין גדולה בין קטנה .חוץ מאב לבתו ואם לבנה.
וכתב עוד הרמב"ם שם .אם חבק ונשק דרך תאוה ונהנה .לוקה מן
התורה שנא' ,לא תעשו מכל חוקות התועבות .ונאמר ,לא תקרבו
לגלות ערוה .כלומר ,לא תקרבו לדברים המביאין לידי גלוי עריות
עד כאן לשונו .לב דוד פרק ט"ז
ג .להביט ביופי אשה אינו אסור אלא מדרבנן )רמב"ם( ,ויש אוסרים
מדאורייתא משום ולא תתורו )ר' יונה( .ובפנויה לכו"ע אין איסורו
אלא מדברי קבלה) .ב"ש(.
ד .אסור לחבק ולנשק כל אשה שבעולם אפי' היא קרובתו ולא כמו
שטועים ההמון לנשק קרובתם כי הוא זימה ועוון פלילי ,ובפרט אם
היא נדה שהוא איסור כפול שנהנה מן הערוה ומן הנדה .צפורן שמיר
סימן ו'.

ה .וכמה צווחות צווחו רבנן קמאי ובתראי ובפרט הגאון בעל של"ה
והרב הגאון ר' יהונתן בספריהם על המנהג הרע שנהגו קצת כי
המשודך סובר שבעשיית שטר שידוכין הותרה לו משודכתו בנשוק
וחיבוק וכיוצא ואצ"ל שחוק וקלות ראש ,ולא ידעו ולא יבינו כי
אפילו קדשה קידושין גמורים וכתב לה כתובת אירוסין אסורה לו,
דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה ,ולא הותרה אלא אחר שבע
ברכות ,וכ"ש שהיא נדה ממש דאורייתא כל זמן שלא טבלה ,וק"ו כי
תחת אהבתו יקד יקוד כבשרא אגומרא ,ואין ספק שיבוא להשחית
בין בחלום בין בהקיץ ,ואפשר שהוא לא ירגיש והם עבירות תדירות
נמשכות חדשים או שנים ועושים בנין להסט"א וירם קרן באוצר
גיהנם אם לא שישובו בתשובה שלימה .צפורן שמיר סימן ו'.
ו .הריקוד עם פנויות וכ"ש נשואות וקרובות ,אסור גמור מן הדין
ואינו מתורת החסידות .וכבר כתב מהר"ם מרוטנברג כי שמו חרם
שלא יהיו אנשים ונשים במחול ,וכבר האריכו למענית"ם השל"ה
והיערות דבש ,במנהג רע שנתפשט דהמשודך עם משודכתו נוהגים
היתר בחבוק ונשוק וכל פעם הם חוטאים ופושעים נצמד"ו באיסור
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ערוה ונדה והרהורים .והלכה רווחת דאפילו בקדושין אסור כל זמן
שלא נשאו בשבע ברכות והן טהורות .וכל זה מן הדין וע"ז ידוו על
הדוויים .יוסף אומץ סי' צ"ז.
ז .ראוי בכל עיר ועיר שיעשו הסכמה בכל תוקף לבטל הריקוד עם
נשים אפילו פנויות מכל וכל ,כיון דלדעת הרמב"ם הוי איסור תורה.
ואפי' לדעת הרמב"ן ז"ל שהוא איסור מדרבנן ,כל העובר על דברי
חכמים חייב מיתה .ויש בדבר חרם שהחרימו הקדמונים על זה .ואין
הדברים האלו חסידות אלא מעיקר דין תורה הם איסורים חמורים
ואם ימצאו מיעוטא דמיעוטא וצעירי"ם ירקדו ,הם ישאו את עוונם
ואין אנו אחראים לפרוצים ולקלי הדעת ולא יענשו עליהם שאר
הקהל כשאין בידם למחות ,ותיסגי לן דרובא פרשי מסיבת ההסכמה.
יוסף אומץ סי' ק"ג.
ח .צריך האדם שיפרוש להיות קדוש שלא יסתכל בנשים )וכמ"ש
הרמב"ח בתוספת יוהכ"פ( ואסור להביט אפילו בכל שהוא בה ,ואמרו
בירושלמי )פ"ב דחלה( המסתכל בעקיבה של אשה כמסתכל בבית
הרחם ,והמסתכל בבית הרחם כאילו בא עליה .ברכ"י אבהע"ז סי' כ"א.

ט. .פגם הראיה חמור מאד שפוגם למעלה ,ובזוהר הקדוש החמיר
הרבה בהסתכלות בנשים .ולאפוקי מהמון העם שסוברים כי אין
בראיה איסור .מראית העין יומא ע"ד.
י .כל הבטה בעולם בא"א ובשאר עריות אסורה ,ואפי' דרך העברה.
פתח עינים ע"ז כ'.

יא .וידע נאמנה כי איסור גמור להסתכל בנשים ולבושיהן
ותכשיטיהן וכמש"ה ומה אתבונן על בתולה ופירשו רז"ל שלא
נסתכל אפילו במלבוש בתולה העומד בכותל .וק"ו ליגע בהן
ובלבושן ולשחוק עמהן כי כל זה גורם לטמא נפשו וחבלים נפלו לו
חבלי עבותות לירש גיהנם ובשעת פטירתו מלאכי חבלה יראוהו כל
הצורות ההם ויצערוהו צער בנגע .צפורן שמיר סי' ו'.
יב .אם אדם ראה אשה ובא לו הרהורים ירוק ,וינצל .גורי האר"י.
מראית העין ע"ז כ'.
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יג .אין לילך אחר אשתו בשוק ,ומשום גנאי הוא ,ולא משום

הרהור.

ודלא כהרדב"ז סי' תש"ע .כסא רחמים אבות פ"ב

יד .לא יספר עם אשה בשוק ,הוא רק לת"ח ,אבל לא ילך אחר אשה
בשוק הוא לכל אדם .כסא רחמים אבות פ"ב
טו .כתב בספר חסידים שאם האדם במרחץ או במקום הטנופת
ואהבת אשה נכנסת בלבו או עוברת לפניו יהרהר בד"ת .וזהו חדוש
גדול ומכאן נראה כמה תוקף חומר איסור ההרהור בעריות ,עד
שלבטלו מתירין איסור חמור להרהר ד"ת במבואות מטונפות .ברית
עולם אות כ"ח.

טז .אם באה לו מחשבה רעה יעביר יד ימינו על מצחו ג' פעמים
וישתוק מעט ,ויכוין בשם קר"ע שט"ן .צפורן שמיר סי' י"א.
סימן כ"ב
א .אסור להתייחד עם ב' נשים ואפי' אם אמו אחת מהן ,דאין אמו
משמרתו ,ולא התירו אלא באשתו ואפי' היא נדה כי היא בלבד
משמרתו כי מקנאה היא בירך חברתה .וכן מותר להתייחד עם נשי
דסניין כגון יבמות וכדו' כמבואר בשו"ע סעיף יו"ד ,כיון דאין מחפות.
וכן מותר להתייחד כשיש שם קטנה שמגלה הסוד .יוסף אומץ סי' כ"ו.
ב .מה שכתב בשו" ע דנשים הרבה עם גברים הרבה אין בו משום
יחוד ,היינו דווקא שלשה עם שלש ,אבל שני גברים ושתי נשים
אסורים ,והיינו דווקא בסתם בני אדם ,אך באנשים הנלוזים מפריצ"י
הפירצ"ה יש להחמיר הגם שיהיו שלשה אנשים עם שלש נשים.
)ועיין בזה עוד בשער יוסף סי' ג' .ברכ"י אבהע"ז סימן כ"ב.

ג .איסור יחוד בא"א מדברי קבלה ,ופנויה דוד גזר עליה ,ובכותית
ב"ש וב"ה גזרו עליה.
ד .להרמב"ם ,אשה אחת עם אנשים הרבה אסורה להתייחד עד
שתהיה שם אשתו של אחד מהם ,וכן איש אחד עם נשים הרבה אסור
ונשים הרבה עם אנשים הרבה מותר .לרא"ש ולראב"ד ,אשה אחת
ושני כשרים בעיר וביום ,ראב"ד ,או שלשה בשדה או בלילה בעיר ,ראב"ד
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מותר .לרש"י ,מותר לאיש אחד להתייחד עם נשים הרבה כשאין
עסקו עמן .לר"ת ,איש אחד עם נשים הרבה אסור אלא אם כן אשתו
עמו )כרמב"ם( וכשעסקו עמן אפילו אשתו עמו אסור )דלא כהרמב"ם(.
ה .נראה דאף לדעת ר"ת שני אנשים שעסקם עם הנשים ונשותיהן
עמהן ביחד ,מותרים הם להתייחד עמהן .ברכ"י אבהע"ז סימן כב.
ו .בעלה בעיר לא חוששין ליחוד ואם גדלו יחד שלבם גס בהם זה
בזה אסורה) .רמב"ם( .כשבעלה בעיר אין בו משום יחוד מילתא
פסיקתא היא ,דהכי אמרו בש"ס ,ופסקוהו הפוסקים ראשונים
ואחרונים ,ואין לנו לחלק חלוקים מדעתינו בין אם יודעת שהוא
מפליג ויתאחר לשוב ,משחוששת שמא ישוב מיד .או בין בבית
בעלה לבית אחר ,ואין ראיה מי"ד סי' קכ"ט ,דאימת בעלה אלים כל
שהוא בעיר ובכל אופן שרי) .ודלא כמהר"א ישראל( ומיהו מי שצנועה
אפי' בעלה בעיר ופתח פתוח לרשות הרבים נמי ,צריכה להתרחק מן
הכעור ומן הדומה לו .וכמ"ש רי"ו נתיב נ"ג ח"א .יוסף אומץ סי' צ"ז.
ז .אם בעלה בעיר אין חוששין ליחוד ואם גס בה אסורים להתייחד.
ולרש"י אסורים לכתחילה להתייחד כשבעלה בעיר אפילו אם אין
לבו גס בה .ברכ"י אבהע"ז סי' כב .קיימ"ל בעלה בעיר אין בו משום יחוד,
ולרש"י ור"ן אסור לכתחילה ,ואם לבו גס בה ,אסור לכו"ע .פני דוד וירא .הדין
פשוט ,דאם לבה גס בו או לבו גס בה אפי' בעלה בעיר יש בו משום יחוד .כל
דינים השייכים כשגס לבו בה הוא הדין אם גס לבה בו .יוסף אומץ סי' צ"ז.

ח .בית שפתחו פתוח לרה"ר בשעות היום ובחצי שעה מהלילה
דאיכא עוברים ושבים תדיר ,וכן כל היום וכל הלילה במקום דשכיחי
בו עוברים יום ולילה לא ישבותו ,אין בו משום חשש יחוד .ואם לבו
גס בה יש אוסרים אף בזה) .ח"מ וב"ש רמ"ה ורי"ו( ויש מתירים .וכדעת
הרמב"ם הסמ"ג ,והטור ,ומר"ן( .ברכ"י אבהע"ז סימן כב' .משמעות הפוסקים
דפתח פתוח לרה"ר אף אם גס לבה בו אין משום יחוד .ולא כרמ"ה .פני דוד
וירא .ולהלכה אם לבה גס בו או לבו בה אפי' הפתח פתוח לרשוה"ר
יש בו משום יחוד) .כמ"ש רי"ו והח"מ ,ודלא כט"ז( .יוסף אומץ סי' צ"ז) .זו
משנה אחרונה של רבינו וחזר בו ממ"ש בברכ"י להתיר .כי ספר ברכ"י נדפס
בשנת תקל"ז .ואלו ספר יוסף אומץ נדפס בשנת תקנ"ח .שנ"י(.

קלח

תפארת

הלכות אישות

מנחם

ט .אף מי שעסקו עם נשים מותר להתעסק עמהן בבית שפתחו פתוח
לרשות הרבים .ואין בו משום יחוד לכו"ע .ברכ"י אבהע"ז סימן כב'.
י .ענין פתח פתוח לרשות הרבים אינו שייך אלא בדירה שדלתותיה
פתוחות לרשות הרבים ורבים עוברים על שפת הדירה ,ואין בדירה
חדר לפנים מחדר .שנ"י.
יא .מותר לאשה להתייחד ,כאשר יבמתה או אחת מאותן חמש נשים
הפסולות להעיד לה עדות אשה לעיל סימן י"ז ס"ק טו .או קטנה
שיודעת טעם ביאה ולא מוסרת עצמה לכך נמצאת עמה.
יב .המתייחד עם א"א ,אין מלקין אותו שלא להוציא לעז ממזרות על
בניה.
יג .אסור להתייחד עם אחותו אפי' לפרקים ,הרמב"ם ,וראב"ן ,והטור,
ורי"ו ,ומר"ן כסתם משנה ודלא כרב אסי .ואין היתר להתייחד אלא עם
אמו ובתו בלבד .ועם אמו מותר לו אף לדור עמה .ודלא כב"ש דסבר
דלהרמב"ם אסור לבן לדור עם אמו .יוסף אומץ סי' כ"ו .ויש מתירים
להתייחד עם אחותו לפרקים הרא"ש עיין ח"מ.

יד .אעפ"י שמותר להתייחד עם זכר או בהמה ,המחמיר אף באלו
תע"ב ,ואינו יוהרא) .ודלא כמהרש"ל יוסף אומץ סי' כ"ו.
טו .חצר שדרים בו נשים פנויות ,אם איש ואשתו דרים בחצר ,שרי
להתייחד עם הפנויות כשהבית פתוח לחצר .ברכ"י אבהע"ז סימן כב'.
סימן כ"ג
א .המוציא זרע לבטלה חייב מיתה בידי שמים )גמ' ותוס' ,הובא בב"י
סימן כ"ה( .והריהו בנידוי טושו"ע ,וי"א דהוא חייב נידוי )רמב"ן ותוס'(.

אמרו רז"ל המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי .ויזכור פרק בהמה
המקשה כמה וכמה פעמים שנתחייב נדוי בב"ד של מעלה ,וכל שכן
וקל וחומר אם בא לידי עוון .צפורן שמיר סימן ו'.
ב .המשחית זרעו הוא הורג בידו בניו ,והוא עוון חמור מאד מאד,
והוא חמור מרוצח דעלמא כמ"ש בזוהר ח"א דף רי"ט .ואף בקרי ,אם

תפארת

הלכות אישות

מנחם

קלט

מפני סיב"ה ,מהרהור וראיית ערוה וכיוצא ,הוא רוצח בשוגג .לב דוד
פרק י"ט .וגם הוא פגם גדול ומעכב הגאולה .כי תכלית הגלות לברר

ניצוצות הקדושה ,ומחדש מפזר נצוצי הקדושה ,כי נפש הוא חובל.
לב דוד פרק כ"א. .
ג .חטא ז"ל יותר קל מנדה או גויה וכן תשובתו .כסא רחמים כלה פ"ב.
)כאן נראה שחזר בו רבינו ממ"ש בספריו פתח עינים נדה י"ג .יוסף אומץ סי'
צ"ח .חיים שאל ח"א סי' ו'( כי ספר פתח עינים כולל ח"ב על נזיקין קדשים
טהרות ,הדפיסו רבינו בשנת תק"נ ,וחיים שאל הדפיסו רבינו בשנת תקנ"ב,
וספר יוסף אומץ הדפיסו רבינו בשנת תקנ"ח ,ואלו את ספרו כסא רחמים
הדפיסו רבינו בשנת תקס"ג ,והיא משנה אחרונה .שנ"י(

ד .אסור לישא קטנה וכ"ש זקנה ועקרה שאינה ראויה כעת ללדת
משום ביטול מצות פו"ר ,אבל אין לחוש להוצאה לבטלה משום
דהוי כדרך כל הארץ )תשובת הרא"ש ,הרמ"א( .ונראה דלא מחינן במי
שרוצה לישא קטינה ,וכבר קיים פו"ר .ברכ"י אבהע"ז סימן כ"ג.
ה .הא דאסור להכניס ידו מתחת לטבורו בפנוי הוא דין גמור או
קרוב לזה ואינו חסידות בלבד .ובנשוי יש ליזהר בזה ממדת חסידות.
ברכ"י אבהע"ז סי' כג.

ז .אשה שיש לה אוטם ברחם ואף על פי שדש בפנים זורה מבחוץ
אסורה משום ושחת ארצה) .תשובת הרא"ש הובא בב"י(.
ט .אסור לאדם לישן על ערפו )וה"ה על פניו .שנ"י( .שמא יקשה אלא
יטה מעט.
י .צ"ע בדעתו אם נשים מותרות להשחית זרען .פתח עינים נדה י"ג.

יא .צ"ע אם מותר להוציא זרע לבטלה כדי לראות אם יוצא עמו דם
ולטהר האשה )ב"ש סי' כ"ה(.
סימן כ"ד
א .הגויים אסורים ברביעה ,ואיכא בהו משום ולפני עוור לא תתן
מכשול.

קמ

תפארת

הלכות צניעות

מנחם

ב .נחשדו העכו"ם על משכב זכר אבל לא על רביעת בהמה )ר"ת(,
וי"א שגם על רביעת בהמה נחשדו )רמב"ם וטור(.

ג .כל הני מילי במקומות שחשודין העכו"ם או אפילו בסתם עכו"ם
אבל במקום שאדרבה מכין ועונשין על כך מותר) .ר"ן ,וה"ה(.
ד .בדורות האלו שרבו הפריצים ,גם בישראל יש להתרחק מלהתיחד
עם הזכר )שו"ע( ואפילו במקום שאין פריצים צריך להתרחק ולמחות
ביד הגברים הישנים במטה אחת וכ"ש רווקים )נ"ל דאפילו בבגדיהם,
שנ"י(.

הלכות

סימן כ"ה

צניעות.

א .אמרו בזוהר ,זכאין אינון צדיקיא דרעותא דלהון בקב"ה תדיר
כלומר גם בזיווגם ,ובזה יבחן הצדיק אשר יראת ה' על פניו ,ואשריו
המתנהג בקדושה וטהרה לקדש עצמו במותר לו ,וזה בעצם אשר
צוונו יוצרנו יתברך שמו לעד קדושים תהיו ,כמו שביאר הרמב"ן,
דאחר אשר צוונו באיסורי המאכלות והעריות עדיין אפשר כי הן
האדם יהיה נבל ברשות התורה .כי השב"ע השבי"ע מכל האוכל
העולה על שלחן מלכים ,מידי דלישרי שרי .ומכמה נשים בכתובה
וקידושין .וע"כ אחת דיבר אלהים ,קדושים תהיו לקדש עצמו במותר
לו ,באשתו אמרו ,ויתגבר על יצרו מאד להפשיט תאות החומ"ר שבו
ויכוין לקיים מצותיו יתברך דוקא ובצניעות ובושה כי מלא כל הארץ
כבודו ,וילמד את ביתו להיות לה מחשבות טהורות כי מאד מאד
תלוי ענין הולד באמו כמ"ש הראשונים שהגם כי האיש יתקדש
כראוי אשה לקראתו תפר עצתו ולא ידע כי כלת"ו .מורה באצבע סי' ב'.
ב .אשתו של אדם מותרת לו ויכול לחבק ולנשק בכל מקום )רמב"ם
ושו"ע( ,ויש אוסרים באותו מקום )ראב"ד ,וטור וכר' יוחנן בן דהבאי(,

ג .בזוהר החמיר באיסור זרע לבטלה מאד ,ואם היה ר"י רואה את
דברי הזוהר היה חוזר בו .בדק הבית.
ד .אסור לשמש אלא בבית דירה והמשמש במקום אחר מכין אותו
מכת מרדות) .רמב"ם(.

תפארת

הלכות צניעות

מנחם

קמא

ה .אסור לשמש בשני רעבון או שאר צרות הכלל )ח"מ ,וב"ש( פרט
לליל טבילה )ח"מ( ,אלא לחשוכי בנים .ופשוט שכל זה אם אין יצרו
תוקפו ואין חשש שיפול בזרע לבטלה .שנ"י.
ו .משגרא דלשנא בשמחת הרגל מגילת רות פ"א ,משמע דדעת רבינו
כא"ר שסובר שכל זמן שלא קיים פו"ר אע"ג ,דיש לו בן .צריך
לשמש מטתו אף בשני רעבון .ודלא כט"ז.
ז .אכסנאי לא ישמש עד שיבוא לביתו ואם יחדו לו בית מותר ובלבד
שלא ישן בטליתו של בעה"ב )ח"מ ,וב"ש(.
ח .אם הוא אחר שינה יזהרו איש ואשה לזכור ליטול ידיהם קודם,
להעביר רוח רעה ואם לאו סכנה כמשז"ל תקצץ ואל אמ"ה תכלנה.
מורה באצבע סימן ב'.

ט .יזכור שעתיד ליתן דין וחשבון אפילו על שיחה קלה וקורות ביתו
עצי עריסתו הנה מטתו הן הן עדיו ,ומאד מאד צריך להזדרז ולאזור
חיל כי היצה"ר מסיתו הס"ת כפול ,וכל מעייניו להחטיא ומסלק
מורא שמים בחבלי העוה"ז הכלים ונפסדים ,וכל טענותיו בדבר
הנראה לפי שעה כמו שאומר הכתוב וגם תאוה הוא לעינים .והבא
ליטהר מסייעין אותו .מורה באצבע סימן ב'.
י .מאוד יזהיר לאשתו שלא תתכעס כי אמרו בזוהר הקדוש מאן
דאתחבר במארי דרוגזא כמאן דאתחבר לע"ז ממש וא"כ אף אם
האדם קדוש בהיות אשתו כעסנית צדיק מה פעל .מורה באצבע סימן א'.
יא .אם האשה בשעת תשמיש חושבת באיש אחר עושה רושם גדול
וקרוב לזנות .והוולד יצא שר"ף ועקרב רח"ל .פני דוד נשא ג'.
יב .ואם חשב מחשבות רעות הוא איסור גדול וממשיך נפש רעה ,והן
הן פריצי הדור וחוצפא יסגא גם את הכל פר"ע לו ישלחו על מה
שחשב ועל שגרם לבניו שיהיו רעים וחטאים ,וכל עבירה אשר יעשו
בניו מכל חטאות האדם הוא נוטל חלק בראש בעונש ולד הטומאה
ויקרא לו שם א"ב הטומאה .צפורן שמיר סימן ו'.
יג .תניא ולא תתורו אחרי לבבכם ,מכאן אמר רבי נתן אסור לאדם

קמב

תפארת

הלכות צניעות

מנחם

שישתה בכוס זה ויתן עינו בכוס אחר ואפילו שתיהן נשיו ,ונאמר
קדושים תהיו – קדש עצמך במותר לך.
יד .יותר על כן באשתו אמרו ,אם לא נזהר לקדש עצמו ולשהות
באופן שיכלו הנצוצות עונו ישא .צפורן שמיר סימן ו'.
טו .כשיקיים מצות עונה יזהר מאוד שלא יהיה נראה אור הנר כלל כי
הוא פגם לנפשו וסכנה לולד ויתגלגל על זה) .בשעה"ג כתב שמתגלגל
בעז .שנ"י( .מורה באצבע סימן ב'.
טז .אסור לשמש לאור הנר ,ואפילו על ידי האפלת טלית )הגהמי"י(,
ולתלמיד חכם מותר לשמש לאור הנר בהאפלת טלית .כסא רחמים,
כלה פ"ב ..אם הנר בחדר אחר ומאיר לחדר זה מותר על ידי האפלת
טלית .לכל אדם) .ב"ש(.

יז .אסור לשמש ביום אלא בבית אפל ,ות"ח מאפיל בטליתו ודיו.
יח .מותר לשמש לאור הלבנה כשמאפיל בטליתו .השל"ה ,ב"ש.

יט .ס"ת בעי מחיצת עשרה .וחומשים ,תלמוד ,תפילין ומזוזות,
מספיק כלי בתוך כלי) ,רא"ש ,טור( ,והוא שאחד מהן לא כלי המיוחד
לו ,אבל אם שני הכלים מיוחדים לו אפילו מאה כלים ככלי אחד
דמיין ואסור.
כ .פרישת טלית על הארגז הוי ככלי בתוך כלי.
כא .כשאשתו טהורה יכול לבוא עליה בכל עת שירצה .ולפי הקבלה
תשמיש המטה מותר בלילי טבילה ,יו"ט ,שבת ,ור"ח ,אבל לא
בלילי חנוכה .כסא רחמים כלה פ"ג .לפי האר"י ז"ל ,טוב להקפיד שלא
לשמש אלא בשבת ,או בר"ח ,אחר חצות לילה  .פני דוד משפטים ח' .אור ר"ח
מותר בזיווג .ויהיה כונתו ליחד הדודים ולש"ש .מורה באצבע סימן ו'.

כב .אף המקפיד לפי האר"י ז"ל ,אם היא מפייסת ומרצה אותו ומבין
שרוצה בו לתשמיש ,אף בחול חייב לפקדה כמ"ש הפוסקים ,והיא
עונתה האמיתית .וכן אם הוא ליל טבילתה חייב לשמש בימי החול
ג"כ .פני דוד משפטים ח'.

תפארת

הלכות צניעות

מנחם

קמג

כג .אע"ג דאיכא רבוותא דסברי דעונת ת"ח מליל שבת לליל שבת
הוא רק בתלמידים .העיקר הוא דת"ח ועונתם הוא גם לרב .ולא רק
לתלמידים שטורחים על למודם ביותר .פתח עינים כתובות ס"ב.
כד .ת"ח שלא שמש בליל שבת מחמת אונס ,אם הוא פשטני שאינו
נוהג בעניניו כי אם עפ"י הש"ס והפוסקים ,ישלים עונתה בימי החול.
ואם זהיר ליישר אורחותיו ע"פ הזוהר הק' וגורי האריז"ל ,אינו
מחוייב להשלים .והכל לפי מה שהוא אדם והחכם עיניו בראשו .פתח
עינים ב"ק פ"ב .אם נאנס הת"ח ולא יכל לקיים עונתו בל"ש דכתב הר' פנחס
סגל בעהמ"ח ס' כתובה דבעי שלומי באמצע השבוע ,העיקר כהר' עולת תמיד
דאינו חייב להשלים .ובפרט לפי הזוהר .והכל לפי מה שהוא אדם .פתח עינים
כתובות ס"ב ע"ב
כה .אור ז' של פסח לפי כתבי האריז"ל יש חיוב גדול בזווג .מורה
באצבע סימן ז'.

כו .אם יזהר שיהיה בשבת ואחר חצות אשריו ואשרי בניו אחריו
שלא ישלוט בהם סט"א ויכוין ליחד הדודים למעלה .מורה באצבע
סימן ב' .לפי הזוהר יניח מללמוד תורה בליל שבת ,כדי לקיים מצוות
עונה .חומך אנ"ך ,קדושים .בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם,
ר"ת ביאה לאהל .והוא חיוב לייחד הדודים ובכוונה שלימה וזהו ברית עולם
ר"ת ע"ב גימ' חסד מסטרא דחסד .וס"ת בני ישראל את ,יל"ת ר"ת ה' לנגדי
תמיד .מורה באצבע סימן ד'.

כז .כשיהיו ידיהם נקיים מכוסים כהוגן יכוונו לשם מצוה ,וי"א
מזמור לדוד ה' רועי וכו' ואם הוא לאחר שינה שצריך לומר ברכת
התורה לא יאמר בפיו אלא בהרהור .מורה באצבע סימן ב'.
כח .יתן דעתו ללמד את ביתו סימנים שמסר יעקב אע"ה לרחל אמנו
וביארם מו"ה בס' חסד לאברהם ז"ל .מורה באצבע סימן ב' .וזה לשון
הר' חסד לאבדהם מעיין ב' נהר ס"ב .על ידי שאוחזת האשה בידה
בתנוך אוזן בעלח הימני ,ובוהן ידו הימני ,ובהן רגלו הימני ,צריכה
שתכוון בשעה שמחזקת באלו הסימנים ,שיסתלקו מעליו השלש
שדים המעוררים התאוה שלא לשם שמים .ואלו הסימנים שמסר

קמד
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יעקב לרחל ,ואמנם האשה צריכה להתחיל מבהן רגלו שהוא סימן
התחתון ואחר כך מבהן ידו שהוא אמצעי ,ואחר כך מתנוך אוזן
הימנית של בעלה שהוא העליון .ובדרך זה מסרן יעקב לרחל.
כט .רבינו האר"י זצ"ל לא היה מסיר טלית קטן אף בעת זיווגו .צפורן
שמיר סימן ח'.

ל .רבינו האר"י זצ"ל בליל טבילה עסק בתורה עד חצות ולא סמך
לישן ולהתעורר בחצות פן יבוא ח"ו לידי איזה דבר .צפורן שמיר שם.
לא .אין נים ולא נים בכלל בני ישינה ושרי .כסא רחמים כלה פ"ב.

לב .לא יבעול מעומד או מיושב )רמב"ם ,טור( ,וכן לא יבעול לפני בני
אדם ערים ואפילו יש מחיצת עשרה מפסקת )טור( אבל מותר לבעול
לפני בעלי חיים או תינוק שאינו יודע לדבר והמחמיר תבא עליו
ברכה.
לג .מי שלא יכול לשמש אלא הוא למטה והיא למעלה מותר ,ובפרט
אם אינו בליל טבילה .ברית עולם אות תק"ט .הוא למטה והיא למעלה וא"א
לו בצורה אחרת שרי) .אך יזהר לכתחילה בליל טבילה( .כסא רחמים כלה פ"ב.
לד .אח"כ יטול ידיו ויטיל מים צלולים סביב למטתו .מורה באצבע
סימן ב'.

לה .אפילו אם קיים פו"ר חייב לקיים עונתו כהלכתו כדי לרצות את
אשתו .ואם מחלה לו והרשתו לפרוש ,חייב בין הפרקים והנם
רחוקים בעת מן הזמנים משום ולערב אל תנח ידיך אבל לא בכל
עונה .ברכי יוסף אבהע"ז סי' א'.
לו .מי שנשוי לשתיים ואחת מהן מחלה לו עונתה אם קיים פו"ר,
פטור לגמרי בזמן שהיה מגיע למוחלת ,אבל אם לא קיים פו"ר
שמועיל מחילתה שלא ישמש עמה ,חייב באותה עונה לשמש עם
אשתו האחרת דכיון דדינא הוא שיקיים עונה באותו זמן כגון פועל
שחובתו פעמיים בשבת חייב שניהם באחרת כיון דלא קיים פו"ר.
)ודלא כט"ז שסובר שחייב לקיים עם המוחלת כל שלא קיים פו"ר ואפי' נשוי
לשתיים ,וטעמו של רבינו מבואר דכיון דמדינא ליכא חיובא לגבר כי ישא אלא
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קמה

אשה אחת לקיים פו"ר ובאחת עלתה לו ,עיי"ש .ול"נ כהט"ז כיון דאינו יודע
מאיזה מהן יזכה להבנות כל שלא קיים חייב אף עם המוחלת דשמא יזכה
להבנות ממנה בלבד ,ואעפ"י דבעלמא אין צריך לישא ב' נשים מחשש זה
ואזלינן בתר רובא דעלמא ,הכא דאפשר לו לקיים בשניהם מהיכא תיתי לפוטרו
שנ"י (.ברכי יוסף אבהע"ז סי' א'.

לז .אם חל בליל ראש השנה טבילת מצוה שרי וצריך לטבול בבקר
קודם תפלה .מורה באצבע סימן ט'.
לח .מנודה מותר בת"ה ,ובניו כשרים ,ורק כאשר החמירו עליו
בפירוש לאסרו בתשמיש המטה בניו הויין שאינם מהוגנים .כסא
רחמים ,כלה פ"ב.

הלכות

סי' כ"ו

קידושין

א .הבא על אשה לשם זנות לוקח משום לאו דלא תהיה קדשה) .טור(
וכופין אותו להוציאה מביתו שמא תשמשנו נדה) .תשובות הרא"ש(.
וי"א שאין איסור דאורייתא אלא באשה מופקרת) .מהרימ"ט בדעת
הרמב"ם ,הובא בב"ש(.

ב .פלגש לדעת מר"ן והרמב"ם אסורה .כסא רחמים כלה פ"א .פילגשים
בלא כתובה וקדושין .חומת אנ"ך פ' שמות .לדעת הראב"ד אין בפלגש
לא איסור מלקות ולא איסור לאו .וכן נראה דעת הראש) .ב"ש( וכן
גרסת הרמב"ן בהרמב"ם ,אבל הרמב"ם בגירסתינו כתב שאסורה
ובזוהר פ' תזריע ,וגם בתקוני זוהר תיקון ו' החמיר בזה מאוד שגורם
גלות קובה"ו ח"ו .ואין להקל .שנ"י.
ג .לקח פילגש יכולין בני משפחתה למחות בידו משום פגם )תשובת
הרא"ש(,
ד .הכניסה לחופה ללא קידושין אינה אשתו ואינה צריכה גט) .טור,
תוס' רמב"ן ,רא"ש ור"ן – בדעת הרי"ף ,בה"ג ,ר' יהודה גאון ,וסתם שו"ע(
ויש חולקין ,ומצריכין גט )ר"ח( מספק )רמב"ן – בדעת הרי"ף ,ר"ן
רשב"א ,והובא בשו"ע(.

קמו
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ה .המקדש בביאה אעפ"י שקידושיו קידושין ,מלקין אותו )גמ'
טושו"ע( ,והמקדש ללא שידוכין או המקדש בשוק אפי' ששידך ,י"א
שמלקין אותו )רמב"ם ,רשב"ץ ושו"ע( ,ויש חולקים )רא"ש ורמ"א(.

ו .מומר שנשא מומרת בנמוסיהן וחזרו בתשובה היות ולא חשש
לאיסורא ,מותרת לצאת ממנו ללא גט ,דהוי כזנות בעלמא) .רמ"א(.
אבל אנוס ואנוסה שנשאו בנשואיהם ,ובסתר מתנהגים מעט בדיני
ישראל ,צריך עיון למעשה אם יוצאת ללא גט ,או לא) .ח"מ וב"ש(.
ז .חקירה בענין איש או אשה שמתו וחזרו וחיו אי פקעו קידושין
ראשונים או עדיין אגידי זה בזו ואם רבי זירא לאחר ששחטו רבה
והחזירו לחיים אם הוצרך לקדשה מחדש עיי"ש .ברכ"י אבהע"ז סימן
יז).נפק"מ טובא איכא לגבי מושתלי כבד ולב וכדו' ,ודוק' .שנ"י (.מי שמת
מיתה גמורה ולפני שיקבר חזר לחיים ,לא צריך לקדש אשתו מחדש.
פתח עינים מגילה ז'.

ח .ודאי נראה דהמגרש בגט כשר מהתורה ופסול מדבריהם דכיון
דמדאורייתא גרושה היא אם רוצה לקיימה צריך קדושין דפנים
חדשות באו לכאן .ברכ"י אבהע"ז סימן לא'.
ט .נראה דעתו דמקדשין בלילה .ברכ"י אבהע"ז סימן כו.
סי' כ"ז
א .בקדושין צריך שיהיו המעות שלו מדאורייתא .פני חיי שרה .אין
מקדשין לכתחילה במטבע )ב"ש(.
ב .קידש במחובר לקרקע מקודשת) .ר"ן וב"ש(.

ג .נתינה בעל כרחה ,לרא"ש הוי ספק נתינה מדאורייתא ,ולרמב"ם
מדרבנן הוא דלא הוי נתינה )ב"ש( .
ד .התנה עמה שיתן לה כסף ונתן לה שוה כסף בעל כרחה ,לא הוי
נתינה) .מהרימ"ט ,ב"ש(.
ה .אמר לה טלי קדושין מעל גבי קרקע הוי ספק קידושין מהרש"ך,
ב"ש.
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הלכות קדושין
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קמז

ו .שיעור כסף הקדושין הוא חצי שעורה כסף טהור) .רי"ף ,רמב"ם,
טושו"ע( .ובזמנינו שהפירות ביוקר וקידש בסכום זה צ"ע אם
מקודשת ודאי או רק מספק מקודשת) .ח"מ( .בענין אשה נקנית בשוה
פרוטה .ראש דוד דף יט

ז .אם קדשה באתרוג שמצד גופו אינו שוה פרוטה אבל מצד מצוותו
שוה ,הדבר צריך עיון .וכמ"ש בברכ"י או"ח סי' י"ג) .ושם כתב דחזר בו
ממה שכתב במקומות אחרים שהספק נפשט דאינה מקודשת .שנ"י (.ברכ"י
אבהע"ז סימן ל"א.
ח .אם היו עסוקים באותו ענין )רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם ,בעל העיטור ושו"ע(,
וי"א אפילו מענין לענין באותו ענין )רשב"א ,מרדכי ורמ"א( ,ונתנו לה

בשתיקה מקודשת.
ט .אמר לה ,הרי את מקודשת לי ,מאורסת לי ,לי לאנתו ,הוי לשון
קדושין ודאי בכל מקום .אמר לה ,הרי את אשתי ,זקוקתי ,קנויה לי,
ארוסתי ,שלי ,ברשותי ,לקוחתי מקודשת ודאי.
י .אמר לה ,הרי את מיועדת לי ,מיוחדת לי ,עזרתי נגדי ,צלעתי,
סגורתי ,תחתי ,עצורתי ,תפוסתי ,אם היו עסוקים באותו ענין הוי
ספק קידושין ,ואם לאו אינו כלום) .טור ר"ן ה"ה( .ואם היא אומרת
שנתכוונה לקדושין הויא ספק מקודשת) .ר"ן ורמ"א(.
יא .אמר לה ,הרי את חרופתי ,לרמב"ם ורשב"א הוי מקודשת ודאי
בכל מקום ,ולר"ן והרמ"א ,אם לא מבינים דבריו ,הוי ספק קידושין.
יב .אמר לה ,הרי את נשואתי ,הוי ספק קידושין )רשב"א ובדק הבית(.
אמר לה הרי את אהובתי ,חוששין לקידושין) .תשובות מימוניות ,רמ"א(.

יג .אמר לה ,הריני אישך ,בעלך ,ארוסך ,אינו כלום )גמ'( .ואפי'
עוסקים באותו ענין )רא"ש וטושו"ע( .דבעינן כי יקח פרט ללוקח עצמו
)גמ'( .וי"א דודאי מקודשת ,וי"א דמקודשת בספק) .שתי הדיעות הובאו
ברי"ו ,ב"י( ומהר"י הלוי מחמיר) .ב"ש(.
יד .כל הלשונות דלעיל לא מועילות אלא במכרת ומבינה ,אבל אם
אינה מכרת ומבינה ולא עסקו באותו ענין ,אינה מקודשת )ב"ש(.

קמח
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טו .נאמנת האשה לומר על כל הלשונות שאינה מכרת ומבינה דבריו,
ואפי' בהני לשני דהווי ודאי קידושין )ה"ה רשב"א ושו"ע( ,פרט להרי
את מקודשת לי )ב"י( ,וי"א דגם בזה נאמנת )ח"מ וב"ש( ,ולרא"ש,
בלשון דבריא לן דהוי קדושין לאו כל כמינה לומר שאינה מכרת,
ואולי הרא"ש גם מודה לרשב"א) ,ב"י(  .ולרבינו ירוחם ,ספק אם
האשה נאמנת אפי' בשאר לשונות .ולכן הוי ספק קדושין )ח"מ וב"ש(.
טז .אין האיש נאמן לומר שלא כיוון לשם קידושין) .ב"י בשם הרא"ש,
רמ"א( .ויש חולקים וסוברים דנאמן) .ר"ן הובא בח"מ( וי"א דהנ"מ

בלשון קדושין ודאי ,אבל בלשון דהוי ספק קדושין נאמן לכו"ע
לפרש דבריו) .ח"מ וב"ש(.
יז .לא היו עוסקים באותו ענין ונתן לה בשתיקה ואומרים שנתכוונו
לשם קדושין הוי קדושין )מרדכי רמ"א( ,ורוב הפוסקים חולקים על זה
)ב"ש( ,ולכן היא ספק מקודשת) .ח"מ(.
יח .לא בעינן שידבר עמה דווקא כדי שיהיה באותו ענין אלא אפי'
דבר עם אחרים עליה בפניה הוי כמדבר עמה) .מרדכי ,ב"י(.
יט .אם נתן לה המעות ונתבטלו הקדושין ורוצה לחזור ולקדשה
צריך לטול הכסף ממנה ולחזור וליתן לה בתורת קידושין) .רשב"א,
רמ"א ,וב"ש מצריך עיון בזה.
כ .אמר לה הרי את מקודשת ולא אמר לי ,אם לא עוסקים באותו ענין
אינה מקודשת משום דבעינן ידים מוכיחות וליכא )טור ,ר"ן ,רא"ש,
רשב"א ,רי"ף ,רמב"ם ,רמב"ן ,שו"ע( .ומה שנראה בתשובות הרמב"ן
ורשב"א שמפקפקין בזה לא דסמכא נינהו) .בדק הבית( .וי"א
דבקדושין וגיטין לא בעינן ידים מוכיחות הובאו בר"ן ,והר"ן דחה
דבריהם .ולמעשה לא צריך להחמיר )ד"מ( ,ויש מחמירין )ב"ח וח"מ(.
ואם היה ביניהם שידוכין י"א דהוו כידים מוכיחות ומקודשת
)מהריב"ל( ,ויש חולקין )מהרימ"ט ,שתי הדעות הובאו בב"ש(.
כא .אם גלה דעתו שהוא נותן הכסף ,אעפ"י שלא אמר "לי" הרי זו
מקודשת .ואפי' נעשו הוא או היא שליחי קדושין לאחרים ,מקודשת
השליחה לשליח ,משום דהוי כידים מוכיחות .דאין אדם עוזב מצוה
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קמט

המוטלת עליו ומקיים אותה מצוה המוטלת על חבירו) .ריב"ש(.

ולח"מ הוי ספק קדושין.
כב .בלשון הקדושין בעינן שיהא מוכח שמכאן ולהבא מקדש ,ואם
קידש בלשון עבר אינה מקודשת) .מהר"י בירב ,ב"י ,רמ"א(.
כג .אם קדש אשר אחת בקידושין גמורים ,ואמרת לאחרת בפניה תהי
גם את מקודשת ,אעפ"י שלא הזכיר תיבת לי ,ספק שמא ידים
מוכיחות ננהו ודמי לנזיר עובר ,והוי ספק קידושין) .רמ"ה(.
כד .נתנה היא ואמרה היא הריני מקודשת לך בזה ,אינו כלום )גמ'
טושו"ע( .נתן הוא ואמרה היא ,אם עסוקים באותו ענין הוי ודאי
קדושין ,ואם לאו הוי ספק קדושין .רמב"ם ,ומדרבנן רי"ף ,רא"ש ור"ן.
דכיון דשתק כשאמרה לו ואח"כ נתן הוי כעסוקין באותו ענין) .ר"ן(,
ואם ענה אחריה הן ,בכל ענין הוי קדושין) .רמ"ה טושו"ע ,ולב"ח גם

אם אמר הן ,אם לא עסוקים באותו ענין הוי ספק קידושין.
כה .נתנה היא לשם קידושין ,וי"א אפי' לשם מתנה )רשב"א ,רמ"א(,

ואמר הוא ,באדם חשוב מקודשת דכיוון דחשוב הוא קרינן ביה כי
יקח )ר"ן( ,וסתם אדם אינו חשוב רא"ש טור ,ורשב"א – הובא בח"מ(,
ולשו"ע גם סתם אדם נקרא חשוב .ומה שכתב הטור בשם הרמב"ם,
שאין חילוק בין חשוב לאחר ,לא דק) .ב"י( .קיימ"ל דהאומרת הילך מנה
ואתקדש אני לך מקודשת אם הוא אדם חשוב דאותה הנאה דמקבל מינה שוה
פרוטה ומקודשת .פני דוד עקב - .פני דוד ראה.

כו .יהודי שנשא כותית ונתגיירה עמו ללא קדושין כיון דלא נתיחדה
עמו אח"כ לפני עדים אינו כלום ואינה צריכה ממנו גט) .ר"ש בן
הרשב"ץ(.

סי' כ"ח
א .המקדש בגזל אפי' הסכימה ומשודכת לו ,אינה מקודשת .ואם
נתיאשו הבעלים ,לפני הקידושין )ח"מ וב"ש( ,והוא גנב שאינו
מפורסם )ב"ש( ,אפי' אינה משודכת לו מקודשת) .רמב"ם טושו"ע(,
דכאשר בא לידה נעשה שינוי רשות וכבר היה יאוש .והנ"מ ,כשהיא

קנ
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לא יודעת שזה גנוב שאם כן יודעת היא ,כיון דליכא תקנת השוק,
אינה מקודשת )אא"כ קדשה בטובת הנאה מהכלי ,ב"ש( ,ואם אמרה שאין
רצונה להתקדש בגזל ,הוי ספק קידושין) .ב"ש(.
ב .אעפ"י שיש תקנה מהמלכות שחייב הקונה מהגזלן להחזיר הכלי
דווקא לנגזל מקודשת .היות ובדיני ישראל קנה הגזלן ואינו חייב
אלא דמים) .ב"ש(.
ג .י"א דסתם גזל לא הוי יאוש ,וגניבה הוי יאוש ,ובעכו"ם בתרוויהו
לא הוי יאוש )רש"י ,רש"ל ,רז"ה( ,וי"א דסתם גזל וגניבה בישראל הוי
יאוש )דדנים במי יימר( ובעכו"ם בגנב הוי יאוש ובגזלן לא הוי יאוש
)רא"ש וטושו"ע בחו"מ ,הובאו בח"מ( ,והרמב"ם סותר עצמו דבהלכות
גזילה פסק כדיעה זו ובהלכות כלים חילק בין גנב לגזלן ישראלים
)ח"מ( ,וכן נראה שמר"ן בכאן פוסק שסתם גזילה וגניבה לא יאוש
בעלים הוא עד שיוודע שקנה אותו בייאושו )וצ"ע .שנ"י( ותירץ ב"ח
דבקידושין דאורייתא החמיר מר"ן.
ד .הגוזל וגונב מעכו"ם עובר איסורא דאורייתא )רמב"ם טושו"ע(,
וי"א דאינו עובר אלא מדרבנן) .רש"י ותוס'( .גזל הגוי אסור מהתורה.
חומת אנך פ' יתרו .יזהר מאוד מגזל הגוי ,והוא אסור מן הדין .מראית העין קמא
קי"ג ..כתבו חכמי המדע ,הגוזל לגוי ,בא השר של הגוי וגוזל
מהקדושה ,וחייב הגנב בזה .ראש דוד משפטים  .אסור לגנוב אף מגוי,
והגונב מהגוי גורם ששר של האומה ההיא גונב למעלה מהקדושה .פני דוד
משפטים י"ב וגזל עכו"ם ,איסור מוסיף ,כי יש בו עוון חילול ה'

החמור ,שאפילו בתשובה ויוהכ"פ ויסורין אינו מתכפר עד יום
המיתה .ויש לצדד ,דהגם שפרע לעכו"ם ופייסו ,עדיין חילול ה'
במקומו ,וצריך כל ד' חלוקי כפרה .לב דוד פרק ט"ז
ה .קדשה בגזל וגניבה דעכו"ם אעפ"י שלא נתיאש ,מקודשת דאינה
חייבת להחזיר אלא מפני קידוש ה' )מהרי"ו ורמ"א( .וי"א דדינו
כעושק שחייב להחזיר מדרבנן ,ומקודשת מדאורייתא ,ומדרבנן אינה
מקודשת )ב"ש( .וי"א דדין זה צ"ע וספק מקודשת )ח"מ(.
ו .קדשה בגזל ללא שינוי רשות מקודשת מדרבנן )רי"ו רמ"א( ,פירוש
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הלכות קדושין
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קנא

כגון דגזל מאחר וקיבל עליו אחריות )ב"ש( ,ויש מפרשים דאפי' גזל
ממנה וקדשה בלא שדוך דינא הכי )ב"ח(.
ז .גזל משלה וקדשה ,אם שדך אעפ"י שלא נשתוו בנדוניא רמ"א,

תחילה ,וקבלה בשתיקה ,או אפי' לא שידך ואמרה הן מקודשת.
וחייב לשלם לה הגזל )רמ"א ,ירושלמי( ויש פוטרין )רש"י( ,ואם קבלה
בשתיקה אינה מקודשת )רמ"ה ,רי"ף ,רא"ש ,רמב"ם וטושו"ע( ,אפי' אם
טוענת שלשם קידושין קבלה )ח"מ וב"ש( ,וי"א דאפי' כשאינה טוענת
מקודשת מדרבנן )ב"ח הובא בב"ש( ,ואם לאחר שבא לידה אמר
התקדשי לי בו ,בכל ענין אינה מקודשת )ה"ה ,שו"ע( ,ואפי' אמרה
שלשם קידושין קבלה אינה נאמנת )רשב"א ,רמ"א(.
ח .אמר לה כנסי סלע זה שאני חייב לך והתקדשי לי בו ,דינו כגזל
משלה )רמב"ם ,בה"ג ,וטושו"ע( .אבל אם אמר לה כנסי סלע זה שאני
חייב לך וחזר ואמר התקדשי לי בו ונתן לה מקודשת אפי' בלא שידך
)רשב"א בדעת רמב"ם ,ובה"ג ורמ"א( ,וי"א דגם בזה דינו כגזל משלה
)טור( ,ויש מסתפקים בזה )ה"ה(.
ט .היה חייב לה סלע והגיע זמן הפרעון ונתן לה ואמר התקדשי לי בו
מקודשת .אפי' שלא שידך ולא יכולה לומר לפרעון קבלתיו ר"ן רמ"א.
י .נתן לאשה משכון על חובו אפי' בשעת הלוואתו וקדשה בו וקבלה
בשתיקה מקודשת ,ואם יחד לה משכון זה וקדשה בו ,הוי ספק
קידושין רשב"א ח"מ וב"ש ,וי"א דבכל ענין הוי ספק קידושין .רמ"א
יא .אמר לה כנסי סלע זה בפקדון ולפני שמסר לה או בשעת המסירה
חזר ואמר לה התקדשי לי בו וקבלתו בידה ,אפי' בשתיקה מקודשת
)טושו"ע( .ואם זרק לה ,אעפ"י ששתקה ואזלה לה אינה מקודשת
)רמ"ה ,רמ"א ,ריב"ש ,ב"ש( ,וי"א דהנ"מ דווקא כשנערה חיקה
והשליכתו )ב"ח( ,ואם לאו הוי ספק קידושין )ח"מ(.
יב .אם לאחר שקבלתו בתורת פקדון אמר לה התקדשי לי בו אינה
מקודשת עד שתאמר הן )טושו"ע( .ואפי' במשודכת לו )ב"ש( .דכיון
שהמעות לא באו לידה מתחילה לשם קידושין כל ששתקה אינה
מקודשת )שם(.
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יג .אמר לה התקדשי לי בחפץ זה ולאחר שבא לידה אמרה לו והלא
אינו שוה פרוטה ואמר לה התקדשי לי במעות שבתוכו )רא"ש ,מר"ן(,
או שאמר לה יש בתוכו שוה פרוטה )רמ"א ,וט"ז חולק בזה( ,חיישינן
שמא נתרצתה והויא ספק מקודשת )רי"ף ,רא"ש ,טושו"ע( ,משום
דבקידושין חיישינן לשתיקה דלאחר מתן מעות טור .וי"א דאפי'
בקידושין אמרינן שתיקה דדלאחר מתן מעות לאו כלום הוא )הרמב"ם
ה"ה ,רשב"א ,הב"ש( .ואפי' בשידך מקודם )רמב"ן ר"ן( ,ואינה מקודשת
אלא מספק שמא שוה פרוטה במדי )רמב"ם( .וי"א דאפי' מספק אינה
מקודשת )ר"ן( ,דבכהאי גוונא לא חיישינן שמא שוה פרוטה במדי
)ר"ן ורא"ש( ,דהא לא מקדשה בו אלא במה שבתוכו )ר"ן( .א"נ ,משום
דחזר בו מלקדש בחפץ אלא במה שבתוכו) .רא"ש(.
יד .הפקיד בידה חפצים ואינה יודעת שוויים )רא"ש טושו"ע( ,ואמר לה
התקדשי לי בהם ,ואמרה הן ח"מ ,ונמצא שנגנבו או שאבדו אם נשאר
שוה פרוטה מקודשת )גמ'( ,וי"א דאפי' יודעת שוויים ,כל שלא אמר
לה התקדשי לי בכל הממון מקודשת ריטב"א ,ב"ש מספק ב"ח ח"מ.
והוא הדין אם השאיל לה חפצים טושו"ע וי"א דבשאלה אפי' יודעת
שוויים אם נשאר שוה פרוטה מקודשת ודאי דהא חייבת לשלם,
והויא כמקדש במלוה ופרוטה ב"ח ח"מ ,פרישה ,ואינו מוכרח ב"ש.
טו .המקדש במלוה אפי' בשטר ואפי' המעות עדיין בידה כיון
שמלוה להוצאה נתנה אינה מקודשת ואפי' הגיע זמן המלוה לגבות
)גמ' פוסקים(.

טז .אם החזיר לה השטר בשעת קידושין במלוה אינה מקודשת
)רמב"ם רי"ו רמ"ה( ,ואם אמר לה התקדשי לי בשטר זה ויש בנייר שוה
פרוטה ,מקודשת  ,ואם לאו מקודשת מספק דמדי ,ואף אם אמר לה
התקדשי לי בשטר זה ובסכום שבו אם שוה פרוטה הו"ל מקדש
במלוה ופרוטה ומקודשת )רמב"ן רשב"א(.
יז .אמר לה התקדשי לי בהנאת מחילת מלוה מקודשת רש"י ,רא"ש ,
טור( ויש חולקים )ר"ן ,ור"י( ,משום דהוי מקדש במלוה.

יח .אמר לה בשעת הלוואה )רמב"ם ר"ח ובעה"ע( ,התקדשי לי בהנאת
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קנג

הרווחת זמן החוב ,מקודשת  .ואסור לעשות כן משום ריבית )טור(.
ויש מתירין )בעה"ע( ,דאינו אלא כאבק ריבית.

יט .נתן פרוטה למלוה שירויח זמן חובה ,ואמר לה התקדשי לי
בהנאה זו )תוס'( ,או שאמר לה התקדשי לי בהנאת הרווחת זמן חובך
לי ,שלא בשעת הלוואה ,לרי"ף ,רמב"ן,רשב"א ,טור מקודשת ודאי ,
ולר"ח אינה מקודשת כלל .ולרמב"ם מקודשת מספק.
]א"ה ,עד כאן הבאתי הטוב"י וח"מ וב"ש .ומכאן אעתיק רק מעם
ממה שהשיגה ידי מכתבי החיד"א זיע"א בהלכות קדושין וכתובה{
א .עבד אינו נעשה שליח בדיני גיטין וקדושין .פני דוד חיי שרה.

ב .אם אמר לשלוחו קדש לי אשה במקום פלוני וקדשה במקום אחר
אינה מקודשת שו"ע ,כיון שנתבטלה השליחות .ברכ"י אבהע"ז סימן לה.
ג ..אמר לשלוחו קדש לי אשה פלונית בדינר והלך וקדשה בחצי דינר
הויא ספק מקודשת וצריך להתישב בדבר .ברכ"י אבהע"ז סימן לה.
ד .האומר לשלוחו הלויני דינר של כסף וקדש לי אשה פלונית והלך
והלווה של זהב יש אומרים דהיא ספק מקודשת) ,תוס' רי"ד( ויש
אומרים דאינה מקודשת) ,הר' עצמות יוסף ,ומהר"א צאנז( וצריך
להתישב בדבר .ברכ"י אבהע"ז סימן לה.
ה .יש להסתפק במי שאמר ע"מ שאראך מנה שיש לי ,ובו בפרק כל
שומעו הבין שכוונתו שירויח ויהיה לו ,ובעיר הקרובה אליו ביום
ההוא בבוקר נפלה לו ירושה והגיע לחלק ירושתו מנה ,והראה לה
אח"כ המנה הזה שלו שבא אליו בירושה ,מי אמרינן כיון שלא היה
בידו בעת הקדושין והוא לא ידע ,אינה מקודשת .או דילמא כיון
דבעת ההיא כבר לפי האמת היה לו מנה שלו מהירושה שנפלה לו
שעה אחת קודם שקדש ,אף דבעת ההיא הוא לא ידע ,מקודשת.
ולפום ריהטא נראה דמקודשת .ברכ"י אבהע"ז סימן לח.
ו .יש להסתפק אם היה לו בשעת הקדושין מנה חסר פרוטה מי נימא
דודאי לא קפדה אפרוטה דחסורי מחסרא כי אין דרך העולם להקפיד
בכך ומקודשת ,או שמא כל שחסר המנה אפי' פרוטה אינה מקודשת.
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ולכאורה נראה דכיון דלענין גזל ונודר צדקה וחוב אף שאין בני אדם
מקפידים חיובא רמיא עליה לשלם המנה אם גזל או נדר או חייב עד
סוף פרוטה אחרונה הוא הדין הכא דאינה מקודשת וצריך להתישב
בדבר .ברכ"י אבהע"ז סימן לח.
ז .נסתפק הרב בית שמואל אם לדעת התוס' ,דנדרים שנודעו לבעל
קודם שהתירן החכם אינה מקודשת ,שתכף שנודעו לבעל נתבטלו
הקדושין דאינו יודע אם יש להם מתירין וה"ה הכא אם נודע לבעל
קודם שרפאן הרופא ,כיון שידע ,נתבטלו הקדושין דסבר דאין להם
רפואה ,או דילמא שאני הכא דדייק בלישניה ואם נתרפאת כבר
נתקיים התנאי שלא ישארו בה מומין .ומהר"ח אלפאנדרי בדרשותיו
כתב דאם הבעל רופא וידע שיש להם רפואה פשיטא דהויא מקודשת
דכוונתו דלא ישארו בה והוא היודע שיש להם רפואה ,ע"ש ,והם
דברים פשוטים וברורין ונראין דבריו) .לא ידעתי מה יהיה הדין בנדרים
בהא דכתבו התוס' ,אם הדין נמי שמקודשת כאשר הבעל חכם ויודע שיש להם
התרה או לאו .שנ"י( .ברכ"י אבהע"ז סימן לט.

ח .המנהג הטוב מכל ,הוא אשר נהגו בארץ הצבי ,ומצרים וגלילות
טורקיא"ה ,ממוצא ומערב ,שלא לפתוח פה לשטן ולחשוש בעת
החופה לתקן תקנה שמא תפול ליבום לפני אחיו ,ולא בא רמז בפיהם
מזה ובוטחים בה' יטה עליהם מכל חסדיו ומכל טבוון .אכן המנהג
בליוורנו להתנות עם החתן שאם ח"ו יצטרך ,יתחייב לפטרה בגט
שכ"מ .יוסף אומץ סי' י"ח.
ט .המנהג שנהגו בכמה מקומות להשביע אחי החתן שיחלוץ אם
תפול לפניו הכלה ליבום ,אין בזה דרך מרווח ולא כתוב עליה הנפק
מגדולי ישראל ועל כיוצא בזה כתב מר"ן בסי' קנ"ז בב"י דישתקע
הדבר ולא יאמר ,וכבר כתב הב"י דאף שנשבע לחלוץ אין כאן
שבועה דהוי מתנה על מה שכתוב בתורה ויכול לייבם והסכים עמו
הדבר משה .יוסף אומץ סי' י"ח.
י .העיקר כמ"ש בקונטריס חיים שאל חלק ב' סי' ל"ח אות ס"ח דאנן
בגלילותינו נקטינן כמרן ב"י דנראה ודאי דחולק על הפוסקים
שהמקדש אשה ויש לו אח מומר שיתנה על קדושיו .והן היום זיכני

תפארת

הלכות קדושין

מנחם

קנה

ה' ובאו לידי פסקי המאירי ז"ל ליבמות וראיתי שהוא דחה ענין
התנאי מטעם דאפ' יש לה בנים וכו' ,ואי מטעמא דכי בעיל אחולי
אחליה וכו' .יוסף אומץ סי' ק"א .מ"ש הרמ"א א"ה סי' קנ"ז בהגה"ה
דהמקדש אשה ויש לו אח מומר יכול לקדש ולהתנות וכו' זו סברת
מהר"י מברונא .והרב תורת נתנאל סי' ל"ו עביד עובדא כמהר"י
מברונא ז"ל ותקן נוסח שטר על זה עיי"ש .ובקונטרס חיים שאל ח"ב
סי' ל"ח אות ס"ח כתבתי דבגלילותינו נקטינן כמר"ן הב"י דנראה
ודאי דחולק ע"ז .והן היום זיכני ה' ובאו לידי פסקי המאירי ליבמות
דף ט"ז ע"ב שדחה לענין התנאי ג"כ .שם.
יא .האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאני צדיק גמור ,והוא
רשע ,מקודשת מספק .ברית עולם אות ר"ג .סתמות כל הפוסקים שאפי'
בגזלן וכדו' .כל שהרהר להשיב ,הרי זה צדיק גמור לגבי קידושין.
וכסברא שניה שהביא רי"ו .מראית העין קידושין מ"ט - .מראית העין
ליקוטים סי' י"א .והפוסקים כתבו דספק מקודשת ,דלא קים לן בגוויה
אם הרהר תשובה בלבו ,חסדי אבות פ"ד .אף אם עבר כריתות ומיתות
ב"ד שאין תשובה ויוה"כ מכפרים אלא עם יסורין ,אם קדש אשה
ע"ד שהוא צדיק גמור מקודשת מספק שמא הרהר תשובה .שהכפרה
מתחילה עם הרהור התשובה .כסא רחמים אבות פכ"ט.
יב .אע"ג דבזמן הרשב"א אם הכלה היתה מסרבת לשדוך היה אונסא
דלא שכיח ,אנן בדידן בזמננו ,לא חשיב לא שכיח ודבר פלא סירוב
הבת ,דעיין רואה ואוזן שומעת רבות בנות מיאנו ונתנו כתף סוררת.
חיים שאל ח"א סי' י"א.

יג .הלכתי לז' ברכות וכצאתי אמרתי להם שטעו בשלשה דינים .א.
שהכתובה היו בה כמה מחקים ולא נתקיימו והוא שטר שהמחק
פוסל בו .ב .שחתמו קודם קדושין וז' ברכות ,וחתמו אשקרא דכתיב
בגוה וצביאת כלתא דא והוות ליה לאינתו .ג .שהיו כל הקהל עונים
אלהינו מלך העולם והו"ל שם שמים לבטלה .מעגל טוב ניסן תקל"ד.
כשעונים ז' ברכות לא יתחילו מתיבת אלהינו ,דאסור .ברית עולם תתרצ"ב.

יד .כל המקבל כוס מיד כלה ושותהו אין לו חלק לעוה"ב וכל שכן
המקבל מסתם אשת איש .כסא רחמים כלה פ"א.

קנו

תפארת

הלכות קדושין

מנחם

טו .כתבו הב"ח והב"ש שאם יש בחופה אנשים ונשים בחדר אחד,
אין לומר שהשמחה במעונו .וכ"כ בספר חסידים ,ודבריהם חיים
וקיימים .והחי יתן אל לבו לאסור אסור כדי שלא יתערבו אנשים
ונשים בשמחה .והדברים ק"ו כי שמענו שיש מקום שנועדים יחדיו
לשמוח ולרקד אנשים ונשים ,בחורים עם בתולות ,והוא אסור גמור
וחמור .וה' יחזירנו בתשובה .כי"ר .ברית עולם אות קס"ח.
טז .אם אין מנין לברכת חתנים באותה העיר והמדינה ואין לו כסף או
אפשרות ללכת למקום שיש מנין ,יכול לישאינה בלא מנין ,משום
דהוי מלתא דלא שכיחא ולא גזרו רבנן ,אבל אין לומר שיברך ברכת
אשר ברא ללא מנין וישאנה) .וצ"ע  ,שנ"י( .כסא רחמים כלה פ"א.
יז .המנהג לברך ו' ברכות על כוס אחד ,ובפה"ג על כוס שני ודלא
כמר"ן ,אכן בליל פסח כיון דאסור להוסיף על הכוסות יעשו כדעת
מר"ן ,ויברכו בפה"ג ואח"כ ו' ברכות על כוס אחד .יוסף אומץ סי' מ"ז.
וחיים שאל ולא יברכו ברהמ"ז על כוס אחד ושש ברכות על כוס
חתן )כמ"ש במנהגים ,כי כבר דחאו יעב"ץ( .וכן לא יברך על ג' כוסות
בינוניות ואח"כ יערבום לכוס אחת גדולה ,ולא יעשה שכוסות
המסובים לא יהיה מלאים ויקח כוס של שש ברכות וישפוך מעט
לכל כוס ,דמחזי כחוכא ואיטלולא .יוסף אומץ סי' מ"ז.
יח .מדברי מר"ן בב"י או"ח סי' של"ט ואבן העזר סי' ס"א ,נראה
שדעתו דביחוד סגי לקנות את האלמנה .יוסף אומץ סי' י"ד.
יט .נראה דעתו דמקודשת ולא נכנסה לחופה אין צריכה לכסות
ראשה) ,וכדעת אביו של מהר"א ישראל ודלא כמהר"א ישראל עצמו( .ועמ"ש
בחיים שאל ח"ב סי' ל"ח אות ג'ן .יוסף אומץ סי' צ"ח.

כ .המריבה בבית היולדת גורם סכנה לילוד ובבית חתן וכלה גורם
רעה ח"ו .צפורן שמיר סימן י"א.
כא .בקש שלום ורדפהו וזו מדת אהרן הכהן אוהב שלום ורודף
שלום והוא סמא דהיי ואם כך אמרו לבקש שלום אחרים ,הדברים
ק"ו לבקש שלום אנשי ביתו וקרוביו .וידע שבמקום שיש מחלוקת
השכינה מסתלקת ח"ו כי היא אימא שלום ,ובית שיש בו מחלוקת

תפארת

הלכות קדושין

מנחם

קנז

הוא משכן סטרא אחרא ח"ו .וביותר יהיה לו שלום עם אשתו ויזהר
לכבדה ויכוין בכל פרט לכבוד השכינה והדברים עתיקים .אך בפה
מתוק ידריכנה לעבודת ה' ולצניעות ודרך ארץ וירחיקנה מלשון הרע
ושאר סדר נשים וסדר נזיקין ועליו מוטל להוכיחה ולהדריכה .מורה
באצבע סי' א'.
כב .מותר להחניף לאשתו משום שלום הבית .צפורן שמיר סימן י"א.

כג .יתרחק מהאונאה ובפרט מאונאת דברים ואונאת אשתו שדמעתה
מצויה וכל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה ונפרע ע"י הקב"ה
כביכול והוא פרעון קשה וחזק מאד .צפורן שמיר סימן י"א.
כד .כבוד אשה לבעלה ,מדרבנן וכמ"ש הרמב"ם .ודלא כמו שהבינו
קצת אחרונים דהוא דאורייתא .מראית העין כריתות כ"ח.
כה .האשה אינה יכולה למרוד בבעלה מתשמיש המיטה שכן
משועבדת היא לו לכך .ברית עולם אות תתע"ג.
כו .פלפול בדין עשתה כמה מלאכות בבת אחת ,אי הלכה כר"ע או
כחכמים .ראש דוד פ' בראשית.
כז .הלכה רווחת היא דמעשה ידיה תחת מזונותיה ,וההעדפה נמי
דבעל .ודלא כרבינו חננאל .ראש דוד מטו"מ.
כח .שטר העומד ליגבות לאו כגבוי דמי ,ואפי' בכתובה שהוא
מעשה ב"ד .ודברי המרדכי ומהרי"ק תמוהים .חיי שרה ראש דוד.
כט .קיימ"ל דנשבית חייב לפדותה ,ואם נשבית פעם שנית ,אינו חייב
מן הדין רק מתורת חסד .צווארי שלל הפטרת דברים.
ל .מורד מתשמיש אם היא רוצה כופין אותו להוציא .ויש סברא
דרועה זונות כופין להוציא .צווארי שלל הפטרת מטו"מ .נראה דכופין
דקאמר הוא בדברים בלבד ,ותו לא .שנ"י.

לא .קיימ"ל דהאשה אינה מצווה על פו"ר רק יש לה טענה בעינא
חוטרא לידא ומרא לקבורה .צווארי שלל הפטרת יו"א דר"ה.
לב .קיימ"ל דאין האיש יכול לכוף אשתו להוליכה בדרך מסוכן ,ולא

קנח

תפארת

שו"ת סי' א

מנחם

במקום שאין מצויים מזונות .חומת אנך ירמיהו ג' - .חומת אנ"ך שיה"ש- .
צווארי שלל הפטרת שמות.

לג .דווקא אם הלך למדינת הים ופרנס אשתו ,הניח מעותיו על קרן
הצבי .אבל אם פרנסה בפניו חייב לשלם .משם מהרשד"ם א"ה סי' ל"ו
שמחת הרגל מגילת רות פ"א .
לד .פלפול אם נוטלת הבת עשור נכסי בראוי כבמוחזק .פתח עינים
כתובות ק"ג

לה .האומרת טמאה אני לך אינה נאמנת ,חיישינן שמא נתנה עיניה
באחר והפקיעו קידושין מינה .והאומרת נטולה אני מן היהודים ,יפר
חלקו .ואם אמרה שתיהן טמאה אני ונטולה מן היהודים לא תקנו
בזה נראה כוונתו דלא הפקיעו רבנן לקדושין ויפר חלקו .יוסף אומץ סי' ק"א.

סימן א
בדין ד"ת בתוך ד"א של מת או קבר.
התוס' ברכות ג') :ד"ה אין (,פסקו כרי"ף ורב האי דדווקא ד"ת אסור
לומר לפני המת ,ודווקא בד' אמותיו .אמנם ברי"ף לקמן פ' "מי
שמתו" )י"ג (:הביא קודם איסור של הלוך בציצית ותפילין בביה"ק,
דאסור רק בתוך ד"א ,שכן המת תופס ד"א )וכ"ה בגמרא שם( .ובענין
ד"ת ,פסק סתם שאסור לפני המת .ומדלא ערבינהו וכללינהו בחדא
מחתא ,לכאורה יש ללמוד לחלק ביניהם .כי כשהמת קבור באדמה
הוי תפיסתו ד"א ,אבל בשעת לוויתו והוא על המטה לכאורה כל
לפני ואחרי אינו בשיעור ד"א אלא או בראיית עין או בגודל הקהל
הנאסף לכבודו .ולפ"ז אזדא לה ראיית רעק"א שהביא מחזקיה
שהושיבו ישיבה על קברו ,וכתבו התוס' )ב"ק ט"ז( דהיה ברחוק ד"א,
דהתם נמי היה קבור ולא על המטה וכן הבין הרא"ש בדעתם .וכן
הוא פסק )פ"ג אות ה'( דאף חוץ לד"א אסור לומר ד"ת .ובמעדני יו"ט
שם הבין שדעת הרי"ף כתוס' ,והקשה מנ"ל לרא"ש לחלק ,ולא עוד
אלא מובן מהרא"ש שהבין כן בדברי הרי"ף שאפילו חוץ לד"א
אסור ,ולפי דברי הוא פשוט.

תפארת

שו"ת סי' ב

מנחם

קנט

אכן בשו"ע ) או"ח סי' כ"ג( כלל ד"א של מת ושל קבר כענין אחד,
ושנה כן בסי' מ"ה ,ושלש כן בסי' ע"א .ומפורש שם שאף ק"ש יש
לומר חוץ לד"א ,ואלו ביו"ד )סי' שד"מ( כתב דאין אומרים ד"ת בפני
המת ולא פירש אם הוא תוך ד"א או אף חוץ לד"א .ולכאורה סמך
על מ"ש באו"ח דהוא תוך ד"א .והלח"מ הל' אבל פי"ג ה" ט הבין
כמו המעדני יו" ט בפירוש הרי"ף .ואנכי לא כן עמדי.
ומצאתי און לי בדברי הטור יו"ד סי' שד"מ שכתב דרב האי גאון
הוא שכתב מת תופס בד"א שלו .ולכאורה לשון תופס הוא בתפיסת
הקבר )וכן פשט הגמ' בסוטה מ"ג( ואינו במת מגולה .אך הב"י סי' ע"א
לא פירש כן .אך להטור קשי דמזכי שטרא לבי תרי דבאו"ח סימן
ע"א פסק דמותר לקרא ק"ש חוץ לד"א של מת .וביו"ד סי' שד"מ
פסק כן בסתם .ואח"כ הביא דעת רב האי גאון שאסר .ולפלא דחלק
על הרא"ש אביו .ומה גם דברמזי הרא"ש שנכתבו ע"י הטור כנודע,
כתב מפורש דאף חוץ לד"א אסור בד"ת.
ולא מצאתי חילוק בין ד"ת לק"ש ,ולא עוד אלא שגם חילוק בין
ד"ת להנחת טו"ת לא מצאתי .ולכאורה לדעת רב האי ורי"ף ורא"ש,
גם בזה יהיה חילוק בין ד"א דקבר לבין פני המת .ומוכרחים אנו
לומר דהב"י הבין דעת הרי"ף דחוץ לד"א שרי וכהבנת הלח"מ
והמעדני יו"ט ,דאם לא כן היה לו לפסוק כדעת הרי"ף והרא"ש תרי
עמודי ההוראה ולפי הכלל שהציב לו .והדבר צריך תלמוד .וצ"ע
במשנה קמא דפ"ג את שלאחר המטה חייבין ,ופירשו בגמ' )י"ט(.
דהיינו נשמטין ,ואם חוץ לד"א מותר למה נשמטין יתרחקו ד"א
ויקראו )וקשה לפרש דהיינו נשמטין מתוך ד"א לחוץ לד"א( ונשמטין
משמע דלגמרי נשמטין מפני המת החוצה ודוק'.

סימן ב
בדין מי שדילג ברכת ישתבח
תשובה זו היא חקירת מו"ר ר' עובדיה יוסף זצ"ל שכד הוינא טליא הדריכני
לעיין בפוסקים בספרים הנמצאים בביתו כדי להרגילני לכתוב תשובות
לשואלים הלכה למעשה

קס
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שו"ת סי' ב
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אדר תשכ"ה
בענין מי שטעה ואגב שגרא דלישנא לאחר שענה אחר הש"ץ
" ברכו" ,המשיך ברכות ק"ש ללא אמירת ברכת "ישתבח" ,אם יכול
לאמרה בין הפרקים או לא.
כתב הרב יפה ללב סי' ג"ן משם החסד לאלפים דמספקא ליה אם
היה בפסוקי דזמרה והציבור הגיעו לברכו ,ונמשך גם הוא אחריהם
והמשיך ברכת יוצר ללא סיום ברכת ישתבח ונזכר בין הפרקים ,אם
יאמרנה בין הפרקים או לאחר התפילה או כלל לא .והניח בצ"ע.
והרב ז"ל כתב דלא יאמרנה כלל ,ע"כ .וכן כתב בספר מעורר ישנים
סימן כ"ו .ובשו"ת לבושי מרדכי סימן ט"ז ושו"ת חלק לוי סי' ל"ב.
אכן ,הרב מתת -ידו ח"ב סימן ז' דימה ענין זה למחלוקת המג"א
והבכור שור ,על ברכת רעמים בין הפרקים ,דלמג"א מברך והבכור
שור חולק ,ופסק כמג"א ,וה"ה הכא שיאמרנה בין הפרקים ,ושכן
כתב בתפארת ישראל על המשניות פרק היה קורא אות ח' .וכן כתב
המסגרת זהב על קיצור שו"ע .ואח"כ ראיתי שבספר מאורי אור כתב
שלא יאמרנה.
והעיקר הוא שיאמרה בין הפרקים ,ולדחות דברי החולקים
שראייתם מדברי מר"ן זלה"ה שכתב שאם היה אדם ממהר והתחיל
מיוצר ואחרי התפילה חזר לומר פסוקי דזמרה יאמר בלא ברכות
וה"ה הכא דלא יברך .ויותר יש לדמותו לברכת רעמים ,וכרוב
האחרונים שהסכימו עם המגן אברהם לברך בין הפרקים וה"ה הכא.
ומה שכתב הלבושי מרדכי )הנ"ל( שלא לברך ברכת ישתבח בין
הפרקים היות ובתלמוד לא הוזכרה ברכה זו ,ורק הרא"ש הוא
שהביאה ,זה אינו .דהא מוזכר הוא עוד בירושלמי שקדם לבבלי,
וז"ל :הסח בין ישתבח ליוצר עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי
המלחמה .ואינה תקנת הגאונים.
הכלל העולה שצריך לברך בין הפרקים ומיהו אם גמר עמידה אינו
יכול לברך ,ופשוט הוא .ע"כ.
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סימן ג
תשובה בענין החלפת קדושה בקדושה דומה
יום הששי ז' ניסן תשכ"ח.
עובדא הוה בביהכנ"ס אחת פה עירנו ירושת"ו ,שלומדים בה בכל
ערב כמה ת"ח בספרים אשר הוקדשו זה עידן ועידנים .והתיישנו
במשך הזמן ונפשם אוותה להחליפם בחדשים ,ונמצא סוחר המוכן
להחליפם ואפילו לתת להם תרי אחדא לרוב חפצו בהם מחמת
עתיקותם ונפשם לשאול הגיעה אי שרי להו להחליפם או יש נדנוד
איסור בזה .ואמרתי אפשוט האי ספיקא בכח רם שוכן מעונה .וזה
החלי בעזר צורי וגואלי.
בפרק בני העיר )כ"ז( איבעיא לן מהו למכור ספר תורה ישן ליקח בו
חדש כיון דלא מעלי ליה אסור ,או דלמא כיון דליכא לעיולי ביה
עיולא אחרינא מותר .ולא אפשיטא .ופסק הרא"ש לחומרא .וכתב
הר"ן בריש פירקא דנקטי ביה רבוותא לחומרא ,ובכללם רבינו
אפרים ,הובא ברז"ה ,וכן מסקנת הר"ן לאסור .והוסיף ומדאיבעיא
לן בספר תורה דליכא לעיולי ביה כלל ,מכלל דפשיטא לן דבהנך
אחריתי תיבה ,מטפחת ,וכדו' ,דאיכא לעיולי בהו אסור למוכרן
וליקח כיוצא בהם ,עכ"ל .כל קבל דנא ,ראיתי לרמב"ם ז"ל גבי בית
הכנסת דכפרים שכתב )פי"א מה"ת הי"ז( בני הכפר שרצו למכור
ביהכנ"ס שלהם לקנות בדמיו ביכהנ"ס אחר וכו' מותר ,אלא
שצריכים להתנות על ארבעה דברים וכו' .משמע שמותר לכתחילה
לשנות מקדושה לאותר קדושה אפילו בדאיכא לעיולי ,ודלא כהר"ן
וכן דק המג"א סימן קנ"ג.
וכתב הרב המאירי בשמעתין ) הובא בברכ"י ובבה"ל( דרוב הגאונים
אסרו וכר' אפרים והר"ן וכ"פ הט"ז .אבל הב"י כתב משם מהר"י
אבוהב ור' יונה שמותר להחליף ספר בספר ,וכן פסק בשולחנו
הטהור סימן קנ"ג סעיף ד' ביש בתרא לקולא ,ונראה שכוונתו דאפי'
לכתחילה שרי וכן הבין הפרי מגדים במשבצות זהב בדעת מרן והובא
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גם בביאור הלכה  .אלא שהב"ח סובר שאין דברי מהרי"א ומרן אלו
אמורים אלא בדיעבד ,אבל לכתחילה אסור לכו"ע למכור ,וכן
הסכים המשנ"ב בדעת מרן .והגר"א בביאורו פסק דבס"ת בדיעבד
מותר אבל בשאר ספרים גם בדיעבר אסור ,ודלא כהב"ח שהבין
בדעת הר"ן שבדיעבד שרי דזה אינו וכו' עיי"ש.
ומרן החיד"א בהני ברכ"י דלא שלהי ,כתב דגם הב"ח הבין בדעת
הר"ן דאפילו בדיעבד אסור ,אלא שמר"ן ז"ל הוא דפסק כמהרי"א
דבדיעבד שרי .ובמחב"ר חזר בו וכתב דלדעת ר"י ומהרי"א אף
לכתחילה שרי ,ומרן מסברא דיליה חכם היודע פשר דבר עשר כעין
פשרה וחש להאוסרים לכתחילה ,והסכים כמתירים בדיעבד ,וכן
דעת החיד"א שם להלכה ,והוסיף שכן גם הסכים המאירי .ותבט עיני
להרב א"ר ,שהביא דברי התוסיו" ט שכתב ,דלהרמב"ם ) הנ"ל( מותר
להחליף מקדושה לאותה קדושה ,אלא דעדיף לקנות עילוי קדושה
וכן נראה לו עיקר כתוספות יו"ט .ע"כ.
המורם מהאמור דלר"ן וסייעתו בדיעבד נמי אסור ,ולהרמב"ם
וסייעתו לכתחילה מותר .ובדעת מרן מחלוקת ורוב הפוסקים
הסכימו בדעתו דלהלכה בדיעבד הוא דשרי ולכתחילה אסור .מיהו
בנ"ד ,היות וספרים אלו ישנים וקשה לקרוא בהם מחמת יושנם,
ואלו הדפוסים החדשים ברורים יותר ומהודרים יותר ,וראיתי לכף
החיים למהר"י סופר זיע"א שכתב דבהידור מותר להחליף ,ועוד שמא
גם עילוי יש כאן שמקבלים תרי אחדא או אולי בעינן עילוי בחפץ
עצמו ולא בכמות .בכל אופן בנ"ד מחמת שהקריאה בספרים הישנים
מקשה על העיניים ברור דהוי כדיעבד ושרי וכדכתיבנא.
פש גבן לברורי אם אין כאן איסור מטעם שינוי רצון המקדיש .והנה
בריש פרק בני העיר תנינן בני העיר שמכרו ביהכנ"ס לוקחים
מטפחות וכו' ואמרינן עלה בגמרא לא שנו אלא בביהכנ"ס של
כפריים ,אבל של רבים כיון דמעלמא קא אתו ליה לא מצי מזבני ליה
"דהוה ליה דרבים" .אמר רב אשי האי בי כנישתא דמתא מחסיא
אע"ג דמעלמא קאתו לה כיון דאדעתא דידי קאתו אי בעינא מזבנינא
ליה ע"כ .וכתבו התוספות דמעלמא קאתו לה ,נראה לפרש הכי כיון
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שרוב בנ"א רגילים ללכת שם להתפלל אעפ"י שאין נותנים כלום
בבנינו כיון דאדעתא דידם נעשה חמורה קדושתו ואין יכולים למכרו
א"נ כיון שרבים נותנים בבנינו ובשאר צרכיו וכו' .ודעת הרא"ש
נראה כתרוצא קמא שכתב וזה לשונו .ואפילו הוה ידוע שבני הכרך
בנו אותה ולא סייעו להם מחוץ לעיר בהוצאת בניינה ,אפ"ה כיון
דמעלמא קאתו לה ,הקדישוה בני העיר לדעת כל העולם .ע"כ .וכ"נ
דעת הרשב"א שפירושו שם שהקשה על פירושא בתרא והסכים עם
תירוצא קמא וכתב שכן דעת הרמב"ם )וכ"ה בהלכות תפילה פי"א( וכן
דעת הטור סי' קנ"ג ,וכן נראים דברי מרן ז"ל.
אבל האור זרוע הובא בהגהות אשר"י שם הסכים עם פירושא בתרא,
והר"ן הביא את שתי הפירושים וכתב דמהירושלמי משמע כפירושא
בתרא וכן דעת ראבי"ה הובא בבית יוסף .ובנדון דידן אם הוקדשו
הספרים על דעת הגבאים פשיטא דבידיהם למוכרם כיון דאדעתא
דידהו הוקדש וכענינא דרב אשי .אלא אפילו אם לא פורש בהו על
דעת הגבאים נראה דמותר למוכרו ,על פי דברי הרב דבר שמואל
אבוהב והובא בגליון הש"ס למהר"ש איגר שכתב וזה לשונו .אבל
ביהמ"ד של כרכים מצי מזבני דלא שייך בהו כיון דמעלמא קאתו
ליה ,דעלמא זהירין בתפלה לא בלימוד ,ודלא כמהר"ם בוטון ,ע"כ.
וספרים אלו אינם מצויים תחת ידי לעיין בהם אבל נראה שדעת הרב
דבר שמואל כתירוצא קמא ,ומהר"ם בוטון כתירוצא בתרא .מכל
מקום כיון דרוב מנין ובנין סברי כפירושא קמא דתוס' נראה
שהרשות בידי הגבאים להחליפם באחרים .ועיין עוד להריב"ש סי'
רפ"ה דמשמע מדבריו להתיר בנדוננו .והביאו מרן הב"י סי' קנ"ג
בקיצור ,עיין עליו.
ובנגון דידן שאין מוכרים אותו אלא מחלי פים אולי לכולי עלמא
יהיה מותר ,ומכל מקום יותר טוב שיחליפום על ידי אדם בן תורה
שירויח בזה ויוכל לעסוק בתורה בריוח ,וכדקיימא לן מוכרין ספר
תורה להספקת התלמידים ובזה יוצאים מידי ספק ,ובדיעבד גם על
ידי שאר בני אדם אפשר להחליפם .וה' יצילנו משגיאות ומתורתו
יראנו נפלאות .אמן.
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סימן ד
בדין זכיית אשה ע"י בעלה
דברים שאמרתי ביום השנה לפטירת אמי עט"ר שרה בת אסתר ז"ל תנצב"ה.

בגיטין ,ס"ד :כיצד משתתפין במבוי וכו' ומזכה להם ע"י בנו ובתו
הגדולים וכו' .ועתה חל עלינו חובת הביאו"ר מאי גדולים וקטנים
דקאמר וכן אי מצי למזכי ע"י אשתו או לאו.
והנה בנדרים פ"ח  :גבי מתניתא דמדיר הנאה מחתנו ורוצה לתת
לבתו מעות ,אומר לה ,הרי המעות נתונין לך במתנה ,ובלבד שלא
יהא לבעלך רשות בהן .אפליגו בה רב ושמואל דלרב דווקא כשאמר
שתקנה בזה מאכל לא קנה בעל ,אבל אם אמר לה מה שתרצי תעשי
בהם קנה בעל המעות ,ושמואל אמר אפילו אמר מה שתרצי עשי בהן
לא קנה בעל .ומוקי לה בגמרא דרב כר"מ דאמר יד אשה כיד בעלה,
ושמואל כרבנן דסברי אין יד אשה כיד בעלה ,והקשתה הגמרא מהאי
מתניתין דמזכה לה בשיתופי מבואות ע"י בנו ובתו הגדולים וע"י
אשתו ,ואי אמרת יד אשה כיד בעלה ,עירוב לא נפיק מרשותיה
דבעל ,ואוקימתא דגמרא דמתניתין בשיש לה חצר באותו מבוי
עסקינן שאין לבעלה חלק בזה ,ומגו דזכיה לנפשה זכתה נמי
לאחריני.
ולענין הלכה ,צ"ע הלכתא כמאן דהא קיימ"ל הלכתא כרב באיסורין
וכשמואל בדיני ,האי מאי ,האם היות ומחלוקתם בשיתופי מבואות
דהוא מידי דאיסורא הלכתא כרב ,או כיון שיש לזה השלכות גם
בדיני ממונות הלכתא כשמואל.
ורב עמרם גאון ור' שמואל הנגיד ,והר"ן והרמב"ן פסקו הלכתא
כשמואל ,חדא משום דכשמואל קיימא לן בדיני .ועוד דשמואל
כרבנן ורב כר"מ ,והלכתא כרבנן לגבי ר"מ ,וגם הריב"ש בסימן
רט"ו פסק כשמואל .וכן מלשון הרי"ף בפ"ב דביצה משמע שדעתו
כשמואל מהא דפסק דמזכה על ידי אשתו ולא פליג בין יש לה חצא
או אין לה ,וכן בין שיתופי מבואות או עירוב תבשילין ,אלא שבגליון
הרי"ף שם פסק כרב והצריך שיהיה לה חצר משלה באותו מבוי,
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וראייתו מקידושין כ"ג :דאמר התם רבה דלכו"ע אין קנין לאשה בלא
בעלה .וכן דעת ר"ת שם בקידושין )ד"ה ורבי( כרב ,וכן דעת הרא"ש
בעירובין פרק חלון כרב ,וכן דעת הראב"ד )בהשגתו להרמב"ם בהלכות
נדרים( ,ומהר"ם וראבי"ה.
והרמב"ם הביא משנתינו כצורתה )פ"א מהלכות עירובין( ופסק דמזכין
ע"י אשתו ,ומשמע דדעתו כשמואל וכן הבין מרן הכ"מ בדעתו שם,
אלא שהתוס' יו"ט הכריח מהרמב"ם בפי"ז מהלכות נדרים הלכה
י"ז ,שכתב וזה לשונו :נתן לה מתנה ואמר על מנת שאין לבעליך
רשות בהן ,ולא פירש שמה שתרצה תעשה בהן ,הרי קנה אותה
הבעל לאכול פירותיה ,ע"כ .ומשמע שדעתו כרב ומזה תמה על
הכ"מ שכתב דהרמב"ם כשמואל סבי"ל ,והצריך עיון .ואחר המחי"ר
לא דק ,דאי מהא דייקינן דהלכתא כרב הוה ליה לאקשויי ממרן הב"י
עצמו ,שבהלכות שבת )סי' שס"ו( שפסק בסתם שמזכה ע"י אשתו,
ואילו בהלכות כתובות )סימן פ"ה( וכן בהלכות נדרים שהביא לשון
הרמב"ם וסתם כמותו ,דבעינן שיאמר לה על מנת שאין לבעליך חלק
בהן ,ומה שתרצי עשי ואז תזכה ,ואם השמיט אחד מלשונות הללו
קנה הבעל .אלא ודאי דמרן הבין בדעת הרמב"ם כשמואל ושאין
סתירה מהלכות נדרים הנ"ל .וכבר דחה הרדב"ז בפירושו שם את
המגדול עוז שהבין בדעת הרמב"ם כרב ,שאינו נכון ,וכבר תירץ
הר"ן שהרמב"ם רוח אחרת עמו בזה בפירוש הגמרא שמצריך
לשמואל תרתי ,גם שיאמר ע"מ שאין לבעלך חלק בזה ,וכן מה
שתרצי עשי .ולרב אפילו בכהאי גוונא לא מועיל עד שיפרט מה
תעשה בזה .והלכה כשמואל ,ולזה כיוון מרן הכ"מ שכתב דדעת
הרמב"ם כשמואל.
והתוס' בעירובין )ע"ט :ד"ה ועל( הקשו על מאי דאוקמינן דביש לה
חצר באותו מקום ,וכי יש לה חצר מאי הוי ,אי מעלה לה מזונות
פטורה מלהניח עירוב ולא יכולה לזכות לאחרים ,ואי לא מעלה לה
מזונות אפי' אין לה חצר ידה לעצמה ותזכה לאחרים .ותירצו דאין
הכי נמי ,וכאן מדובר במעלה לה מעות דידה קנויה לבעלה ,ואינה
נפטרת מעירוב ,וכן הסכים הרא"ש .ולפי זה הטור סימן שס"ו פסק
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אליבא דרב ,ושיכול לזכות על ידי אשתו אם אין מעלה לה מזונות
ואעפ"י שאין לה חצר באותו מבוי ,ואין יכולה לזכות אם מעלה לה
מזונות ואפילו יש לה חצר באותו מבוי .ומרן בשוה"ט סעיף י' פסק
בסתם כשמואל שאפילו מעלה לה מזונות ואין לה חצר באותו מבוי,
יכולה לזכות .אלא שהביא גם סברת הרא"ש והטור בשם י"א.
ועתה נבוא לנדון השני מאי גדולים דאמרינן ,דלכאורה הדבר תלוי
במחלוקת ר' יוחנן ושמואל בפ"ק דמציעא יב :גבי מציאת קטן לאביו
דלשמואל קטן – קטן ממש ,ואילו לר' יוחנן גדול הסמוך על שולחן
אביו מיקרי קטן ומציאתו לאביו ,וקטן שאינו סמוך נקרא גדול
ומציאתו לעצמו ,וכאן במשנתינו דמשום זכיה נגעו בה ,ודאי דאנו
מדמין ונעשה מעשה.
ולהלכה נחלקו בזה הפוסקים דהבה"ג ,רשב"א וסמ"ג פסקו
כשמואל .והרי"ף ,הרא"ש ושאר הפוסקים פסקו כרבי יוחנן .וכן דעת
הרמב"ם ,ודלא כמו שהבין הטור בדעת הרמב"ם דפסק כשמואל,
וכבר השיגוהו הב"י והב"ח .נראה דהכא נמי גדול הסמוך על שלחן
אביו קטן מיקרי ולא יכול לזכות לאחרים .וקטן שאינו סמוך מיגו
דזוכה במציאתו לעצמו זוכה נמי לאחרים בעירוב דהא עירוב הוא
מידי דרבנן וקיימא לן כגמרתנו )גיטין ס"ד ( :דקטן זוכה לאחרים
בקנין דרבנן וכן באמת פסקו ר"ת ור"י ,בעירובין )ע"ט :ד"ה ומזכה(.
וכן דעת הרא"ש שם .וכן פסק הטור .אבל הרמב"ם והרי"ף ,מפשט
לשונם משמע דקטן וגדול שם הוא דמפלגינן בין סמוך לשאינו
סמוך ,אבל הכא קטן וגדול ממש קא אמרינן ושאני מציאה דטעמא
משום איבה ,וכ"כ הרמב"ם וכן פסק בשו"ע ,דקטן וגדול ממש.
והביא לדעת הרא"ש והטור בשם י"א .ונראה לי להביא ראיה דקטן וגדול
הכא ממש קאמר משום דאמרינן אבל מזכה הוא ע"י בנו ובתו
הגדולים ואם גדולים הם הקטנים שאינם סמוכים על שולחן אביהם,
תינח בנו שמציאתו לעצמו ומיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לאחרים
וכדלעיל אבל בתו אפילו לא סמוכה על שלחן אביה ואפי' נערה
מציאתה לאביה ,וכן פסק הרמב"ם וכן כתבו התוס' עצמם התם
בעירובין ,ואם כן לא הוה ליה לתנא לשנות בתו ,אלא ודאי מדכתב
בתו בגדול וקטן ממש קאמר.
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בדין פורים משולש.
לכאורה גם מתנות לאביונים שייכים לסעודה כמבואר בטור בענין
מגבת פורים .וכמו שעיניהם של עניים תלויות למקרא מגילה וניתן
בי"ד אעפ"י ששייכים לסעודה ,גם משלוח מנות יהיה בי"ד אעפ"י
ששייך לסעודה של שבת למ"ד ,ושל יום א' למ"ד .וע"כ לא אמרו זה
לענין מתנות לאביונים אלא לבני הכפרים ,אבל כשחל ט"ו בשבת
שתקנו לקרא המגילה בי"ד ,תקנו מסתמא לכל המצוות בי"ד משום
דלא אפשר ,וכשם שמקרא מגילה הוקדם מגזירה שמא יעבירנו ,כל
שכן שמשלוח מנות לא שייך בשבת מהאי טעמא ואתיא מק"ו ,ומה
מגילה שאין צריך כל אדם לקוראה וסגיא בשמיעה מפי הש"ץ ,איכא
למיחש שמא יוציאנו ,משלוח מנות דרמיא אכולי עלמא ועיקר
מצוותו במשלוח ,דאיכא למיגזר .ומה שלא כתבו זה בגמ' משום
דפשיטא להו דהכל נעשה בי"ד ,ואפי' לירושלמי לא אמרו אלא לגבי
סעודה שתדחה מידי דהויא כסעודת קדוש החודש ,והבו דלא
להוסיף עלה .ולכן לא דברו בירושלמי מדין משלוח מנות ביום א'
כלל ,וגם למ"ד שסעודה מצוותה בשבת א"א לומר שגם משלוח
מנות בשבת כי יש מקומות שאסור להוציא בהן) .ועוד ,דהרי משל"מ
י"א שאפשר ליתנו גם בבשר שאינו מבושל ובשבת זה א"א כי לא חזיא לסעודה
שבו ביום ,וא"כ צריך ליתנו ביום י"ד להכינו לסעודה של מחר (,ואין לחלק
ולומר דיתנו רק לבני אותה חצר המעורבת )ומבושל בדווקא או מאכל
אחר( דכיון שבעלמא ההלכה היא שמשלוח מנות הוא לכו"ע ,לא

משום שבת ישתנה הדין ,אלא משום שבת יגזרו על החיוב להקדימו.
ואם אפשר לקיים משלוח מנות בבשר שאינו מבושל צ"ע בקמחא
דאבישונא ששלח בגמ' לקיים משלוח מנות אם נאכל כמו שהוא חי,
או שהיו אופין אותו לאכול פת מתוקה ,ואם היו אופין אותו ,יש בזה
קצת ראיה שיוצאין בבשר שאינו מבושל .אמנם בתרנגולת חיה
אפשר שלא יוצא כיון שמחוסר שחיטה .אמנם נראה שעיקר משלוח
מנות אינו עבור הסעודה ,אלא משום ריעות ,ולכן אפשר לשלוח גם
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למי שכבר יצא ידי חובת סעודה ונפטר ממנה .וגם יין לנזיר נראה
דיצא דאיכא ריעות .ומה שתקנו ריעות במידי דמיכל הוא משום
דגדולה לגימא שמקרבת הלבבות ,ומיקרבא הנאתו יותר מאשר כסף,
וכמו שאמר חנן הנחבא לחכמים .וגם לחולה שאסור במאכל מסויים
נראה דאפשר ליתנו לו דאיכא ריעות ושפיר חזי ללגימא דכולי
עלמא .ובכלל צריך עיון אם אין י"ד שחל ביום ו' שוה לט"ו דעלמא
והוא בכלל זמנם דאמר רב ,דאם שמחה בזמנה בעלמא הוא בט"ו.
אפשר דהכא זמנה בי"ד שבו קורין המגילה ולא חלקו בין מקרא
מגילה לשמחה בזמנה אלא לבני כפרים) .וצ"ע ברשב"א(.
וממ"ש ריב"ל שכשחל בשבת צריכין לדרוש בענין פורים כדי לזכור
שהוא פורים .מוכח שהכל נעשה בי"ד ,כולל קריאת ויבא עמלק ,דאי
איכא למצוות משלוח מנות וסעודה ,תו לא צריך למידרש בפורים,
דאין לך היכר גדול מזה .ומה שאמר שמואל דאיכא בני כרכים
דעבדי בט"ו ,אינו אלא לגבי אמירת על הניסים וקריאת ס"ת ויבא
עמלק ,בזו הזכירה מספיק כדי שיקרא נזכרים בזמנם ,אבל אינו
מספיק כדי לזכור הפורים ,משום דאם שכח על הניסים אינו חוזר
וגם לא כולי עלמא קושרין קריאת ויבא עמלק לנס פורים ,צריך
למידרש להו להזכיר ענין היום.
ופשוט שיש לומר עה"נ בי"ד ג"כ ,וכמו שתמה מר"ן בב"י מדוע לא
יאמרוהו ,ואם קורין מגילה בברכה ויוצאין יד"ח בקריאתה ,ודאי
שצריך לומר עה"נ .וק"ו הוא ,ומה מר"ן שפסק דאם הזכיר מעין
המאורע שלא בזמנו חוזר ,תמה מדוע שלא לאומרו .כ"ש לדידן
דקיי"ל כהחיד"א שאם הזכיר מעין המאורע שלא בזמנו אינו חוזר
)יוסף אומץ( שיש מקום גדול לומר בכגון זה עה"נ ב' ימים .וכל פסק
מר"ן בשו"ע הוא עפ"י מצא כתוב ולא עפ"י פוסקים מוכרים .וגם
מר"ן לא הסכים עם המצא כתוב לגבי עה"נ בי"ד ,ואעפ"י שכיון
שפסקו להלכה בשו"ע ודאי דהכי נקטינן ,כיון שיש מקום גדול לומר
שעיקר החיוב לכל המצוות הוא בי"ד פרט לסעודה לפי הירושלמי
שהרי"ף והרא"ש פסקו כמותו ,נראה דעיקר זמן משלוח מנות הוא
בי"ד .ויש לשלוח גם ביום א' כיון שהדבר יצא מפי מר"ן בשו"ע.
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בעניין תיקון עון חילול ה' ועון הקרי שבספר "אמת ליעקב"
כתב המקובל הגדול ר' יעקב שאלתיאל ניניו זצ"ל שהיה ממקובלי
"בית אל" ותלמיד הרש"ש בספרו "אמת ליעקב" קונטרס "שפת
אמת" וזה לשונו.
לתיקון עון חילול ה' ועון הקרי מכתב יד הר' הק' ז"ל .בשנת
העיבור ,בחודש שיהיה מולד החודש עשר שעות קודם ראש חודש,
אם יתענה האדם ל"ז שעות קודם המולד ,דהיינו שיפסוק מבעוד יום,
ובלילה שניה ישב בתענית עד עת המולד ויקרא בתחילת הלילה
בזוהר הקדוש שמות דף קכ"ד ,הנה אנכי שולח מלאך לפניך עד סוף
הפרשה .וספרא דצניעותא כולו .ובפ' יתרו דף ע"ט עמוד ב' ,ומשה
וכו' ,ובפרשת פקודי רס"ב עמוד ב' ר' שמעון פתח עד סוף הפרשה.
ובזוהר ויקרא דף צ' עמוד ב' איש מזרעך וכו' עד דף צ"ז באשרי כי
אשרוני בנות .ובפרשת פנחס דף ר"מ צו את בני ישראל עד דף רמ"ב
והא אוקימנא .ובדף רמ"ז בלולה בשמן כתית עד דף רנ"ח וכתר אין
סוף איקרי .והאידרא רבה .ובסוף הלילה יאמר התהלים ב' פעמים
שעולה כמנין כפ"ר ,ויאמר התפילה הסדורה לליל חג השבועות,
ויעלו לו לארבע מאות תעניות ויתוקן עון חילול ה' ועון הקרי.
וכשיהיה המולד אז יפסוק תעניתו ,ומובטח לו שהוא בן העולם
הבא ,ולא יהיה ניזוק באותה השנה ,אמן כן יהי רצון .עד כאן לשונו.
וכתב עוד בספר "אמת ליעקב" שם וזה לשונו .עוד מצאתי כתוב
מכתב יד הרב החסיד כמוהר"ר דוד מג'אר ז"ל דמה שכתב עשר
שעות צריך שיהיה המולד קודם ראש חודש ,לאו דווקא ,אלא אתא
לאפוקי שלא יהיה יותר מעשר שעות ,אבל אם הוא פחות מזה הוא
יותר טוב ,שהוא יותר קרוב לראש חודש ,וכך אנחנו נוהגים .עד כאן
לשון הר' "אמת ליעקב".

הרי שהעיד בגודלו שדברי הרש"ש נאמנו מאוד שהם מכתב ידו
ממש ,ושהמקובל הגדול הרב החסיד כמוהר"ר דוד מג'אר ז"ל מחבר
קונטרס "חסדי דוד" סיכום כל הספר הקדוש "עץ חיים" .פלפל בזה וביאר
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את דברי הרש"ש שגם בפחות מעשר שעות שייך תיקון זה ושסמכו
עליו מקובלי בית אל לעשות כפי דבריו .ומי יבא להרהר אחרי
דבריהם ולפקפק באמיתות הענין.
ובספר "מנחת יהודה" למקובל האלהי מו"ר ח' יהודה פתייא זצ"ל
כתב שהלך הרוח בשליחותו לבית דין של מעלה ושאל ד' שאלות,
וזה לשונו.
שאלה שלישית ,בענין התענית של שלשים ושבע שעות של שנת
העיבור הנזכרת באמת ליעקב דף קי"ז עמוד ב' ,האם אמת הוא
שיעלה לו במקום ארבע מאות תעניות .תשובה .אין רשות להודיע,
אבל תאמר לציבור שישארו בתעניתם עד עבור חצי שעה וחמישה
דקים מזמן המולד .נראה לי לפי שעיקר המולד הוא על חשבון ארץ
ישראל ,ולא על ארץ בבל ,ויש הפרש בין בבל לארץ ישראל חצי
שעה וחמישה דקים ,ולכן אמרו הבית דין שישארו בני בבל בתעניתם
עד זמן המולד של ארץ ישראל .עד כאן לשונו.
והרי"ח הטוב שר בית הזוה"ר בספרו רב פעלים ח"ג סי' ל"ה כתב
וזה לשונו.
אמנם תיקון שכתב הרב אמת ליעקב ניניו ז"ל בשפת אמת דף קי"ז
עמוד ג' בשנת העיבור בחודש שיהיה מולד החודש י' שעות קודם
ר"ח וכו' ,הנה הגם דנהגו רבים בכמה קהילות לעשות תיקון זה,
עכ"ז אם נזדמן זה ביום א' וביום ב' דמוכרח לעשות סעודה
המפסקת בסוף יום שבת ויתענה ליל א' ,אין לומר דחשיב זה הכרח
ויהיה מותר לו לעשות כן כפי הצד שצדדתי בזה כאמור ,זה אינו,
וברור הוא דלא אריך למעבד כן ,יען כי עיקר התיקון הה אינו ברור
אצלנו ולא ידענו מ"ש בכ"י הרב הקדוש קאי על רבינו האר"י ז"ל או
על רבינו הרש"ש ז"ל ובכתבי רבינו האר"י שהעתיק רבינו מהרח"ו
ז"ל לא נמצא דבר זה ,גם מזמן הר' החסיד רב ידידיה אבועלאפיה
ז"ל הוא רב של חסידי "בית אל" ,וכל כתבי רבינו הרש"ש ובן בנו
הר' דברי שלום מצויים בידו ,וגם כן אמרו שלא נמצא אצלם דבר זה,
אם הוא קבלה ברורה נקבל ,אבל לדין יש תשובה ,כיון דאוכל ביום
שני נמצא לפום דינא אין בידו אלא תענית של יום אחד שהוא יום
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ראשון בשבת ,ועוד הוא כולל בו שני מיני תקונים א' לחילול ה' ,וא'
חטא קרי ,ומפורש בדברי רבינו האר"י ז"ל להדיא דאין לכלול ב'
מיני תיקונים בהפסקה אחת ,ואם נאמר סגולה היא זו ,טוב הדבר ,אך
צריך שיהיה הדבר ברור בידינו שיצא מפי המלך או מדברי רבינו
האר"י ז"ל או מן רבינו הרש"ש ז"ל ,ועל כן אף על גב דנהגו בזה
בכמה קהילות לעשותו בשנת העיבור ,ובודאי ה' לא ימנע טוב
להולכים בתמים ויקבל ברצון ,מ"מ לעשות תענית זה בליל ראשון
ולבטל סעודה רביעית בתענית ,מפורש להדיא לא אריך למעבד הכי
אלא ליכול ולחדי בסעודת מלכא משיחא שנתקנה לכבוד שבת
מלכתא .עד כאן לשונו.
הרי שהמאור הגדול אע"פ שפקפק בזה לא זלזל בזה ולא רק שלא
מנעו ,וראה בזה סגולה טובה שהנוהגים בה לא ימנע ה' טוב מהם,
אלא שפסק שאין לבטל סעודה רביעית עבורה ,וכן הוא בדין שאין
לבטל שום הלכה משו"ע עבור סגולה כל שהיא .אמנם לא זכיתי
להבין מדוע חשב שאפשר שעל כת"י רבינו האריז"ל קאמר ,והלא
בקונטרס שפת אמת לאחר סי' ס"ח כתב במפורש שמביא תקונים
שתקן הרש"ש .ולמה פקפק בדבריו של גברא רבה כמוהו ,כשסמך
עליו בשאר דברי הקונטרס סמיכה בכל כחו ,הן בפדיון החולה
שהביאו בתשובה זו עצמה ולמד ממנו לגבי סדר פדיון התעניות .והן בתיקון
הטבילה כמבואר ברב פעלים ח"ד סוד ישרים סי' ג' .והן בתקון למי
שנושא אלמנה כמפורש ברב פעלים ח"ב סוד ישרים סי' ב' .והן בתיקון
השק והאפר כמבואר ברב פעלים ח"ב סוד ישרים סי' ח' .והן בענין
הכוונות בשנת השמיטה כמפורש ברב פעלים ח"א סוד ישרים סי' י' .ואם
בגלל שלדין יש תשובה ,כבר נתיישבה דעתו שמבחי' סגולה יש
לתיקון זה ,ולמה הדגיש שצריך שיהיה הדבר ברור בידינו שיצא מפי
המלך או מדברי רבינו האר"י ז"ל או מן רבינו הרש"ש ז"ל ,כשהאי
גברא רבא קאמסהיד עליה .ואם בגלל שלא נמצא בכתבי הרש"ש
שבידי ר' ידידיה אבועלאפיה ז"ל ,אפשר שכתבו הרש"ש בפתקא
בפני עצמה כדי שיעתיקו ממנה תלמידיו ,וכיון שנתפשטה ביניהם
לא הוצרך לגנזה בין כתביו ,ועל פי שני עדים האמת ליעקב והר' דוד
מאג'אר יקום דבר.
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ועתה באו שועלים קטנים מחבלים כרמים כרם ה' צבאות דפקיעי
שמם בתור מקובלים ,ומפקפקים בזה ומונעים את עם ישראל
מלעשות התיקון בטענות שוא ומדוחים ,כי כן דרכם של מקובלי"ם
מחבלים אלו לפקפק ולזלזל בכל דבר טוב וחשוב ולהכניס ספקות
בלב אחינו בני ישראל כדי למנעם מתיקון חשוב זה ,ואין ספק
ששרשם בעמלק העולה בגי' ספק "אשר קרך בדרך" לקרר לבות עם
ישראל בספקותיהם ,וכבר השפיעו על חלק מהציבור התמים לבטל
מנהג גדול וחשוב שתקן האריז"ל לומר י"ג מידות של רחמים בימים
טובים עם נוסח תפילה שתקן האריז"ל עצמו ,וכמו שהעיד מהרח"ו
עצמו שהעתיק מכתב ידו של האריז"ל עצמו ,וחזר ושנה עדות זו הן
בשער הכוונות ,והן בשער המצוות .וכן נהגו שלומי אחינו בני
ישראל מאות בשנים באמונת אומן וללא שום פקפוק ,עד שבאו
מקובלי"ם אלו שעיניהם צרה וגאוותם שחקים והפכו הקערה על
פיה ,ואחד מכת זו לא נח ולא שקט עד שכתב על תיקון זה
"שביטולו טוב מקיומו" ,ומונע אנשים ממצות התשובה בצום של
לפחות לילה ויום שהוא עניין גדול בפני עצמו) ,והחשיבוהו המקובלים
מאוד כמבואר בתשובה הנ"ל שברב פעלים ,ובספרים לשון חכמים ,ומנחת
יהודה( ומלמוד תורה לילה שלם שעל כל פנים יש בו עניין גדול של
"תקון כרת") ,כמפורש לרבינו האר"י בשער רוח הקודש( ואפשר שהוא
בגדר "המעכב את הרבים מלעשות מצוה" .שזה אחד מכ"ד דברים
שמנדין בי"ד עליהם .אוי לנו שכך עלתה בימינו ,ואנו ליה וליה עינינו

שישלח לנו את משיח צדקנו ,וכרת הזלזלי"ם במהרה בימינו.
והנה מריהטא דלישנא של הרש"ש נראה דכוונתו שיעשו הלימוד
בלילה שני ,וכפי שאמר לי הר' שמואל דרזי זצ"ל ,שכך נהגו
המקובלים ,וכן עמא דבר.
אמנם מה שכתב האמת ליעקב לומר לפני הלימוד התפילה המובא
בספר חמדת ימים .זה אינו מהרש"ש שלא התייחס לספרי קבלה
שלא כתבם מהרח"ו ,וכמבואר בתשובתו לחכמי תוניס שבספרו נהר שלום,
אמנם מקובלי בית אל באותם שנים נהגו לומר התפילות שבספר זה
כי לא ידעו מי בעל דברים ,אבל בדור שאחריו כשנשמע שמחברו
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הוא נתן העזתי שר"י נביאו של ש"צ שר"י בטלו את כל התפילות
שבספרו )כולל התפילה של פתיחת ההיכל בראש חודש( ולכן אין לומר
תפילה זו קודם הלימוד .ואנכי תיקנת"י עמודיה סדר תפילה המתאים לתיקון
זה על פי סדר התיקון לחטא זרע לבטלה שכתב ראש כל בני הגולה רבינו הר'
יוסף חיים בספרו "לשון חכמים" בתוספת נופך ,ובסוף הלימוד העתקתי
התפילה שתקן החיד"א זיע"א לאמרה בסוף לימוד של ליל חג השבועות.

ואשריו למי שיוכל לעשות תיקון זה אם בריאותו מאפשרת זאת.
ונראה לי שמי שאינו יכול מסיבה כל שהיא לעשות תיקון נפלא
וגדול זה ,כדאי שלפחות יעשה הלימוד בסדר שתיקן הרש"ש בלילה
שלפני המולד ,כי כל לילה שלם של לימוד הוא תיקון לכרת אחת,
ואולי בלילה זה ובסדר זה ירויח יותר ,ואפילו ריוח כל שהוא
בעניינים אלו חשוב הוא ואין להחמיצו .ויהי רצון שזכות התשובה
תעמוד לנו ולבנינו עד עולם ונזכת לגאולה אמיתית בב"א.

סימן ז
בדין הזכרת שם שמים לבטלה ,באיזה שם איסורו.
י"ב אלול תשל"ז
לכבוד הרה"ג ר' אהליאב חיון שליט"א שלום רב!
במאי דבדיק לן מר אי מותר להזכיר שם שדי לבטלה ראיתי לכתוב
לו את אשר עמדי.
בתמורה )ד (.מסקינן דאין איסור מפורש על הזכרת ש"ש לבטלה,
ולמדו איסורו מפסוק את ה' אלקיך תירא .ואף הר"ן והרא"ש בנדרים
)ז (.פירשו גבי הא דאמרינן דהשומע הזכרת השם לבטלה
מפי חבירו צריך לנדותו דהזהרתו הוא מהא דתמורה שלמדוהו
מפסוק את ה' אלקיך תירא .והנה בתמורה שם רצו ללומדו בתחילה
מפסוק ליראה את ה' הנכבד והנורא ,ואפקוהו למקלל בשם .ומשמע
שם )ג ( :שאעפ"י שלא למדוהו אלא מפסוק את ה' אלקיך תירא ,הנה
נפקותא לדינא לא יהא בין הפסוקים .והנה במקלל בשם ,להרמב"ם
)פכ"ו מהלכות סנהדרין ה"ג( חייב אף על הכנויים ,ולהראב"ד) ,שם
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בהשגתו( אינו חייב רק על השם המיוחד .והנה אם נבא לדמותו
למקלל וכנראה מפשט הסוגיא שם ,א"כ להרמב"ם יהיה אסור
להזכיר אף את הכנויים לבטלה ,ואין זה מתקבל על הדעת ,אב"א
סברא ,דהא קיימ"ל ד"שלום" הוא גדול מן הכנויים ,ואעפ"י שאסור
לומר שלום במבואות המטונפין ,קיימ"ל או"ח סי' פ"ה דאת הכנויים
מותר לומר .והנה שלום מותר לומר לבטלה ,וכ"ש לשאר הכנויים.
ולא מצינו שום פוסק שיאסור לומר שלום לבטלה.
וא"כ נלך לדרך זו דאיסור ש"ש לבטלה לא יהא חמור ממגדף ,מה
מגדף אינו חייב אלא בשם המיוחד )רמב"ם פ"ב מהלכות עכו"ם( אף
הזכרה לבטלה אינו אלא בשם המיוחד) .ובזה נמעט המחלוקת בין
הרמב"ם לראב"ד( .ולא נדמהו לשמות שאינם נמחקין דאיסורם משום
לא תעשון כן ,ולכאורה כן נראה מפורש ברמב"ם הלכות שבועות פי"ב
הלכה י"א שכתב וזה לשונו ,ולא שבועה בלבד היא שאסורה ,אלא
אפי' להזכיר שם מן השמות המיוחדין לבטלה אסור ,דכתיב ליראה
את ה' הנכבד וכו' .והדגיש הרמב"ם השמות המיוחדין ,ולא כתב
השמות שאינם נמחקין .ורמב"ם לשיטתו במגדף אזיל ,דשני שמות
הם המיוחדים ומגדף חייב בהם ,והם שמות ההויה ואדנות ,וכמ"ש
בפ"ב מהלכות עכו"ם ,ולכן כתב השמות המיוחדים .אך צ"ע למה
הביא הפסוק שבס"ד ,ולא הביא את הפסוק את ה' אלקיך תירא,
שבמסקנא .ולפי זה משמע דאף שם אלקים מותר להוציאו לבטלה,
והנה פשט הגמרא בתמורה )ג ,(.משמע דאיסור לא תשא אינו אלא
בשבועה ,וכ"כ הרמב"ם בספר המצוות ,וכן כתבו שאר מסדרי
המצוות .אכן מהגמרא בברכות )לג (.משמע שאיסור ש"ש לבטלה
נלמד מלא תשא ,דריש לקיש ור"י דאמרי תרוויהו כל המברך ברכה
שאינה צריכה עובר משום לא תשא .והנה לשיטת התוס' וסיעתם
דברכה שאינה צריכה ,מדרבנן .וקרא אסמכתא בעלמא ,פשוט יהיה
הדבר דאיסור ש"ש לבטלה הוא רק בשם המיוחד ,וכדמשמע מפסוק
את ה' אלקיך תירא .ואולי כיון דכתיב אלקיך ,אף שם אלקים
במשמע .ואף הרמב"ם שפסק בפ"א מהלכות ברכות) ,הט"ו( .ובפי"ב
מהלכות שבועות) ,ה"ט( .שאיסורו מדאורייתא משום לא תשא,
ומדמהו לשבועה) ,שם בהלכות שבועות הי"א( .לא יתכן לומר שמדמהו
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ממש לשבועה ,דהא שבועה חייב אף בכנויים ,וכנז' ברמב"ם הלכות
שבועות פ"ב ,ואלו בהזכרת ש"ש כתב מפורש דאין איסורו אלא
בשמות המיוחדין ,וכנ"ל .והיה מקום לומר שלדעת הרמב"ם ג"כ לא
הוי איסורו מלא תשא אלא אסמכתא ,אך מצאתי מפורש להחיד"א
בעין זוכר )מערכה ב' אות א'( שכתב דמפורש בתשובות הרמב"ם
דאיסור ברכה שאינה צריכה הוא מדאורייתא ,עיי"ש באורך .מיהו
במשל"מ פ"א מהלכות ברכות הט"ו הביא בשם הריב"ש סי' ת"ח
דמשמע דשם אלקינו נמי ,אסור להזכיר לבטלה) .והריב"ש בסימן הנ"ל
לא ביאר טעמו ,ואולי כוונתו כיוון דכתיב את ה' "אלקיך" תירא ,וכדכתיבנא( .

ויעויין בברכ"י חו"מ סימן ל"ד סעי' י"ז .אך ודאי דאין ענין בין שאר
השמות שאינם נמחקין לנד"ד ,וגם הפוסקים ובכללם מר"ן )יו"ד סי'
שלד ,סעי' מ"ב( הביאו הגמרא כלשונה שהמזכיר ש"ש לבטלה ,חייב
נידוי .ולא אישתמיט חד מנייהו לפרש דהכוונה לכל השמות שאין
נמחקין ,נראה דכוונתם לשמות המיוחדין אם לשם הויה אדנות ,ואם
גם לשם אלקים דהוי בכלל ש"ש.
והברכ"י )יו"ד סי' רע"ו( הביא משם הרב "יד מלאכי" דכל השמות
שאין נמחקין נקראים "אזכרות" ,וסיים דקושטא קאי דזמנין דאמרינן
אזכרות וכוונתם על שם המיוחד בלבד ,וזמנין דאמרינן אזכרות גם
על שאר שמות שאינם נמחקין .ושם הביא דעת הרדב"ז דאין צריך
לקדש שאר שמות שאין נמחקין חוץ משם המיוחד ,וחלק עליו.
וברור הוא שאין זה ענין להזכרת ש"ש כלל ,ואעפ"י שתיבת
"אזכרות" משמע דלענין אזכרה נמי דינם ככתיבתם ,הנה מפורש
יצא בתשובת הרדב"ז סי' ק"ב דכוונת אזכרות הוא למברך בשם,
והחמיר לדעת הרמב"ם )פ"ב מהלכות עכו"ם( גם בשם אדנות ,ושאין
ללמוד מתיבת אזכרות לענין הזכרת ש"ש לבטלה ,וכדאמרן .אך
השד"ח בכללים מערכת האלף או' שי"ג ,נראה מדבריו דמחלוקת
הברכ"י עם הרדב"ז בענין אזכרות הנ"ל ,הוא גם לענין הזכרת ש"ש
לבטלה ,וכן משתמע כמעט ברור מדבריו בכללים מערכת ה' אות קכ"א.
ואני לא כן עמדי ,מכל הנ"ל .ומעתה פשוט הדבר דמותר להזכיר
שמות שאין נמחקין לבטלה פרט לשמות המיוחדים הויה – אדנות,
או אף שם אלקים ,למ"ד.
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ואחר החיפוש ראיתי להרדב"ז סי' אלף ת"ח שנשאל אם מותר להגות
שם אדנות באותיותיו ,והשיב דלפי הסוד שם אדנות קטן משאר
שמות שאינם נמחקין ומכיוון דשאר שמות שאין נמחקין מותר
להגותן באותיותיהן כ"ש שם אדנות ,ודחה להאוסר .וגם בסימן ב'
אלפים ש"ט חזר וכתב דשם אהיה גדול משם אדנות .ולכאורה דון
מינה ואוקי באתרין דאם שם אדנות להרמב"ם אסור להזכירו
לבטלה ,כ"ש שאר שמות שאין נמחקין ,אך נראה לישב דשאני שם
אדנות לענין הוצאתו לבטלה דאין איסורו מצד עצמו אלא משום
דהוא קריאת שם ההויה .וכמשז"ל לא כשאני נכתב אני נקרא ,וכו'.
ולכן יש לאסור להוציאו לבטלה ,משא"כ בשאר שמות שלמרות
שקדושתן גדולה יותר אינם מכוונים כנגד שם ההויה בדוקא ,ולא
יאסרו להוציאן לבטלה .ומ"ש דשאר שמות שאין נמחקין מותר
להגותן באותיותיהן נראה דאין כוונתו לשלול הוצאתם בפה
בפירוש ,אלא דלפי מאי דנשאל בענין הוגה את ה' באותיותיו ,כתב
כן ,ובזה לא תיקשי אדידיה מתשובה שהביא הברכ"י הנ"ל.
ומצאתי עזר כנגדי להרב מנחת חינוך מצוה ס"ט שכתב דלדעת
הראב"ד הדבר פשוט שאין איסור בהזכרת שם אדנות לבטלה ,ומ"ש
הרמב"ם לאסור בשמות המיוחדין ,הוא בהויה ואדנות בלבד .ולא
בשאר שמות שאין נמחקין ,כיון דמ"מ לא נקראים מיוחדין .ושם
במצוה ע' ,חזר וכתב מפורש דלדעתו אפי' להרמב"ם שאני מקלל
מסתם איסור הזכרת ש"ש לבטלה ,דאינו אלא בהויה ואדנות
וכדכתיבנא ,ובשו"ת תורה לשמה סי' תצ"ו כתב להתיר שמות אלו
פרט להויה ואדנות.
ול"נ פשוט דיש להחמיר גם בשם אלקים וכמ"ש לעיל בשם
הריב"ש .אכן יש לציין שאחינו בני אשכנז מנהגם להחמיר בכל
השמות שאין נמחקין ,והנלע"ד כתבתי.
אמר המחבר דין הוא הד"ר ,וחוזרני בי ממ"ש בתשובה זו.
ומסקנא דמילתא לאסור להזכיר אף שם משמות הקודש
לבטלה .וכמו שהעליתי בספרי אשר קרית"י לי שו"ת "ברית
אברהם" וזה לשוני.

תפארת

שו"ת סי' ז

מנחם

קעז

אחר הדברים והאמת האלה ,ראה ראיתי מפורש יוצא מפי כה"ג
רבינו האריז"ל שכתב וזה לשונו" :כאשר מזכיר ומפרש האדם מפיו
שמות הקודש כמו שם שד"י וכיוצא בו הנקראים מלכים כנודע ,כי
כל שמות הקודש נקראים מלכים ,ולכן ר"ת "בפרש שדי מלכים"
הוא בשם .פי' כשמפרש ומוציא מפיו שמות הקודש ,אז נדון בשלג
אשר בגהינם שיש בו ב' מדורות אחד של שלג ואחד של אש וזהו
"תשלג בצלמון" .ר"ל יכנס בגהינם של שלג הנקרא צלמון ולכן
תקונו הוא שיתגלגל ט' פעמים בשלג וכו' )שער רוח הקודש תקון ג'(
ואעפ"י שדבריו אלה הובאו לגבי מי שמשתמש בקבלה מעשית,
ואפשר לומר שלהזכיר שמות הקודש כדי להשביע בהם מלאכים
הוא באיסור ,הנה משער המצוות )פ' שמות( משמע שאיסור קבלה
מעשית הוא בהשבעת מלאכים בשמותם ,ואינו ענין להזכרת שמות
הקודש כלל שהם בסוד "ועברתי בארץ מצרים ,אני ולא מלאך".
וא"כ צריך לומר ששמות הקודש כמו שם "שדי" וכדו' שהזכירם
רבינו הארי' בשערוה"ק ,מילתא בפני עצמה היא .שסמכה לתקון
למשתמש בקבלה מעשית .וקבלה נקבל ונזיל בתר שיפוליה גלימיה,
לאסור איסר לבטא בשפתיים כל שם משמותיו יתברך ,ואעפ"י שיש
לדחוק בדבריו שהכוונה לז' שמות שאינם נמחקין ,ולכן הזכיר שם
שד"י ,ממרוצת לשונו משמע דכל שם משמות הקודש כגון שם
אהו"ה ,וכן השמות הנז' בספר היכלות וכיוצא בהם משאר ספרי
המקובלים .בדי"ן איסורא ,דביטוי שפתיים חמור מכתיבה ומחיקה

ויש להחמיר בכל שמות הקודש.
וראה לסבא קדישא קודש ישרא"ל לה' ,הח"ח זיע"א
בפתיחה לספרו "חפץ חיים" שהביא ראיה ד"צבאות" אפי' בלא
שם ה' ,כל שכוונתו לשם קודש ,שם גמור הוא לכלול האומרו בגדר
מוציא שש"ל.
מסקנא דמילתא.
א .לכל הפוסקים שם המיוחד נקרא שם בן ד' אותיות .ולהרמב"ם
גם שם אדנות נקרא בשם "שם המיוחד".
ב .שם בן מ"ב או ע"ב או בן י"ב אותיות וכדו' נקראים בשם "השם
המיוחד" .ואפי' שם אחד משמות אלו אסור בהגייה.

קעח

תפארת

שו"ת סי' ח

מנחם

ג .אסור להגות את מילויי שם ההוי"ה ,הן משום הוגה את ה' ,והן
מדין מוציא ש"ש לבטלה ,ואף שם אדנות במילויו אסור להגותו
מדין הוגה את ה' באותיותיו) .ונראה שכשם שאסורים בהגייה כן אסורים
במחיקה דשרשם הוא מששאנ"מ(.

ד .כל שמות הקודש ואפי' הנמחקים ,אסור להזכירם לבטלה ח"ו
והמזכירם נדון בגהינם של שלג רח"ל.
ה .מותר להזכיר הכינויים בחנם ואין בזה איסור של מוציא שש"ל.
ו .שם "צבאות" ,כל שהכוונה כלפי מעלה ,הוא שם גמור לכל דבר
אעפ"י שאינו סמוך לשם נוסף.
ז .לדעת הרי"ף ,הרמב"ם ,הריב"ש ועוד פוסקים ,איסור הזכרת שם
שמים לבטלה הוא מדאורייתא )וכן נראה דעת מר"ן שקבלנו הוראותיו(.
ואיסורו הוא בעשה דאת ה' אלקיך תירא ,ובל"ת דלא תשא ,ואין
לוקין עליו .ויש פוסקים שסוברים דאיסורו מדרבנן וקרא אסמכתא.
ח .מותר לומר "אל מלך נאמן" שלא בתוך התפלה ואין בזה איסור
ש"ש לבטלה ,לכו"ע) .ואף הרמ"ה לא אסרו אלא בין הפרקים(.
ט .יכול אדם אפי' בתפילות שלא תקנום אנשי כנה"ג להזכיר שם
שמים ואינו בגדר לבטלה ,אבל אם באמצע תפילתו במקום שאסור
להפסיק ולהוסיף תפילה משלו כגון בין הפרקים ,עבר והוסיף תפילה
או שבח למקום והזכיר שם ה' ,לדעת הרמ"ה עובר משום מזכיר שם
שמים לבטלה ,ונראה שכן הלכה.

סימן ח
בענין היתר נשואין לנשוי לאשה מורדת
ב"ה ט' למטמוני"ם תשע"ה
בעניין מר פ .ממדינת צרפת שנשא אשה בשוויץ שמוצאה מעיר זו
על תנאי לגור עמה בא"י ,הנשואין נעשו בחופו"ק וגם בערכותיהם.
לאחר שגרו בא"י זמן מה האשה לחצה לשוב לארצה לגור ליד
הוריה ומשום שלום בית הבעל הסכים ,ולאחר שובם נולדו להם שתי

תפארת

שו"ת סי' ח

מנחם

קעט

בנות .לאחר הלידה החלה האשה ללכת ללמוד באוניברסיטה
מעורבת עם גברים שרובם גויים נגד רצון הבעל שבקש ממנה שלא
ללמוד במקום מעורב ,והיא המשיכה ללכת .על רקע זה נתגלעו
ויכוחים ביניהם ואז עזבה האשה את הבית ולקחה את הבנות עמה
וגרה בשכירות .לטענת הבעל האשה בצאתה מהבית גנבה את כספו
שבבית ומחשבונם המשותף בבנק .ותבעה גט בביה"ד שם ,והבעל
טען שתאפשר לו להפגש עם בנותיו ושתשיב לו את כספו ואחר כך
יפטרנה בג"פ כדין .וארכו הדברים והלכה לערכאות בתביעת מזונות
וגט .וגרמה לו לאבד ממון רב לעורכי דין להתגוננות במשפט
שנמשך כמה שנים.
בביקורו של הבעל בא"י פנתה האשה לבית הדין הרבני של ערכאות
הממשלה שכביכול תחת שם דין תורה אינם הולכים בכל הדברים
לפי דיני תורתנו הקדושה וכופים את הבעלים ליתן גט שהרבה
פעמים הוא גט מעושה שלא כדין וגורמים להכשילן באיסור א"א
ולהרבות ממזרים בישראל .וכפוהו ליתן לה גט מבלי להתייחס
לטענותיו כלל ועיקר ,והוציאו צו מאסר כנגדו ועיכוב יציאה מהארץ
והוכרח להסתתר כמה חדשים עד שעזרו ה' ונמלט למשפחתו
בצרפת .והבעל טוען אהבתי את בני ,לא אוציא חופשי את האשה
בג"פ עד שתאפשר לי להפגש עם בנותי ולשלוח אותן אלי לצרפת
בימי חופשתן ולשוחח עמהן בטלפון ,ולמרות שהסיתה אותן כנגדי
עד שאומרות שאינן רוצות קשר עמי שיכנסו פסיכולוגיים המקובלים
עלי לתקן המצב ,ושתשיב לי את כספי ואת כל הנזקים והוצאות
המשפטים שגרמה לי להוציא בתביעתה בערכאות ,ושתתחייב לוותר
לי על מחצית ממזונות הבנות שקבעו הערכאות.
ומאידך גיסא נפשו לשאו"ל הגיעה .תרתי משמע ,כי טלטולי דגברא
קשין מדאיתתא והרהורי עבירה קשין מעבירה ורצונו לישא אשה
אחרת ולחיות עמה כהלכות גוברין יהודאין .וטענתו שהיות והוא
ספרדי שלא נהגו מעולם בחרם דרבינו גרשום בזה ,וגם בכתובה לא
נשבע ולא התחייב שלא ישא אשה אחרת עליה ,ואעפ"י שהאשה
מבנות אשכנז אזלינן בתר דידיה .ואולי גם לבני אשכנז מותר בנדון
שכזה .ונעשה שוא"ל לחוות דעתי לדעת אם יש איזה צד עיכוב

קפ

תפארת

שו"ת סי' ח

מנחם

אליבא דהלכתא לישא אשה כל עוד שאינו מוכן לתת לאשתו
הנוכחית גט אלא בתנאים הנ"ל ,ומוכן להשבע בשבועה חמורה
שלאחר שיקבל את בניו כנ"ל ואת ממונו כפי החשבון שגנבה ממנו
וההפסדים והנזקים שגרמה לו יפטרנה בג"פ כדמו"י על מנת שלא
תמנע ממנו את הקשר עם בנותיו כלל ועיקר .יש לציין שכבר נתגרשו
בערכאות ונפשו בשאלתו אליבא דדינא בג"פ כדת משה וישראל.
וזו תשובתי בס"ד.
א .יש להתבונן א .אם היותו ספרדי פוטרו מחדר"ג כאשר האשה
אשכנזיה .ומה גם שנשאה במקום שנוהגים באיסור חדר"ג בעניין
זה .ב .ולא עוד אלא אפילו ספרדי גמור שנשא ספרדיה כבר פסק
מר"ן בשולחנו הטהור סי' ע"ו שבמקום שנהגו שלא לישא אלא
אשה אחת אינו רשאי לישא אשה על אשתו שלא ברשותה ,ולכאורה
היא שעמד"ה וגם ניצבה מולו כי בכל מקומות אירופא המנהג שלא
לישא ב' נשים .ג .ותו ,שנשאה גם בערכאות שאוסרים לישא ב'
נשים ,ואע"ג דאיכא למימר שלא עשה כן אלא לפנים שיהיה נשוי
כפי חוקיהם לצורך הכרתם בנשואיו ,איכא נמי למימר דידע דסמכא
דעתא להנשא לו כיון שידעה שינשאו גם בערכותיהם ואריה
דדיניהם תרבץ עליו למונעו מלישא אשה נוספת ,ויש לעיין אי הוי
דברים שבלב .ד .ואם יכול הבעל לעכב מלתת גט לאשה בטענותיו.
וזה יצא ראשונה.
א .כתב מר"ן בשו"ע )אבהע"ז סי' א'( שלא החרים רבינו גרשום אלא
עד סוף האלף החמישי ושלא פשטה תקנתו בכל הארצות .ומקורו
טהור מהרשב"א ומהרי"ק .ואף הרמ"א שכתב שהתקנה והמנהג
במקומו עומד מובן מדבריו דחרם ליכא מתחילת האלף השישי אלא
מנהג ותקנה בלבד ומר"ן בתשובותיו )שו"ת בית יוסף סי' י"ד( לגבי
אשכנזי שנשא אשה על אשתו לקיום פו"ר החזיק בדבריו והוכיח
שדברי הרשב"א הם עיקר גדול להלכה ומיניה אין לזוע ולכן התיר
לצורך פו"ר מק"ו מיבום שלא גזר בו .והסכימו עמו גדולי צפת.
ובנד"ד דהבעל ספרדי ומעולם לא נכלל בהאי דינא דחרם דרבינו
גרשום דליכא איסור חרם זה עליו כלל ועיקר.
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קפא

ב .פש גבן לברורי אי איכא לאוסרו מהא דכתב מר"ן בשולחנו
הטהור סי' ע"ו שבמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת אינו
רשאי לישא אשה על אשתו שלא ברשותה ,ובכל מקומות אירופא
המנהג שלא לישא ב' נשים ומה גם שנשא אשה אשכנזיה ובעיר שבו
נוהגין כהרמ"א לכל דבריו .ואדעתא דמקום שנשאה וכמנהג אבותיה
לקחה .ולאחר העיון זה אינו ,כי כשנשאה התנו ביניהם שיגורו בא"י
ועל דעת כן נישאה לו ,וא"י הוא אתריה דמר"ן דנהיגי הספרדים
לישא אשה על אשתו והיא הולכת בזה אחריו כל שלא התנתה
בפירוש .ואפילו שהמנהג בא"י היום שלא לישא אשה על אשתו
בגלל חוק השלטון אין זה כלום דלאו בתר דידהו אזלינן אלא בתר
הלכתא .ופחד מפני חוק השלטון לא הופך הדבר למנהג .ומה גם
דגם הם לא אסרו אלא שלא ישאנה באופן רשמי לפי חוקיהם ,אבל
בחופו"ק באופן שאינו רשמי לית להו בה .ומה גם שהם הולכים אחר
חוקי הערכאות שפוסקים בתי המשפט בעולם ,ואדם זה כיון שאין
דינו כנשוי בחוקיהם כיון שנתגרש לפי חוקיהם אין השלטון בישראל
יכול למונעו מלישא אשה אחרת ,דממקום שבאו לאוסרו על פי
נמוסיהם משם גם היתרו ,וכבולעו כך פולטו.
ג .והנה אשה זו דינה כמורדת גמורה שמרדה בו כיון שלא נתן לה
ללכת בשרירות לבה וללא אמתלא אחרת מבוררת ,ובדין מורדת
בעלמא כבר נקבצו דיו"ת והאריכו למענית"ם ,פסקי פסקי ,כמבואר
ברמ"א שו"ע אבהע"ז סי' ע"ו ובאחרונים ,והרמ"א גופיה ורבים
המה עמו ,המתירים לו לישא אחרת ואפי' בלא היתר מאה רבנים
ומה גם שאשה זו עברה על דת משה ויהודית כשהלכה ללמוד
במקום מעורב גברים ונשים .ובכגון דא פשיטא שגם הרשב"א
ומהרי"ק יודו למרדכי ולראב"ן שמותר לו לישא אחרת ואפילו
אשכנזי ובמקום שהולכים אחר תקנת רבינו גרשום והרמ"א .וכל
שכן אדם זה שלא שייך בו כלל כל ענין זה וכנ"ל.
ד .ובמ"ש אם יכול הבעל לעכב מלתת גט לאשה בטענותיו .נראים
הדברים שאם טענותיו מוצדקות שיכול לעכב ,ואין זה נקרא עיגון
דלא הוא המעגן אלא היא המעגנת עצמה בכך שלא משיבה את

קפב
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הגזילה הן גזילת בניו והן גזילת ממונו .תשיב הגזילה ותצא לחופשי
ולא יתכן שתגזול את האב ותכריחו לגרשה כדי שיוכל לישא אחרת
מבלי שתשלם את הגזילה .וע"ז מתאונן הכתוב "הרצחת וגם ירשת"
וזו הדרך היחידה שביד הבעל לכופה לבא לדין תורה ולקיים הפסק.
ולגבי הקשר עם בנותיו ודאי דדרישתו צודקת ולית דין צריך בושש,
ולא עוד אלא שאם יוכיח האב את טענתו שהאם מתרועעת עם גויים
ושמצא כתבי אהבה שחלפו בינה לבינם ,דינן להיות אצל האב
כמבואר ברמ"א שם וברדב"ז ח"א סי' רס"ג.
ולגבי חיוב המזונות הלכה כמותו כיון שרוששה אותו ואין בידו
לשלם סכום גדול לחודש שקבע השופט ,ואין הבנות צורכות אפילו
ממחצית מסכום זה והוי שאר הכסף גזל גמור בידיה .ובפרט
שהבנות למעלה מגיל שש שנים ואין מקום לחייבו עפ"י אומדנא
דערכאות .וזה לשון הרמ"א גופיה בשו"ע )סי' ע"ז( בדעת המרדכי
והראב"ן "וי"א דבזמן הזה שאין נושאין ב' נשים ,לא משהינן לה
י"ב חודש אם רוצה לגרשה .ואם אינו רוצה מתירין לו לישא אשה
אחרת" .הרי שהניחו הדבר לבחירתו אם ירצה יגרשנה ואם אינו
רוצה ישא אחרת מבלי לגרשנה ובוודאי שכשיש לבעל טענות
ותביעות כנידון דידן עסקינן ,וכבר כתבתי דבנד"ד כולי עלמא יודו
למרדכי והראב"ן ולכן הביאם הרמ"א בדבריו אעפ"י שלא פסק
כמותם ,כידוע מכללי הפוסקים) .מכל האמור מתבאר שמה שהתנו כמה
פוסקים שאין להתיר לבעל אלא לאחר שישליש גט אינו ענין לנדון דידן כלל
ועיקר(

ה .ולגבי הענין שנישאו בערכאות ואיכא למימר דסמכא דעתא
להנשא לו כיון שידעה שינשאו גם בערכותיהם ואריה דדיניהם תרבץ
עליו למונעו מלישא אשה נוספת מלבד שכבר נתבאר דבמורדת כזו
שריה ליה מאריה דעלמא לישא אשה עליה ,אלא דהיא הנותנת דכיון
שבערכותיהם כבר נתגרש והותר להנשא אין שום צד שהוא למונעו
מלישא אחרת ,ואדרבה מצוה וחובה עליו לישא אשה לקיים מצות
פריה ורביה ויבנה בית נאמן בישראל כהלכות גוברין יהודאין והכל
שריר ובריר וקיים.
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סימן ט
בדין מי שטוענת שהיא מן האנוסים ולגיירה לכהן.
ח"י מנחם אב תשס"ה
באו לפני יהודה הכהן והגויה אראסל ונפשם בשאלתם ,והיות והם
מבקרים בארץ לזמן קצר הנח"ץ השיאני למהר לכתוב בענינם כדי
שישובו לצור"ם לפני שישובו לארה"ב ולסורם .ואעפ"י שאינני מן
המוקף ספרים ,וכרוך בחבילי טרדי"ן אמרתי אכתוב מה שבידי וה'
יגמור בעדי.
יהודה הכהן הוא ישראלי מעדות המזרח שהכיר מזה שנים את הגויה
וחי עמה בשאט נפש והביא ממנה שתי בנות ובן ,הוא גם מחלל
שבת ,אבל מקפידים שניהם לאכול רק גלאט כשר והיא מקפידה לפי
בקשתו שלא לשמש עד שממתינה שבעה נקיים בלי ללכת למקוה
ויש לו בביתו תפילין שמניח אותם לפעמים ,וקבע מזוזות על דלתות
ביתו ,ומל את בנו ממנה ,והכל בהסכמתה המלאה.
מוצא האשה הוא מהאי ס' דומיניק שבאיים הקריביים שם כולם
דוברי ספרדית ,גם אמה של הגויה נולדה באי זה ,וגם הסבתא
"חוה" ,אבל אם הסבתא באה מספרד.
לפני כמה שנים הסבתא חוה בהיותה על ערש דוי היו בניה הזכרים
ושתים מתוך שלש בנותיה ליד מטתה ,הסבתה בקשה מבניה הזכרים
שיצאו מהחדר ואמרה לבנות בלבד דעו שאנחנו יהודים ואם תרצו
תשמרו את זה בסוד והוסיפה שאעפ"י שאנחנו גרים במקום שיש
יהודים לא גיליתי זאת שלא יזיקו לנו .גם טלפנה הסבתא לבתה
השלישית )אם הגויה שלפני( ואמרה לה מילים אלו בדיוק .גם הוסיפה
הסבתא לומר שקבלה ידיעה זו מאמא שלה בהיותה בת שש עשרה
שנים כאשר הפצירה באמה לומר לה מדוע היא מקפידה לכסות את
ראשה) .יש לציין שזה המקרה השני שנודע לי אישית על אנוסים שלפני מותם
ספרו לבני משפחתם על היותם יהודים וזאת בסודי סודות מפחד אוייב אכזרי(
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עוד ספרה לי הגויה מצד עצמה שכשאמה באה בפעם הראשונה
לבקר בביתה וראתה את המזוזות ספרה כמשיחה לפי תומה שגם
בבית הוריה היה דבר דומה קבוע במזוזת הדלת אבל מהצד הפנימי
במקום מוסתר.
לשאלתי ,ספרה לי הגויה כי אמה מקפידה להדליק מידי פעם ב' נרות
אבל אינה יודעת מתי בדיוק ,בקשתי ממנה לטלפן לאמה ולברר מתי
ומדוע ,והבוקר היא טלפנה ואמרה לי שאמה אמרה לה שהיא
מדליקה בכל יום ו' בבוקר ב' נרות ,וביום השנה לפטירת אמה נר
אחד כי כך למדה מאמה) .מסתבר שהאנוסים מפחד האנקוזיציה הדליקו
אותם ביום ו' בבוקר זכר לנרות שבת(.

לשאלותי ענתה לי הגויה כי מזה דורות אינם מאמינים בנצרות
ומקפידים שלא לאכול חזיר ושאמה למדה אותה להאמין שיש
אלקים שאינו שייך לאמונת הנוצרים והערבים .ולאחר ששאלתי
אותה אם היא יודעת משהו בעניני מליחת הבשר שנוהגים האנוסים,
היא ענתה שאמה לפני שמבשלת עוף מקפידה לשפוך עליו כמות
גדולה של מלח ,לשאלתה מדוע היא עושה זאת ענתה לה האם כדי
לנקות את העוף בתכלית הנקיון .בבשר לא נוהגת היא לעשות זאת.
עוד ספרה לי הגויה שאחות אמה גרה בספרד ושגם היא יודעת מענין
יהדותה .לשאלתי למה לא נישאה לכהן זה בנשואין אזרחיים ,ענתה
כי לא רצתה להנשא אלא בטקס דתי ,ומכיון שחשבה שאינה יהודיה
ושלכן אינה יכולה להנשא לו נמנעה ,ועתה אם יהודיה היא מוכנה
היא להנשא לו בחו"ק כדמו"י .פרט לתשובה זו הכל היה ניכר
שדברי אמת בפיה ,אלא שתשובה זו מחשידה אותי מעט שמא
נמנעה בגלל שהכהן רצה לחפש דרך שיוכל לישאנה בחו"ק) ,אבל זה
חשד קל כי הא בהא לא בדווקא תליין( אבל ברור לי שמכלול השאלות
והתשובות לא יכול היה להיות מתואם מראש כי שניהם לא יודעים
מספיק כדי להתכונן לתשובות מוכנות .אני מציין שכל שאלותי
ותשובותיה היו בשפה הספרדית השגורה בפי וללא מתרגם,
ותשובותיה היו בדבור קולח וללא הסוסים .
מכל הנ"ל נראה ברור שגויה זו מזרע האנוסים היא .ועכ"פ מידי ספק
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לא יצאנו ,ונראה פשוט שלדחות אותם מהיהדות אסור כי שמא
יהודים גמורים הם היא ובניה .ודברתי אתה על גיור לחומרא לה
ולילדיה על מנת שתקבל עליה עול מצוות בכנות כולל שבת וטהרת
המשפחה ,לגבי שבת היא הסכימה מיד ,אבל הטבילה במקוה היה
קשה לה לקבל כי פחדה מזיהום ,ורק כשאחות הכהן שהיא אשה
"חרדית" שנכחה בשיחתינו הסבירה לה שמדובר במים נקיים
ומסוננים הסכימה .ופשוט לי שלא היתה העמדת פנים בדבריה.
אמרתי לה באם תתגיירי לא תוכלי לחיות עם אדם זה כיון שהוא אינו
שומר שבת ,והכהן שנחרד ממילים אלו הבטיח שלאט לאט ישמור
שבת ואמרתי לו שלא יתכן שגיורת שמקבלת עול מצוות ברצינות
תחיה אפי' שעה אחת עם מחלל שבת ,ולאחר שרככתי את לבו
במוסר ומעשיות התרצה להתחיל לשמור שבת מעכשיו ולהתחזק
בשאר המצוות ושמוכנים שניהם ללמוד ולהתקדם.
הבנתי שפחדם הוא שמא ע"י גיורה תיאסר היא עליו כי הוא כהן
וששניהם יודעים איסור גיורת לכהן ואמרתי להם שאנסה למצא פתח
שיוכלו להנשא כדמו"י לאחר גיור אמיתי של האשה והילדים ,כי
הבנתי שזו הדרך היחידה להצילם מעברי פי פחת .יש לציין שניכרים
דברי אמת שבפיה שמוכנה היא לשמור תו"מ ושאין כאן הערמה כדי
להנשא לו בלבד .ומה גם שגם כיום שומרת היא כשרות והרחקה
בימי טומאתה.
הבוקר טלפנתי לאשה ומבלי ידיעת הכהן ולאחר שהבטחתי לה
שהדבר ישמר אצלי בסוד שאלתי אותה בהפתעה אם היתה עם גוים
אחרים בטרם הכירה אותו והשיבה לי שהוא הגבר הראשון שקיימה
עמו יחסי אישות כי היתה כבת שבע עשרה שנים כשהכירה אותו ועד
שאמה לא נתנה לה רשות לצאת אתו לא עשתה זאת ,קשה לי
להאמין שהנחו אותה להשיב לי כך כדי שלא תיאסר עליו מדין זונה
כי נמצאת היא בין עמי הארץ דמסתמא לא גמירי להאי דינא .ועכ"פ
אמרתי לה ראי אלקים יודע האמת וענין זה חשוב מאוד לגבי
כשרותך לבעל זה ,והשיבה שדבריה כנים ואמיתיים .כך גם
התרשמתי בשיחתי איתה אתמול.
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לאחר כמה שעות טלפנתי אליה שנית והתחלתי לתחקר אותה כיצד
נודע לה על יהדותה וספרה לי שאעפ"י שאמה הסכימה שתחיה עם
הכהן לא הסכימה שתנשא לו כי חשבה שהוא ערבי וכל פעם שהיא
אמרה לאמה שהוא יהודי היא חשבה שהיא ממציאה את זה ,עד
שלפני שמונה חדשים כשאמה באחת מביקוריה הביאה מהשוק עוף
מבושל עם אורז והכהן אמר לה אני מצטער אבל אני יהודי ובבית
שלי לא נכנס אלא אוכל כשר ,היא נדהמה ואמרה לה בתי גם אנחנו
יהודים ואת יכולה להתחתן אתו וספרה את דברי הסבתא ,היא לא
האמינה לאמה עד שאמה התקשרה לאחיותיה ובקשה מהן לספר לה
את דברי הסבתא ושתיהן ספרו לה ככל הנ"ל ,לשאלתי מדוע הסבתא
הוציאה את הזכרים וספרה על יהדותה רק לבנות השיבה שלא היא
ולא אמה יודעות את הסיבה .שאלתי אותה למה מהיום הראשון
כשראתה אמך מזוזות כמו בבית אמה לא הודיעה לך על יהדותה,
ענתה לי שאמה לא קשרה בין המזוזות ליהדות.
בהמשך חקירותי אמרה לי ראה אותך אני יכולה לשקר אבל לא את
ה' ממנו אני פוחדת ,וספרה לי שאמה למדה אותה שיש ה' שאותו
יש לירא ושאינו אלהי ישו ומוחמד .אני חוזר ומציין שדבריה נראים
ונשמעים כנים מאוד.
עתה אבא לגופא דדינא.
א .הנה אשה זו נאמנת לומר יהודיה אני ,וגם סבתה נאמנת בכך,
ואעפ"י שהוחזקו גויות .ואין זה ענין למ"ש התוס' )יבמות מ"ז (.בשם
ר"ת דבאתחזק גוי לית ליה נאמנות לומר ישראל אני ,ולא למ"ש
התוס' שם דהנאמנות היא "דרוב הבאים לפנינו בתורת יהדות,
ישראל הם" .דאיכא הכא אמתלאות טובות לאשה ולסבתה ,לאשה
זו ,כי טוענת שתינוקת שנשבתה היא ובת לאמה ממשפחה אנוסה
שהסתירו ממנה את יהדותה עד עתה .וסבתה נאמנת באמתלא
שנתנה ,שפחדה שמא תתגלה יהדותה ויבואו לידי נזק ,ובמסתרים
בכתה נפשה כשהודיע זאת על ערש דוי ,ופשוט שלא ידעה שדבר זה
מחייב אותה לעשות מעשה ולשמור על דיני היהדות מלבד המנהגים
שנשמרו בתוך המשפחה ,וגם לא אמרה זאת לשום טובת הנאה,
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אדרבה פחדה שמא ע"י גילוי זה יבולע למשפחתה .וידוע שמנהג זה
היה נפוץ בין האנוסים להודיע זאת ברתת וחלחלה לזרעם אחריהם
בטרם מותם .ומנהגי יהדות מעט שנשמרו ביניהם שפיר הוו תורת
יהדות לגבייהו.
ב .וממה שהקפידה הסבתא להודיע זאת רק לבנותיה ודאגה להוציא
את בניה הזכרים מהחדר בגלותה זאת ,מסתבר שכך היתה המסורת
במשפחה להודיע זאת רק לבנות ,כי הדורות הראשונים לגירוש ידעו
שרק זרע הבנות הוא שמעביר את היהדות כהמשך .וא"כ מסתבר
שאשה זו היא בת אחר בת עד דור הגירוש ,ואפילו אם נתערבו
ביניהם כמה מבנות הבנים שנשאו נכריות עדיין אזלינן בתר רובא.
וכמ"ש מרן הב"י )סי' ג'( משם הר"ש בן הרשב"ץ בתשובה דאין
חוששין שמא אמו של האנוס כותית שכל האנוסים נזהרים
מלהתחתן בעכו"ם ולא חיישינן למיעוטא וכל דפריש מרובא פריש
עכ"ל .וכתב מר"ן בבד"ה )יו"ד סי' רס"ח( וז"ל .כתב הר"ש בן
הרשב"ץ בתשובה ,בני האנוסים כל שאמם מישראל אפי' מכמה
דורות ואפי' נכרי הבא על המומרת זרע הבן הוא מישראל אפי' עד
סוף העולם ואין להם דין גרים כלל ואין לנו להבהילם ולהחרידם
כשבאים לחזור בתשובה ,וא"צ להודיעם קצת מצוות קלות וחמורות
לפי שהם מחוייבים במצוות כמונו והם מושבעים ועומדים מהר סיני
וא"צ טבילה וכשמל עצמו צריך לברך אקב"ו להכניסו ,דמצוה
דרמיא עליה הוא ,עכ"ל .ועכ"פ נראה שצריכים אשה זו ובניה גיור
לחומרא כיון שעתה לאחר מאות שנים דמכת ערו"ב נשתלחה בהם
ובודאי נשאו נכריות אפשר דליתנהו תו בדין רוב.
ויש להוסיף כסניף דאם הסבתא באה ממקום דקביעי התם אנוסים
והמשיכה לנהוג כמנהגם וללמד את בנותיה לנהוג כן גם לאחר
שפרשה למדינה אחרת ,ומה גם שחלק ממשפחתה המכירים
ביהדותם עדיין קיימי בספרד .ומעין הא דאמר רב אסי )יבמות י"ז(:
לגבי עשרת השבטים בדוכתייהו דקביעי ואעפ"י שלא הביאו
הפוסקים דבריו להלכה שאני התם דגמירי דאצטרויי איצטרו וכדו',
אבל לאנוסים אלו יש להביא ראיה מהא דרב אסי ,ובפרט לרש"י
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דסבר דמדין קבוע נגע בה רב אסי .ואעפ"י דלא כל ספרד הוי
דוכתייהו אלא המקומות בו גרו האנוסים עצמם וגם זה בתנאי שלא
עקרו למקומות אחרים דאפילו אם עקרו למקום בו היו אנוסים
אחרים ,אותם שעקרו הוי דינם כפרשו ומאן לימא לן דבמאות שנים
אלו לא עקרו האנוסים לערים אחרות ,לא לגבי קדושין קאמינא
ולהפקיע חזקת פנויה ,אלא לומר דכיון שמוצא האשה מספרד
וטוענת יהודיה אנוסה אני ונוהגת כמנהגי האנוסים ,רגליים לדבר
שכן הוא ושזו אמתלא טובה המפקיעה חזקת גויה ממנה) .וראה
לפר"ח יו"ד סי' ק"י בכללי הספק שכתב דהיכא דאיכא ספיקא אלא דאיכא
רגליים לדבר לאיסורא או להיתרא לא מקרי ספק כלל(.

ולגבי נאמנות האשה לומר שלא היתה עם גוי ,אע"ג שהחזיקה
עצמה כגויה נראה דנאמנת ,דכיון שכל השנים חיו באיסור ולא היה
אכפת להם כלל ענין יהדותה ,ורק לאחר שנודע לה מדברי הסבתא
חל מהפך בענין ,יש להאמינה ובפרט שלאחר שהסברתי לה שהענין
חשוב לגבי כשרותה לכהן זה עמדה בדבריה הראשונים וכל רצונה
למצא היתר לפי ההלכה להנשא לו ואם יודעת היא בנפשה שעשתה
מעשה ונאסרה עליו מה לה לשקר ,יכולה היא לומר כשם שחייתי
עמו עד היום אמשיך לחיות עמו בלי טובות הרבנים ,ואם ענין
היהדות חשוב לה כפי שהבנתי ודאי לא תעשה שקר בנפשה .ואין
לומר שבושה ממנו ולכן משקרת דהרי הוא יודע האמת אם מצאה
בתולה .ואין לומר שבושה ממני לומר האמת דאין דבר זה חמור
בעיניהם ואינו אפי' כקלות שבקלות אלא היתר גמור שאין מה
להתבייש בו.
אך דא עקא דהגבר הוא כהן שאסור בגיורת ופשוט בידי שאם לא
נתיר לו להשאר עמה יצאו כולם לתרבות רעה ויטמעו בין העמים.
והנה איסור גיורת לכהן לדעת הרמב"ם הוא מדאורייתא משום זונה,
וכמו שכתב" ,אפי' נתגיירה פחותה מבת ג' שנים הואיל ואינה בת
ישראל הרי"ז זונה ואסורה לכהן" .והראב"ד פליג עליה דאין איסורא
משום זונה אלא משום קרא דיחזקאל דבעינן בתולות מזרע בית
ישראל .וכתב ה"ה דהרשב"א הסכים לדעת הראב"ד ושדעת רש"י
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כהרמב"ם ושנראין לו דברי הרמב"ם ורש"י עיקר .עכ"ל .והביא
מר"ן לדברי ה"ה בב"י .ונראה דדעת הטור ומר"ן כהראב"ד ולכן
כתב הטור דגיורת ומשוחררת הויין כזונות ואסורות לכהונה .ומר"ן
בשו"ע ג"כ הדגיש ההבדל וכתב איזו היא זונה וכו' או לעכו"ם
ועבד הרי זו זונה .והוסיף וכן הגיורת והמשוחררת אפי' נתגיירה וכו'
הואיל ואינה בת ישראל ,הרי זו כזונה ואסורה לכהן .הנה שפיר דייק
בלשונו להבדיל בין אומרו הרי"ז זונה ,לאומרו הרי"ז כזונה .דהיינו
שלענין האיסור דינה כזונה שאסורה לכהן אבל לא מדין זונה עצמה
אלא מדברי קבלה דיחזקאל .וראיתי באוצה"פ שכתב שהמנחת
חינוך מוכיח שגם דעת רש"י כהרשב"א .וכתב בביאור הגר"א )סי' ו'
אות כ"ז( וז"ל .והראב"ד והרשב"א השיגו עליו מהא דקדושין ע"ח.
וכו' ,אבל הרמב"ם מפרש דקרא דיחזקאל גלי דגם היא בכלל זונה,
עכ"ל .ולדבריו אפשר לומר דגם להרמב"ם הויא זונה מדברי קבלה
משא"כ לראב"ד דאין אסורא מדין זונה כלל ,אבל אסורה לכהן
כזונה שאסורה )וכמ"ש הטור ומר"ן(.
ומ"ש ביביע אומר ח"ז סי' י"א שדעת הרמב"ם דגיורת אסורה לכהן
מדרבנן נגד פשט דברי הרמב"ם )שלא חילק בין בא עליה עכו"ם לגיורת
ובשניהם כתב הרי"ז זונה( קשים להאמר ,וראייתו מפצוע דכא אינה
ראייה דהרמב"ם שפתיו ברור מללו לחלק בין קדושת כהן לקדושת
ישראל ,דקדושת כהן בלבד פקעה מפצוע דכא ולכן מותר בגיורת
ומשוחררת המותרות לישראל ואסור בממזרת האסורה לישראל אלא
שנתינות וספיקות אעפ"י שאסורות לישראל מדרבנן ,מותרות לכהן
פצוע דכא שבו לא גזרו.
זכינו לדין שאיסור גיורת לכהן לדעת הראב"ד והרשב"א ועוד ,הוא
מדברי קבלה ונראה דמר"ן ז"ל שקבלנו הוראותיו מסכי"ם הולך
עמהם )ולכן שינה מנוסח הרמב"ם וכתב כנוסח הטור( וגם בדעת הרמב"ם
אפשר לומר כן) .כהגר"א(
וכתב השד"ח )מערכת הדלת כלל כ"ה( דלנוב"י ספק דברי קבלה
לקולא ,ושמצא הנוב"י הדבר מפורש בתשובות המיוחסות להרמב"ן
סי' רס"ג ,וכ"כ הרב חיים מדבר ,ושכן למד הנוב"י תנינא מתשובת
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הרשב"ש ושכן פסק החת"ס באבהע"ז ח"א סי' ב' .עייש"ב .ואם כן
בנד"ד דהיא ספק גיורת אזלינן לקולא להתירה להנשא לו.
וממ"ש מרן החיד"א בעין זוכר ,דלהרמב"ם ספק דאורייתא לחומרא
מדרבנן ,אפשר דגם לדעתו לא החמירו אלא בספק דאורייתא ולא
בספק דדברי קבלה) .ונראה לצרף לסניף ענין כהני זמנינו וכמ"ש ברב פעלים
ח"ב סי' ל"ט שהביא לריב"ש ומהרשד"ם והשבו"י והחוט השני וגאוני וונציה
ועוד שצרפו זה לסניף בנד"ד(.

ומשום קלא דגיורת נראה דליכא למיחש ,וכמו שכתבתי בשו"ת
ברית אברהם סי' י"ט ליישב סתירת דברי הרשב"א ולהשוותם לדברי
הרא"ש בענין קלא בקדושין דרק כאשר ניתן הגט מחמת קול אסורה
לכהן ואסורה לראשון ,אמנם כשנתברר הענין ונתבטלו הקדושין
מחמת ריעותות שהיו בו אעפ"י שהמקדש גרשה בגט אין זה כלום
דהוי כזר בעלמא שאין גיטו כלום .וגם כאן כיון שנתברר שהיא
יהודיה כשרה בת אחר בת עד דור הגירוש ונתבטלה ממנה חזקת
גיותא ע"י אמתלא טובה ,אין גיורה אלא מי מערה ואפר מקלה.
ואעפ"י דשאני הכא דעכ"פ מצריכין אנו לגיירה לחומרא לאחר
שנתברר לנו ענין יהדותה ,מאן לימא לן דגם בכה"ג גזרו חז"ל משום
מי שראה בגיורה ולא ידע ביהדותה .ואין לנו לדמות גזירות חז"ל
מדעתינו .ותו ,אפשר שמכיון שאם היתה מתגיירת ואח"כ היה
מתברר לנו שהיא בת אנוסים היינו מתירים אותה לכהן גם עתה
תהיה מותרת ,ואעפ"י שזה דוחק לומר כן ,כדי שלא לאבד נשמות
אלו מקרב היהדות יש להדחק .ומצאתי עצה לזאת שתטבול
לטהרתה מנדתה ביום השמיני וכך גם תוכל לברך על הטבילה
בשופי .ובשעת טבילתה תקבל עליה עול מצוות בפני שלשה כשרים
ובזה אפשר דמעיקרא אין חשש לקלא דגיור כלל.
ברם אכתי איכא גודא רבא על גבן דהא אשה זו בת גוי היא ופסק
מרן בשו"ע )סי' ד ,וסי' ז( דעכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד
פגום לכהונה .אכן מר"ן בב"י כתב וז"ל .אסיקנא הלכתא עכו"ם
ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר וכתב הרי"ף ואיכא מרבוותא
דמסיימי בה דהנ"מ לישראל אבל לכהונה הולד פגום דאי ברתא היא
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אסורה לכהן ,וחזינן לרבוותא אחריני דפסקי ולא מסיימי הולד פגום,
ואנן מספקא לן אי הולד פגום .עכ"ל .והביא דברי ה"ה שכתב שגם
הרמב"ן העלה הדבר בספק וכתב שאם נשאה אין מוציאין אותה
מידו ,והולד ספק חלל .והרמב"ם סתם וכתב הולד כשר משמע
דפשיט"ל שאינו פגום .והרא"ש כתב על דברי הרי"ף איני רואה
מקום שיפול בה ספק מדקאמר לעיל סתמא דתלמודא וכולהו
אמוראי מודו דהולד פגום לכהונה ק"ו מאלמנה וכו' וכיון דק"ו לית
ליה פרכא ליכא מאן דפליג עליה .והטור סתם הדברים כדעת הרא"ש
עכ"ל הב"י.
וקצת קשה על הרא"ש ,דהלא הרי"ף הקדים להביא להק"ו ובכל זאת
הוסיף אח"כ דחזינן לרבוותא אחריני דלא מסיימי הולד פגום ועלה
ונסתפ"ק בזה ,ומוכרח לומר דסבי"ל דהאי ק"ו לאו אלימתא היא
דאכתי איכא למפרך מה לאלמנה לכה"ג דלוקה עליה בביאה שניה
שניים משום אלמנה ומשום חללה משא"כ בזו שאינו לוקה עליה
אלא משום זונה בלבד וכמ"ש הרמ"ע סי קכ"ד .ועכ"פ גם אם
הרא"ש סבי"ל כק"ו זה ,הרי"ף והרמב"ן למרות הק"ו נשארו בספק,
ומה גם דלהרמב"ם כתב מר"ן דכשר לגמרי .ואם בגי' הרי"ף היה
לק"ו זה גם להרמב"ם היתה גירסה זו ובכל זאת לא חש לה כלל.
וצריך לומר דמר"ן פסק כהרא"ש כיון דכתב הרמב"ן דהולד ספק
חלל ,פסק בסתמא לאסור לכתחילה .ומ"ש בברכ"י )אבהע"ז סי' ד(
שלדעת מר"ן גם אם נשאת תצא ,אחר נשיקת הרצפה דבריו קשים
להיאמר דאעפ"י דדעתו דלהרמב"ם כשר לכתחילה ולהרי"ף
והרמב"ן הדבר ספק ,והוסיף הרמב"ן במפורש דאם נשאת לא תצא,
דיחלוק מר"ן לאסור גם בנישאת .ופשוט שאם דעת מר"ן כן שהיה
לו לפרש זה ולא לישתוק מינה .וכתב עוד )מר"ן החיד"א בברכ"י הנ"ל(
דבדעת הרי"ף והרמב"ם איכא פלוגתא ,דהנמק"י והרמ"א בתשובה
סי' ס"ט והרב בנימין זאב כתבו דכשר ולא מספק"ל .ושמהרש"ל
סבי"ל דאינו פגום ,אך לכתחילה לא תנשא .והניף מר"ן החיד"א ידו
שנית בשו"ת יוסף אומץ )סי' צ"ד( וכתב דלהרמ"ע הולד פגום
לכתחילה מדרבנן ,ובדיעבד כשר אפי' לכהונה .ושכן מסיק המאירי
דמספיקא אין משיאין בתו לכהונה ואם כנס אין מוציאים .ודחה את
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ראיית הר"ד קורינאלדי שרצה להביא לדעת הפוסלים .עכ"ד.
ובשו"ת הרמ"א הנ"ל כתב בשם הר"ן דלדעת רש"י הולד כשר
לכהונה.
וראיתי באוצה"פ שהביא מתשובות רעק"א לחלק בין ביאת עבד
דאיכא לק"ו ,לביאת עכו"ם דליכא לק"ו ואינה אסורה אלא מדרבנן.
נמצא דנד"ד להרמ"ע ורעק"א עיקר האיסור מדרבנן וא"כ כיון
דלהרמב"ם מותרת לכתחילה ולהרי"ף והרמב"ן והמאירי הויא ספק
אפשר לומר ספק דרבנן לקולא ,ואעפ"י דהרמב"ן והמאירי גופייהו
כתבו דלכתחילה לא תנשא נראה דסבי"ל דהוא ספק דרבנן ולכן
פסקו דאם נשאת לא תצא ורק לכתחילה משום מעלה לא תינשא
)ומ"ש הרמב"ן דהבן ספק חלל ,חלל דדבריהם קאמר( והרי"ף אעפ"י
שנסתפק לא כתב שלכתחילה לא תנשא ונראה דסבי"ל כהרמ"ע
דהוא ספק דרבנן וכיון דספקם לקולא גם לכתחילה תנשא .ונראה
שלכן הרמב"ם דגריר בתריה שתיק מינה.
ובנד"ד דהוי כשעת הדחק שאפשר מאוד שיגרום לאבד נשמות
יקרות אלו מכלל ישראל יש להדחק ולהתירם עפ"י כל הנ"ל.
אמנם יש להוסיף דהבנות תהיינה אסורות לכהן לכתחילה כדין ספק
חללות )כי אמן היא בת גוי ,אבל לא מצד גיורן כי הן ספק גיורות והוא ספק
מד"ק( ואם נשאו אין מוציאין וכמ"ש הרמב"ן הנ"ל.
ולגבי הבן נראה דיש להחזיקו ככהן ולא כספק גר דנפיק מיניה
חורבא שיזלזל בכהונתו ויטמא למתים וישא גרושה משא"כ אם
יוחזק ככהן פרט לפדה"ב ליכא למיחש למידי ואפי' ברכת כהנים אין
איסורו לישראל לברכו פשוט כ"כ ודינו כשאר כהני חזקה שמברכים
כולם אעפ"י שנתערבו בהם אלפי עבדי פשחור ועוד .ועכ"פ מכיון
דבזה הבן איתייליד ריעותא נוספת בפנינו ,ולהרמב"ן הוא ספק חלל
נראה שיש להודיעו שאעפ"י שהוא כהן שיזהר שלא ליטול דמי
פדה"ב ,ואם יוולד לו בן בכור שיפדהו ויוכל להחזיק דמי הפדיון
לעצמו ,וברכת כהנים שיעלה רק עם כהנים אחרים ויברך בלי שם
ומלכות עד עמוד כהן לאורים ותומים בב"א .והנלע"ד כתבתי.
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קצג

סימן י
בענין עד אחד בעדות עגונה
יום ה' פ' וירא תש"ע
לכבוד הרה"ג ר' אליהו לוין שליט"א השלום והברכה.
את ספר"י דבי רב קבלתי בשמחה מבנו הי"ו יזכהו ה' לחופה בקרוב.
ובדרכי מהתם להכא קיימתי בהם מצות "ובלכתך בדרך" .ואעפ"י
שאיני מוקף ספרים אלא חבילי טרדי"ן ויודע אני את מיעוט ערכי
לפני מר ,תורה אמת כתיב בה ,ואמרתי אבוא העי"ר איזהו מקומן
של דברים שעלו בדעתי תוך כדי קריא"ה של חיבה ,במילי דמר,
ויה"ר דאימא מילתא דמסתברא ולא אכסוף קמי רבנן.
תחילה וראש ,מהא דגוי נאמן במסל"ת מוכח שאין צורך בעדות
להתיר עגונה כלל אלא בירור הענין שמת הבעל שלא "בדדמי",
וממילא קנתה האשה עצמה במיתתו .וזו הסיבה לעדות אשה ועד
מפי עד וכדומה ,דמדין בירור בלבד נגעו בה .ובישראל רשע דבעינן
מסל"ת אינו משום פסול עדות ,אלא כיון דחשוד על שקר כגוי ,וגם
עד אחד לא הימנוהו משום עדות כלל אלא משום גילוי מילתא,
ובדבר זה לא פליגי כולי עלמא.
ומחלוקת זעירי ורב נחמן הוא ,דתרוייהו מודים דכשהורו ב"ד
ששקעה חמה ולבסוף זרחה שאין זו אלא טעות ,כי לא התירו ב"ד
החפצא של המלאכה בשבת ובכלל לא דנו בו ולא נעלם מהם דבר,
אלא התירו הזמן בטעות שחשבו את יום המעונן למוצאי שבת
ומלאכה ממילא הותרה .ומחלוקתם היא ,דלזעירי כשב"ד התירוה
להנשא עפ"י עד אחד ,עיקר ההוראה היא שקבעו שהבעל מת כפי
מה שנתברר להם על פי עדותו של עד אחד ,ולא הם התירו החפצא
של אשת איש להנשא לאחר ,אלא שלאחר שקבעו שהבעל מת
הודיעוה שממילא קנתה את עצמה במיתתו ורשאה ושלטא בנפשה
להתנסבא לכל גבר דיתיצביין ,והוי עדות עד אחד כענן שהחשיך,
וגרם להם לחשוב שהוא לילה ,דהוי טעות ,וכשבא הרוג ברגליו הוי
כזרחה חמה לאחר מכן .ולרב נחמן ,שאני עדות אשה ,דבחשכה
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חמה טעות הב"ד היתה מצד ראות עיניהם הגשמיות בלבד ,ואילו
בעדות אשה כיון שהתורה לא האמינתו מדין עדות אלא מדין בירור
שעליהם לברר ,כי בכל התורה היכא דבענין עדות ,עד אחד לא
מהימן ,והכא הימנוהו חכמים לסמוך על דבריו ולברר על פיו
המציאות ,ומכיון שחששו שמא בירורם אצלו אינו בירור גמור לא
סמכו על דבריו אלא בצירוף שיקול דעתם דאשה דייקא ומינסבא,
הוי הוראה גמורה באיסור החפצא של אשת איש) .זה כתבתי לפי פירוש
רש"י ,שהוסיף בדברי ר"נ דאדעתייהו דסמוך דאמרי כל אשה דייקא ומינסבא.
ויש לי עוד דרכים בפירוש זה על אותו דרך( .ובזה בדווקא הוכיח רבא

כזעירי דהוי בגדר טעות כענן שהחשיך ולא כטעות של שיקול דעת,
ולא דמי להיתר חלב הקיבה ,דכאן אעפ"י שנתברר להם שעד אחד
הטעה אותם ע"י שבאו עדים והכחישוהו ,אם יבוא עד אחד פעם
אחרת ,שוב יאמינוהו ולא יאמרו מכיון שפעם אחת הוטעינו ע"י עד
אחד שוב לא נאמין לעד אחד בשום ענין ,מוכח דהוי כענן שהחשיך
שאעפ"י שפעם אחת זרחה אח"כ חמה ,אפשר שבשבת אחרת יחשיך
ענן אחר ושוב יחליטו שחשכה חמה ולא יאמרו משטעינו פעם
לעולם לא נסמוך על מה שהחשיך לנגד עינינו ,ולעולם גם לזעירי
ורבא לא על העד סמכינן מדין עדות ,כשם שענן שהחשיך אינו מעיד
שהוא לילה ,אלא שאנו טועין במה שאנו מבררים עפ"י ראייתינו את
הענן שהוא לילה ,וגם אם נטעה אי פעם בענן שהחשיך נמשיך
לסמוך על ראייתינו ולקרא לחושך לילה.
וזה כוונת רש"י שפירש בדברי זעירי" ,אין זו הוראה לסמוך עליה,
שאין זה העלם דבר אלא טעות ,כסבורים שבא לעולם דבר שלא בא
)דהיינו השקיעה וימות החול( ,דהא לכו"ע גליא השתא דטעות הואי )כי
זרחה החמה( ,והכא נמי במתני' טעות היא כסבורים שמת )וממילא
הותרה האשה כשם שהותרו מלאכות בחול ,והוא דבר שלא בעולם( והנה בא
בעלה )והוי כזרחה החמה( והעד סמוך) .כמו שעל ענן סמוך ולא על שיקול
דעתם ,כשקבעו שהוא חול ,הכא נמי העד סמוך שנתברר להם על פיו שמת
הבעל ולא על שיקול דעתם ,כי לא שייך שיקול דעת בענין שבת כלל אלא בירור
וגילוי מילתא דהוא חול וממילא מלאכה מותרת .וכמו כן הכא ,לא שייך בענין
זה כלל שיקול דעת להתיר אשת איש לשוק ,אלא גילוי ובירור מילתא דהוא מת
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וממילא קנתה עצמה( .ואין זה כדברי כבודו )"בדברי שירה" עמוד י"ד( הן
לגבי דברי רבא ,והן לגבי נאמנות דעד אחד מדין עדות ,עד שרוצה
כבודו לדון בו בנאמנות דחזקה.
והדברים ברורים ממקומם ממה שהוצרכו בגמ' )דף קט"ו (.לדון אם
עדות עד אחד נאמנת משום מילתא דעבידא לאיגלויי וכו' ,או מתוך
חומר שהחמרת בה וכו' .ופשוט דאם נאמנות עד אחד הוא משום
עדות ,אין מקום לסניפים אלו כלל כשם שאינם שייכים בעדות של
שני עדים ,אלא מאחר שאין עדות ע"א אלא מדין בירור ,צריכים אנו
לסניף כדי להאמינו ,וכשם שמתוך חומר שהחמרת בה בסופה אינה
מותרת להנשא ללא עדות ובירור של עד אחד ,כך בירור שאנו
מבררים המציאות עפ"י ע"א אינו בירור גמור אלמלא הסניף של
מילתא דעבידא לאיגלויי וכו' .ואם הסניף של אשה דייקא ומינסבא
מתוך חומר שהחמרת בה ,הוא עיקר ,במלחמה שלא דייקא ,כיון
שאין עדות ע"א מספיקה בפני עצמה להיות בירור גמור ,לא נתיר
אותה.
והדבר יוצא מפורש מפי רש"י הקדוש ,שכתב )בדף קי"ז" (:כל מקום
שהאמינה תורה עד אחד אין שם תורת עדות" .ואעפ"י שרש"י כותב
זה בפירושו לדברי ר' נחמיה ,יציב פתגם פירושו גם לדברי עולא
שנאמרו לפני כן ,דדברי שניהם נפסקו להלכה.
ומכיון שע"א נאמן במלחמה )אלא שצריך לומר "וקברתיו" כדי שיתברר
לנו דלא אמר "בדדמי"( ,מוכח דעיקר טעם דסמכינן לברר עפ"י ע"א
הוא משום דמילתא דעבידא לאיגלויי וכו' ,ולכן הרמב"ם )שיובא
להלן( לא הזכיר טעם דסמכינן על עדות ע"א אלא משום סניף זה

בלבד ,ולא הזכיר הטעם של מתוך חומר ,כלל.
ולא עוד אלא שגם ר' זירא עצמו נראה שלא מסתמך בעדות ע"א על
טעם שמתוך חומר שהחמרת בה ,אלא על הסניף של מילתא דעבידא
לאיגלויי בלבד ,וגם לדעתו ע"א נאמן במלחמה .ודברי ר' זירא )דף
פ"ח (.באים רק לומר שעדות ע"א אינה מדאורייתא כמו הס"ד של
הגמ' שאמרה בתחילה "טעמא דאמר לא אכלתי ,הא אישתיק
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מהימן" ,אלמא עד אחד מהימן מדאורייתא .ולאחר שדחתה הגמ'
מדין שאין דבר שבערוה פחות משנים ,וטבל הקדש וקונמות גופייהו
מנ"ל ,בא ר' זירא ואמר שמתוך חומר שהחמרת בה ,משום עגונא
אקילו בה רבנן .וכוונתו דעדות ע"א הוא מדרבנן ,וכשר מדאורייתא
לברר אצל עד אחד אם נרצה לסמוך על דבריו מדין בירור ,ואינו
מדין עדות כלל לא מדאורייתא ולא מדרבנן.
ותפס ר' זירא טעם דחומר שהחמרת ולא טעם דעבידא לאגלויי ,כי
זה הטעם הנכון לגבי המשנה לחלק בין נשאת עפ"י ע"א וב"ד ,לשני
עדים שלא עפ"י ב"ד ,דתלו הקולר בה ולא בעד .ובזה תתורץ שאלת
כבודו )בעמוד ט"ו( מדוע נקט ר' זירא לטעם זה.
ודברי ר' זירא הם מסקנת הגמ' בכולי ש"ס לכו"ע ,דע"א באשה הוא
מדרבנן שהימנוהו .וכמו שפירש"י )דף צ"ב" (.דתורה לא האמינתו
והם האמינוהו ,ועבדינן אפומייהו" .וביאור דבריו כדאיתא שם )בדף
קי"ז (:דתורה לא האמינה ע"א בעדות אשה משום נאמנות דעדות,
ואין שם תורת עדות ,והם האמינוהו מדין בירור) .בתוספת סניף דמילתא
דעבידא לאגלויי( כי לא יתכן שתורה לא תאמין ע"א בנאמנות דעדות,
והם יאמינוהו בעדות זו בנאמנות עדות .ואעפ"י שפירש רש"י זה
בדברי רב נחמן ,אין זעירי חלוק עליו בדבר זה ,וכמו שפירשתי.
ומפורש אמרו בגמ' דכתובות )כ"ב" (:עד אחד אומר מת ,הימנוהו
רבנן כבי תרי וכדעולא דאמר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי
כאן שנים ,ואין דבריו של אחד במקום שנים" .וכוונת הגמ' ,דלאחר
שרבנן הימנוהו מדין בירור וסמכו על דבריו שנתברר להם על פיו,
וקבלו ב"ד עדותו כדבר מבורר והסכימו עמו ,הוי הסכמתם עמו דבר
תורה והפכה הסכמתם לדבריו כבירור עפ"י שנים לגבי ענין שאם
יבוא אח"כ ע"א אחר ויכחישו לא יוציאנה מהיתרה הראשון ,אבל
אינו כשנים ממש אם יבואו אח"כ להעיד כנגד הע"א ,דאז איתגלאי
דבירורם היה בטעות כזרחה חמה) .וזה כוונת הראשונים שחלקם קרא
לעדות ע"א דאורייתא ,וחלקם קראו לו דרבנן ,ולא איפליגו בתוכן הדבר כלל,
ולא כמו שהבינו כמה אחרונים(.
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וכך מטין דברי הרמב"ם שכרך ענין עדות ע"א ועדות אשה וכו'
ביחד משום מילתא דעבידא לאיגלויי ,ושאינו מדין עדות שהצריכה
תורה בדברים אחרים ,וכלשונו "שלא הקפידה תורה על העדאת שני
עדים ושאר משפטי העדות אלא מפי העדים ובעדותן ,כגון שהעידו
שזה הרג את זה או הלוה את זה .אבל דבר שאפשר לעמוד על בוריו
שלא מפי העד ואין העד יכול להשמט אם אין הדבר אמת ,כגון זה
שהעיד שמת פלוני ,לא הקפידה תורה עליו )דהיינו שנצריך בזה עדות(,
שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר ,לפיכך הקילו חכמים בדבר
זה והאמינו בו עד אחד ,מפי שפחה ,ומן הכתב ,ובלא דרישה
וחקירה ,כדי שלא תשארנה בנות ישראל עגונות) .אמנם הראב"ד הוסיף
גם הטעם דאשה דייקא ומינסבא(.

וזה לשון הריטב"א )גיטין ב' (:עד אחד נאמן באיסורין ,פרט לדבר
שבערוה דילפינן "דבר" "דבר" מממון ,ואי קשיא דאם איתא דדבר
שבערוה אינה פחות משנים היאך משיאין אשה שמת בעלה עפ"י
ע"א ,ואפי' בגוי מסל"ת ,ותירצו בשם הרמב"ן דבדבר שהוא משום
ערוה בעינן שנים ואין ע"א נאמן ,אבל ההיא דהתם אינו אלא גילוי
מילתא בעלמא שאנו צריכין לדעת אם מת בעלה ,וכל שנראה שאינו
משקר נאמן ,ומשו"ה האמינו גוי מסל"ת וזה עיקר הטעם
שהאמינוהו .ואע"ג דאמרינן התם טעמא מתוך חומר שהחמרת וכו',
עיקר הטעם אינו אלא מטעמא דפרישנא ,אבל מפני רינון הבריות
אלמלא הטעם ההוא דמשום חומר וכו' לא היינו מאמינים אותו,
אעפ"י שהיה מן הדין להאמינו משום דאינו אלא גילוי מילתא,
כדפרישית .ותדע לך ,דאם איתא דמן הדין לא היה ראוי להאמינו,
היאך אפשר שנאמין אותו משום טעם דחומר שהחמרת בה וכו',
ואוקמוה אדינא .עכ"ל .הנה מפורש יקר שפתיו מיללו ככל דכתיבנא,
והכל שפיר וקיים.
ובספרו אחוה דעי כתב כבודו ,דלכו"ע במעה כסף אינה יכולה לומר
"איני מקבלת ואיני נותנת המותר" .ותמהתי כיצד כתב כן ,והלא
הרמ"א )סימן פ'( פסק כהר"ן והרמ"ה שיכולה לומר "איני נוטלת
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מעה כסף ואיני נותנת המותר" .וכתב החלקת מחוקק בשם הר"ן,
דאתיא בק"ו ממעשה ידיה.
ויש עוד לפלפל בזה ובעוד דברים יקרים בספרו ,אך הנח"ץ השיאני
לסיים כאן ,ועוד חזון למועד.

סימן יא
עוד בהנ"ל
פ' חיי שרה תש"ע
להרה"ג ר' אליהו לוין שליט"א.
אחרי הסליחה לא זכיתי להבין מאי ראיה איתא מהגמ' בשבועות
)ל"ב (:דנאמנות ע"א דעגונה הוא מדין עדות ,וכבר כתבתי שזה
פשוט דמהא שהצריכה הגמ' סניפין לסמוך על ע"א ,מובן דאינו
מתורת עדות אלא משום גילוי מילתא .וכי הראשונים שכתבו
בפירוש שאין ע"א בעגונה מתורת עדות אלא משום גילוי מילתא,
כלום איתנשי מנייהו הגמ' בשבועות.
וביאור הדברים לדעתי הוא ,כי אעפ"י שטעם ע"א וכל פסולי עדות
דסומכים אנו על דבריהם הוא משום דהיא מילתא דעבידי לאיגלויי,
שאני עד אחד שאין פיסולו בגופו וכל חסרונו הוא משום דליכא אחר
דמצטרף בהדיה ,ולכן כשסמכו חכמים לברר על פי דבריו הימנוהו
במדת מה כעדות שנים של תורה ,לענין שאם יבא לאחריו עד אחר
ויכחישו שלא תצא מהיתרה הראשון ,ומעתה כאשר השביעתו
האשה ולא אמר בפני בית דין ,ובגללו לא נתברר לבית דין שאלמנה
היא ומנע ממנה על ידי זה שתקבל את כתובתה ,הרי הוא בגדר והוא
ידע ואשם ,ואין נפק"מ שאין דבריו משום נאמנות דעדות אלא משום
בירור ,כיון שבאשה זו לא בעינן לעדות כלל אלא לבירור המציאות
אם נשואה היא או אלמנה ,כל שהשביעתו על ידיעה שבידו שיכול
לזכותה בכתובתה ונמנע ,שהוא חייב.
בכבוד רב יוסף שני.
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סימן יב
עוד בענין הנ"ל ובמי שנוטל שכר להעיד בעדות עגונה
יום ב' פרשת תולדות תש"ע
להרה"ג ר' אליהו לוין שליט"א.
במש"כ כבודו בדברי הנוב"י שפסל בעדות עגונה ,מי שנוטל שכר
להעיד .ודרך כבודו קסת"ו וכתב וז"ל .אולם בעדות אשה נראה דאין
היתר האשה נפסק עפ"י עדות העד אחד אלא דמכיון דאיכא עד אחד
לפנינו האומר שמת בעלה ,יש לפני הב"ד ראיה על מיתת בעלה
ומחמת ראיה זו יודע הב"ד ממיתת בעלה ומתיר את האשה ,והיינו
דאין הב"ד סומך על העד להתיר את האשה ,אלא דאופן חקירתם
מברר לב"ד ידיעה משלהם ועל סמך ידיעתם זו מתירים את האשה,
עכ"ל .אין דבריו אלו בגדר "נראה" אלא אמת לאמיתה של תורה,
וכמש"כ הריטב"א בשם הרמב"ן שעד אחד אינו מדין עדות אלא
מדין גילוי מילתא וכמו שכתבתי לעיל.
אמנם מש"כ כבודו שלכן אין שייך בו פסול של נוטל שכר להעיד,
מכיון שאין הפסק עפ"י עדותו כי עובדת סיפור הדברים על ידו
מהווה ראיה כרוב וחזקה שלזה אפי' אם נטל שכר עדיין במציאות
הראיה במקומה עומדת ,עכ"ל .דברים אלו מרפסן איגרי ,דאיך
אפשר לסמוך ולברר עפ"י דברי אדם הנוטל שכר להעיד ,והלא
הנוב"י פוסלו מדין נוגע בעדות) .ובמקרה דידן נוגע בדבר ,ולא משום
קנס( .ובהאי גוונא לא מאמינים לו וליכא לראיה ולבירור כלל .וק"ו
הוא מעדות דעלמא ,דמה התם שאלמלא שנטל שכר היה נאמן
בעדותו ושכר זה פוגם עדות של תורה ,כאן שכל הסמיכה לברר על
פיו הוא על יסוד דמילתא דעבידא לאגלויי וכו' ,ולא משום דאית
ליה נאמנות של תורה ,אטו נוטל שכר להעיד יהיה נאמן ,והרי מרע
הוא לחזקתו בכך שמבקש שכר ,דבהא אמרינן דמשום תאות ממון
לא חייש אי עבידא לאיגלויי) .ובפרט שאין זה כ"כ עבידא לאגלויי
וכמש"כ הריב"ש( וכי לא תהא כהנת כפונדקית ,ופשוט דאין לנו
לסמוך על דבריו כלל וממילא אין כאן ראיה ובירור.
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ומה שכבודו חזר בו מדבריו הנכונים ,על סמך דברי רבא שאמר
שאין זו הוראה אלא טעות ,וממילא סמכינן על העד ,כבר כתבתי
במכתבי הראשון דסמכינן עליו לא משום עדות אלא כמו שסומכים
על ענן לומר שחשכה החמה ,ועל הראשונים אנו מסתערי"ם ,ותפוס
לשון ראשון.
וירשה לי כבודו להרחיב הענין .הנה הנוב"י )סי' כ"ט( כותב שלשונו
של הרמב"ם מסובך וסותר את עצמו שמתחיל זה שהאמינה תורה,
שמשמע דעד אחד מדאורייתא נאמן בזה ,ומסיים לכך הקילו חכמים,
משמע שתקנתא דרבנן הוא ,והלח"מ הרגיש בזה .ומסקנתו ,שעד
שמעיד מפי עצמו נאמן מהתורה ,ועד מפי עד או מפי שפחה תקנתא
דרבנן הוא .ושבזה יישב לשונו של הרמב"ם .ולאחר המחילה אין
דברי הנוב"י מדויקים בזה .וזאת היתה לו כי לא ראה את הריב"ש
) סי' קנ"ה( שהאריך בראיות מוצקות כברזל דעדות עד אחד הוא
מדרבנן ושכן מפורש ברמב"ם גופיה )בפ"ה מהלכות עדות( ,ושכן כתב
הרא"ש בתוספותיו ליבמות .ופירש הריב"ש לשון הרמב"ם דאדברי
חכמים ,תורה קרי להו ,והוכיח כן בראיות .ולדידי מפורש הוא גם
בדברי הרמב"ם שבסוף הלכות גירושין ויש לקרא בלשונו כך ,לכך
הקילו חכמים בדבר זה והאמינו בו ,עד אחד ,מפי שפחה ,ומן הכתב.
ותלת מילי נינהו באפי נפשייהו ,דאל"כ לא היה לו להזכיר עד אחד
כלל ,כי שפחה נאמנת בעצמה ולא צריך עד אחד שיעיד בשמה .אבל
גם הריב"ש והשואל בתשובתו שהבינו דמפי שפחה אעד אחד קאי,
כבר האריכו להוכיח דעד אחד גופו נמי מדרבנן הוא.
ויעוין במס' כתובות )כ"ב (:דמפורש התם דעד אחד הימנוהו רבנן.
וראה רשב"א )יבמות פ"ח (:שכתב דמלכתחילה לא חשבה הגמ' שעד
אחד נאמן מדאורייתא .ואפי' לרש"י שפירש כן .הנה מסקנת הגמ'
שעד אחד נאמן רק מדרבנן משום דדייקא ומינסבא ,או קולא
דעגונא) .וראה במאירי שהביא לשני הפירושים(.
וכבר ביארת"י הקודש במכתבי הקודם שאעפ"י שעד אחד הימנוהו
רבנן ,הפך להיות נאמן מהתורה מדין בירור ,ורק מדין נאמנות של
עדות פסלתו תורה ,ולכן לא עקרו חכמים שום דבר של תורה ,ושזה
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רא

כוונת הראשונים שהכריחו כן כיון שהוקשה להם איך יכלו חכמים
לעקור דבר מהתורה.
הן אמת שגם התשב"ץ )סי' פ"ב( חילק בין עד אחד לשאר פסולים,
אבל טענת שאר הראשונים שא"כ איך עקרו חכמים דבר תורה
עומדת כקיר נצב למולו.
וגדולה מזו נראה לי לפום ריהטא שכלל אין לחלק בין עד אחד
לשאר פסולים ,וכל מקום שהאמינה תורה עד אחד האמינה גם לעבד
שפחה וקטן ,דהא לא האמינה תורה עד אחד אלא בטומאת סוטה
ובעגלה ערופה ובשני ענינים אלו גם קטן ושפחה ועבד נאמנים
מהתורה .ואעפ"י שלגבי סוטה נתן הרמב"ם טעם ,דעיקר העדות הוא
נעשה בעדים כשרים דקינוי וסתירה ,לגבי עגלה ערופה לא נתן שום
טעם ושם מדין נאמנות דעדות ,נאמנת אשה לומר "ראיתי את
ההורג" ,ומדאורייתא סומכין עליה ולא עורפין ,כמבואר בגמ'
וברמב"ם )הלכות סוטה פ"א הט"ו ,והלכות רוצח ושמירת הנפש פ"ט הי"ב(.
ועל זה קאי עולא דאמר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא
כשנים וכמו שפסק הרמב"ם )שם הי"ג( שאם אמר עד אחד אני ראיתי
את ההורג הרי זה נאמן כשנים לענין זה ,ואם בא אח"כ עד אחד
והכחישו ,אין משגיחין על דברי האחרון ואין עורפין.
וגם הריב"ש שיסודתו בציו"ן מקומות בש"ס וברמב"ם דגם עדות עד
אחד מדרבנן ,מודה שלאחר שהסכימו חכמים לקבל עדותו מדין
בירור ,הופך להיות עדותו מדאורייתא .דהא הריטב"א והרמב"ן ועוד
ראשונים שואלי"ם הלכו כיצד יכלו חכמים לעקור דבר מהתורה,
ופירשו דמוכרחים אנו לומר דמדין בירור נגעו בה .ועפ"י בירור
דרבנן לא יתירו חכמים ערוה אלא ודאי דמדין בירור ,מדאורייתא
נאמן וכדכתיבנא.
וראיה לזה מהרמב"ם )פ"ד מהלכות יבום( שכתב וז"ל .אפי' עבד או
שפחה או אשה או קטן שהוא מכיר ונבון נאמנין לומר "זהו פלוני,
אחי פלוני וזו היא יבמתו" ,וחולצין על פיהם .וכן בשאר עדיות של
תורה בין בעדות ממון בין לאסור ,שזה דבר העשוי להגלות ואפשר
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לידע אמיתת הדבר שלא מפיהם כענין שביארנו בהלכות גירושין,
עכ"ל .וביאר הריב"ש את דבריו ,דבמילתא דעבידא לאגלויי שכזה
שלמחר כו"ע ידעו האמת ודכוותה עדות קידוש החודש ושטרא
פרסאה ,לפי שזה דבר שלא ישקרו בו מפני שרבים יודעים הלשון
ההוא ובידינו לחקור עליו וכו' .וכן "זה אחיו של פלוני וזה יבמתו",
שדבר זה כבר ידעו בו רבים ונוכל לחקור הדבר מיד ,עכ"ל .הרי
שהסכים שמדין בירור נאמן בכל עדיות שבתורה ,ובודאי שלא עקרו
חכמים בכל התורה כולה דין תורה והאמינוהו ,אלא דמדאורייתא
הוא דמהימן.
ואעפ"י שהרמב"ם כתב זה )דיבום( לגבי שפחה ועבד וקטן ,ולא
הזכיר עד אחד ,ליכא לפלוגי ביניהם ,דהא הריב"ש משווה עדות עד
אחד להם דהוי מדרבנן ,ואעפ"כ מוכרחים אנו לומר דמהתורה
האמינום.
ומה שחילק הריב"ש דעדות אשה הוא מדרבנן גמור כיון שאינו כל
כך מילתא דעבידא לאגלויי ,ואינו נאמן מן הדין אלא מדרבנן
בצירוף הא דדייקא ,כוונתו שבאחרים התורה האמינתם מדין בירור
ללא צורך לשום סניף נוסף ,אעפ"י שפסלתם משום נאמנות דעדות,
כיון דהתם ודאי עבידא לאגלויי סגי בסניף זה ,ובעדות אשה כיון
שאינו כל כך עביד לאגלויי דמי יימר דישמעו מענינו לעולם ,צירפו
לו עוד סניף דדייקא ומינסבא ,והפך להיות נאמן בבירורו מהתורה
כאחרים.
ויעוין באחיעזר )ח"ג סי' ח'( שחלק על הרב "עין יצחק" )סי' כ"ז(

שהביא הרבה פוסקים דנאמנות עד אחד מהתורה ,ורק עדות
הפסולים מדרבנן) .ובעין יצחק מפורש כתוב ,שסמך על השארית יוסף שכתב
כן בשם הריב"ש סי' קנ"ה והתשב"ץ סי' פ"ב והנוב"י ס"י ל"ג ,וברית אברהם
סי' כ"א .ולא הבנתי כיצד כתב כן בשם הריב"ש ,כשמפורש בריב"ש דכולהו
מדרבנן ומוכח מכאן שלא היו בפני האחיעזר והעין יצחק תשובות הריב"ש,
אלא שהעתיקו דבריהם מספרים אחרים שלא דקדקו בזה( .וכתב" ,אולם

המחוור בזה כשיטת הפוסקים דס"ל להקל גם בספק מסל"ת" ,הוא
להיפך מדברי עין יצחק וס"ל דגם פסולי עדות מסל"ת נאמנים מן
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רג

התורה משום דעבידי לאגלויי ,ודייקא ומינסבא כן מוכרח משיטת
הרא"ה והריטב"א ,והובא בנמוק"י ,וכ"כ היש"ש ביבמות דס"ל
דנאמנות ע"א מהתורה שהכריחו לומר כן ,דאל"כ איך יכולים ב"ד
לעקור דבר מן התורה .ועל כרחך דנאמנים מן התורה ,ועדיין יקשה
לדידהו דפסולי עדות דנאמנים איך יכולים לעקור דבר מן התורה,
ועל כרחך דנאמנים מן התורה משום מילתא דעבידא לאגלויי ,יעוין
ברא"ש )מו"ק פרק אלו מגלחין( שהביא בשם הרמב"ן דמתאבלים עפ"י
ע"א ועד מפי עד ומסל"ת דמילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה
אינשי ,כדאמר גבי קידוש החודש ,דע"א נאמן מטעם כל מילתא
דעבידא וכו' ,כדאיתא בר"ה )כ"ב( .וכן אמרינן ביבמות גבי ע"א
ביבמה לשוק ,יעו"ש .ומבואר מדבריהם דמסל"ת נאמן ג"כ משום
מילתא דעבידא וכו' .דמדמה לע"א בקידוש החודש דהתם בודאי
נאמן מהתורה וכו' ,עכ"ל האחיעזר .ופשוט דנאמנות נכרי מסל"ת
מהתורה אינו מדין עדות ,אלא מדין בירור ,וכן לכל הפסולים כולל
ע"א דאינו בכלל עדות בדבר שבערוה .וזה כוונת הראשונים וכמ"ש
במכתבי הראשון.
)ומש"כ האחיעזר שם בהמשך דלא כריב"ש ,הוא משום דלא ראה דברי הריב"ש
במקורם ,ואחר המחי"ר לא דק(.

מסקנא דמילתא .שעדות ע"א הוא משום בירור בלבד ,ומדין בירור
נאמנים מהתורה ,הוא וכל הפסולים וליכא גביה דין נאמנות דעדות
)אעפ"י שעד כשר לגבי עדות נשים הוי כפלגא ,וכשבא ראשון האמינוהו כשנים,
דאין זה כלל שייך לדין נאמנות אלא לדין הסכמת חכמים מדין בירור
שהאמינוהו כן( .והנוטל שכר להעיד בעדות אשה פסול הוא ועדותו

בטלה ואין לסמוך על עדותו ,ולא סמכו עליו חכמים מדין בירור
דהא נוגע בדבר הוא ועיניו נתן בממון.
דרך אגב ,מש"כ כבודו בפשיטות דהנוטל שכר להעיד עדותו בטלה,
הוא משום דאמר קרא ראה למדתי אתכם וכו' ,מדברי רש"י לא
משמע כן ,שטרח לפרש וכתב ,מנא הני מילי ,דאין נוטלין שכר על
הוראה ותלמוד תורה שילמד ,עכ"ל .משמע דרק בשני אלו הטעם
הוא משום מה אני בחנם .ובשאר אחרן איכא טעמי אחריני מסברא,
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ואפשר דלרש"י פסול נוטל שכר להעיד הוא מהתורה משום נוגע
בעדות וכהנוב"י.
החותם ביקרא דאורייתא ,יוסף שני
נ .ב .אגב גררא דקא עסקינן בדברי עולא שכל מקום שהאמינה תורה
ע"א הרי הוא כשנים ,ובענין מילתא דעבידא לאגלויי ,אימא בה
מילתא.
כתב בשו"ע אבה"ע )סי' ד'( נאמנת החיה לומר "זה כהן או ממזר",
מפני שלא הוחזק ואין אנו יודעים יחוסם .בד"א כשהוחזקה נאמנת
ולא ערער עליה אדם ,אבל אם ערער עליה אפי' אחד ואמר "בשקר
מעידה" ,אינה נאמנת .והב"ש הקשה משם הר"ן ,והלא כל מקום
שהאמינה תורה ע"א הרי הוא כשנים ,ולמה ערער דע"א נאמן ,ותירץ
דדוקא במילתא דעבידא לאגלויי חשוב הוא כשנים ,אבל בחיה
נאמנת מפני שעפ"י הרוב אי אפשר בלאו הכי ,משו"ה ע"א יכול
להכחישה ,ובסי' י"ז מבואר דלהרמב"ם ס"ל שאשה שהעידה ואח"כ
הכחישה עד כשר ,תצא .ואע"ג דאיכא שם מילתא דעבידא לאגלויי,
ס"ל דעד כשר מכחיש את האשה וכו' .ואפשר דהר"ן ס"ל דהסוגיא
הכא מיירי אפי' אם מכחישה קרוב או פסול ,משו"ה הקשה קושיא
זו ,עכ"ל .ואמרתי אני אל לבי ,דטעמא רבה אשמועינן הר"ן ,ונפ"מ
היכא דהחיה הוא זכר כשר והוי ע"א ,דלכאורה הוה סלקא אדעתין
דיהיה חשוב כשנים ,ומהאי טעמא עדיין ע"א שכנגדו יהיה נאמן.
והיות ובפרשה שעברה קראנו ענין קניית מערת המכפלה ,מידי
הרהור לא יצאתי ,דיש לעיין דכשה' נתן לאברהם את הארץ ,אם
הפקיע את חזקת התושבים בה ,או שרק את הבעלות נתן לו .ונפ"מ
דכל אחד רק כאשר יעזוב ויסלק חזקתו שתעבור כל החזקה לאברהם
ובניו ,אבל בעודם יושבים על אדמתם אסור לרעות בשדותם .וממה
שהקפיד אברהם על רועי לוט משמע הכי ,אבל ממ"ש חז"ל )ע"ז
נ"ג (:שהאשרות שעשו הגוים נאסרו על ישראל כדין עושה ברשות
ישראל כיון שחטאו בעגל ,משמע דגם החזקה בפועל ניתנה לאברהם
מיד .ונפ"מ לדין קניית מערת המכפלה אי הוי משום צורך בקנין
לסלק חזקתו ,או רק משום חילול ה' קנאו ,דמדינא דידיה הוה.
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וממ"ש הכתוב "ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמורי עד
הנה" ,משמע שנשארה החזקה בידיהם ,ואם כן צריך להבין למה
נאסרו האשרות בכיבוש הארץ מדין שליחותייהו דישראל קא עבדי.
ועוד חזון למועד.

סימן יג
בדין אשה שנתקדשה בב' עדים שאחד מהם קרוב לה שני
בשני
ב"ה .אייר תשע"ד.
אודות האשה הקושי"ת שהתחתנה בחופה וקדושין ,ע"י מסדר
קדושין מפקידי הרשות הנקראים "מועצה דתית" והעיד על קדושיה
וצירף לעדותו עד שני את בעלה של בת אחות אם הכלה דהיינו שני
בשני בחד בעל ,וחתמו שניהם בכתובה .וחיו היא והבעל כמה שנים
ונתפרדה החבילה בג"פ שנעשה על ידי "ערכאות" הממשלה
הנקראים "בית הדין של הרבנות" .ואיכא עיקולי ופשורי בכשרות
הגט )כמו שיבואר בתשובה בפני עצמה( ולקבל גט נוסף מהבעל יהיה
קשה כי ידרוש דמי"ם ,וכדי בזיון וכס"ף .ותק"ש נפשה בשאלתה אם
קדושיה תפסי או לטיבועי"ן ניתנו וטבעו באר"ש קדושיה והיו כלא
היו .ואי שריא לעלמא .ונחזי אנן.
א .בדין אשה זו יש לברר .א .ענין פיסול העד שהוא קרוב מצד האם.
ב .שהוא קרבת אישות .ג .ואם בטלה העדות כולה .ד .ודין ע"א
בקדושין .ה .ושנעשה הדבר בקיבוץ קהל ועדה .ו ואם חתימת העד
על הכתובה הויא כעדות גמורה בבית דין .ז .וענין הקהל אשר
סביבותם שהיו רובו ככולו חילונים מה דינם לעדות .ואקדים ואומר
שמה שגרו כנשואים בפנינו כמה שנים אין לחוש לזה כלל וגם אם
היה אדם דתי לא היה מקום למיחש ,שהרי תלה עצמו בקידושין ועל
דעת הקדושין שנתן הוא בעל ,כי סבר שהן כשרים ולא נתכוון לקדש
בביאה .כ"ש אדם זה שאינו דתי ולא חייש לאיסור שבת ונדה וכ"ש
לבעילת זנות .ובכלל אינו יודע שאפשר לקדש בביאה ,ומה זו
ביא"ה ,מה זו שיב"ה.
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ב .ובענין העד שהוא קרוב מצד האם לא מבעיא לדעת מר"ן וכל
קדושים אשר עמו הלא המה ראשי אלפי ישראל גאונים וראשונים
רובא דרובא דרבוואתא דסברי מרנ"ן דהוא פיסול דאורייתא והם כל
בנין הפוסקים אשר כל בית ישראל נשען עליהם ,אלא אפילו
להרמב"ם שכתב שקורבה שמצד האם וקורבה דאישות פסולים
"מדבריהם" ,כבר פירש"ו ממנו סנהדרין שגם לדעתו הויא פיסולא
דאורייתא ונקרא פסול מדבריהם כיוון שנלמד מי"ג מידות שהתורה
נ דרשת בהן וכעין מ"ש על קדושי כסף .וכך פירשוהו מר"ן בכסף
משנה והרשב"א והתשב"ץ והרשב"ץ ועמהם אמבוה דקדמאי
ובתראי.
ואעפ"י שלגבי קדושי כסף כתב "שהוא מדברי סופרים" ולגבי עדות
כתב " מדבריהם" ,ולכאורה איכא למיפלג בינייהו ,כבר האריך
להוכיח בראיות ברורות ב"יד מלאכי" )כללי הרמב"ם אות ז'(
דתרווייהו כחד נפקין וכחד שריין ואין הבדל ביניהם .והביא דבריו
החיד"א )בעין זוכר מערכת ד' אות ט"ז ( בקיצור נמרץ וזה לשונו" .דברי
סופרים ,ומדבריהם" ,הר' מהר"ם חגיז בספר שתי הלחם סי' ח"י
כתב שמצא בליקוטיו כי כשכותב הרמב"ם דברי סופרים הוא שלא
באה בפירוש בתורה ודינו כדין תורה ,וכשיאמר מדבריהם אין לו דין
תורה וכו' .ואני בעניי אומר כי הכלל אשר מצא בליקוטיו לאו
מדנפשיה אלא הם דברי תומת ישרים בספר אהלי תם שו"ת למהר"ר
תם בן יחיא סי' פ"ג והביאם הרב החסיד בתוספת דרבנן אות ק'.
ואשר חשב לבאר אינו כמבוא"ר ,וגם זה הן נסתר דדבריהם נמי
קאמר על מה שיש לו דין תורה כדמוכח מדברי הרמב"ם פ"ו דאבות
הטומאות וכאשר הביא הרב החסיד שם מדברי הרב לב שמח אשר
הרבה לנתוץ ולהרוס כלל זה ע"ש .שוב ראיתי שהאריכו בענין זה
מהר"א אלפנדרי בסדר אליהו רבא ,והרב דברי אמת ושאר אחרונים
ועיין "יד מלאכי" דף קע"ט ומשם בארה .עכ"ל.
ודבר זה שדעת הרמב"ם שכל פסולי קורבה וקורבת אישות פסולים
מהתורה היה פשיט"ל למר"ן כביעתא בכותחא וכמו שפירש כן את
דבריו בכסף משנה וכמו שהביא בב"י את דברי הרב המגיד ודברי
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הר"ש בן הרשב"ץ .ולכן פסק דקורבת האם וקורבת אישות הם
דאורייתא ולא חש לכתוב את דברי הרמב"ם כפשטם אפי' כסברת
"יש אומרים") .ודע שבשו"ת בית יוסף למר"ן סי' י' כותב שלדעת הרמב"ם
אפשר שאיסורו מדרבנן ,אמנם אעפ"י שנדפסה חתימת מר"ן על תשובה זו
הדבר פשוט שאין זו תשובת מר"ן אלא חזרה על תשובת מהר"י נחמיא"ש
הנדפסת באותו סימן וכן מוכח גם מהלשון וגם ממה שנסתפק אם בקדושין
בעינן ידים מוכיחות ,ומר"ן בב"י ובשו"ע קרי בחייל דאם לא אמר "לי"אינה
מקודשת .וגם דממש משפטי הלשון שם הם העתק תשובת מהרי נחמיאש מילה
במילה .וזכורני שראיתי להחיד"א ז"ל שכתב שיש תשובות בשו"ת מר"ן דאינם
למר"ן ובחינם שמו המדפיסים את שמו עליהם ואיני זוכר איה מקום כב'(

ג .ונראה דממקומו הוא מוכרע שדעת הרמב"ם שכל הקרובים
שבמשנה פיסולן דאורייתא כי בפירושו למשנה לאחר שפרט את כל
הפסולים בין מהאב ובין מהאם כתב וזה לשונו" .ולא למדנו איסור
הקרובים אלא ממה שהזהיר ה' יתעלה מלהעיד האב על הבן או הבן
על האב ,כמו שנאמר לא יומתו אבות על בנים וגו' כלומר לא יומתו
בעדותם .עכ"ל .וא"כ מה יש לחלק בין קרובי האם לקרובי האב
והלא הכל מדרש חכמים הוא ולא פשט הכתוב וכמו שכתב הרי"ף
הובא ברשב"א )סי' אלף קפ"ה( וזה לשונו .שאלת המקדש בפסולי עדות
דרבנן אם חוששין לקידושיו להצריכה גט אם לא ,וכן המגרש
בפסולי עדות דרבנן אם גיטו בטל כמגרש בפסולי עדות דאורייתא
ואפילו ריח הגט אין בו .וכתבת אלי תשובת שאלה אשר מצאת בזה
לרב אלפסי ז"ל שנשאל ממנו בענין זה לפי שמקצת הגאונים ז"ל
שקדמוהו כרב אחא משבחא והרב ר' שמואל בר חפני והבה"ג
ורבינו האי גאון כולם השיבו שאם קדש בפסולי עדות דרבנן הולכין
בהם לחומרא וכו' ,ורב אחא ז"ל הביא ראיה מפרק קמא דקדושין
"וכולם עבד יוצא בהן לחירות וצריך גט שחרור ,ר' טרפון אומר
אינו צריך ,ר' עקיבא אומר צריך ..המכריעין לפני חכמים אומרים
נראין דברי ר' טרפון בשן ועין שהתורה זכתה לו ,ודברי ר' עקיבא
בשאר איברים הואיל ומדרש חכמים הוא .וקיימ"ל כדברי המכריע".
וכתב איתחזי לן מהכא דכיון שהצרכנו גט לעבד במה שהוא מדרש
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מן החכמים וכ"ש קדושי אשה דמצריכנא לה גיטא במי שקדש
בפסולי עדות דרבנן ע.כ .והר' אלפסי סבר שאותה דיוקא שדקדק רב
אחא אינה כלום דאם כן כל עדות קרובים לדבריו צריכין גט שכולן
מדרש חכמים הוא שאין פשוטו של פסוק אלא שלא יומתו אבות
בעוון בנים ולא בנים בעוון אבות והרי מקרא מלא מגיד שזהו
פשוטן של דברים כדכתיב )מלכים ב' י"ד( ואת בני המכים לא המית
ככתוב בספר תורת משה לא יומתו אבות על בנים ,ולא בא פסלותן
של קרובים אלא ממדרש חכמים וכו' .תשובה .כבר כתבתי ושניתי
לך דעתי בעניין המגרש בפסולי עדות דרבנן שהגט פסול וכו' ,ואני
אומר שהמקדש בפסולי עדות דרבנן נראים הדברים שחוששין
לקדושיו להצריכה גט כדברי הגאונים הראשונים ז"ל ולא מטעם
שדייק הגאון רב אחא ז"ל וכו' ,ושלא מחמת שהמדרש אינו כגופי
תורה ממש .אלא משום דאינו מפורש בתורה אלא בשן ועין ,חששו
שמא ימצאנו בשוק ויאמר לו עבדי אתה .והרבה הועילנו הרב
אלפסי ז"ל שגילה דעתו גם הוא בדבר זה שכל הבא מן המדרש
דאורייתא הוא וכל אותן הקרובים השנויים במשנת זה בורר
דאורייתא הם" .וכו' .עיי"ש .ופשיטא שגם הרמב"ם דורש קרובי"ם
אותם זכ"ר ונקבה ,דקרא אתא לפשוטו של מקרא וכמפורש מלשון
הכתוב בספר מלכים ,אלא שסבי"ל שלשון הכתוב שהזכיר אבות
ובנים הוא מדרש חכמים שניתן לקראו דאורייתא וקרובי האם
הבאים מאותו מדרש כיון שאין להם רמז בכתוב נקראים "דבריהם"
כשאר י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן .ולא חלק לדינא אלא
למקראה שאינה במנין תרי"ג מצוות ותו לא.
ד .אמנם הרדב"ז )בפירושו על הרמב"ם( רוח אחרת היתה עמו ונטה קו
ופי' להרמב"ם שהוא מדרבנן גמור וז"ל ,וא"ת והא תלמוד ערוך
הוא שם "קרובי האם מנלן ,ת"ל וכו'" ,וי"ל דהך שקלא וטריא היא
לפי משנה ראשונה ולאו הילכתא היא אלא כר' עקיבא דאמר "וכל
הראוי ליורשו" ,והך סיפא ר"ע קתני לה וכ"כ הרב בפירוש המשנה,
ותנן אחי האם נוחלין ולא מנחילין וכאן שאינם ראויים לירושה אינם
פסולין להעיד וכן פירש"י ז"ל עלה דמתניתין ,ויש חולקים עליו
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משום דקשיא להו כיון דתנן זו משנת ר"ע ואתיא לאפוקי קרוב מצד
האם אמאי איצטריך למיתני הך וכל הראוי ליורשו .ולדידי לא קשיא
דאיצטריך למיתני ,דאע"ג דאחי אמו כשר לו ,הוא פסול לאחי אמו
כיון שראוי ליורשו ,וטעמו של דבר דעדות תליא בירושה ולא
בקורבה שכל מדות חכמים כך הם .עכ"ל.
ודבריו מרפסין איגרי והרי הם בבל ייאמר ,א .דלפי דבריו היה
להרמב"ם לחלק בין הוא לאח אמו ולומר דהוא מדאורייתא שכן
ראוי ליורשו ,לבין אח אמו אליו שאינו ראוי ליורשו .והרמב"ם לא
חילק ידע ולא בילק ידע וכלל שניהם יחדיו יעמודו דהם
"מדבריהם" .ב .דהמעיין עיניו יראו עפעפיו יחזו דהרמב"ם ורש"י
פליגי בפירוש המשנה וכיצד כרכן בבת אחת .וזו הצעה של משנה
שאמרה" ,ואלו הן הקרובים ,אחיו ואחי אביו ,ואחי אמו ,ובעל
אחותו ,ובעל אחות אביו ,ובעל אחות אמו ,ובעל אמו ,וחמיו וגיסו.
הן ובניהן וחתניהן וחורגו לבדו .אמר ר' יוסי זו משנת ר' עקיבה,
אבל משנה ראשונה דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו
באותה שעה" .ופירש"י" ,וכל הראוי ליורשו ,דהיינו קרובי האם
מנחילין ולא נוחלין ,אבל הוא פסול לאחי אמו שהרי מעיד זה ראוי
ליורשו .עד כאן .דהיינו שמילים אלו הם המשך משנה ראשונה
שבאה לאפוקי אחי אמו שפסל ר' עקיבא .גם הרי"ף והראשונים
הבינו שבבא זו היא המשך דברי משנה ראשונה וכמו שיתבאר להלן.
אמנם הרמב"ם שפירש דבבא "כל הראוי ליורשו" הם המשך דברי
ר' עקיבה אי אפשר לומר שבא לאפוקי קרובי האם ולא קורבת
האישות כי הרי פסלם בתחילת דבריו ,וצריך לבאר כוונתו בעניין
אחר וכמו שיתבאר.
וזה לשון הנמוק"י .זו משנת ר"ע וכו' ,פירש"י ז"ל דלאפוקי אחי
האם דאין ראוי ליורשו ,דקיימ"ל אחי האם מנחילים ולא נוחלים
אתא .וכתבו עליו מן המפרשים ז"ל דא"כ כל הראוי ליורשו לאפוקי
מאי ,ועוד דאחי האם כיון שהוא יורש אותם ראוי ליורשו מיקרי
וכיון שהוא פסול להם גם הם פסולין לו שקרובות שניהם שוה,
דטעמא דראוי ליורשו לאו משום נגיעות עדות הוא אלא לפי
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שהראויין קורבתם יתירה .ופי' הם ז"ל דלמשנה ראשונה כל קרובי
אישות כשרים הם דלא מיקרי ראוי ליורשו אלא כשהוא יורש אותו
ממש כגון קרובי עצמו בין מן האב בין מן האם משא"כ בקרובי
אישות שאין הבעל זוכה לעולם אלא מיד אשתו ,שאם מתה או
נתגרשה אין לו כלום הלכך אין לך פסולין למשנה ראשונה אלא
קרובי האב וקרובי האם בלבד ,ומתני' הכי קתני ,דודו ובן דודו מצד
האב וכל הראוי ליורשו כעין השנויים במתני' הזאת כלומר דהוא
ראשון בשני או שני בשני כגון דודו ובן דודו ,ואי תני כל הראוי
ליורשו ותו לא הוה אמינא אפי' רחוקים כמה כל שהם משבט אחד,
להכי תנא דודו ,לומר דלא מרבינן מכל הראוי ליורשו אלא במדרגה
זו ואי תנא דודו ובן דודו לחוד הו"א מן האב ולא מן האם ,צריכא.
עכ"ל .הראית לדעת דסבי"ל דפי' ראוי ליורשו דברי משנה ראשונה
הם ועל קרובי אישות נאמרו ואילו קרובי האם סבי"ל דלכו"ע
פסולין מדאורייתא.
וכתב הרז"ה בספר המאור וז"ל .והוי יודע דלא פליג ר' יוסי
דמתניתין דסבי"ל כמשנה ראשונה על כל הקרובים השנויים
במשנתנו שאם אין זה ראוי ליורשו לזה ראוי ליורשו לזה כגון אותם
קרובים שקרובתם מן האב אבל פליג ר' יוסי דמתני' אגיסו ובעל
אמו ובעל אחות אמו וחורגו ועל כל קרובי אחוה המנויין במשנתנו
בזמן שקורבתן מן האם ולא מן האב שאין זה ראוי לירש לזה וכו',
והשיגו הרמב"ן וז"ל .וגם זה אינו נכון בעיני לפי שאף בעל אחותו
וכל קרובי אישות אין ראויין ליורשו אלא אשתו הוא יורש ומידה
הוא זוכה ואינו נקרא יורש לקרוביה שאלו מתה או נתגרשה אינו
יורש כלום וכו' .עכ"ל .הרי מפורש שדעת הרז"ה והרמב"ן שענין כל
הראוי לירש דברי משנה ראשונה הם ולא שייך לשייכם לר' עקיבא
שפסל במפורש אחי אמו וקרובי אישות .ולדעת הרמב"ן קרובי האם
למשנה ראשונה פסולין מדאורייתא וקרובי אישות כשרים וכהנמק"י
הנ"ל .אמנם הר"ן אעפ"י שהביא את דברי הרמב"ן סובר שקרובי
אישות פסולין גם למשנה ראשונה .גם ר' יהונתן מלוני"ל כתב שכל
הראוי ליורשו בא לאפוקי גיסו ,ובעל אמו ,ובעל אחות אמו ,ובעל
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אחותו ובעל אחות אביו דאינן נוחלין ולא מנחילין ,משא"כ בהני
אחריני ,דכולהו הני אחריני או נוחלין או מנחילין .עכ"ל.
וז"ל הרי"ף )בתשובות החדשות סי' י"א" (.ודע כי אין הפרש בין משנת
ר' עקיבה ומתניתין אלא גיסו שפוסלתו משנת ר' עקיבה וכן הלכה
לפי שר' יוסי אמר במתני' וכל הראוי לו לירושה והוציא גיסו מכלל
זה והחזירו בברייתא לבדו ,ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר'
יוסי דברייתא ,הלכך הלכה כמשנת ר' עקיבה דפסיל גיסו" .הרי
דפירש שראוי ליורשו דברי ר' יוסי הם על משנה ראשונה כי במשנת
ר' עקיבה מפורש כולהו לפסול .ומבואר בדבריו שגם למשנה
ראשונה קרובי האם וקרובי אישות פסולים מהתורה ואפי' אחי אמו.
ה .אמנם הרמב"ם בפירוש המשניות כתב דבבא של "כל הראוי
ליורשו" המשך דברי ר' עקיבה הם .ואם כן יש להבין מה בא למימר
דלא יתכן שבא לאפוקי אחי אמו או קרובי האם או קרובי אישות
שהרי בתחילת דבריו פסל את כולם ,ואי אפשר לומר דכוונת הרדב"ז
לומר שדעת הרמב"ם כרש"י ובא לפרש שאחי אמו דקאמר ,אעפ"י
שהוא פסול לאחי אמו שכן ראוי ליורשו דרך אמו ,שכשר להעיד לו
שכן לא יכול ליורשו .כיון שבהלכה לא רק שלא חילק ביניהם ,אלא
שכלל לכל קרובי האם וקרובי האישות לומר שהם "מדבריהם" )ומה
גם שהרז"ה במאור ,והמאירי והר"ן סבי"ל כהנמוק"י שאם צד אחד פסול גם צד
השני פסול .והוסיף המאור שגם לר' שלמה שפירש לחלק בין אחי אמו לו ,אין
כוונתו להכשירו אלא להכשיר חתן גיסו .ואם ר' שלמה כוונתו לרש"י הרי גם
רש"י כוותייהו סבר והיא מילתא דמסתברא .ומסתמא גם הרמב"ם בפירוש
משנה ראשונה דעתו כן(.

והנראה שבבא זו כוונתו לפרש הטעם שקרובי האם פסולים כיון
שראוי ליורשם ,ולאפוקי בן גיסו מאשה אחרת שאין אפשרות שיהיה
ראו ליורשו ומעין מה שכתב ה" מרגניתא טבא") .בפי' על ספר המצוות
שורש ב'(

גם הרע"ב כתב כהרמב"ם דבבא של כל הראוי ליורשו דברי ר"ע הם
ותוכ"ד פירש כרש"י שהוא לאפוקי קרובי האם" .וכבר קרו עליו
ערע"ר מפרשי המשנה )הנדפסים מסביב לדף בדפוס ורשא( וראה
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ב"מלאכת שלמה" עדני מ"ש בזה ,ולהרב "מרגניתא טבא שהאריך
בכל ענין זה.
ו .והנה הרמ"א הביא בהגהתו את סברת הרמב"ם לפי פשט דבריו
דהוא מדרבנן ונמשכו אחריו כמה מרבני אשכנז בתשובותיהם ,וכבר
השיגו הש"ך במילי דדהב"א ,ושפתיי"ם ישק משיב דברים נכוחים.
ומ"ש המרגניתא טבא לפרש שלדעת הרמב"ם קרובי האם פסולים
מדרבנן ,אין בהם די בא"ר ואין כן הבנת הראשונים וגדולי
האחרונים בדעתו .אמנם המאירי )סנהדרין שם( פסק שרק קרובי האב
דאורייתא והשאר דרבנן ,כי הולך לשיטתו )בקדושין כ"ד( שלימוד י"ג מידות
שהתורה נדרשת בהם הם דרבנן וכדעת רב אחאי גאון שדחה הרי"ף ,וכדעת
רבותיו של רש"י כתובות ג' .שדחאם רש"י .והיות והוא יחיד בדעתו לא הביא
את דעת שאר הפוסקים כדרכו בכל הספר .ודעה זו נדחתה מכל הפוסקים עזובה
שכוחה ואין לצרפה אפילו לסניף בעלמא.

ז .המורם מכל האמור דליתנהו לדברי הרדב"ז ,ולדעת הראשונים
וגדולי האחרונים ועל צבא"ם מר"ן שקבלנו הוראותיו גם דעת
הרמב"ם כדעת הרי"ף ושאר ראשונים דפיסול קרובי האם וקירבת
אישות הוא דאורייתא .ויתד היא שלא תימוט.
ח .ולימוד קורבת אישות אעפ"י שלא למדוהו חז"ל מי"ג מידות
שהתורה נדרשת בהם אלא מלימוד של "ערות אחי אביך" ,היות
והוא פי' פשט הכתוב וגילוי דעת התורה שאשה כבעלה ,הוי לימוד
גמור ולא אסמכתא בלבד .וכן כתב מפורש רב נחשון גאון )תשובות
הגאונים לר' יוסף טוב עלם סי' א'( ויש אומרים רב שרירא גאון )תשובה זו
מופיעה במהר"מ אל אשקאר סי' ס"ח בשם רב שרירא גאון( שפסולן
מהתורה .וכן נתבאר מהאמור שדעת הראשונים כולל הרי"ף
והרמב"ם שגם קרבת אישות פוסלת מהתורה ,ואפי' למשנה
ראשונה .ואעפ"י שהרז"ה במאור והנמק"י כתבו דלמשנה ראשונה
קרובי אישות כשרים ,כתבו כל הראשונים שאין הלכה כמשנה
ראשונה .ואעפ"י שהרז"ה במאור כתב שיש לחוש לה לחומרא ,כבר
הבאתי את תשובת הרי"ף שהלכה כר' יוסי דברייתא .וכן כתב רב
נחשון גאון )בתשובה הנ"ל( וזה לשונו" .והילכתא כר' יוסי דברייתא,
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ולית הילכתא כר' יוסי דמתניתין" .וגם הרמב"ן במלחמות חלק על
הרז"ה בזה ופסק כמשנת ר' עקיבא .וראה בשו"ת "עבודת הגרשוני"
סי' מ"ו שהאריך להוכיח שכן דעת רב שרירא גאון ורב האי גאון
והבה"ג ור"ש בן חפני גאון הובאו דבריו בהמרדכי והאגודה מבלי
חולק ושגם הם סוברים כן ,והרי"ף והרמב"ן והריב"ש והתוספות
בקדושין ובב"ב כל הני רבנן סברי דפסולים מן האם וקורבת אישות
מדאורייתא ניננהו .והביא דברי רב שרירא גאון שדברי הגאונים הם
כדברי משנה והם הדברים אשר צוה ה' את משה ,וסמך על זה
סמיכה בכל כחו .וכן סתמות כל הראשונים ומר"ן בשו"ע .וכן עיקר.
וראה למהריק"ש )שו"ת אהלי יעקב סי' פ"א( שהביא כנ"ל דדעת
הרמב"ם כהגאונים דגם פסול קורבת אישות דאורייתא ,אלא שיצא
לידון בדבר חדש לפי שמצא למהר"מ אל אשקר )בתשובה הנ"ל סי'
ס"ח( שהביא משם הגאונים שכתבו שבעלי קרובות פסולין להעיד
זל"ז אבל לא לעלמא ונתקשה מהר"מ אל אשקר שהוא נגד גמ'
מפורשת גבי ההיא מתנתא דהוו חתימי עליה תרי גיסי ופסלה אביי.
וסיים ואין בידינו כח להכריע דבריהם ז"ל אשר הם דברי קבלה וכו'.
והשיגו שאין כוונת הגאונים אלא בתרי בעל כאשתו בשני בשני.
אבל שני בשני בחד בעל גם לגאונים פסול מדאורייתא .עייש"ב.
ומכל האמור תשובה יוצאת למ"ש הנוב"י תניינא סי' ע"ו דקרובי
האם ובפרט קרובי אישות הם מדרבנן ואישתמיטיה כל הנ"ל .וגם
מה שתמה על הש"ך שלא חילק בין כשכותב הרמב"ם "מדברי
סופרים" לכשכותב "מדבריהם" ,נתבאר כי דברי הש"ך הם עיקר .גם
השו"מ מה"ת סי' ל"ז נגרר אחרי פשט דברי הרמ"א דלהרמב"ם הם
פסולים מדרבנן ולא זכר ש"ר מכל הנ"ל .אמנם החוו"י סי' י"ט פסק
כהש"ך דפסולם לכו"ע מדאורייתא ודחה את דברי השואל שרצה
לומר דהם להרמב"ם מדרבנן.
ט .והרי"ח טוב זיע"א ברב פעלים )ח"ד חאהע"ז סי' י"ב( צדיק עתק את
דברי מהרי"ט אלגאזי מספרו שמחת יו"ט )סי' י"א וסי' ע"ד( שכתב
וז"ל ,וכלל גדול מסור בידינו מפי סופרים וספרים דלענין איסור
ערוה החמורה ,לכתחילה יש לחוש לכל הסברות .ואנן דיתבינן
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בירושת"ו אף דקבלנו הוראותיו של מרן הב"י לכל הדברים לענין
ממונא ואיסורא ,באיסור ערוה אנו מחמירין בכל הסברות ,כל שהוא
לכתחילה וליכא עגון בדבר  ,עכ"ל .ובשו" ת רב פעלים )ח"א חאהע"ז
סי' י'( כתב וזה לשונו ,בענין ערוה החמורה בבגדד נהגו להחמיר אף
כנגד מר"ן ,וכתב משם מהר"י יוסף ז"ל בלקוטיו כת"י ,וז"ל פה ק"ק
בגדאד בתריה דמרן הקדוש מהר"י קארו גרירנא בין בדיני איסור
ובין בדיני ממון ולא אמרינן קים לי הפך סברת מר"ן ,כי אם בקצת
דינים שפשט המנהג כדעת מור"ם ,וזולתו ובדיני גיטין וקדושין,
וכמ"ש הרה"ג מהריט"א ,והרה"ג מהר"י אזולאי ,וכן קבלנו ממו"ר
הרה"ג סבא דמשפטים מוה"ר משה חיים ז"ל ,עכ"ל .כל קבל דנא
כתב הראנ"ח )סי' ס"ח( וז"ל" .ותחילת כל דברי אבאר דאיסור א"א
חמיר טובא כמו שמצאנו תמיד מחמירים בה" ולאחר מכן כתב "כאן
דאית לן בנד"ז עדות מוכחשת והוי ספקא דאורייתא ,מ" מ כיון
דספיקא דאורייתא אין איסורו אלא מדרבנן ,ומעתה כל ספק
שנסתפק אם עדות עידי הקדושין בטלה אם לאו ,יש מקום להקל
בעניינם כיון שאף כשתמצי לומר שאין העדות בטלה מידי מוכחשת
לא נפקא שאין איסורא אלא מדרבנן וכעניין דמקלינן בספק ספיקא.
עכ"ל .ובנד"ד הוי ס"ס ,ספק אם הלכה גם כמשנה ראשונה להחמיר
ואם כן שמא דעת משנה ראשונה כדעת רוב הפוסקים שפוסלת גם
קרובי האם וגם קרובי אישות ,והוא ספק ספיקא המתהפך.
י .כתב מר"ן )שו"ע חו"מ סי' ל"ו סעי' ב'( אם העיד קרוב עם רחוק ואין
הרחוק יודע בקרבתו של זה ,י"א שעדות הרחוק כשרה ומחייבו
שבועה ונאמן לומר שלא הכיר בקורבתו וכו' .ויש מי שחולק על זה
ואומר שאפילו לא הכיר בקורבתו נתבטלה עדות הרחוק .עכ"ל.
וסברא ראשונה היא דעת הרי"ף והרמב"ן .אבל הרא"ש ז"ל כתב,
רלא מסתבר כלל ,רכיון שהעיד הפסול בבי"ד נתבטל גם עדות
הכשר ואינו תלוי במה שמכיר הכשר בקורבתו או שאינו מכיר.
עכ"ל .והיא סברא שניה שכתב מר"ן .וכתב מר"ן בב"י וז"ל.
ותשובה זו דהרי"ף היא אפילו בעדים החתומים על השטר ובאים
לפנינו להעיד ואומר לא הכרתי בזה שהוא קרוב או פסול .עכ"ל.
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וכוונת מר"ן לומר דהוא נאמן ואינו בגדר חוזר ומגיד לאחר שכבר
חתום הוא ואפילו כתב ידו יוצא ממקום אחר ,וכ"ש שאם העידו
שניהם יחד בע"פ בפני בי"ד שכשרה עדות הכשר אם לא הכיר
בקורבתו או פיסולו של השני .דזיל בתר טעמא דכיון שאומר שלא
הכיר בקורבתו הרי מה שנטפל לו היה בטעות והרי הוא כמי שהעיד
לבדו .ובטעם זה ,החידוש הוא שאפי' שכבר חתום בשטר עמו נאמן.
ואלו היה זה מטעם דרווחא שבק לקשיש מיניה או דמספקא לא
פסלינן שטרא היה זה נכון רק לשטר ולא בעל פה אמנם כיון
שתשובת הרי"ף היתה על שנים החתומים על השטר ונמצא אחד
מהם קרוב ,ושפתי הרי"ף ברור מיללו דהטעם כיון שלא הכיר
בפיסולו או בקורבתו .והביאו הרא"ש בסוף פ"ק דמכות והוסיף
שהרמב"ן הביא לו ראיה מהתוספתא וכתב דגמרינן מינה דמה שאנו
פוסלים בנמצא אחד מהם קרוב או פסול היינו טעמא דנטפלו
לפסולין הלכך אם היו שוגגין נחלקת עדותן .את"ד .ועל זה פליג
הרא"ש והביא ראיה מבה"ג שכתב דרק בשטר יש להכשיר מטעמא
דרווחא שבק לקשיש מיניה .ולא זכר לחילוקו של הרי"ף וכ"ש שלא
להאי טעמא שכתב הרמב"ן .עיי"ש .וזה שלא כמו שכתב הרדב"ז
) סי' אלף קכ"ט( שלא אמרה הרי"ף אלא בשטרא דאיכא טעמא
דלמילוי חתמו ,ותו דמספיקא לא מבטלינן שטרא ,אבל במסהדי
דסהדי בעל פה באנפי בי דינא לא אמר .עכ"ל .וכבר מהריב"ר )סי'
נ "ו( השיגו בזה .והוסיף מהריב"ר וכתב שכדעת הרי"ף סברי בעל
העיטור והרמב"ן והמרדכי והר"ן .והעתיק דבריו מר"ן בב"י .והוסיף
תשובה לרשב" א שנראה ממנה שגם הוא סבר הכי ,עיי"ש) .ואעפ"י
שהרי"ף בתשובתו זו ,סי' קס"ז כתב דמספיקא לא מבטלינן שטרא אין כוונתו
כדברי הרדב"ז ,ולא אמר זה אלא לגבי הדין דאם היו שני כשרים ופסול שלא
הכירו בו ,שיהיה השטר מקויים מהאי טעמא .שנ"י( גם הריטב"א )מכות שם(

סובר כן.
ולפי הכלל שבידינו דעת מר"ן כי"א בתרא שנתבטלה כל העדות.
ובנ"ד שהיו רק שני עדים )ראה לקמן אות כ"ד( גם אם נפסוק כי"א
קמא הוי הרחוק עד אחד בקדושין ,והעיקר לדינא כדעת רוב ככל
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הראשונים ועמהם מר"ן ז"ל שע"א בקדושין לאו כלום הוא ,ולא עוד
אלא שהביא מר"ן בב"י תשובת מהר"ם שכתב שאין להחמיר בזה
וז"ל .והמקדש בע"א אין חוששין לקדושיו ,ולא בעי גט מדאמר אין
חוששין .וכי תימא נצריכה גט לחומרא נמצא אתה פוסלה לכהונה
וכו' .מאיר בר ברוך) .והובא גם בתשובות הרשב"א סי' תתנ"ו(
וכתב הרשב"א )שאלה אלף קע"ט( וז"ל .ועוד שאפילו העיד ישמעאל
זה בבירור שהיא היא נתקדשה כיון שהעד השני אומר שהוא לא
הכיר יד זו של מי היתה אם מאמירה אם מאחר ,אין כאן בקדושי
אמירה אלא עד אחד והרי זה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות
משנים וכאותה שאמרו בשלהי פרק האומר אבעיא לחו אשתו זנתה
בעד אחד מהו .אמר אביי היא היא ,רבא אמר הוי דבר שבערוה ואין
דבר שבערוה פחות משנים .וקיימ"ל כרבא .עכ"ל) .ונראה לי אני
הכותב שנ"י דמה שהביא הרשב"א ראייתו מהא דרבא ולא הביאו מדברי רב
נחמן אמר שמואל שאין חוששין לקדושיו כדי שלא נחשוש לדעת רב פפא
שחושש לקדושיו כי הכלל של אין דבר שבערוה פחות משנים אלים טובא והוא
העיקר (.וראה ב"י )אבהע"ז סי' מ"ב( בשם הרשב"א שכתב לתלמיד

שרצה להחמיר כדעת הסמ"ג ולחוש לקדושי עד אחד ואמר לו ,מי
סנו ה"ג והרי"ף והרמב"ם וכל הגאונים וכל האחרונים שאתה
מחמיר על עצמך יותר מכל אלו ,עכ"ל .ואפי' הרמ"א לא החמיר בזה
אלא לכתחילה והקיל במקום עגון ודחק ,וכמ"ש הנוב"י )מה"ת סי'
ע"ה( וז"ל .שהוא יסוד מוסד שרוב בנין ורוב מנין לא חששו לקדושי
ע"א אטו בעה"ג ור"ח והרי"ף והרא"ש והרמב"ם והרשב"א וסמ"ק
והב"י ושאר גדולי הקדמונים שפסקו כרב כהנא שאין חוששין לקדושי
ע"א צריכין לדידי שאכריע להם או שאביא ראיה לדבריהם ,הלא הם
עמודי ההוראה .ורק הסמ"ג ומרדכי בשם הרא"ם שכתבו להחמיר,
ואין אני מדבר מתשובות האחרונים שהחמירו כמו מהרא"י ומהר"ם
פאדווא ,שכולם על דברי הסמ"ג חששו והנוף הולך אחר העיקר.
וכבר כתבתי דרב פפא גופא חוששין קאמר וכו' ,ורב פפא מספקא
ליה ורב כהנא פשיטא ליה ולא נשבוק פשיטות דרב כהנא משום
ספיקא דרב פפא .ואף לכל הדעות חששא בעלמא הוא שחשש
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הסמ"ג וכו' .ואף שהרמ"א כתב "ויש מחמירין" ,מ"מ תברא בצדו
שמסיים שבמקום עגון ודחק יש לסמוך אדברי המתירין .עכ"ל.
ומ"מ בנד"ד איכא ס"ס ספק חוששין לקדושי ע"א ואת"ל שחוששין
שמא הלכה כהרא"ש שעדות הרחוק פסולה אעפ"י שלא ידע בפיסול
הקרוב .ואעפ"י שהעיקר לדינא שאין צריך לס"ס המתהפך ,הכא גם
מתהפך הוא וגם שני הסברות להקל הם כפסק מר"ן זיע"א.
יא .אמנם כל הנ"ל שפיר בקדושין בעלמא ,אבל בנד"ד שהיתה
חופו"ק ברוב עם ,לכאורה תתקדש בראיית הכשרים שהיו שם.
ובדקתי בתמונות הוידיו של החופה ומצאתי שמסדר הקדושין ייחד
את העד הפסול לעדות מתחילה ,ותנן )מכות ה' (:מה שנים נמצא
אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ,אף שלשה נמצא אחד מהן
קרוב או פסול עדותן בטלה ,מנין אפי' מאה ת"ל עדים .וכו' .רבי
אומר אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות ,ואימתי ,בזמן שהתרו בהן
אבל בזמן שלא התרו בהן מה יעשו שני אחים שראו באחד שהרג
את הנפש .וגרסינן התם ,היכי אמרינן להו ,אמר רבא הכי אמרי להו
למחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו אי אמרי לאסהודי אתו ,נמצא אחד
מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ,אי אמרי למחזי אתו ,מה יעשו שני
אחים שראו באחד שהרג את הנפש .ופירש"י ,אחד דיני ממונות נמי
עדותן בטלה ,בזמן שהתרו בהן ,ובדיני נפשות כי אמרינן בטלה,
בזמן שהקרוב או הפסול נשתתף בעדות מתחילה להיות מן המתרין
בעוברי עבירה .אבל אם לא התרו בהן ולא כוונו להיות עדים בדבר
לא בטלה עדות האחרים בשביל ראייתן של אלו .היכי אמרינן לקרוב
ופסול למיבדקינהו אם מתחילה לעדות נתכוונו .וז"ל רבינו חננאל.
"אמר רבא הכי אמרינן להו ,למחזי אתיתו ,שמא שמעתם צעקה
ורצתם לראות מה היא ,ולא לעדות נקבצתם ונזדמן לכם וראיתם
שזה הרג את זה ,או נזדמן לכם וראיתם שזה הלוה לזה כך וכך ממון,
אם כן ראיתם ,מה יעשו שני אחים שראו באחד שהרג את הנפש,
תיבטל העדות בכך ,והן לא באו להעיד אלא לראות בלבד .ועמד
הדבר כי אין העדות מתבטלת אלא אם אומרים להעיד נתכוונו
ונתקבצו לכך ונמצא אחד מאלו שנתוועדו לעדות קרוב או פסול.
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ויש מי שמפרש כי בזמן ההגדה אומרים להם לראות באתם או
להעיד העדות באתם .ויש על הפירוש הזה פירכא לא חפצנו
להאריך ,אמנם הדבר שקבלנו מרבותינו הוא שפירשנו" .עכ"ל.
ונראה לי שדעת סברא קמא היא ,דילפינן מהא דע"י שהתרו בו
יודעים אנו שכוונו לעדות ופוסלין אעפ"י שלא העידו בבי"ד ,כך גם
במקום שלא התרו כל שידענו שלעדות נתכוונו הוו עדים ופוסלין
אעפ"י שלא העידו בבי"ד ,והיא ראיה אלימתא ואולי היא

הפירכא של רבינו חננאל.

וכתב הרי"ף וז"ל .והכי פירושא ,בדיני נפשות כשר בשלא התרו
בהן ,דלמחזי אתו .ואף בדיני ממונות שאין להם התראה אם לא ידע
העד השני שיש למלוה או ללוה כאן קרוב או פסול תתקיים העדות
בשאר העדים ,וגמרינן מינה דמה שאנו פוסלים בגמ' אחד מהן קרוב
או פסול ,אבל המזמין את עדיו והוציא את כל האחרים מכלל העדות
לאו כל כמיניה לבטל את העדות .מבואר דעתו דשואלים את העדים
אם בשעת מעשה נתכוונו להעיד שאז תפסל כל העדות אם הכיר
בפיסול העד השני וכגון שני אחים ,או רק לראות בא ואינו פוסל.
גם הרמב"ם )הל' עדות פ"ה( כתב וזה לשונו "במה דברים אמורים
בזמן שנתכוונו כולן להעיד ,אבל אם לא נתכוונו כולם להעיד מה
יעשו שני אחים בכלל העם וראו העם כשהרג זה את זה ,או כשחבל
בו או כשחטף חפץ מידו .וכיצד בודקין את הדבר ,כשיבואו לבי"ד
עדים מרובין כת אחת אומר להם כשראיתם זה שהרג או חבל,
להעיד באתם או לראות .כל מי שאומר לא להעיד עליו אלא לראות
מה הדבר ובכלל העם באתי מפרישין אותו .וכל מי שאומר לא הייתי
עומד אלא להעיד ולכוון העדות ,מפרישין אותו .אם נמצא באלו
שנתכוונו להעיד קרוב או פסול עדות כולם בטלה .במה דברים
אמורים ,כשהיה בהן קרוב או פסול ,אבל אם כולם כשרים אחד
שנתכוון להעיד או שלא נתכוון להעיד הואיל וראה הדבר וכיוון
עדותו והיה שם התראה חותכין הדין על פיו בין בדיני ממונות בין
בדיני נפשות .עכ"ל .גם הרשב"ם אזיל בשיטת כל הנך רבוותא וכתב
)ב"ב קי"ג (:וז"ל" .ואמרינן בגמ' דרבי נמי מודה דהוו להו עדים
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בראיה בעלמא אם באו לראות כדי להעיד ,דאמר רבא כי אמרינן להו
למיחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו .כלומר ,כשבאתם לראות את
המעשה לאיזה דעת באתם ,לראות או להעיד ,אי אמרי לאסהודי
אתינן נמצא אחד מהן קרוב או פסול דעתן בטלה ,ואי אמרי למחזי
אתינן מה יעשו שני אחים וכו' .נמצאנו למדין שהבא לראות מעשה
כדי להעיד חשבינן ליה עד ואפילו לפסול כל חבריו לבטל עדותן אם
הוא פסול ,וכל שכן היכא דזמנוהו לבא לראות צוואת שכ"מ כדי
להעיד דשוב אינו עושה דין .עכ"ל .וכתב שכן דעת זקנו רש"י .וכתב
הטור )חו"מ סי' ל"ו( שדעת הרמ"ה כרש"י והרמב"ם.
גם המאירי )מכות שם( אזיל בהדייהו וז"ל .וחלק רבי עמו לומר שדיני
ממונות ודיני נפשות שוים הם לענין זה אלא שיש בו תנאי אחר והוא
שיהו כולם מתכוונים להעיד אבל כל שלא כוון קרוב או פסול זה
להעיד אעפ"י שראה אינו פוסל את האחרים בראייתו שאל"כ מה
יעשו שני אחים שראו באחד שהרג את הנפש והיאך ראייתם מפקעת
ממנו דין הריגה אף בכמה עדים אלא דווקא בשנתכוונו להעיד,
וכיצד אתה מכיר אם כוונו להעיד אם לאו ,בזמן שהתרו בהם שכל
שהוא מתרה מתכוון הוא להעיד בודאי .ולשון זה ר"ל שהתרו בהם
שהיה ראוי לומר שהתרו בו ,פירושו על עובר העבירה ,ומ"מ יש
מפרשים התראה זו מלשון איום שהבי"ד איימו באותם העדים
הקרובים והתרום להיזכר בעדותם והרי שהודו בכך שלא התכוונו
בראייתם ולשם עדות באו לשם ,ובגמ' פירשו שאף באותם שלא
התרו וכן בדיני ממונות שאין שם התראה יש בדיקה ,והוא ששואלין
להם אחד אחד ,כשהיית לשם נתכוונת להעיד ,או שמא לא באת
לשם אלא לראות בכלל העם .כל שאומר שלא בא אלא לראות
מפרישין אותו ומסלקין אותו מדין זה ואין חושדין אותו שלסלק
עצמו הוא מתכוון שכבר איימוהו להעיד על האמת וכשם שמצוה
להציל כך מצוה לשפוט ,וכל אותם שאומרים שלהעיד נתכוונו רואין
אותם ואם יש בהם קרוב או פסול עדותן בטלה בין בדיני נפשות ובין
בדיני ממונות וכן הלכה.
אמנם הרמב"ן לא ראה את דברי רבינו חננאל ולאחר שהביא את
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דברי הרשב"ם חלק עליו והסכים עם הפירוש שדחה רבינו חננאל
וכתב )ב"ב קי"ג (:ויש מי שחולק וכו' ,וההיא דאמרינן במס' מכות אי
לאסהודי אתיתו בשהעידו קאמר ,והכי אמרינן להו לאסהודי אתיתו
מתחילה להעיד בדבר לפני בי"ד כוונתם מתחילה ,וכיון שהעידו
נפסלו דהוה ליה כעד המעיד ופסול ופוסל ,לא שנא דיני ממונות ולא
שנא דיני נפשות ,או דלמא למחזי אתיתון ולא כוונתם מתחילה
לשום עדות ולא נצטרפתם עם הכשרים כלל ואע"פ שהעידו וכו',
ומעשים בכל יום בקדושין וכתובות דמכנפי קרובים ורחוקים ולא
פסלינן סהדותייהו דרחוקים ומקיימין עדות בשאר ,ואפשר לומר
שכל זמן שלא באו לבית דין מסתמא הקרובים לא כוונו להעיד,
והתם מפני שבאו לבי"ד הם צריכים לישאל .אלא שאינו מנהג אלא
לזמן שם שנים כשרים להיות עדים ולא השאר וכו' .ובוודאי שזו
דעת נוטה שאין מחשבה פוסלתן לכשרין אלא בשכבר העידו
והפסולין עמהם .עכ"ל הנצרך לענייננו.
גם הר"ן )ב"ב קי"ג (:לאחר שהביא את דברי הרשב"ם חלק עליו
וכתב ששיטתו אינה מוחוורת שאין הדעת נותנת שמשעה שנתכוון
להעיד יהא נעשה עד ,ואם אתה אומר כן פסלתינהו לכולהו קדושין
וכתובות שמעשים בכל יום שמקדשין בפני רחוקים וקרובים ואינם
חוששין שמא הקרובים נתכוונו להעיד ותהא אף עדות הכשרים
בטלה ,וההיא נמי דפ"ק דמכות לא מוכחא הכי דלישנא דלמיחזי
אתיתו או לאסהודי אתיתו מוכח שלא על שעת מעשה אנו שואלים
דא"כ מאי אתיתו שמא שם היו מתחילה ,אלא ודאי כשבאו לפני
בי"ד קאמר ששואלין אותם אם באו לשם כדי להעיד ,שאם לכך באו
מצטרפים עם הכשרים ופוסלין אותם ,ואם אמרו שלא באו אלא
לראות אין מצטרפים ואין פוסלים את הכשרים .ויש מי שמוסיף עוד
ואומר שלאחר שהעידו הוא ששואלין אותם ,שכל שאמרו
שמתחילה לא נתכוונו להעיד אעפ"י שהעידו אינם פסולים ,וכן
כתבו הרמב"ן והרשב"א ז"ל .אבל מ"מ מחשבה בלבד אינה עושה
אותם עדים .ומיהו כל שזמנום להעיד הדברים מראים דהוה ליה עד
ואם פסול הוא פוסל את האחרים ,ואם כשר אינו נעשה דיין .עכ"ל.
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ויש להעיר על דבריו שמה שכתב שכן כתב הרשב"א אינו ברור שכן
דעתו ,וכמו שיתבאר.
וכן הריטב"א כתב )מכות שם( וזה לשונו .למחזי אתיתון או לאסהודי
אתיתון ,פירש רש"י ז"ל לאסהודי אתיתון בשעת מעשה ,וכי אמרי
דלאסהודי נתכוונו בשעת ראיה הוו להו עדים מחמת אותה כוונה
בלבד ואעפ"י שלא באו לבי"ד להעיד וכ"כ רשב"ם וכו' ,אבל הקשו
עליו דמה סברא היא זו לומר כי לפי שמתכוון בשעת ראיה להיות
עד יהא קרוי עד וכו' ,ועוד דא"כ היינו צריכים לסיים עדים בשעת
קדושין שאם לא כן ויש שם שום קרוב אולי נתכוון להיות עד ופוסל
את כולם ,והו"ל מקדש בעדים פסולין או בלא עדים שאין קדושיו
כלום ואנן בהדיא קיימ"ל דבקדושין לא צריך לומר אתם עדי ולא
שני לן בין במקדש ביחידים או ברבים בפני אביה או קרובים.
ואעפ"י שנהגו בקצת מקומות לסיים עדים בקדושין ,לא משורת דין
התלמוד עושין ,אלא שחשו לפי' רש"י ז"ל .ועוד מאי צריך
לשיילוהו אי אתו לאסהודי או למחזי ,דהא ודאי סתמא דמילתא
הבאין בשעת מעשה לא כדי שיהיו עדים הן באין .ועוד ,לישנא
דאמרינן למחזי אתיתון או לאסהודי אתיתון ,אתיתון לבי"ד משמע
דאי לא הוו"ל למימר לאסהודי אזלתון או אתכוונתון .לכך הנכון וכן
יראה מפירוש ר"ח ז"ל )שנ"י ,ר"ח זה איני יודע מי הוא אבל אינו רבינו
חננאל שהרי כתב כסברא ראשונה ואדרבה דחה דעה זו ,וכנ"ל (.שאין
השאלה הזאת אלא בשעת ביאתם לבי"ד להעיד ,שאם באו להעיד
או נצטרפו להעיד כשרים ופסולים ,נפסלו הכשרים .ואם יאמרו שלא
באו אלא לראות ,מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש
וכי נאמר להם שימנעו עצמם מלבא לבי"ד ,מי יוכל למנוע את העם
הרואים מעשה שלא יבואו בתוך הצווחה הבאה לבי"ד כפי מה
שמזדמנים שם בין קרובים בין פסולים ,והלא על הרוב אין שם אלא
קרובי ההורג וההרוג לראות מה ייעשה לו .ועוד יש להוסיף שלא
לפסולין בלבד אנו אומרים למאי אתיתון ,כי לפי התוספתא שכתבתי
לעיל וכדעת רבינו אלפאסי ז"ל אם הכשרים לא נתכוונו להצטרף
להיות עדים עמהם ,אינם נפסלים ,אלא לכל אלו העדים שנמצא לנו
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בהם קרוב או פסול אנו שואלין למחזי אתיתון או לאסהודי אתיתון,
וכי אמרו כולהו לאסהודי אתינא מיפסל .וכן נראין הדברים שאפילו
אחר שהעידו אנו שואלין כן ,דכולה ברייתא דנמצא אחד מהם קרוב
וכו' על עדים דקרא קאי ,ולא מיקרו עדים אלא אחר שהעידו ,ואף
לאחר כן אם אמרו הכשרים שלא ידעו בפסולים ושלא נתכוונו
להצטרף עמהם כלל ,כשרים וכו' .הלכך אליבא דהלכתא בין בדיני
ממונות ובין בדיני נפשות אין הכשרים נפסלים עד שנדע שנתכוונו
כולם להצטרף לעדות שידעו אלו באלו והעידו .והרבה שיטות
נכתבו בשמועה זו אבל זהו העולה נכון לפי השמועה ושיקול הדעת,
והיא שיטת רבינו הגדול הרמב"ן ז"ל ,וכן מצאתי כתוב בשם
הרשב"א ז"ל והיא שיטת מורי הרא"ה ז"ל אלא שהוא פוסל כשבאו
עדים להעיד והעידו אעפ"י שלא ידעו כשרים בפסולין ואיני יכול
להכריע בפירוש ,מפני הכבוד ומפני היראה .עכ"ל .ומ"ש שמצא כן
כתוב בשם הרשב"א ,יתבאר דלהלן.
והריטב"א ז"ל שהנו תלמיד מובהק של הרא"ה לא רצה להכריע
בפירוש כנגדו מפני הכבוד ומפני היראה .אמנם משגרא דלישנא
נראה שדעתו כהרמב"ן דלא מצטרפין עד שיעידו והרי"ף שאם לא ידעו
הכשרים בפסולין תתקיים העדות בכשרים ולא כהרא"ה.
גם הרא"ש סבי"ל הכי וכמ"ש בפסקיו למס' מכות והביאו הטור וזה
לשונו .וא"א הרא"ש ז"ל כתב ,אפי' אם כוון לראות כדי להעיד אינו
פוסל אלא אם כוון לראות כדי להעיד ובא לבי"ד והעיד ,אבל אם לא
כוון לראות כדי להעיד אפי' בא לבי"ד והעיד ,או שכוון לראות כדי
להעיד ולא העיד אינו פוסל .עכ"ל.
ואין ספק שאם היו גדולים אלו רואים את דברי רבינו חננאל שכותב
שעל דבריהם יש פרכא ושקבלה בידו מהגאונים רבותיו שהם רב
שרירא גאון ורב האי גאון ,כדעת רש"י והרמב"ם ,לא היו חולקים
עליו ואעפ"י שאין ראיה לדבר ,יש זכר לדבר .שאפילו במקום שמר
יהודה גאון ובה"ג פסקו כסתמא דתלמודא דחופה אינה קונה ,כיון
שר"ח נסתפק בזה חששו הר"ן והרשב"א לספקו) ,ב"י אבהע"ז סי' כ"ו(
וכ"ש הכא שסבר הדין בהחלטיות ומעיד שכך קבלה בידו מרבותיו,
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ולא רק שלא מצאנו מי מהגאונים שחולק עליו אלא רש"י והרמב"ם
והרי"ף כוותיה סבר"י מרנ"ן ,דוודאי דהכי הוו נקטיה להלכתא.
וכתב מר"ן בב"י וזה לשונו .וכתבו התוס' בפרק י"נ ובפרק קמא
דמכות דבכוונה לחודא שנתכוונו להעיד בשעת ראיה לא היתה
עדותן בטלה אלא כשהעידו אח"כ בבי"ד ,דאי לא תימא הכי אין לך
גט כשר או קדושין כשרים כשנותנים לפני קרובים אם נתכוונו
להעיד .עכ"ל .ובתוס' שלפנינו נראה שהוא מחלוקת בין התוס'
דסברי כדעת רש"י ,לבין ר"י דסבר הכי .כי בתוס' )ו' (.ד"ה אמר רבא
כתבו וזה לשונם" ,וקשה דהא משמע בסמוך דלענין דין דקרוב או
פסול אינו תלוי בהעדאה בתוך כדי דבור אלא בראיית מעשה גמרה
עדותן" .ובד"ה "שמואל אמר" ,כתבו "ולכן נראה לר"י דגם לר' יוסי
לא אמרו דעדותן בטלה אלא דווקא באותם שמעידים בפני בי"ד,
אבל בשביל ראיה לחודא לא .עכ"ל .גם בפ' יש נוחלין )קי"ד .תוס'
ד"ה אבל( וגם בסנהדרין )ט' .תוד"ה בזמן( ר"י הוא דקאמר לה .וכתב
החיד"א )שם הגדולים ערך תוספות( וז"ל .תוספות שאנץ ,הם תוס'
שחיבר ר' שמשון בר אברהם משאנץ תלמיד ר"י בעל התוספות,
ואחריו בא רבינו אליעזר מטוך וקצרם והוסיף עליהם חדושים
מגדולים אחרים שהיו אחר רבינו שמשון ,והתוספות שבידינו הם
תוס' טוך וכמתבאר מדברי מהריק"ו ותה"ד .עכ"ל .ואכן בתוס'
שאנץ מבואר שדעתו כדעת רש"י ,ולא זכר ש"ר לדברי ר"י רבו כלל
וקרא לו שמיט"ה .וז"ל תוס' שאנץ) .מס' מכות(" .אמר רבא והוא
שהעידו כולן בתכ"ד וכו' ,ולי נראה דהא משמע בסמוך דלענין
נמצא א' מהם קרוב או פסול ,אינו תלוי בהעדאת תוכ"ד אלא תלוי
בראיית המעשה גרידא ,אף כי לא העידו כל הפסולין אלא שראו
המעשה לאסהודי ,אמרינן דנמצא א' מהם קרוב או פסול עדותן
בטלה ,מדאמר בסמוך הרוג יציל נרבע יציל ,לכך צריך לומר דרבא
לא קאי אנמצא א' מהם קרוב או פסול ,אלא קאי אנמצאו זוממין
מקצתם .וטעם יש בדבר ,דהזמה לא שייכי אלא בשהעידו העדים,
בעינן שיעידו כולם בתוכ"ד ,דאז הוו כחד עדות .אבל אם נמצא אחד
מהם קרוב או פסול כדדרשינן לה מדהוקשו ג' לב' דכתיב על פי ב'
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או ג' יקום דבר ,והך דרשא שייכא בראיית מעשה לבד אם כשרים כל
הרואים יקום דבר ואם לא ,לא יקום .עכ"ל ותו לא מידי.
ועתה אתינן למחזי מה דעת הרשב"א ,והנה על מה שכתב הריטב"א
שדעתו כהרמב"ן אי אפשר להדחק ולומר שכוונתו רק לענין שאם
לא ידע בפיסולו של הקרוב שעדותו כשרה וכדעת הרי"ף שכלל
הריטב"א ענין זה בדבריו ,ושבזה הביא מר"ן הב"י תשובה שלמה
לרשב"א דסבר הכי .כי הר"ן דיבר רק בענין ביאור דאתו למחזי
וכתב שכן כתב הרשב"א ,ובאמת כן כתב הרשב"א) ,בפ' יש נוחלין(
אבל לפני כן כתב את דעת רש"י והרמב"ם ולא הכריע בין הסברות.
ובתשובותיו )אלף קפ"ט( כתב וזה לשונו .ואעפ"י שהיו במסיבה
קרובים ,לעולם אין הכשרים נפסלים מחמת הקרובים אלא

באחד משני עניינים ,או שהיו מזומנים לעדות מתחילה ,או
שנתכוונו הם להעיד ושגלו דעתם בכך כגון בדיני נפשות
שהתרו הפסולים גם הם בעובר העבירה ,ובדיני ממונות גם
כן כשבודקין אותם עכשיו אמרינן להו השתא למחזי
אתיתון או לאסהודי אתיתון ,וזו לדעת רש"י ז"ל במכות

ובסנהדרין ,ואי נמי כשהזמינום לעדות מתחילה וכמו שפירש
הרשב"ם וכתב שכן דעת רש"י ז"ל בפ' יש נוחלין .ויש אומרים דאפילו
הזמינום לעדות וכל שכן בשלא הזמינום אלא בשנתכוונו הם להעיד
אינן פסולים אלא א"כ נצטרפו עם הכשרים והעידו בבית דין ,והיינו
דאמרינן במכות פרק קמא דאמרינן להו למחזי אתיתון או לאסהודי
אתיתון כלומר אתיתון עכשיו ,שאין פסולים אלא כשנצטרפו בקיום
דבר דכתיב על פי שנים או שלשה עדים יקום דבר ,שאינו עד ,עד
שיעיד בבית דין וכו' .ומ"מ כל שלא נתכוונו ,לדברי כולם אין

ראייתם פוסלת ,וכמדומה אני שמעשה היה והורה הרמב"ן
ז"ל כן הלכה למעשה.

ולישנא דמר לא גמירנא ,דאיך כתב דלדעה קמא "כגון בדיני נפשות
שהתרו הפסולים גם הם בעובר העבירה ,ובדיני ממונות גם כן
כשבודקין אותם עכשיו אמרינן להו השתא למחזי אתיתון או
לאסהודי אתיתון ,וזו לדעת רש"י ז"ל במכות ובסנהדרין ,ואי נמי
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כשהזמינום לעדות מתחילה וכמו שפירש ז"ל בפ' יש נוחלין .עכ"ל
והלא לדעה קמא פי' למחזי אתיתו הוא לראיית מעשה דומיא
דהתרו ,ובפירוש כתב רש"י במס' מכות וז"ל" ,היכי אמרינן לקרוב
ופסול למיבדקינהו אם מתחילה לעדות נתכוונו" .ולא על שעת
העדאה .גם במס' סנהדרין )ט' (.כתב רש"י וז"ל .בזמן שהתרו הקרוב
או הפסול בעוברי עבירה ,שגילו דעתם שאף הם נעשים עדים והרי
הכתוב הקיש שלשה לבטל העדות אם יש קרוב או פסול ,אבל לא
התרו הקרוב והפסול בעוברי עבירה אלא שתקו ,והכשרים התרו בהן
אין אלו נעשים עדים ותתקיים העדות בשאר .עכ"ל ונראין דבריו
דשעת ראייה גמרה הכל ,וזה מה שרבינו רוצה באמת להוכיח ודלא
כלישנא דכתוב .גם הרשב"ם לא העמיד הסוגיא בהזמנה לעדות אלא
שבראיה בעלמא מצד עצמו הפך לעד וכמ"ש וז"ל" .ואמרינן בגמ'
דרבי נמי מודה דהוו להו עדים בראיה בעלמא אם באו לראות כדי
להעיד ,דאמר רבא כי אמרינן להו למיחזי אתיתו או לאסהודי
אתיתו .כלומר ,כשבאתם לראות את המעשה לאיזה דעת באתם,
לראות או להעיד ,אי אמרי לאסהודי אתינן נמצא אחד מהן קרוב או
פסול דעתן בטלה ,ואי אמרי למחזי אתינן מה יעשו שני אחים וכו'.

נמצאנו למדין שהבא לראות מעשה כדי להעיד חשבינן ליה
עד ואפילו לפסול כל חבריו לבטל עדותן אם הוא פסול ,וכל
שכן היכא דזמנוהו לבא לראות צוואת שכ"מ כדי להעיד דשוב אינו
עושה דין .עכ"ל .ואולי תיבת "השתא" הוא ט"ס ויש למחקו.
ובדברי הרשב"ם אפשר שכוונתו למה שסיים וכתב "וכל שכן וכו'".
הרי שגם להלכה הביא הרשב"א את שתי הדעות ולא הכריע ביניהם,
כי בנדון דידיה לכו"ע תפסו הקדושין ,כי הקרובים לא נתכוונו
להעיד .ולכאורה דעתו כהסברא קמא שהביא וכדעת הרמב"ם
ורש"י ,כי גם בשאר פוסקים ולא רק במר"ן אית לן להאי כללא
דסתם ויש ,דעתם כסתם .וכן הבין הרמ"א ובקיצור דרכי משה
הנדפס בטור ציין לתשובה זו ולמד ממנה שדעת הרשב"א כסברא
ראשונה כי כתב וז"ל "ובתשובת הרשב"א סי' אלף קפ"ט כתב דאם
הראו בעצמן בשעת ראיה שכוונו להעיד כגון שהתרו בו ,כל העדות
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נפסל בשבילן" .עכ"ל .והיא דעה ראשונה שהביא הרשב"א בשם
הרשב"ם ורש"י .ולכן גם הרמ"א נטה מדעת הרא"ש וסבר כדעה זו.
ובפרק יש נוחלין הביא הרשב"א את דברי הרשב"ם והקשה כיצד
התיר הרשב"ם שהניכנס לבקר החולה בלילה שיהיה דיין וכתב
שהרמב"ן יישב דבריו שלא נחלקו רבי ור' יוסי בדיני ממונות אלא
בנמצא עד אחד קרוב או פסול שלר' יוסי ודאי למיחזי אתא ,ולרבי
שיילינן להו ,אבל בעדים הראויים להעיד ,נעשו עדים .דמדרבי
נשמע לכולי עלמא .ויש מפרשים שמי שנזדמן לעדות כל שלא העיד
הרי הוא כעדים שראו את החודש בלילה וכל שכן כשלא הזמינוהו
להעיד ואעפ"י שנתכוון להעיד ,שאין המחשבה פוסלת ,ומעשים
בכל יום בקדושין וכתובות שיש קרובים ורחוקים ואין פוסלין את
הרחוקים מחמת הקרובים ומקיימין את העדות ברחוקים ,ומה
שאמרו שם דשיילינן להו אי למחזי אתיתון או לאסהודי דווקא
בשהעידו קאמר ,דכיון שנתכוונו מתחילה לעדות והעידו עכשיו
בבית דין ,נצטרפו ופסלו ואפילו בדיני ממונות ,אבל אם מתחילה לא
נתכוונו להעיד הרי לא נצטרפו עם הכשרים כלל ואעפ"י שהעידו,
ונמצא שאינן פוסלין אפילו כשהעידו עכשיו לפי שלא נצטרפו
בתחילה ,וכ"ש כשנתכוונו מתחילה להעיד ולא העידו עכשיו שאין
מחשבתן בלא צירוף מעשה פוסלת .עכ"ל .ולכאורה נראין דבריו
שדעתו כהרשב"ם ,כי לדעה בתרא הביא בשם יש אומרים.
אכן ,בתשובות הרשב"א החדשות שנדפסו מקרוב מכ"י סי' רמ"ב כתב
וזה לשונו.
ומכל מקום אנו רגילין לפרש התראה זו שהיא התראת בי"ד לעדים
אלו וכדאמרינן ,היכי מתרין בהם ,דאמרינן לאסהודי אתיתון או
למחזי אתיתון .ולעולם אינן מצטרפין לפסול את הכשרים ואפילו
נתכוונו להעיד ,שהרי מעשים בכל יום בקדושין וכתובות שמקדשין
בפני קרובים ורחוקים ,ואין פוסלין את הרחוקים מחמת הקרובים,
והכא בשהעידו בבי"ד קאמר דלאחר שהעידו שיילינן אי לאסהודי
נתכוונו בתחילה ,דכיון שנתכוונו מתחילה לעדות והעידו עכשיו
בבי"ד נצטרפו ופסלו ואפילו בדיני ממונות .אבל אם מתחילה לא
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נתכוונו להעיד הרי לא נצטרפו עם הכשרים כלל ואעפ"י שהעידו
עכשיו לפי שלא נצטרפו מתחילה ,וכל שכן בשנתכוונו מתחילה
להעיד ולא העידו עכשיו שאין מחשבתן בלא צירוף מעשה פוסלת,
ונראה שכן סבר הרמב"ן ז"ל .וכבר כתבתי אני בפרק יש נוחלין אלא
שחזרתי ותקנתי באותה שמועה וצריך אתה לתקן בחידושין כמו
שתקנתי אני.
הרי מפורש יוצא מפי כהן גדול הרשב"א זיע"א שדעתו כלישנא
בתרא וכמו שהעידו משמו הריטב"א והר"ן .ועל כל פנים בנידון
דידן מתבאר מדבריו שהקדושין פסולין וכמ"ש" ,דלאחר שהעידו
שיילינן אי לאסהודי נתכוונו בתחילה ,דכיון שנתכוונו מתחילה
לעדות והעידו עכשיו בבי"ד נצטרפו ופסלו ואפילו בדיני ממונות".
והחתימה על הכתובה הוי כמו שהעידו בבי"ד ,וכמו שיתבאר.
וכתב מר"ן בשו"ע ) חו"מ סי' ל"ז( וזה לשונו .עדים רבים שנמצא אחד
מהם קרוב או פסול עדותן בטלה .בד"א בזמן שנתכוונו כולם
להעיד ,אבל אם לא נתכוונו כולם להעיד תתקיים העדות בשאר.
וכיצד בודקין הדבר ,אומרים להם בי"ד כשראיתם דבר זה,
באתם כדי להעיד או כדי לראות בלבד ,כל מי שאומר להעיד
באתי מפרישין אותו ,אם נמצא באלו שנתכוונו להעיד קרוב או פסול
עדותן בטלה ,ואם היו כל העדים כשרים ,אחד שנתכוון להעיד ואחד
שלא נתכוון להעיד וראה הדבר וכוון עדותו חותכין הדין ע"פ
עדותו .וי"א שאפילו כוון לראות כדי להעיד אינו פוסל אא"כ בא
לבי"ד והעיד .ותרתי בעינן כיון לראות כדי להעיד ,ובא לבי"ד
והעיד .עכ"ל .והדעה הראשונה היא דעת רבינו חננאל ורש"י
והרמב"ם והרשב"ם והמאירי .ודעת הי"א היא דעת הרא"ש וסיעתו.
גם מר"ן ז"ל דעתו כסברא ראשונה שהיא דעת הרמב"ם שהביאה
בסתם) ,וכן כתב בדעתו החוות יאיר סי' י"ט וזה לשונו" .ואף כי התוספות
והרא"ש והרשב"א והר"ן ס"ל דבעינן דוקא כוונו לראות ולהעיד והעידו ,מ"מ
הכריע כבר הש"ך שם כהרמב"ם וסיעתו והכי משמע מסתימת הב"י בלשון
שו" ע בדעה זו ,ודעה אחרת כתב בלשון י"א ,ככלל שמסר לנו הגאון רמ"ע
בתשובה .עכ"ל( ונראה שגם דעת הרמ"א הכי סבי"ל ,וכמו שנתבאר.
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והש"ך )סי' ל"ו ס"ק ח( האריך להוכיח שהעיקר כדעת הרמב"ם ) .וראה
לקמן אות כ'(.

ופשוט כביעתא בכותחא שגם לפי הרא"ש וסייעתו ,דכשנתכוון
להעיד והעיד ,נתבטלה העדות למפרע ,כי איגלאי מילתא שהעדות
מלכתחילה היתה בפסלות) .ראה לקמן אות כ'( וכן מתבאר מדברי
הר"ן הנ"ל.
ומה שכתב" ,ובא לבית דין והעיד"" ,דתרתי בעינן כיוון לעדות ובא
לבי"ד והעיד" ,אין הכוונה לביאת בי"ד בדווקא ,אלא שבהכרזה,
המקום להעיד הוא בי"ד לכן נקט בי"ד ,אבל כמו כן אם העיד
במקום הראוי לעדות כגון שייחדוהו לעדות בחופה ,או שחתם על
השטר ,ודאי שהוא פוסל וכמו שסיים הרא"ש דבריו וכתב וז"ל .אבל
אם לא כוון לראות כדי להעיד ,אפי' בא לבי"ד והעיד .או שכוון
לראות כדי להעיד ולא העיד ,אינו פוסל .עכ"ל .דהיינו שלא העיד
במקום הראוי) .ולכן לא כתב ולא העיד בבי"ד .אלא "ולא העיד" בלבד
דהיינו כל דבר במקום הראוי לו .וראה לקמן אות כ'( ומסתבר שבשטר
כתובה לא רק הכתובה בטלה אלא אם לא ייחד עדים כשרים
לקדושין גם הקדושין בטלין כי בכתובה מעיד הוא על הקדושין
שנעשו וכמ"ש "אנן סהדי שבפניננו קדש פב"פ וכו'" .והרי קרוב
שירד להעיד והעיד נמצא בפנינו ובטלה כל העדות .ועיין ש"ך סי'
ל"ז ס"ק י"ז והבן.
יב .וכדברי מצאתי מפורש למהר"י וייל בתשובותיו )סי' ז'( והעתיקו
גם תלמידו מהר"י מברונא להלכה בתשובותיו )סי' ל"ה( וז"ל.
ששאלת על דבר הקדושין שייחדו ב' עדים והעדים היו פסולים בן
ראובן נשוי בת שמעון .נראה כיון שיחדו עדים אלו והם

פסולים פשיטא דקדושין לא הוו קדושין ,אע"ג דהקדושין
נעשו בפני המון עם והיו שם הרבה עדים כשרים ואיכא
למימר תתקיים בשאר .כדאיתא באשר"י פרק יש נוחלין וסוף
פ"ק דמכות ,שאני התם דלא ייחדו עדים פסולין ,אבל הכא
כיון דיחדו עדים פסולים א"כ היה כוונתם שהעדים שיחדו
יהיו עדים ולא האחרים .וכה"ג איתא באשר"י פ"ק דמכות וז"ל,
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יראה שאם הזמין המלוה עדים כשרים ועמדו לשם קרובים או
פסולים אף אם כוונו להעיד ובאו והעידו בב"ד לא נתבטלו עדות
הכשרים כיוון דייחד את עדיו לאו כל כמיניה להפסיד ממונו .והא
דקאמר תלמודא שיילינן להו אי למיחזי אתו או לאסהודי היינו
בדבר שנעשה ברוב עם בלא הזמנת עדים ובאים כולם להעיד ,אבל
המזמין את עדיו והוציא כל האחרים מכלל העדות לאו כל כמינייהו
לבטל העדות עכ"ל .אלמא שכתוב בהדיא שתלוי בהזמנת עדים,
ומכ"ש לפירוש רשב"ם בפ' יש נוחלין שכתב שאם כוונו להעיד
דפסלי כל העדות .מהני טעמי נראה דצריכין קדושין אחרים .עכ"ל
הצריך לעניינינו .ומבואר דעתו שגם לדעת הרא"ש עדים פסולים
אלו פוסלים הקדושין כיוון שייחדם ,ואפילו שייחדם בטעות שסבר
שכשרים הם ואדרבא ייחדם כדי שלא יצטרפו פסולים ,סוף כל סוף
אלו הם עדיו שבחר בהם ולכן לא שייך לומר בהם לאו כל כמינייהו
להפסיד קדושיו ,דאיהו קאפסיד אנפשיה .ומלשון השאלה "על דבר
הקדושין שייחדו ב' עדים" ולא חילק בתשובתו בין אם החתן ייחדם
או אדם אחר ,משמע שאפילו שלא בחר בהם החתן אלא שלוחו
מסדר הקדושין ,לא שייך לומר לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ,כי
עמדו העדים לידו וראם בעצמו והסכים עם שלוחו ולא חקר בעצמו
את כשרות העדים ,הרי זה כמי שאמר להם בעצמו אתם עדי ,וכל
עניין לאו כמיניה הוא לפסול בני אדם אחרים להיות עדים על ידי
שייחד לאלו ,ואיך יאמר בהם לאו כל כמינייכו .ואין לומר שרק
להחמיר ולהצריכה קדושין אחרים אמר כן ,כי לשונו "פשיטא
שהקדושין לא הוו קדושין" ומילתא בטעמ"א דקאמר ,הן הן עדיו
דקושטא דדינא קאמר.
יג .גם הר"ן והריטב"א הסוברים כדעת הרא"ש כתבו מפורש כן,
וז"ל הר"ן" ,ומיהו כל שזמנום להעיד ,הדברים מראים דהוה ליה עד
ואם פסול הוא פוסל את האחרים ,ואם כשר אינו נעשה דיין" .עכ"ל.
וזה לשון הריטב"א" ,הלכך אליבא דהלכתא בין בדיני ממונות ובין
בדיני נפשות אין הכשרים נפסלים עד שנדע שנתכוונו כולם להצטרף
לעדות שידעו אלו באלו והעידו".
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וגם מתשובת הרשב"א שהבאתי לעיל נראה דסבי"ל דגם לדעת
הרא"ש ,כשהעיד עם הכשרים בבי"ד ,נפסלה העדות למפרע.
וממ"ש )הרשב"א בתשובה אלף קפ"ט דלדעה בתרא שהם כדעת הרא"ש
וסיעתו( "שאין פסולים אלא כשנצטרפו בקיום דבר" מתבאר שאם
הזמינום והעידו בעת הקדושין דעל פיהם קם דבר הקדושין ,הוי
כהעידו בבית דין ונצטרפו הכשר והפסול ובטלה העדות כולה
למפרע וכדעת מהר"י וייל ,וזו האמת למעיין ברשב"א) .ועפ"י זה
יובנו דבריו בחידושיו לפרק האומר שיבואו לקמן אות י"ד(

והרד"ך )דפוס ירושלים בית כ' חדר ד' ודפוס קושטאנדינא בית כ"ד( לאחר
שכתב וז"ל" .ואפילו אם היו שם יהודים והוא היה מקדשה בפני
היהודים ובפני האנוסים ,והאנוסים היו עדים עם היהודים שקדשה,
אין קדושיו קדושין" .נסתייע מתשובת הרשב"א הזו .ומתאים זה
לדעת מהר"י וייל הנ"ל.
יד .וכתב הש"ך )חו"מ סי' ל"ז( וזה לשונו .ועוד י"ל דמסתמא לא
חיישינן שכוונו להעיד ,והא דקאמר הש"ס היכי אמרינן להו ,היינו
אח"כ כשבאין מעצמן לבי"ד להעיד ,אבל כל זמן שלא באו לבי"ד
לא חיישינן להכי .עכ"ל) .והוא אמת ופוק שאיל לאינשי דאזלי לשמחת
חופה למאי אזלי ,ויאמרו לך דלמחזי קאזלי .וכ"כ מהר"י בי רב סי' נ"ו ,ודלא
כמהר"מ אל אשקר סי' ט"ז דפליג בזה( וכן כתבו בפירוש הרמב"ן
והריטב"א) .הובאו לעיל אות י"א( והיות ולא כוונו לעדות מסתמא גם

לא הקפידו לראות את נתינת הטבעת מידו לידה ולא שמו לב לשמוע
באומרו "לי" שהוא לעכובא דידים מוכיחות בעינן ,כי דעתם על
המעמד ולא על הפרטים ,ולגבי הקדושין עדות ראיה ברורה בעינן
ולא עדות ידיעה שאינה כלום .וכדמשמע מפשט לשון הרמב"ם
שכתב וז"ל" .ונותן לה בפני עדים" )הלכות אישות פ"ג( ופירוש
"בפני" הוא ראיית העדים ולא ידיעתם .וכן כתב מר"ן בב"י )סי' מ"ב(
בשם הרשב"א סי' תש"פ בשנים שהיו עומדים אחרי גדר בית אחד
ושמעו שאמר ראובן ללאה התקדשי לי באתרוג אבל לא ראו נתינה
ממש ,אפילו ראו האתרוג יוצא מתחת ידיה אין כאן חשש של כלום
ואפי' היא מודה שלקחתו לשם קדושין ,דעדות ראיה ממש בעינן
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עכ"ל .והביאו הרמ"א בהגה"ה וז"ל .וצריכים העדים לראות
הנתינה ממש לידה או לרשותה אבל אם לא ראו את הנתינה
ממש לידה ,אפילו ששמעו שאמר לה התקדשי לי בחפץ
פלוני ואח"כ יצא מתחת ידה אינן קדושין עד שיראו
בנתינתה ממש )תשובת רשב"א סי' תש"פ( ואין הולכין בזה אחר
אומדנות והוכחות עכ"ל הרמ"א .ומעין זה מצאתי לרשב"א
בתשובותיו )אלף קצ"ג( שכתב וז"ל" .ולא עוד אלא אפי' ראינו אתרוג
יוצא עכשיו מתחת ידיה והיא מודה שקבלתו מידו ולשם קדושין,
איני רואה בו חשש קדושין שאין כאן ראיה אלא כעין ידיעה ,ולגבי

קדושין עדות ראיה וידיעה בעינן וכו' ,ולגבי קדושין עדות
ממש בעיא ,והודאת שניהם כמי שאינה ,א"כ לעולם אינה
מקודשת אלא במקום שיש עדים גמורים שאינן יכולים
להכחישן" .עכ"ל .ונאמנים דברי הרשב"א וברורים כשמש
דבקדושין בעינן דווקא עדות ברורה שא"א להכחישה ושילפותא
מ"דבר דבר" הוא בדווקא ללימוד זה ולעכובא .וכמו שכתב
בחידושיו בפרק האומר וז"ל .וי"ל דגבי ממון דאי לאו דכתב רחמנא
"אשר יאמר כי הוא זה" דמיניה גמרינן הודאת בעל דין ,הו"א
דלעולם לא מיקיימא מילתא אלא בסהדי משום דכתיב "על פי שנים
עדים או שלשה עדים יקום דבר וכדאיסתפקא מילתא למר זוטרא
ורב אחא דבסמוך ,אלא דאתא "כי הוא זה" וגלי לן דיקום דבר
במקום דאיכא חובה לאחריני כתיב ,והלכך עדיות דכתיב בהו
"דבר" על כרחין לצד ממון שיש בו חובה הוקשו ,ולא לצד ממון
שאין בו חובה .ולומר דלא מקיימא להו מילתא אלא במקיימי דבר,
ומשום דאית בהו כעין חוב לאחריני אקפינהו לצד ממון דאית ביה
חובה ולא שתהא חובתו של זה כזה ,דזה חב ממש וזה אינו חב
ממש כדאמרן .ותדע לך דאלו חב לאחרים ממש ,אע"ג דאמר כזה
וכזה היה ובפני עדים היה והלכו להם למדינת הים אינו נאמן ,ואלו
הכא אי אמרה נתקדשתי בפני עדים והלכו להם למדינת הים או
שמתו ,נאמנת .דאנן לא קפדינן אלא שתתקדש באפי סהדי,

וכיון דאמרה דהכי הוה נאמנת ,דהא לא מחייבא ממש
לאחריני .ומיהו עיקר מילתא לא מתקיימא אלא במקיימי
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דבר ,והודאתה כמי שאינה אעפ"י שהיא נאמנת שנתקדשה
לו ,כך נראה לי .ומסתברא לי דהא דתנן ג' גיטין פסולין ואם נשאת
הוולד כשר ,וחד מינייהו כתב בכתב ידו ואין עליו עדים ,התם היינו
טעמא משום דרחמנא רבייה בגיטין כממון מדכתיב וכתב לה,
דמשמע כל שכתב לה הוא בכתב ידו מגורשת ושטר גמור הוא
כשטר שבממון .ודכוותא רבי רחמנא עד אחד בטומאה שלאחר קינוי
וסתירה ,מועד אין בה .ולמאי דרבי ,רביה .ולא גמרינן מנייהו דאם
כן גזירה שוה למאי אתא .ואין לך בהן אלא מקומן .ואלו בקדושין
כתב לו בכתב ידו ואין עליו עדים אינה מקודשת .והא דתנן ביבמות
פרק ד' אחין" ,וכולן שהיו בהן גירושין או קדושין ספק ,הרי אלו
חולצות ולא מתייבמות .כיצד ספק קדושין זרק לה קדושיה ספק
קרוב לו ספק קרוב לה ,זהו ספק קדושין ,כיצד ספק גירושין כתב
בכתב ידו ואין עליו עדים ,יש עליו עדים ואין בו זמן ,יש בו זמן ואין
בו אלא עד אחד ,זהו ספק גירושין .ואמרינן עלה בגמ' ,אמר רבא כל
שיש בקדושין יש בגירושין ,ויש בגירושין שאין בקדושין וזהו
דקדושין למעוטי מאי למעוטי זמן דליכא בקדושין ,דמשמע לכאורה
דכתב בכתב ידו ואין בו עדים איתא בקדושין כמו בגירושין ,ליתא.
דהתם הכי קאמר ,וכולן ט"ו נשים שפוטרות צרותיהן מן החליצה
ומן היבום אם היו בהם ספק קדושין או ספק גירושין אינן פוטרות
לגמרי באלו ,אלא חולצות .וזהו דווקא בקדושין שאינה פוטרת
לגמרי ,זרק לה קדושיה ספק קרוב לו ספק קרוב לה וזהו למעוטי
מאי שאינה כזו אלא כראשונות שפוטרת לגמרי מן החליצה ומן
היבום ,יש בו עדים ואין בו זמן שאעפ"י שבגירושין הויא ספקא
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ואינה פוטרת לגמרי ,בקדושין פוטרת לגמרי .אבל כתב בכתב ידו
ויש בו זמן ,א"נ ,יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד ,אינן מתמעטים
דזהו דקדושין ולומר שהן כראשונות שפוטרות צרותיהן ,דאדרבא
באלו צרותיהן מותרות לגמרי ,בין לחליצה בין ליבום שאין כאן
קדושין כלל .עכ"ל .הרי מפורש כתב ,דבקדושין בעינן עדות גמורה
ושעיקר ג"ש ד"דבר דבר" ,להכי הוא דאתא ,כי סוטה וגירושין נפקי
מהא כיון דאית בהו רבויי אחריני .וכמו כן מפורש יוצא מדברי
הרמ"א דדעתו כהרשב"א ומר"ן בב"י שהביאו ,ולא חש לסברת
הרא"ם דלקמן אות י "ז אפי' לא לחשש בעלמא) .ועיין לקמן אות כ"ג(
ט"ו .ויש להוסיף דשאני עדות קדושין מעדות ממון בכך שגזירת
הכתוב הוא שראיית העדים קובעת את חלות הקדושין ,ואלו הידיעה
אינה גורמת לכלום .וכמ"ש הריטב"א פ' האיש מקדש ,הובאו דבריו
בקצות החושן )סי' ל"ו ס"ק א'( וז"ל הריטב"א" .אבל בקדושין לא
בעינן אתם עדי ,מיהו כל היכא שיש באותו מעמד כשרים ופסולין או
קרובים צריכים לייחד עדים ,דאי לא ,כיון דאיתא עד פסול ביניהם
עדות כולן בטלה ,ואע"ג דאמרינן להו למחזי אתיתון וכו' ,היינו
בדיני ממונות ובדיני נפשות שאין העדות מתקיימת עד שבאין לבית
דין ושעת ראיה לא חשיב עדות ,אבל הכא בקדושין אין העדות באה
לאמת הדבר בלבד ,אלא אפי' ידעינן דהכא קושטא דמלתא שקדשה,
אינה מקודשת בלא עדות וגזירת הכתוב הוא .וכיון דאיכא צירוף

פסולי עדות עמהם עדות כולן בטלה דומיא דבעלמא כשיש
צירוף פסולין כשבאין לבית דין להעיד שעדות כולן בטלה
וכו' .כך הורה רבינו נר"ו הלכה למעשה ,אבל אין זה דעת
המפרשים ז"ל וראוי להחמיר .עכ"ל .ופשוט שמ"ש שאין זה
דעת המפרשים הוא לגבי צירוף עדות הכשרים והפסולים ,אבל
בענין גזירת הכתוב שחלות הקדושין נעשים על ידי עדות ראיה
בלבד ,לית מאן דפליג .וגם מ"ש שראיית העדים שעת ראיה הויא
עדות כבר כתבתי לעיל שגם הרא"ש מודה בזה שאם יחדוהו לעדות
דהוי כבא על מנת להעיד ,והעיד .כי גם הרא"ש מודה דקדושין לא
בעו דרישה וחקירה אלא בעדות דחיישינן למרומה .ולא בעו
לאסהודי בבי"ד כלל .ומ"ש הורה רבינו נר"ו ,מסתמא כוונתו לרא"ה
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והודיענו הריטב"א שמחלק הרא"ה בין קדושין לדיני ממונות) .וראה
לעיל אות י"א( ואעפ"י שבדיני ממונות סבר כהרא"ש כיוון דבעינן

עדות ,בקדושין דלא בעינן עדות בבי"ד סבי"ל דהקרובים נמי הוו
עדים ובעינן ייחוד עדים כדי לפסול האחרים .ואין כן דעת המפרשים
כולם אלא י"א דגם בקדושין הדבר תלוי אי לאסהודי אתו או למחזי.
ואין זה עניין למה שכתב מר"ן בב"י )סי' מ"ב( משם תשובת הרשב"א
והביאו מור"ם בהגה"ה וז"ל ,כל עדות שלא נחקר בבי"ד לא מיקרי
עדות לענין קדושין )מרדכי( ולכן אפילו אמרו עדים חוץ לבי"ד
שנתקדשה יכולים לחזור בהם בבי"ד לומר לא נתקדשה ,וכן להיפך.
עכ"ל .כי שם לגבי עצם העדות אם היה קדושין או לא הויא כעדות
מוכחשת דבעיא דרישה וחקירה לכו"ע ,דבהא בעינן הגדה בבית דין.
וכתב מהריק"ש )שו"ת אהלי יעקב סי' פ"א( וז"ל .ואגב אורחין אודיעך
מה שנהגתי אני בענין זה ,דלדיני ממונות דלא איברו סהדי אלא
לשקרא וגלויי קושטא דמלתא קא אתו ,הכשרתי בעלי קרובות
לעלמא כדברי הגאונים שהרי הרמב"ם וכו' ,אבל לגיטין וקדושין
שאין הענין מתקיים כי אם על פי העדים שהרי גט שאין בו עדים
כלל אינו כלום ,וכן המקדש בלא עדים אפילו שניהם מודים אין
קדושיו כלום ,חלילה לי מה' יתברך מהכשיר לגמרי לבעלי קרובות
לעלמא נהי דמיחש חיישינן לסברת הגאונים בגיטין וקדושין לא
שנכשירם לגמרי ,כיון שלא הוזכר דין זה בפי' בספרי הפוסקים
המפורסמים וכ"ש שנראה מדבריהם היפך זכמו שכתבתי וכמו
שאכתוב מדברי המרדכי .עכ"ל) .אמר שנ"י ,גם בדיני ממונות נראה שלא
אמרה הרב להוציא ממון עפ"י זה אלא לגלויי היכי הווא עובדא .כן הוא המובן
מדבריו ,וכן הוא בדין כמבואר בגמ' גבי ההוא מתנתא דהוו חתימי בה תרי גיסי
ופסלה אביי ,ונ"ל פשוט דלא דווקא במתנה דדמיא לקדושין בכך דמחייב
לאחריני ,אלא בכל דבר הגורם להוצאת ממון דינא הכי .עכ"פ ראה סברתו
הישרה לחלק בין עדות ממון לעדות קדושין ,מהאי םעמא דכתיבנא(.

והוסיף הקצות החושן )סי' ל"ו ס"ק א'( וזה לשונו" .ועוד דלפעמים
שהמסדר ושושבינין פסולי קורבה ,והעולם עומדים מרחוק במזמוטי
חתן וכלה ואין רואין ואין שומעים שום קדושין ,וא"כ הוי כמקדש
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בלא עדים ,וגם השושבינים בלאו הכי איתא בכנה"ג דפסולין המה
משום אוהב ,עיין בסי' ל"ג שם .ולכן ראוי להזמין שני עדים כשרים
ושישמעו מפי החתן לשון הקדושין" .עכ"ל.
ולפ"ז כשייחד עדים ונמצא אחד מהם פסול ,הקדושין בטלים לכו"ע
גם מטעם זה דבעלמא לא חיישינן שבאו אחרים לחופה כדי להעיד.
ובפרט בימינו שכו"ע יודעים שמייחדים עדים לקדושין ולא באים כל
השאר אלא למחזי ולא שמים על לב להתבונן בפרטים המעכבים
הקדושין ועדות ללא ידיעה וודאית ששמעו תיבת "לי" מפי המקדש,
או שלא ראו בבירור את נתינת הטבעת מידו לידה לאו כלום היא.
)וראה לקמן אותיות ט"ז ,י"ז ,כ"ב ,כ"ג(

ט"ז .וכתב המרדכי )גיטין ס"פ המגרש( וזה לשונו" .זרק לה קדושיה
ספק קרוב לו ספק קרוב לה ,זו היא אמתלא .כתב הר"ם דכל היכא
דעדים לא ראו שקדשה או שזרק לתוך חיקה או לתוך חצירה א"צ
גט ,וראיה מפ' ד' אחין ,וכולן שהיו בהן ספק קדושין וכו' ,כיצד ספק
קדושין ספק קרוב לו ספק קרוב לה ,ולא איירי כהאי גוונא ששני
עדים לא ידעו אם קרוב לו או קרוב לה אלא כדמוקי לה בגמ' בכת
אחת אחד אומר קרוב לו ואחד אומר קרוב לה ,ואע"ג דמדאורייתא
אינה מקודשת דמוקי חד לבהדי חד ואוקי איתתא בחזקה דמעיקרא
ובחזקת פנויה הויא ,מ"מ ספיקא דרבנן היא משום דאיכא חד סהדא
דאמר קרוב לה גזרו בה רבנן ,אבל בנדון זה דליכא סהדותא כלל
ואפילו אחד מהם אין אומר שראה שנפלה הטבעת לתוך חיקה אין
כאן אפילו חשש קדושין ,וראיה מפ' ד' אחין ,מדאוקימנא בכת אחת
שאחד אומר קרוב לו ואחד אומר קרוב לה ,לוקמא ששני עדים
מספקא להו אי קרוב לו או קרוב לה ,אלא ש"מ כל כהאי גוונא אין
כאן בית מיחוש דאוקימנא אחזקה ,ואפילו אם היא יודעת בטוב

שנפלה לתוך חיקה בעינן דליחזו סהדי שהגיעו הקדושין
לידה .דילפינן דבר דבר מממון ואין כאן קדושי תורה אלא
עד דחזו תרי סהדי דמטו הקדושין לידה .והכא דאיכא תרי
סהדי דאמרי חד קרוב לו וחד קרוב לה ,הוו קדושי דרבנן כדפי',
והיכא דליכא אפי' חד שראה שהגיעו הקדושין לידה אינה מקודשת
אפי' מדרבנן אעפ"י שהיא מודה שנפלה הטבעת לתוך חיקה דומיא
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דהא דאמרינן המקדש בעד אחד אין חוששין לקדושיו אפילו שניהם
מודים .ועוד הביא ראיה מפרק הזורק "המגרש את אשתו ולנה עמו
בפונדקי וכו' ,דב"ה סברי אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה.
ומודים בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה הימנו גט שני דאין לבו
גס בה" .ולא אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה ,ועל כרחין הא
דקאמרי ב"ה צריכה הימנו גט ,היינו לחומרא ,אבל להפקיע קדושי
שני לא ,מדלא קאמר ב"ש אומרים אינה מקודשת וב"ה אומרים
מקודשת מכלל דבנתגרשה מן האירוסין לא בעיא גט אפילו
לחומרא .ואפי' אם תמצי לומר דלב"ה ודאי קדושין הן ,כיון דגייסי
אהדדי ודאי בעל כיון שראו שנתייחד עמה ואין לך עדי ביאה גדולה
מזה ,מ"מ בנתגרשה מן האירוסין אפילו ספק מקודשת לא הוויא
מדקאמר אינה צריכה גט ,אלמא כל היכא דליכא סהדי דנכנס עמה
לקדשה מוכח מילתא דהוי קרוב לודאי שלא קדשה ,וגדולה מזו
אפי' חזו סהדי שנכנס עמה לקדשה בכסף ולא ראו שקדשה לא בעי
גט כיון דלא חזו ממש שקדשה ,דדווקא בביאה הוא דאמרינן הן הן
עדי יחוד הן הן עדי ביאה דיצרו תוקפו דאפשר אש בנעורת ואינה
מהבהבת ,ולבו גס בה .ודכוותה אי חזו סהדי שזרק לה הקדושין
בחצרה וראו שהגיעו נגד אויר חצרה ולא ראו שנפל לתוך חלל
המחיצה היתה צריכה גט ,אבל בנידון זה אינו קרוב לודאי דדלמא
לא נפיל לתוך חיקה ואפילו נפל לתוך חיקה דלמא חיק עשוי קטפרס
ואויר שאין סופו לנוח לאו כמונה דמיא כדאמר פרק הזורק היתה
ידה עשויה קטפרס אעפ"י שהגיע לידה אינה מגורשת ,אע"ג דמוקי
לה תלמודא בעומדת על גב הנהר דאויר שאין סופו לנוח לא קנה,
ה"נ אי קיימא בחצר דלאו דידה אינה מקודשת כלל דאויר שאין סופו
לנוח לאו כרשותיה הוי .וכו' .עכ"ל מהר"ם .ושוב מצאתי בדברי
המיימוני ,בקדושי ביאה אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה
והוו קדושין מספק ,אבל בשאר קדושין עד דחזו דקדשה.
עכ"ל המרדכי .הרי שגם דעת המרדכי ומהר"ם דלא הוו קדושין
בידיעה עד דחזו דקדשה ,ורק בנתייחד עם גרושתו מהנשואין דגס
בה והוי כאש בנעורת אם נתייחד בפני עדים חוששין שמא קדשה כי
כך סדר עדות קדושי ביאה בעלמא וכמ"ש הרמב"ם )הלכות אישות
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פ"ג( וז"ל .אם קדש בביאה אומר לה הרי את מקודשת לי בבעילה זו
וכל כיוצא בזה ומתייחד עמה בפני שני עדים ובועלה .עכ"ל .וכיון
שכאן לא אמר לה בפנינו כלום כיון שנתייחד בפנינו והויא אש
בנעורת ואיכא חזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ,ומחזיר
גרושתו דבר המצוי הוא ,מכל הני טעמי הויא ספק מקודשת לא שלא
יתפסו בה קדושי שני אלא שתצטרך גט לחומרא מהראשון.
הראית לדעת שגם מהר"ם מצריך ראייה בקדושין כיון דילפינן דבר
דבר מממון .ושעדות ידיעה לאו כלום הוא .וכן דעת המרדכי
שהביאו מבלי חולק.
וחידשה תורה דיליה בשתיי"ם זו שמעת"י .א .דאעפ"י דבעינן ראיית
הקדושין כשמגיעים לידה ,כל שראוהו באויר שמעל חצרה כיון
שראוהו באויר שסופו לנוח ראיית קדושין מעלייתא היא דהרי בכל
מקום שיפול הוא בגדר ידה ובעודו באויר כבר נתקדשה בראייתם כי
אויר שסופו לנוח כמונח דמי .אבל אם ראו הקדושין נופלין באויר
של חצר שאינו שלה אעפ"י שראו שיורד לכוון חיקה כל שלא ראו
בבירור שקבלתו בחיקה אין זה בגדר עדות ,דדלמא לא יפול לתוך
חיקה ואפילו נפל לתוך חיקה דלמא חיק עשוי קטפרס והרי אויר
שאין סופו לנוח לאו כמונח דמיא .וכיון דליכא אפי' חד שראה
שהגיעו הקדושין לידה או שנחו בחיקה ,אינה מקודשת אפי' מדרבנן
אעפ"י שהיא מודה שנפלה הטבעת לתוך חיקה .ב .שמחלק הוא בין
עד אחד בקדושין שבזה אין חוששין לקדושיו ,לבין שני עדים
ששמעו אותו מקדש אבל רק אחד מהם ראה הנתינה ,שמקודשת
מדרבנן דהוי כעין אחד אומר קרוב לו ואחד אומר קרוב לה .אכן לפי
הרשב"א שהבאתי לעיל אות י' ולפי מהר"י ווייל ומהר"י ברונא
שהבאתי לעיל אות י"ד והריטב"א שהבאתיו לעיל אות ט"ו כל הני
רבוותא סברי מרנן דגם בהאי גוונא אינה מקודשת כלל.
ופשוט דגם למהר"ם יש הבדל בין פסול בעדות לבין פסול בעדים,
דעד כאן לא קאמר שכשהעידו שנים ונחלקו בעדותם אם קרוב לו או
לה שבזה תקנו קדושין מדרבנן ,כיון דהם תרי ולא דימוהו למקדש
בעד אחד ,כיון שהעדים כשרים אלא שעדותן ספק .אבל בפיסול
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בעדים שנמצא אחד מהם פסול שבזה פשיטא למהר"ם שנתבטלה כל
העדות וכמו שקיימ"ל שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה וכדעת
מהר"י וייל ,ובזה יושוו דבריו לשאר הפוסקים שפסקו כן.
יז .אמנם במרדכי )קדושין ס"פ האומר( כתב וזה לשונו .בספר החכמה
סי' שפ"ד כתב הרא"ם בתשובה דהיכא דאחד מהעדים לא ראה
נתינת הטבעת אין לבטל בכך הקדושין ,חדא דחוששין לדברי רב
פפא דאמר חוששין לקדושין ,ואע"ג דבה"ג פוסק כמאן דאמר אין
חוששין ,מ"מ ראיתי מעשה ולא היה כח ביד המתירין להוציאה בלא
גט .ועוד אם עד רואה דבר מוכיח ונראה ,יכול להעיד ונדון כאילו
ראה גוף המעשה כדאמרינן בגיטין ובקדושין הן הן עדי יחוד הן הן
עדי ביאה ואמרינן בכ"מ במנאפין עד שיראה כדרך המנאפין .והוסיף
המרדכי ,עיין פרק המגרש תשובת הר"מ .וכוונת המרדכי ברורה
שדוחה הוא את ראיית הרא"ם מתשובת מהר"ם הנ"ל שלא אמרינן
הן הן עידי יחוד אלא במתייחד עם גרושתו ,אבל שאר קדושין בעינן
עדות ראיה ממש וגם מתייחד עם גרושתו אינו אלא חשש לחומרא
בלבד ולא להפקיע קדושי שני ובזה הוכיח שדעתו כמהר"ם הנ"ל.
וראייתו מהא דאמרינן שיראו כדרך המנאפין אינה ראיה כלל כי
פירש"י )ב"מ צ"א (.משישכבו זע"ז כדרך מנאפים וא"צ לעדים שיראו
כמכחול בשפופרת דלא הזקיקתן תורה להסתכל כל כך .עכ"ל .ואולי
הטעם ,כי כמעט ולא אפשר לראותם מכחול בשפופרת כי גופם
מכסה ואם כן נפטרו כל המנאפים מעונשם והפך הדין לחוכא
ואטלולא ומה גם דאין לך אש בנעורת יותר מזה וחזקה שבועל הוא,
לכן ראייתם כדרך המנאפים היא עדות גמורה של תורה .וז"ל
הרמב"ם )פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט( אין העדים נזקקין לראות
המנאפים כמכחול בשפופרת ,אלא משיראו אותם דבוקים זע"ז כדרך
כל הבועלים הרי אלו נהרגין בראיה זו ,ואין אומרים שמא לא הערה.
מפני שחזקת צורה זו שהערה .עכ"ל .וכ"כ המאירי )ב"מ שם( וזה
לשונו .כל הבא על אחת מחייבי מיתות בי"ד ,אין העדים נזקקין
שיראו מעשה כמכחול בשפופרת ,אלא משיראו כמנאפין ,רוצה
לומר דבוקים זע"ז כאורח כל ארעא ,הרי הם נהרגים בראיה זו ,חזקה
על צורה זו שאין דבר מתוקן יוצא מתחת ידה .עכ"ל .ואפשר שכל
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עדותם היא על חזקה זו בלבד ,וצוותה תורה להורגם בעדות של
חזקה זו .ודעת הרא"ם בשתיי"ם ולא עלתה לו ,לא לגבי חשש
לעדות ע"א ,ולא לגבי עדות מוכחת ,ושניהם נדחו מכל קמייא ,ואם
היה דבר זה שמספיק בקדושין עדות מוכחת אמת ,הלכתא גבירתא
כזו לא היה משתמט תנא או אמורא למימר לה .וכיצד מראיות
חלשות המציא דין שאחריתו מי ישורנו שאם תקבל האשה קדושין
משני יחשבו שאינם קדושין דהא אין אשת איש מתקדשת ,והאמת
שבעילותיה עם הראשון יהיו בחזקת ניאוף ובניה ממזרים ודאי.
ובתה"ד )סי' ר"ז( הביא עוד ראיה שהביא הרא"ם מדמסיק בכתובות
רקדו בפניה הווי עדות ,הכא נמי באותה מלכות הווי סי' רגילות
לעשות קנין ונותנים טבעות ומוליכין מנעלים לה ולקרוביה ואין לך
עדות גדולה מזה על הסבלונות .עכ"ל .וכוונתו לומר שאין לך עדות
גדולה מזו על הקדושין ,לדעת רש"י שהסבלונות עצמן הם הקדושין,
דאי עדות על הסבלונות אמאי בעינן ,והלא הן גופייהו סבלונות.
ודברים אלו לא מוכרחים ,דאיכא למימר דאדרבה בגלל הקנין נתן
הסבלונות דסמכא דעתיה שישאנה ולא לשם קדושין .ובכלל דין
סבלונות אינו אלא חשש קדושין )וכמ"ש התה"ד גופיה( וגם לזה בעינן
עדים גמורים וכמו שפירש"י גופיה .ואם רקדו בפניה כוונתו ליוצאה
בהינומא וכדו' שנאמן הקטן להעיד בגודלו והלא אינו מעיד עדות
קדושין אלא על שבשעת הקדושין שנעשו בפני עדים כראוי רקדו
לפניה כלפני בתולה .וגם בזה דעת הרבה מהראשונים ועמהם השו"ע
דבעינן אחר גדול שיעיד עמו ,ובפירוש אמרו בגמ' דאין זה מדין
עדות אלא גילוי מילתא בעלמא דהיא היתה מרוב הנשים שבתולות
נישאות ,ואיך אפשר ללמוד ממנו לגוף עדות הקדושין.
וכתב הנוב"י תניינא סי' ע"ה וז"ל .כיון שהעד לא ראה נתינת
הזיבצער מידו לידה ממש והרי מבואר סי' מ"ב סעי' י"ד שצריכים
העדים לראות הנתינה ממש מידו לידה עיי"ש .ואף לדברי המרדכי
שהביא הב"ש ס"ק י"ד ,נלע"ד בחפץ שניכר לעדים בטביעות עין
שחפץ זה שהוא עתה בידה הוא ניהו החפץ שהזכיר המקדש בשעת
קדושין ,אבל זה שקדשה במטבע מה בכך שראה העד המטבע בידה,
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מ"מ כיון שלא ראה הנתינה ממש אין כאן דבר המוכיח שהרי אין סי'
במטבע ,ואולי היה בידה מטבע זו משלה ,ואף שעתה היא מודית
שקבלתו מהמקדש מ"מ כיון שלא היה זה ידוע להעד בשעת מעשה
מקרי מקדש בלא עד .עכ"ל .ומלשונו מוכח דדעתו כמבואר בשו"ע,
ולא כתב מ"ש אלא לרווחתא דמילתא בלבד .וגם בזה לא דק,
דלסברתו אפי' בחפץ שניכר לעדים בטביעות עין שחפץ זה שהוא
עתה בידה הוא ניהו החפץ שהזכיר המקדש בשעת קדושין ,מאין
להעד לדעת אם נתנה אחרי אמירת נוסח הקדושין או לפניה ,ואולי
הויא אמירה שלאחר מתן מעות .א"נ ,מאין לו לדעת אם קבלה מידו
או מעל גבי קרקע וכמו שהעלה ספיקות אלו החוו"י )סי' י"ט ,ראה
לקמן אות כ"ב( ואף שעתה היא מודית שקבלתו מהמקדש מ"מ כיון
שלא היה זה ידוע להעד בשעת מעשה מקרי מקדש בלא עד .והדרא
דינא לדוכתא דאין עדות קדושין כשרה עד שיראו בעיניהם כנ"ל.
ואף הרמ"א לא חש לסברא זו כמ"ש לעיל אות י"ד.

ובכלל כיצד אפשר לחשוב שעדות מוכחת תועיל בקדושין וא"כ
למאי אתא ג"ש דבר דבר מממון .ומדאורייתא גם עדות ממון בעי
דרישה וחקירה וקיימ"ל דכל עדות שאין אתה יכול להזימה אינה
עדות) ,סנהדרין מ"א .ורמב"ם פ"ג מהלכות עדות הלכה א' ובכסף משנה שם(
ואעפ"י דעדות קדושין לא בעיא דרישה וחקירה ,כשיש חשש לדין
מרומה בעיה דרישה וחקירה ,וכמו שכתב מר"ן בתשובתו )שו"ת ב"י
סי' ב'( וז"ל" ,אבל אם עדות הקדושין מרומה ,מודו כו"ע דצריך
דרישה וחקירה דלא גרע מדיני ממונות" )וראה נם ב"י אהע"ז סי' מ"ב
ושו"ע חו"מ סי' ל'( .ועדות ידיעה של קדושין לא יכולה לעמוד
בדרישה וחקירה וממילא בטלה היא למפרע .והדרן למ"ש לעיל )אות
י"ד( דדברי הרשב"א דבעינן עדות שאי אפשר להכחישה ולמדה מהא
דילפינן לה מהיקש "דבר דבר" .הוא הדבר אשר צוה ה' את משה.
יח .ובנד"ד ,איכא נמי טעמא אחרינא לפסול הקדושין לכו"ע ,כי שני
העדים חתמו על הכתובה ונפסלה הכתובה ועמה עדות הקדושין
שעליה העידו בכתובה ,כי דמי בשעת חתימתן כמי שבאו לפני בית
הדין והעידו ,דהא קיימ"ל דעדים החתומין על השטר כמי שנחקרה
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עדותן בבי"ד .ופשט הדברים שכבר בשעת חתימתן נעשו כמי
שהגיעו לבית דין ונחקרה עדותן .וכמו שכתב הרמב"ם )פרק ג'
מהלכות עדות( וזה לשונו .עדים החתומין על השטר ,הרי הן כמי
שנחקרה עדותן בבית דין ,ואינן יכולין לחזור בהן .במה דברים
אמורים ,בשאפשר לקיים את השטר שלא מפיהם ,כגון שהיו שם
עדים שזה כתב ידן ,או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר .עכ"ל.
משמע מדבריו שמיד נעשו כמי שנחקרה עדותן ולא בזמן אחר כגון
מסירת השטר לבעליו או כשיקראוהו הדיינים.
וזה לשון הרמב"ן )חי' כתובות י"ח .(:עדים החתומין על השטר וכו',
פירוש כמו שאם נחקרה עדותן בבי"ד אינם יכולים לחזור בהם ,כך
מכיוון שהם חתומים על השטר אינם יכולים לחזור בהם ,והכי איתא
בירושלמי ,תני עדים שהעידו בין לטמא בין לטהר ,בין לרחק בין
לקרב ,בין לאסור בין להתיר ,בין לזכות בין לחיוב ,אם עד שלא
נחקרה עדותן בבית דין אמרו מבדין היינו הרי אלו נאמנים ,אם
משנחקרה עדותן בבי"ד אמרו מבדין היינו ,אין נאמנין .ריש לקיש
אמר עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין.
וכן מתבאר מהרמב"ן בספר הזכות בהשגתו על הרי"ף )בפרק ד' אחין(
שגם כשהשטר עדיין בידי העדים נעשה כמי שנחקרה עדותן בבי"ד.
וזה לשון המאירי) .חי' כתובות י"ח (:עדים החתומים וכו' ,רוצה לומר,
כמי שהעידו עדותן בבי"ד על פה ונחקרה עדותן ,וכיון שהגיד שוב
אינו חוזר ומגיד .עכ"ל.
וזה לשון הריטב"א )חי' כתובות י"ח (:אבל הנכון דנפקא לן האי
פירושא דלא יגיד מדכתיב עפ"י שני עדים יקום דבר אלמא על מה
שהעידו בבי"ד מתקיים הדין לזכות או לחובה לאלתר .ואם
יכולים לחזור ולהעיד היאך יקום דבר ,האמר ר"ל עדים החתומין על
השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבי"ד.
וזה לשון הר"ן בתשובותיו) .סי' ל"ד( וכן זו שאמרו בפרק האשה
שנתארמלה ובכמה דוכתי עדים החתומים על השטר נעשה כמי
שנחקרה עדותן בבי"ד ,כך פירושו ,כמי שנגמרה עדותן.
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ולפחות הוו כמי שנחקרה עדותן בבי"ד משעת מסירת הכתובה
לבעליה וכמו שכתב הרי"ף )בפרק ד' אחין( וזה לשונו .מעידנא
דחתימי בשטרא ויהבי ליה למריה לא יכלו למיהדר בהו והוו להו
כמי שנחקרה עדותן בבית דין .עכ"ל .וא"כ גם לפי סברת הי"א
שהוא הרא"ש ,גם אם יהיה הווא אמינא שעדות הקדושין צריכה
עדות בבי"ד כשאר עדיות ,דבר שלמען האמת אינו ,כבר נתבטלה
העדות כי נתקיימו שני התנאים נתכוונו להעיד והעידו.
י"ט .ומר"ן בשו"ע )חו"מ סי' מ"ה סעי' י"ב( כתב וז"ל .שטר שהיו עדיו
מרובים ונמצא אחד מהם קרוב או פסול או שהיו בהם שנים קרובים
זל"ז והרי אין העדים קיימים כדי לשאול אותם ,אם יש שם עדות
ברורה שכולם ישבו לחתום שהרי נתכוונו להעיד הרי זה בטל ,ואם
לאו תתקיים העדות בשאר ,שהרי אפשר שחתמו הכשרים והניחו
מקום לגדול לחתום ובא זה הקרוב או הפסול וחתם שלא מדעתם.
אעפ"י שהעד החתום בשטר בתחילה הוא הפסול הרי השטר כשר.
עכ"ל .והוא דעת הגאונים שהביא הטור .והרמ"א הוסיף בהגה"ה
וז"ל .וי"א דאין להכשיר שטר שחתומין בו פסולים אא"כ ב' עדים
האחרונים הם כשרים .עכ"ל .והוא דעת הרא"ש שהביא הטור .ושם
בסעיף י"ג כתב מר"ן וז"ל .אם נפסל על ידי חתימת הפסולים ,אם
הכשרים זוכרים העדות על ידי ראיית השטר ,יכולים להעיד ובי"ד
יכתבו עדותם כמו שכתוב בשטר וחשוב כמו השטר הראשון .עכ"ל.
והוא תשובת הרא"ש שכתב הטור .ולכאורה אם נפסל השטר על ידי
חתימת הפסולים אינם יכולים להעיד שנית כי כשחתמו נעשה כמי
שנחקרה עדותן והעידו עם הפסולים ועדות שבטלה מקצתה בטלה
כולה .וכל זה יישב הרא"ש בתשובתו )כלל ס' תשובה ה'( שמדובר
באופן שלא נתכוונו הפסולים להעיד בשעת מעשה ולא נצטרפו רק
בשעת החתימה ולכן השטר בטל ולא העדות .וכלשונו .אני אומר
שכן הוא שמועיל השטר שחותמין עליו כשרים ופסולים ,השטר
פסול ,אבל עדות העדים להעיד על פה לא נפסל בשביל זה .וראיה
מהא דאמרינן בפ"ק דמכות ומה שנים שנמצא אחד מהם קרוב או
פסול עדותם בטלה אף שלשה וכו' .ואמרינן עלה בגמ' היכי עבדינן
להו ,פירוש בדיני ממונות היאך נדע אם מתחילה נתכוונו כולן
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רמג

להעיד כדי שנפסול עדותם וכו' ,אמר רבא דאמרינן להו למחזי
אתיתו או לאסהודי אתיתו ,אי אמרי לאסהודי אתינא נמצא אחד מהם
קרוב או פסול עדותם בטל .ואי אמרי למחזי אתינא ,מה יעשו ב'
אחים שראו באחד שהרג את הנפש וכו' .ורב נחמן אמר הלכה כרבי.
וקיימ"ל הלכתא כרב נחמן בדיני .אלמא חזינן דבדיני ממונות אפילו
באו לבי"ד והעידו הקרובים והפסולים עם הכשרים אם אמרו

הקרובים מתחילה כשראינו המעשה לא כווננו להעיד לא
נתבטלה העדות וכו' .ואם יאמר שבשעת מעשה לא כוון
להעיד העדות קיימת ,אלמא בכוונת העדות בשעת ראיית
המעשה תליא מילתא ,הלכך השטר שחתומין עליו קרובים

ופסולים חתימת השטר היא המעשה ,וכוונו הפסולים לחתום עם
הכשרים הלכך השטר פסול ,אבל עדות העדים שלא היו עמהם
פסולים בשעת המעשה לא נפסלה עדות העדים ויכולים להעיד
בע"פ שראו המתנה .עכ"ל לענייננו.
מפורש בדבריו שאם כוונו הפסולים להעיד בשעת המעשה וחתמו
בשטר ,נפסלה עדותן משעת הראיה ולא רק משעת החתימה .ולא רק
השטר פסול אלא כל העדות בטלה .ורק אם לא נתכוונו להעיד
בשעת המעשה העדות כשרה וחתימתן פוסלת השטר בלבד .ואין זה
סותר למה שלמד מדבריו מהר"י וייל) ,לעיל אות י"ג( דשאני ממון
הנצרך לשטר שתסתיים העדות ,מקדושין .שבעת הקדושין נסתיימה
עדותם ובטלה ,כיון שכוונו להעיד והעידו.
וברור שמר"ן בשו"ע שהביא את הרא"ש להלכה ובב"י את מקורו
הערה מתשובה זו שבסוף כלל ס' ,זאת כוונתו הברורה בהלכה זו.
ובזה אין זה סותר למ"ש בסעיף י"ב כדעת הגאונים .ולא ידעתי למה
ציינו הסמ"ע והש"ך את דברי מר"ן בשו"ע למ"ש הרא"ש שם סי' ג'
כשמר"ן כתב בב"י בפירוש שהעתיקם הטור מסוף כלל ס' דהיינו סי'
ה' .ואף גם זאת שגם התשובה שכתב שם באות ג' עניינה דומה ,כי
זה לשון הרא"ש .ראובן נתחזק לו שט"ח וכו' ,ושמעון אומר
שראובן צוה מחמת מיתה וכו' ,והראה הצוואה ,והנה העד החתום
בה תחילה קרוב ,וכשראה שמעון שהוא קרוב הביא עד אחד שהיה
עומד בחוץ ושמע לראובן שמצוה כך אלא שלא נקרא להיות עד
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וטוען שיצטרף עם העד השני שאינו קרוב החתום בצוואה .תשובה
שטר הצוואה הוא בטל מאחר שאחד העדים החתומים בו הוא קרוב
נתבטל השטר וכמאן דליתיה דמי .ואין דנין עפ"י השטר כלל .אבל
העד שאינו קרוב אם הוא זכור לעדותו יבא לפני בית דין ויעיד והעד
האחר ששמע מבחוץ מצטרף עמו להעיד אעפ"י שלא יחדוהו
להעיד .עכ"ל .המובן מהשאלה הוא שראובן צוה מחמת מיתה לכל
הנוכחים במקום קרובים וכשרים ואף אחד לא נתכוון לעדות ,ואחר
כך נצטרפו שנים וחתמו ואחד מהם קרוב ושפיר קאמר שנתבטל
השטר אבל לא העדות ,וכך הבינוהו הטור ומר"ן ופסקוהו להלכה
לקמן .ודברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר ,וכאן
נזדמנו שניהם לפונדק אחד וגילה הרא"ש דעתו בהרחבה באותו
מקום בסי' ה' .ואפשר שקיצר הרא"ש עצמו או המעתיק את סי' ג',
כי סמך על התשובה שבסי' ה' הארוכה וכבר אמרה חדא זימנא ולמה
לו לשנות פעמיים .ודלא כסמ"ע שראה סתירה ביניהם.
וכתב הש"ך )שם אות כ"ד( על דברי הסמ"ע וז"ל .ולא נהירא ,אלא
נראה שהרא"ש בסי' ג' וכן המחבר כאן מיירי שהפסולים לא היו
עמהם בשעת ראיה ולא הוצרכו לבאר זה דפשיטא דכשהפסולים היו
עמהם דבטל העדות לכו"ע דהא הווא ליה ראיה והעדאה ,דעדים
החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בבי"ד דמי ,ומה"ט קיימ"ל
בכל דוכתי עדים החתומים על השטר אין יכולים לחזור ולהעיד
דכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד .דהגדה בשטר כהגדה בבי"ד
היא .כן נ"ל .עכ"ל.
ולא זכיתי להבין כיצד הבין הסמ"ע מה שהבין ,ולמה הש"ך כתב את
דבריו הנאמרים באמת בלשון נראה לי ,כאשר הדברים ברורים כן
בדעת הטור ומר"ן והרמ"א דבמותב תלת"א כך פירשו אינהו גופייהו
את דברי הרא"ש והביאו להלכה לקמן סי' נ"א את כל דברי התשובה
הזו ממש מילה במילה .וציין מר"ן בב"י שם לתשובות הרא"ש סי' ג'
וסי' ה' .ואעפ"י שזו תשובת הרא"ש שבסי' ג' בלבד ,הוסיף מר"ן
וציין גם לסי' ה' ,ללמדנו שסי' ג' כפוף לדברי הרא"ש שבסי' ה'.
והנה מר"ן בסי' נ"א סעיף ג' כתב וזה לשונו .שטר שחתומים בו ב'
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עדים בלבד ונמצא עד אחד מהם קרוב או פסול אעפ"י שיש שם עדי
מסירה הרי הוא כחרס .ויש אומרים שדינו כשטר שאין חתום בו אלא
עד אחד .עכ"ל .וסברא ראשונה היא דעת הרי"ף והרמב"ם וגילה
מר"ן שדעתו כמותם ולכן כתבו בסתם .וסברא שניה היא דעת בה"ג
והרא"ש דסברי דגם בהכי אמרינן דאפשר שלא חתמו ביחד ורווחא
לקשיש מיניה שבק .והוסיף הרמ"א על סברת יש אומרים בהגה"ה
וכתב ,והיינו דווקא בדרך שלא נתבטל כל העדות וכמו שיתבאר
בסמוך .עכ"ל.
ובסעיף שאחריו כתב מר"ן וז"ל .שטר שהיו עדיו מרובים ונמצא ער
אחד מהם קרוב או פסול ,ואין העדים קיימים לשאול אותם .אם יש
עדות ברורה שכולם ישבו לחתום שהרי נתכוונו להעיד הרי זה בטל
ואם לאו תתקיים העדות בשאר שהרי אפשר שחתמו העדים הכשרים
והניחו מקום לגדול לחתום ובא זה הקרוב או הפסול וחתם שלא
מדעתם .עכ"ל .וכתב זה לכו"ע כי רק כשאין חתומים אלא שנים
בלבד יש מחלוקת אי אמרינן רווחא לקשיש שבק .ובסעיף שלאחריו
הביא מר"ן את תשובת הרא"ש שבסי' ג' ללא שום חולק אעפ"י
שהוא נראה סותר למ"ש בסעיף ג' ,כי סמך על מה שכתב בב"י
שהלכה זו פירושה לפי תשובה שבסי' ה' שמפורש בה שברור
שהפסול לא נתכוון להעיד וחתם אחר כך וכמו שנתבאר .ולאחר
שכתב מר"ן את תחילת דברי הרא"ש וכתב "צוואה שנמצא אחד
מעידיה קרוב או פסול" ,כתב הרמ"א הגה"ה" ,ונתבטל כדרך
שנתבאר" .דהיינו כפי שנתבאר בסעיף הקודם שלא חתמו הכשר
והפסול יחד .ומלכתחילה לא נתכוון הפסול להעיד והרי הוא
כמבוא"ר דעתם כדכתיבנא.
והוסיף הש"ך שם )סי' מ"ה סעי' קטן כ"ד( וזה לשונו .ולפי מה
שהעליתי בסי' ל"ו סק"ח דבנצטרפו בראיה לחוד בטל העדות אפילו
לא העידו אח"כ )כדעת הרמב"ם ומר"ן ,שנ"י (.א"כ אם היו הפסולים
עמהם בשעת ראיית המעשה נתבטל העדות אפילו לא חתמו בשטר.
ואם לא היו הפסולים עמהם בשעת ראיית המעשה וחתמו על השטר
פסול .דאע"ג דהעליתי סי' ל"ו ס"ק ו' דבהגדה לחוד לפני בי"ד לא
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נצטרפו ודלא כהרמ"ה ,הגדה דבשטר גרע טפי כיון דחתומים ביחד
על שטר אחד וה"ל מזויף מתוכו וגם כיון דאין העדים חותמים על
השטר אלא מדעת המתחייב שאומר להם כתובו וחתומו א"כ
חתימתן על השטר הוי צירוף לענין מעשה השטר כיון שצירפן יחד
לחתום על שטר אחד ,אבל ראיית המעשה לא נתבטל דראיית
המעשה וחתימת השטר שני עניינים מחולקים הם כן נ"ל ודלא
כמהר"מ אל אשקר וכו' .עכ"ל .ושפתי כהן שמרו דעת מר"ן
בצביונם ובקומתם כמ"ש בב"י שציין לסי' ה' .ופשוט מהנ"ל
שכאשר ירדו לעדות על ידי שייחדום ,והעידו בראיית הקדושין גם
להרא"ש כבר בטלה כל העדות ,כי נגמרה עדותם לגמרי וכמ"ש
מהר"י וייל .ומה גם שחתמו על הכתובה דהוו כמי שבאו לבי"ד
והעידו ,דלכו"ע הדין סהדותא חספא בעלמא הויא ולית למיחש לה.
גם המשנה למלך )פרק ה' מהלכות עדות ה"ד( נתקשה בתשובה זו
שבסי' ג' ,והעמידה כשלא חתמו העדים ביחד ורווחא שבק לדקשיש
מינה .עכ"ל .ולדעת מר"ן שפסק בסתם כדעת הרי"ף והרמב"ם
בסעיף ג' ,אין די בזה ומוכרח לפרשו גם כשהפסול לא נתכוון להעיד
כששמע הצוואה .וכנ"ל.
והנוב"י )מה"ת סי' ע"ז( דחה דברי הש"ך בטענה שמסתמא דברי
הרא"ש בסי' ג' הם כשהיה עמו עד בשעת הצוואה וגם חתם בשטר,
את"ד .ואם היה מדקדק במה שציין מר"ן הב"י לסי' ה' ,לא היה
כותב כן .אדרבה אין סתירה בין סי' ג' לסי' ה' וכמ"ש .ומ"ש
שהאמת כסמ"ע ושסי' ה' כתבו לדעת הרמב"ם כיון שאפשר ששלחו
למקום שנהגו כהרמב"ם זה תמוה מאוד ,כי דבר כזה היה לרא"ש
לפרש שאין זה דעתו אלא לדעת מנהג מקומם ,וריהטא דלישניה
מראה דתורה דיליה היא דקאמר ,וכן הבין הטור והביאו כדעת אביו,
וכמו שציין הב"י לתשובה זו.
והנוב"י המציא על פי סברתו דין חדש וז"ל .דע"כ לא אמרו עדים
החתומין על השטר כמי שנחקרה עדותן דמי ,אלא היכא שאין השטר
מזוייף מתוכו ,אבל אם השטר מזוייף מתוכו ,לא אמרינן כמי
שנחקרה עדותן בבי"ד ,ועד הקרוב או הפסול החתום בשטר מיקרה
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חתימתו מזוייף מתוכו כמבואר מהרי"ף שם במס' מכות ,ומרמב"ם
פי"ב מהלכות עדות .ולכן אפי' מסרו בפני עדים כשרים לא מהני,
ולכן לא אמרינן בעד פסול שחתימתו בשטר הוי כמי שנחקרה עדותן
בבי"ד וכו' ,ולכן אינו פסול העד החתום עמו ואף שהשטר ודאי בטל
מ"מ יכול העד השני להעיד מחדש בפיו בפני בי"ד אפי' אם הפסול
היה עמו בשעת ראיה ,לדעת התוס' והרא"ש דבעינן הגדה עם ראיה.
והא דהוצרך הרי"ף בתשובה להכשיר העד הכשר החתום עם הפסול
מטעם שלא ידע בקרבתו של הקרוב ,עיין ברא"ש שם במס' מכות
שהביא תשובה זו ,נראה דהרי"ף שיטתו כשיטת הרמב"ם דבהצטרף
בראיה תיכף נפסל .עכ"ל .ואחר המחילה חילוק זה אינו נכון ,דאכתי
איכא למימר שנחקרה עדותן ונמצאת פסולה בגלל העד הפסול ,וכן
מתבאר מדברי הרא"ש שהביא לתשובת הרי"ף והסכים עמו דגם בזה
אמרינן דכמי שנחקרה עדותן בבי"ד ,וחלק עליו רק בעניין הכרת
העד בקורבת השני .וכמ"ש וז"ל" .ולא מסתבר לי כלל ,דכיון שהעיד
הפסול בבי"ד נתבטלה גם עדות הכשרים ואין תלוי במה שלא הכיר
הכשר בקורבתו ,כי לא נמצא זה בהש"ס וכו'" עכ"ל .הרי מפורש
שדימה חתימת העדים כולל הפסול לכמי שהעיד בבי"ד.
ומה שהוסיף דגם לדעת הש"ך דסבר דחתימה בשטר עם הפסול הוי
כהגדה ,מ"מ אינו נפסל אלא בשעת חתימה ולא בטלה עדותו בשעת
מעשה הוי בפני עד כשר וכמ"ש הב"ש סי' מ"ב .עכ"ל .ושתיים הן
שלא כהלכתן ,א .דהש"ך חולק על הב"ש בדין זה אפי' בדעת
הרא"ש ומה גם שפסק כהרמב"ם .ב .דדעת הב"ש אינה נכונה כלל
ואין להתחשב בה אפי' כסניף בעלמא וכמו שיתבאר להלן אות כ'.
כ' .כתב הרמ"א )סי' מ"ב סעיף ב'( וזה לשונו .וכן אם קדש לפני שנים
והאחד מהם קרוב הוי כמקדש לפני עד אחד ונכתב בסוגר "וע"ל סי' מ"ז
סעי' ג'" .וכוונתו למ"ש מר"ן שאם עד אחד אומר שהקדושין נפל קרוב לו ,ועד
אחד אומר נפל קרוב לה ,לא תנשא ואם נשאת לא תצא .עכ"ל .אכן אין ללמוד
מדין זה כלל ,וכמו שנתבאר לעיל אות ט"ז .וכתב בח"מ שזה יבא כדעת

הרא"ש וכגון שלא נצטרף בשעת ראיה .עכ"ל .ולא הבנתי דבריו ,כי
צריך לומר שכוונתו שאעפ"י שראה הקדושין לא נתכוון להעיד וא"כ
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הרי הוא עד כשר לכו"ע ולא רק להרא"ש .וכבר כתבתי לעיל אות י"ג

שדעת הרמ"א נראה כהרמב"ם וכן הבין הש"ך .ועוד תירץ דאתי לפי
הרי"ף וכגון שהעד לא הכיר בקורבתו של השני.
אמנם הב"ש )ס"ק ח'( כתב וזה לשונו .והא דלא נפסל השני בצירופו
כאשר מבואר בחו"מ סי' ל"ו דשניהם נפסלים וכו' ,וצריך לומר
דמיירי כאן בגווני דלא נתבטל העדות ,ושם פליגי הרי"ף והרא"ש
אימת נתבטל העדות ,וכ"כ בח"מ ,גם י"ל דלא נתכוון לשם עדות,
ומ"מ מה שמעידים היום מהני אע"ג שלא נתכוונו לשם עדות .שוב
ראיתי לשיטות הרא"ש א"צ לזה אלא אע"ג דנתכוונו לשם עדות
והעידו כבר סבי"ל דנתבטלו העדות היינו לעניין דהב"ד א"י לפסוק
על פיהם אבל כאן בעת הקדושין עדיין לא נתבטלו עדותן ,א"כ
הקדושין היו כשרין א"כ אע"ג דהב"ד א"י לפסוק עפ"י עדותן מ"מ
המקדש קדש לפני כשרים .וכן אם קדש רק לפני שנים ואחד מהם
קרוב ,והעידו כבר לפני הבי"ד מ"מ בעת הקדושין היה הקדושין
לפני ע"א .עכ"ל .ואעפ"י שדבריו עלו על שולחן מלכי רבנ"ן כל
דבריו הם הררים התלויים בשערה ואין להם על מה שיסמוכו .ומתוך
דברי הרא"ש הנ"ל )כלל ס' אות ה'( מבואר שלמפרע נתבטלה העדות,
וגם המהר"י וויל שהבאתי לעיל )אות י"ב( הבין בדעת הרא"ש שעדות
העד הפסול בטלה כל העדות של הקדושין .ושכן מובן בדעת
הרשב"א בהבנת דעת הרא"ש .וכן פסקו הר"ן והריטב"א במפורש
אעפ"י שסוברים הם כדעת הרא"ש .ואין ספק שעדות בעת הקדושין
היא עדות גמורה כמו בפני בי"ד וכשנתייחדו להעיד והעידו נפסלה
עדותן לגמרי לכו"ע.
ונראה שלמד זה הב"ש מתשובת הרא"ש כלל י"א סי' ב' וכלל ל"ח
סי' ג' ,ולכן חששו כמה אחרונים לדבריו ,אכן מר"ן בשו"ת ב"י סי'
ב' מחא לה אמוחא לדעה זו וכתב דתשובה זו לאו דסמכא היא וזה
לשונו .ומאחר שנתברר שהעד האחד פסול מדאורייתא בטלה כל
העדות ,שהרי במקדש בעד אחד הסכימו כל הפוסקים ראשונים
ואחרונים זולת סמ"ג והמרדכי משם הרא"ם ,דאין חוששין לקדושין.
ועוד דמקדש בעד אחד שאמרו סמ"ג והמרדכי היינו במקדש בעד
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אחד לבדו ,אבל היכא שנמצא האחד פסול כגון בנידון דידן אין כאן
עדות כלל וכדתנן בסוף פ"ק דמכות שנים שנמצא אחד קרוב או
פסול עדותן בטילה .וכ"כ ר"י בשם הר"מ המקדש בפני שני

עדים והאחד מהם קרוב מתירים אותה לינשא לכתחילה
בלא גט .ועדים הללו כיון שנחקרה עדותן אין יכולין שוב להוסיף

וכו' .ועוד שכיון שנתברר שהעד האחד פסול דאורייתא כשיגרע או
יוסיף או ישנה הוא או חבירו אינו מעלה ולא מוריד שהרי אין כאן
עדות כלל כמו שנתבאר .ואעפ"י שמשה בן וירגא הוציא כתב חתום
מיד אהרן מוניון ומשה קטאלן הנ"ל שקדש בפניהם את אסתר הנ"ל
וכתוב בו קיום בי"ד ,לאו כלום הוא לא מבעיא להרשב"א וכו' ,ועוד
כיון שנחקרו בפנינו ,על חקירה זו סומכים וכו' .ועוד שהרי נמצא

אחד מהם פסול ובטלה כל העדות .ואעפ"י שהרא"ש
בתשובה )כלל י"א סי' ב' .ול"ח סי' ג'( כתב דנשבע
להכחיש העד אינו נפסל עד שיעידו עליו בפני בי"ד ,ובנד"ד
שהעיד זה על הקדושין קודם שהעיד הלה בבי"ד שנשבע
לשקר נמצא שבשעה שהעיד על הקדושין עדיין לא נפסל
נראה דהאי תשובה לאו דסמכא היא דהא קיימ"ל הלכה
כאביי דאמר עד זומם למפרע הוא נפסל )וכן הקשה מר"ן
בב"י בבד"ה סי' ל"ד( ופסק כן הרא"ש בפסקיו ,וכל היכא
שדבריו בתשובה סותרים דבריו שבפסקים סומכים על
דבריו שבפסקים ואין משגיחין על דבריו שבתשובה כמ"ש
הטור סוסי' ע"ב והביא דבריו מהר"י קולון שורש קס"א וכן
מפורש בתלמוד בפרק זה בורר בעובדא דבר בנתוס לדידי
אוזיף בריביתא .ובעובדא דבר חמא קמי דידי גנב קבא
דשערי ופסלו עדות שהעידו קודם שהעידו עליהם לפוסלם.
עכ"ל .גם כל הראשונים דעתם כדעת מר"ן בזה ובהבנתו בדעת
הרא"ש.
וזה לשון הריטב"א )מכות ו' (.לכך הנכון וכן יראה מפירוש ר"ח ז"ל
שאין השאלה הזאת אלא בשעת ביאתם לבי"ד להעיד ,שאם באו
להעיד או נצטרפו להעיד כשרים ופסולים נפסלו הכשרים ,וכו',
דכולא ברייתא דנמצא אחד מהם קרוב וכו' על עדים דקרא קאי ולא
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מיקרו עדים אלא אחר שהעידו ואף לאחר כן אם אמרו הכשרים שלא
ידעו בפסולים ושלא נתכוונו כלל להצטרף עמהם כלל כשרים .וכו',
הלכך אליבא דהלכתא בין בדיני ממונות ובין בדיני נפשות אין
הכשרים נפסלין עד שנדע שנתכוונו כולם להצטרף לעדות שידעו
אלו באלו והעידו .והוא שיטת רבינו הגדול הרמב"ן ז"ל וכן מצאתי
כתוב בשם הרשב"א ז"ל .והיא שיטת מורי הרא"ה אלא שהוא פוסל
כשבאו להעיד והעידו אעפ"י שלא ידעו כשרים בפסולין ואיני יכול
להכריע בפירוש מפני הכבוד ומפני היראה .עכ"ל.
וזה לשון הרדב"ז) ,סי' תש"ז( כך נהגנו במצרים לייחד עדים ,דאיכא
כמה גאוני עולם שכתבו דכל דאיכא ספיקא אי לאסהודי אתו או
למחזי ,בטלה כל העדות ,וכיון דאיכא קרובין בשעת הקדושין איכא
למיחש שמא נתכוונו להעיד ובטלה כל העדות .וכן כתבו הרמב"ן
והרמ"ה דאי איכא לספוקי אי אתו לאסהודי בטלה כל העדות
ולפיכך כל דבר הנעשה ברוב עם ולא ייחד עדים שיילינן להו אי
למחזי אתו או לאסהודי ואי אמרו לאסהודי בטלה כל העדות שעדות
שנמצא בהן קרוב או פסול בטל כל העדות .והאי דשיילנן להו
לסהדי ,איכא מאן דמפרש לאסהודי אתיתו לבי"ד או למחזי ,ואיכא
מאן דמפרש לאסהודי אתיתו בשעת מעשה ,וכו' ,ומ"מ כל שלא
נתכוונו להעיד אין הראיה פוסלת העדות ,וכן כתב הרשב"א וכן
הורה הרמב"ן הלכה למעשה ,וכן כתב בפרק יש נוחלין דמעשים
בכל יום בקדושין ובכתובות שיש קרובים ואין חוששים עד כאן.
וכו' .ודעת הרמב"ם ז"ל הוא דכוונה לבד פוסלת וכן נראה דעת
הרי"ף בתשובה ומ"מ להעיד נתכוונתי בשעת המעשה בטלה כל
העדות וכו' ,עכ"ל.
וז"ל הכנה"ג .המקדש בעד אחד שאמרו סמ"ג והמרדכי ,היינו
במקדש בעד לבדו ,אבל כשנמצא האחד פסול אין חוששין .מהר"ם
פאדווא סי' ל"ב .משפטי שמואל סי' פ"ג וקכ"ד ,רשד"ם סי' ט"ו וסי' ר"כ.

גם השד"ח )דברי חכמים סי' ע"ד( דחה סברא זו של הב"ש וכתב ,אין
דעתי נראה ליישב כן דאין דרך הפוסקים לסתום ,דכל כי האי מיבעי
להו לאודועי דגבי קדושין לא אמרינן דתתבטל העדות ,דעל מי סמך
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רנא

ויבינהו וללא שהר' ב"ש אמר דבר זה לא היינו יודעים אותו .עכ"ל.
מכל הנ"ל מתבאר שסברת הב"ש בטלה ומבוטלת .ונראה העיקר
שדעת הרמ"א בשנים שראו מבלי שכוונו להעיד ,ובאו עתה בנפרד
להעיד ועתה מעידים בפנינו כל אחד לאחר כדי דיבור של השני
שאין מצטרפין לכו"ע והוי כעד אחד בקדושין .
כא .ומכל מ"ש עד כאן מתבאר היטב דכל הני קאמיא הן לדעת
הרמב"ם וסיעתו והן לדעת הרא"ש וסיעתו סברי מרנן דדין עדות
שבטלה מקצתה בטלה כולה שייכת גם בגיטין וקדושין ,ודלא כנוב"י
)מהדו"ת סי' ע"ו( שמפקפק בזה .וה"שב יעקב" שחילק כן ,והשו"מ
)מחהדו"ת סי' ל"ז( דחאו והביא ראיה מהמשנה למלך )פט"ז מהל' עדות(
שהביא מיבמות ק"ד שחלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהם
קרוב או פסול שחליצתה פסולה .כי גם בדבר שבערוה אמרינן כן
ודחה את דברי ה"נתיבות" שסובר כדעת ה"שב יעקב" .וכתב הרב
שד"ח )דברי חכמים סי' ע"ד( שבשו"מ תליתאה )ח"ג סי' קכ"ו( כתב
וז"ל .בקדושין בודאי בנמצא אחד קרוב או פסול עדותן בטילה ולא
מהני כלל .וכתב השד"ח )שם( שבשו"ת "אור לי" סי' ע' ,מתבאר יפה
שגם בענייני גיטין וקדושין איתא להאי דינא .ושכן דעת מהרד"ך.
והרדב"ז .ומהר"מ אל אשקר .ומהר"י בי רב ,ומהרי"ו ,ונאמן
שמואל ,ומהרשד"ם ,ומהרש"ך ,וגבעות עולם ,ושביתת יום טוב.
ועוד כמה מרבנן בתראי דסברי הכי .עכ"ל .וכל זה יותר"ת הכב"ד כי
כבר נתבאר שכן דעת כל הראשונים ומר"ן השו"ע ,ותו לא מידי.
כב .והן כל יקר ראתה עיני להר' חוות יאיר בתשובת"ו הרמת"ה )סי'
י"ט( שנשאל בנדון כדידן בחו"ק שנעשו בקהל עם ועדה והרב

המסדר קדושין ייחד עדים שחד מנייהו היה קרוב לחתן שני בשני
בחד בעל ,וחשב הרב השואל שמא קורבת אישות פסולה מדרבנן,
והשיבו שפיסול זה הוא מדאורייתא )כנ"ל אות ח'( וכתב עוד וז"ל .אם
נעשית החופה בפני קהל עדות לישראל ובלי ספק שכמה וכמה
מהעומדים סמוכים שמעו וראו שהרי קיימ"ל דלא בעינן ייחוד
לעדים הוי מקדש בפני ב' עדים כשרים וקדושיו קדושין .ואין לומר
דיחוד לעדים וחד מהם פסול מגרע גרע דהוציא את כל הקהל מקהל
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עדים דהא ודאי ליתא דאפילו ייחוד תרי לעדות מכל מקום כל תרי
מצו להעיד כמ"ש הריב"ש וכו' .ואין לפקפק עוד ולומר שהרי
העדים צריכים לראות הנתינה ממש ולא סגי בשמיעה כמ"ש ג"כ
רמ"א והוא מתשובות רשב"א סי' תש"פ ,ואפשר דלא השגיח שום
אדם זולת העדים לראות .נלע"ד דדווקא בנדון ההוא ששני עדים היו
עומדים אחר הגדר ושמעו לשון הקדושין שקדש את פלונית באתרוג
ולא ראו הנתינה דאע"פ שיוצא האתרוג אחר כך מתחת ידה אינן
קדושין ,דמאן לימא לן שנתנן לה בשעת אמירה דלמא זמן מה בתר
הכי יותר מכדי דיבור ,או לא נתן לה כלל בידה רק הניחו ולקחה
ובכהאי גוונא אנפי טובא ,משא"כ בחופה הנעשית לפני קהל ועדה
נראה לי דסגי בשמיעה להיות עד נאמן אם היא יוצאת וטבעת
קדושין בידה ומה גם למנהגינו שתיכף אחר הקדושין כל הקהל
אומרים לקרובי חתן וכלה מזל טוב ,דמאי איכא למיחש .וזה ברור
לע"ד הלכה למעשה להחמיר ,ואף אם להקל שלא להצריכה קדושין
שנית רופף בידך לסמוך על זה מ"מ תמיה אני מה זו שאלה הלא
המסדר קדושין היה מקרי להחתן מילה במילה והוא צופה ומביט
מאזין ומקשיב ומצטרף .ומ"מ יש לבע"ד לחלוק ולומר דע"י
שנתייחדו ב' עדים ואחד מהם פסול כבר נתבטלה כל העדות וכו',
ואף כי התוס' והרא"ש והרשב"א והר"ן ס"ל דבעינן דווקא כוונו
לראות ולהעיד והעידו ,מ"מ הכריע הש"ך כהרמב"ם וסייעתיה והכי
משמע מסתימת הב"י בלשון השו"ע כדעה זו ,ודעה אחרת כתב
בלשון י"א וכו' ,ולא יהא אלא ספק ושקול ,מ"מ יש להחמיר בדבר
וכו' .נשמע מכל הלין דמידי ספקא לא יצאנו דאם אין ב' עדים
דהיינו המסדר קדושין ועוד אחד ששמעו וראו ,צריכין קדושין שניים
וכו' .ובאם הן הן עדי קדושין הן הן עדי כתובה וחתמו הכתובה ודאי
הכתובה פסולה וכו' .עכ"ל.
ואין דבריו נכונים לדינא ואף הוא הרגיש בחלישות דבריו וראם
כספק שקול ואף גם זאת היתה לו כי לא ראה את דברי הר"ן
והריטב"א שכתבו היפך דבריו ,ואת תשובת מהרי"י וייל שאם יחד
עדים מיגרע גרע וכבר הארכתי להוכיח לעיל אות י"ב דהדין עמהם.
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ומ"ש שלפחות להחמיר יש לחוש לעדות מוכחת כבר הארכתי לעיל
אותיות י"ד ,ט"ו ,ט"ז שלא כדבריו .ותמיהני טובא כיצד מציין
להרמ"א שצריכים העדים לראות הנתינה "ממש" ,ותוכ"ד מחלק
חילוק כנגד דבריו שם שכתב מפורש דנתינה ממש בעינן ולא סגי
באומדנות והוכחות.
ומ"ש שלהתוס' והרא"ש והרשב"א והר"ן ס"ל דבעינן דווקא כוונו
לראות ולהעיד והעידו ,כבר כתבתי לעיל רגם לדידהו בקדושין לא
בעינן שיבואו להעיד כי הקדושין עצמם עדות מושלמת .ושגם
לדידהו בעדות קדושין ,עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.
ומה שהוסיף דאם עדי קדושין הן הן עדי כתובה וחתמו הכתובה
ודאי הכתובה פסולה .ולא נחת לכל האי דכתיבנא כיון שכבר בלאו
הכי פסק להחמיר שתתקדש שנית או לסמוך על עדים אחרים שלא
נתכוונו להעיד .וגם בזה לא מודינא ליה ,כיון שיוחדו עדים ולפי
המהר"י וייל והרשב"א בטלה העדות לכו"ע ,וככל מ"ש לעיל.
כג .ואשתומם כשעה חדא בראותי להגאון החת"ס זצ"ל )סי' ק'(

שנשאל בכיוצ"ב אודות רב מסדר קדושין שצירף עמו שמש אחד
להיות ב' עדים מיוחדים ,והיו שם עוד רבנים ואנשים הרבה בחופה
אבל לא השגיחו על הקדושין כנהוג .ואח"כ נתברר שהשמש הנ"ל
הוא קרוב לכלה שני בשני בחד בעל .ועל זה השיב להכשיר.
והביא ראיה מהר"ן )פ' המגרש בעניין ג' גיטין כשרים( שהעלה בדעת
הרי"ף והרמב"ם ורוב הראשונים דלר' אלעזר אף עדי חתימה כרתי
דהכוונה לא שעדי חתימה בכתבם יועילו כעדי מסירה בפנינו דזה
אינו ,אלא כל שהגט יוצא מתחת ידה מחותם בעידי חתימה שאין בו
חשש זיוף כי מהתורה כמי שנחקרה עדותן בבי"ד ,הרי אנחנו כולנו
יודעין שבא מיד בעלה לידה אע"פ שלא ראו עדים המסירה הרי
כולנו עדי מסירה ומגורשת למפרע משעת המסירה שהרי הוא כאילו
נמסר בפני עדים .הרי מתירין א"א לעלמא על אומדנא מבוררת הלז
כעין אומדנא דחובל ונחבל עיין סמ"ע וש"ך סוף סי' צ' .ולא עדיפא
עידי ערוה מעידי ממון דהא מדבר דבר ילפי ,וכ"ש היכא דליכא
הכחשה מסברא לא בעי עדים כלל רק מגזרת הכתוב דבר דבר
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מממון ומנ"ל להחמיר טפי .ודבר זה יבואר לקמן עפ"י חדושי
הרשב"א קדושין ס"ה .עכ"ל.
ותימא על פה קדוש שיאמר כן ,כי ממקום שבא משם תברא ,כי
הרשב"א שם הסביר שיש חילוק בין גיטין שהתורה כשכתבה "וכתב
לה" ,ריבתא בגט דברים שלא שייכי בקדושין ונפקו מג"ש דדבר
דבר ,וכן כשכתבה תורה "כי הוא זה" ,ריבתא תורה בממון דברים
דלא שייכי בקדושין ,ונפקו מג"ש דדבר דבר ,וגזירת דבר דבר
כהוייתא שייכת בקדושין בלבד כי לא רבתה התורה דבר נוסף בה
כדבהנך .עכ"ל .והמובן דכשרבתה התורה בגט "וכתב לה ונתן
בידה" לא הצריכה התורה עדי מסירה כשיש עדי חתימה אלא שיתן
בידה בלבד ולכן מגורשת ,משא"כ בקדושין אם ראינו טבעת בידו
ואח"כ בידה ושניהם מודים שקדשה הלכה רווחת היא דאינה
מקודשת דבעינן עדים ולא אמרינן אנן סהדי שקדשה .ובגט יש עדות
שלימה של עדי חתימה שמתקיים בהם ג"ש דדבר דבר ,משא"כ
בקדושין ומה ראיה היא זו.
עוד הביא ראיה מהריב"ש סי' תע"ט שהחתן נתן הטבעת לבת
במעמד האב ואמר הרי בתך מקודשת לי ,ושתק האב ושוב רצו
לבטל הקדושין כי האב לא הושיט אצבע הבת .וע"ז כתב הריב"ש
נראה לי שגם אלה שניהם מעידים על הקדושין שהרי אעפ"י שלא
הושיט האב אצבע הכלה מ"מ כיון שהיה שם סמוך לכלה כמו
שנראה מעדותה וכו' ,מסתמא לקבל הקדושין דאל"כ מאי בעי התם.
וא"כ הוו"ל כנתקדשה מדעתו וכו' ,וכ"ש שאם הושיב הכלה
באפריון והזמין קהל לבא לקדושי בתו ועמד בסמוך לה ואמר החתן
הרי בתך מקודשת לי והיא קבלה הקדושין בפניהם דדי בכך וכו',
וכ"ש בנדון זה שהזמינה והכינה היא לכך ועמד שם בעת קבלתה
הקדושין ושתק ויצאה משם כלה לדעת שנתקדשה קדושין גמורים
דהוי כמקודשת לדעת אביה .עכ"ל .ונהי פשוט שאם לא נתרצה האב
הויא הנתינה ליד הכלה הקטנה כנותנו לאיש בעלמא ,וממילא אפי'
נתרצה האב אך העדים שראו הנתינה לא ידעו שנתרצה האב הוה
ליה כמקדש בלא עדים דמטעם זה לא מהני מקדש בעדים נחבאים
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אחורי גדר וכו' ,וא"כ מה שחייש ריב"ש הכי לקדושין היינו משום
שאנחנו כולם יודעים באומדנא דמוכח ברצוי האב הוה ליה ידיעת
עדים ידיעה ברורה שנתרצה האב וכיון שמוכח כן מהריב"ש דזה הוי
ידיעה גמורה וברורה  .עכ"ל
מאריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא .ומה ענין עדות הקדושין
שהיו שם כהלכתן לדין צדדי של הסכמת האב שאינו אלא תנאי
לקבלת הקדושין ברצונו ,וכל שיש אומדנא שנתקדשה לרצונו הרי זו
מקודשת .וכי צריך עדים שיאמר בפניהם שמתרצה שיוכל להביא
ראיה מדבר זה .ודמי ענין זה לקדושין שנעשו כדת וכדין ואח"כ
טוענת האשה שבעל כרחה נעשו ,או שמשחקת היתה עמו ,שכל
שיש אומדנא שקבלה ברצונה לשם קדושין הרי זו מקודשת גמורה,
ואינו ענין לגוף הקדושין .ושוב מסתמך על ראייתו הקודמת מהגט
שאינה ראיה כלל.
ושוב חזר על ראייתו הראשונה מעדי חתימה שבגט והוסיף ,דאם על
אומדנא דמוכח כיוצא בזה מתירים א"א לעלמא ע"י עדי חתימה
שבגט ,א"כ ק"ו בן בנו של ק"ו בנדון שלפנינו שהכניסה לחופה והיו
שם רבנים מסדר קדושין ומברכים ויצאה מהחופה בחזקת נשואה
ועדיין היא כן בלי פקפוק וערעור ,פשיטא אנן סהדי שכולנו עדי
מסירת הקדושין מיד החתן ליד הכלה ובאמירה הגונה על ידי רב
המסדר קדושין הבקי בטיב גיטין וקדושין פשוט יותר מביעתא
בכותחא דאין צריך לקדש שנית עכ"ל.
ואני בער ולא אבין ,והלא הרשב"א פרק האומר שהוא עצמו מביא
להלן ,מחלק בין גיטין שיצאו מג"ש דדבר דבר ע"י שאמר הכתוב
"וכתב לה" ,לבין קדושין שבקומתן ובצביונן נשארו עם גז"ש דדבר
דבר .ומעיקרא דדינא שם היו ב' עדי חתימה כשרים שנתקיים בהם
גז"ש דדבר דבר ,בשלימות .ותו לא צריכנא לעדים בעת נתינת הגט
כלל ,וכל שיוצא מתחת ידה שפיר הוא למימר שקבלתו ולא מצאתו
בשוק .ואילו הכא קדושין ליכא ,דעדים בעא רחמנא ולא עדות
מוכחת .ומה בכך שאין כאן ערעור והלא ההלכה מערערת על
הקדושין כיון שהעיד הקרוב הפסול לעדות ,וכי קיש קיש דקריא
בהאי חופה ע"י רבנים ומברכים תשנה ההלכה להכשיר הפסול.
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עוד הביא ראיה מתה"ד שהביא את רבינו שמחה והרא"ם
דבסבלונות לא צריך עדים בשעת מסירת הסבלונות ודי בעדים
שבנתינת הסבלונות לשליח ושי"א דלא צריך עדים כלל והתעלם
מתה"ד עצמו שנתקשה בזה מדברי הרא"ש ורש"י גופיה שבפירוש
מצריך עדים ,ושמה שיישב התה"ד דעדים שפירש"י והטור הכוונה
לעדי מסירת הסבלונות לשליח כבר מר"ן בב"י דהח סברא זו לגמרי
והביא דברי הריב"ש הרשב"א והר"ן והריטב"א שהצריכו לפירוש
רש"י ב' עדים כשרים בשעת נתינת הסבלונות ,ושזה הפירוש בדברי
הטור והרא"ש.
ומה גם דכל ענין הסבלונות ,מפורש אמרה הגמ' דחוששין בלבד
ולא ודאי ,וכמו שעמד על זה התה"ד ודחה לרבינו שמחה והרא"ם,
ועד שהביא ראיה מהרא"ם ורבינו שמחה היה מביא ראיה להיפך
מהתה"ד ,ואיך מביא ראיה מחשש קדושין לדין קדושין גמורים.
ובאמת דברי רבינו שמחה קשין משמוע איך טוען שזו חששא ברורה
כחזקת עדים החתומין בשטר ,וחזקה שאין אדם עושה בעילתו
בעילת זנות ,וחזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו ,וחזקת פנויה ,וחזקת
א"א דבכל הנך לא כתב תלמודא דחוששין ואלו הכא קאמר חוששין,
וחוששין וחזקה אינון תרתי דסתרי) .ומ"ש הגמ' בנתייחד עם גרושתו
מהנשואין דחוששין הוא בגלל שלא שמענוהו שקדשה בפנינו וק"ל( ואיך
אומר דודאי בתורת קדושין שלח כשהגמ' אומרת חוששין בלבד.
ועוד כתב רבינו שמחה דאנן סהדי כאילו קדשה בפנינו ולא בעי
עדים על הקדושין ואע"ג דבעלמא אפילו פירשו להדיא לשם קדושין
ללא עדים לא מהני ואפילו שניהם מודים ,שאני התם דליכא למימר
דאנן סהדי ,אבל הכא איכא למימר דאנן סהדי ומהני שפיר עכ"ל.
ודברים אלו קשה להולמם ואיך עשה הפונדקית גדולה מהכהנת,
דבקדושין עצמם בעינן עדים גמורים ,ובסבלונות שהגמ' אמרה
חוששין ,עשאם גדולים מהקדושין שמתקדשת בגלל דאנן סהדי,
ואדרבה מהכא מוכח דאנן סהדי לאו מילתא היא כלל ,דבעינן עדות
ראייה ברורה וכמ"ש בשם הרשב"א ,והתה"ד במקום נד מסברתו.
ואיך הביא ראיה מרבינו שמחה שהוא יחיד כנגד כל הראשונים .ומה
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ראיה היא זו .ומ"ש ראיה מהרא"ם כבר הבאתי דבריו לעיל אות י"ז
והוכחתי דדעת כל הראשונים מנוגדים לו .וגם הרמ"א דבעלמא איהו
אזיל אבתריה ,נטה דרך מהרא"ם ופסק כרשב"א וגזר אומר שאין
ללכת אחר אומדנות והוכחות ובעינן ראיה ממש כמבואר לעיל אות י"ד
ואיך שבק למאריה דהלכתא דיליה ,ללכת אחרי סברות של אומדנות
שאין בהן סיוע של ממש לאף אחת מראיותיו.
ומאי דאזיל ומסתמיך אחוטרא דחובל ונחבל אינה ראיה כלל ,כי
גופו החבול ונשיכת שיניים בגבו מוכחת שנעשה זה על ידי אחר,
וכשנכנס שלם ויצא חבול ואין אחר זולת הנתבע אין אנו צריכים
לעדות כלל כי על האי גוונא אמרה הגמ' )קדושין ס"ה ( דלא אברו
סהדי אלא לשקרא .ופירש"י" ,הכופרים בדברים לומר לא כן הוא".
וגופו החבול באומדנא דמוכח דהוא החובל כהאי גוונא לא נאמין
לשקרו ואינו ענין למקום שהצריכה התורה עדים לקיום דבר וכמ"ש
במקיימי דבר הכתוב מדבר) .וראה מ"ש לעיל אות י"ד בשם מהריק"ש(.
עוד כתב וז"ל .אבל בעובדא דמהר"מ שראו הטבעת ביד המקדש
וכרגע אח"כ ראוהו בידיה ושמעו הרי את מקודשת לי ,ואחר לא היה
ביניהם דניחוש שע"י ממוצע בא הטבעת לידה א"כ הוה כחובל
ונחבל בלי ספק דמוציאין ממון ומתקדשת בו .עכ"ל ותמהני איך לא
חש להרמ"א שפסק כנגד זה ואפילו לא דן בדבריו.
ובמחילה מכת"ר יש להשיב על דבריו .א .כי החילוק בין חובל
ונחבל דלא איברו סהדי אלא לשקרי לבין קדושין דאיברו סהדי
לקיום דבר הוא ברור .ב .דבהאי נידון איכא ספקות רבות שהעלה
החוו"י בנדון דיליה )הובא לעיל אות כ"ב( "דמאן לימא לן שנתנן לה
בשעת אמירה דלמא זמן מה בתר הכי יותר מכדי דיבור ,או לא נתן
לה כלל בידה רק הניחו ולקחה מעל גבי קרקע ,ובכהאי גוונא אנפי
טובא" .ג .כי כתב מהר"ם באותה תשובה וז"ל .וגדולה מזה אם חזו
סהדי שנכנס עמה לקדשה בסו"ף בכסף ולא ראו שקדשה לא בעיא
גט כיון דלא חזו ממש שקדשה ,עכ"ל .ולשון "ממש" דקאמר היינו
להפוך מסברת החת"ס דבכה"ג הוו קדושין ואמר דאין מקודשת
דבעינן עדות ממש .וממקום שהביא ראיה ,שם ראיה כנגדו.

רנח
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עוד הביא לתשובת הרשב"א סי' אלף קצ"ג שהבאתי לעיל אות י"ד
וכתב על זה וז"ל .יען ראיתי מי שנשתבש בפירושו ונתלה בקורי
עכביש ולא ידע דברי דשב"א בחי' קדושין ס"ה :שנתקשה שם
הרבה למה לא יועיל העדאת שניהם כמו בממון וכו' ,והעלה דבקרא
כתיב עפ"י ב' עדים יקום דבר וכו' והביא כל הלשון כפי שהבאתי
לעיל אות י"ד והוסיף ולזה נתכוון רשב"א ,ותל"מ .עכ"ל.
ואני אומר שאמת שלזה נתכוון הרשב"א והוא מסייע לתשובה הנ"ל
להוכיח דבעינן עדות ברורה בקדושין ושלכך באה גז"ש דדבר דבר,
וכמ"ש לעיל ,ואדרבה כל זה ראיה כנגדו ואין כאן קורי עכביש אלא
עמוד איתן שבא צדיק זה הרשב"א והעמידו על אחת דאי אפשר
לקדושין ללא עדות מושלמת .והיא תברא דיליה המבטלת כל
ראיותיו הקלושות שאינן ראויות אפילו לסניף בעלמא .ולמה סיים
ותו לא מידי ,אם יש לו הסבר אחר בדברי הרשב"א כנגד פשטן של
דברים הנצבים כנגדו היה לו להבהיר כוונתו ולהאריך ולמה קיצר.
ונוראות נפלאתי איך למה שהבינו מר"ן הב"י והרמ"א בדעת
הרשב"א מתשובתו סי' תש"פ הדומה לזו שבסי' אלף תקצ"ג ואולי
אפי' היא היא ,ופסקו כן להלכה ,ובעיניו אין דבריהם אלא כקורי
עכביש כי לדעתו לא הבינו פי' הרשב"א לקדושין ,וכבר הוכחתי
שפירוש הרשב"א התם ודבריו בתשובתו הם סב"ר אל סב"ר יחדיו
ידובקו .ואיך תלא בוקי סריקי בשרי צבאות ישראל שלא הבינו דעת
הרשב"א ,ושנעלם מהם חידושי הרשב"א לקדושין והרי כל הזמן
מר"ן מצטט ממנו בב"י ,אלא שהבינו את הרשב"א כמו שפירשתיו
והיו תואמים יחדיו אל דבריו שבתשובה.
ותו דאפילו דיהיבנא ליה כל דיליה שדברי התשובה אין להבינם אלא
עפ"י פירוש אחר שהיה לו בדברי חדושי הרשב"א ,הרי קיימ"ל
שכאשר דברי החדושים מנוגדים לנאמר בתשובה דברי התשובה הם
עיקר שנאמרו להלכה ולמעשה ,וכמ"ש השד"ח כללי הפוסקים סי' י'
דכשסותר הרשב"א בתשובה למ"ש בחידושים העיקר הוא מ"ש
בתשובה כיון שפסקו כן הלכה למעשה ושכ"כ הרב דרכי נועם ,והר'
ויקרא אברהם וציין לעיין בפ"ת אבהע"ז סי' קכ"ז מ"ש בשם הג"פ
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והבית מאיר דהעיקר כמ"ש הרשב"א בתשובה .ובשו"ת פורת יוסף
להגאון מסלונים ג"כ כתב דדבריו שבתשובה עיקר .והפרמ"ג בסי'
תרס"ט כתב דהרשב"א חזר בתשובה ממ"ש בחידושים .ובחיד"א
בשיו"ב יו"ד סי' קצ"ח לאחר שהביא דברי הרשב"א בחי' לחולין
כתב דהרב בית חדש פסק כדבריו שבתשובה .והוסיף החיד"א
דאפשר דכו"ע מודו דמ"ש הרשב"א בתשובה יותר עיקר
מהחידושים .והוסיף השד"ח וכתב שבהקדמת הפמ"ג בסופה כלל
ט' כתב שבין החדושים לתשובה פשיט"ל שהעיקר כמ"ש בתשובה
וכמ"ש בסי' תרס"ט הנ"ל כי כתב התשובה הלכה למעשה.
עוד רצה לדחות דברי הרב השואל שטען שכיון שייחד הרב המסדר
קדושין את הפסול להעיד נמצא עדות כולן בטלה .ונסתייע מהב"ש
הנ"ל שהעדות כשרה אעפ"י שהעדים פסולים .ועל זה כתב וז"ל.
הנה ב' מיני עדות יש ,א' .מקיימי דבר היינו גיטין וקדושין ולכמה
פוסקים גם קנין לא מתקיים אלא עדים הם כורתים הדבר לא שיעידו
ולא שיאמינו בשום דבר אלא גז"ה הוא שלא יוגזר הדבר אא"כ נעשו
בפני ב' ,ואמנם צריכין שיהיו עדים כשרים ככל הלכות עדות ,אעפ"י
שאין צורך לנאמנותם ולא יעידו במקום אחר אלא כך גזירת הכתוב
שיעמדו אצל הדבר ההוא ב' שראויים להעיד וזה נקרא קיום דבר,
והיינו כריתות עדי גיטין וקדושין .ושוב איכא עדות המעידים לפני
בי"ד על דבר מסופק .והנה עדי קדושין בראייתם נגמר הדבר וחייב
חנק הבא על האשה ואין צורך לעדותם כלל וכלל .אמנם אם יוולד
אח"כ שום ספק לבי"ד כגון שבא עליה אחד ואינו מאמין שהיא
א"א ,או שקדשה אחר ,או שהיא מכחשת ואנו צריכים עדים להעיד
על הקדושין ,אין נפקותא אם יבואו אלו העדים עצמם או אחרים
שידעו הדבר ומשום הכי אפילו אם יעידו אלו העדים עצמם מילתא
אחריתא .היום נצרכו לעדות קיום דבר הקדושין ,ומחר יצטרפו
לעדות ראיה נאמנות ,ומה צירוף יש לשני מיני עדות ,ומ"מ רצה
הגאון בית הלל לומר שאם יש הכחשה וצריכים עדים לבוא לבית דין
אזי יש המשך ,משא"כ בשניהם ואין צריך לבי"ד .וב"ש השיג כי ב'
מיני עדיות הם ואין להם המשך זע"ז .עכ"ל .הנה דבריו שעדות
קדושין הם קיום דבר ובעינן ב' עדים כשרים מכח גזירת הכתוב הם
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אמת לאמיתה .וכמו שכתבתי לעיל )אות ט"ו ( אמנם זה סותר את
הבסיס לכל תשובה זו להכשיר הקדושין בעדות מוכחת וב"אנן
סהדי" .ואדרבה לפי דברים אלו כיון שלא היו עדים כשרים בקדושין
ולא באו לפנינו עדים אחרים להעיד עתה כשלא כוונו בשעת החופה
לעדות לא נתקיימה גזירת הכתוב ולא נתקיים דבר ובטלו הקדושין.
ומ"ש שאפי' שייחד עדים לאו כל כמיניה להפסיד הקדושין ,כבר
ביארתי לעיל אות י"ב דבייחד עדים לא שייך לומר "לא כל כמיניה"
וכמ"ש המהר"י וייל.
ומ"ש שכל עדות שהוא "אנן סהדי" אין צריך דין עדות ולא יופסל
ע"י צירוף קרובים ופסולים .דבריו קשים מנשא ואיך בעדות קדושין
שייך לומר בו "אנן סהדי" והלא לחלוחית הדיו קיימת מה שכתב
כמה שורות קודם וזה לשונו .גז"ה הוא שלא יוגזר הדבר אא"כ נעשו
בפני ב' ,ואמנם צריכין שיהיו עדים כשרים ככל הלכות עדות ,אעפ"י
שאין צורך לנאמנותם ולא יעידו במקום אחר ,אלא כך גזירת הכתוב
שיעמדו אצל הדבר ההוא ב' שראויים להעיד וזה נקרא קיום דבר,
והיינו כריתות עדי גיטין וקדושין .ומה ראייתו מהרמב"ם סוף הל'
גירושין בעניין עדות עגונה שאינו אלא גילוי מילתא שנתבטלו
הקדושין במיתת הבעל והקילו חכמים בגילוי מילתא זה להצילה
מעגינותה .גם ראייתו מהש"ך סי' מ"ו אינה כלום דגם הוא בעניין
גילוי מילתא קאעסיק.
ואיך הביא ראיה מסוטה ,והלא בתשובתו זו הביא לרשב"א
בחידושיו לקדושין שמחלק בטוב טעם בין סוטה דריבה בה הכתוב
קרא "ועד אין בה" ,לקדושין דאתיא מגז"ש דדבר דבר בלבד .וכנ"ל.
וראה מ"ש אות כ"א.

ותימה איך כתב שמעיקר הדין אין בית מיחוש בקדושין אלו ,כנגד
דעת רוב ככל הפוסקים הראשונים וגדולי האחרונים .ומלתא
דפשיטא ליה לחת"ס כביעתא דכותחא מספקא ליה להחוו"י
שהבאתי דבריו באות הקודם ,כדבר שקול .ואישתמיט מתרווייהו
דברי המהר"י וייל ועוד ראשונים שהבאתי בתשובה זו .ומסתמא יד
תלמיד טועה חלה בתשובת חת"ס הלזו .ואין לחוש לה כלל ועיקר.
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ומקום יש בראש לומר דדברי האחרונים שכתבו דבריהם הן לגבי
עדות שבטלה מקצתה אם בטלה כולה ,והן לגבי עדות מוכחת ,כי לא
עלתה על דעתם שג"ש של "דבר ,דבר" אינו רק מממון אלא גם
מנפשות וקרא דאמר עפ"י שנים או שלשה עדים יקום דבר על כל
עדיות שבתורה קאמר כולל דיני נפשות ,וקדושין וכל דבר שבערוה
איתקוש גם לדיני נפשות וכן כתב הכנה"ג )אבהע"ז סי' מ"ב הובא גם
בשד"ח הנ"ל( דמהר"א קאפסאלי חלק על הרא"ם וסמ"ג שחששו
לקדושין בעד אחד ,וכתב דלא כתבו התוס' אלא בדיני ממונות ,ולא
בדיני נפשות ,וגיטין וקדושין לדיני נפשות דמיין .עכ"ל .וכן הוא
בדין דהא קיימ"ל דאין גז"ש למחצה ולא היקש למחצה )ראה יד
מלאכי אות א' ס"ק ל'( ופשוט שמה שהרשב"א ועוד ראשונים אמרו
דילפינן גז"ש "דבר דבר" מממון ,כוונתם שכשם בממון הקילו דלא
בעינן דרישה וחקירה אלא בדין מרומה ,נם בקדושין וגיטין הקילו
כבממון .ובמה שהקילו הקילו ובמה שלא הקילו נשאר עיקר הדין.
וקדושין חמירי מממון ,ראה ב"ש סי' מ"ב סעיף קטן ט' .וראה לעיל אות
ט"ו .ואות י"ד בחילוק הרשב"א בין קדושין לממון וגיטין .אלא שראיתי
למהר"י בי רב )סי' נ"ו( שהאריך להוכיח דסתם עדות נשים דמייא
לעדות ממון בדווקא ומקבלין עדות גם שלא בפני בע"ד .עיי"ש.
כד .גם לפי הרי"ף הנ"ל וכל קדושים עמו )הנ"ל אות י' ( דמכשירים עד
וקרוב אם לא ידע בפיסולו ואיכא עד אחר כשר ,וכאן מסדר הקדושין
ודאי לא ידע בפיסול הקדוב שצירף ,ליכא למיחש שמא אחד
הנמצאים בחופה נתכוון לעדות והוו תרי ונתקיימו הקדושין ,כי כבר
כתב הרי"ף )פ"ק דמכות( שהמזמין את עדיו והוציא את כל האחרים
מכלל העדות לאו כל כמיניה לבטל את העדות .וכבר נתבאר לעיל
)אות י"ב( שלדעת מהר"י ווייל שבמזמין עדיו ונמצא אחד העדים
פסול ,העדות כולה בטלה .והסברתי הטעם כיון דבמזמין עד פסול
ליכא למימר בו "לאו כל כמיניה" .והאחרים לא מצטרפים כיון
שהזמין לאלו והוציא כל האחרים מכלל עדות וליכא למימר תתקיים
בשאר .ואעפ"י שדעת המהר"י ווייל כדעת הרא"ש דפליג על הרי"ף
בעניין זה ,שפיר יכון טעם זה גם לדעת הרי"ף ,לאו למיפסל העד
הכשר שלא ידע בפיסולו ,אלא למפסל כל האחרים העומדים בחופה
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שיצאו מכלל עדות בהזמנת אלו ולא תתקיים העדות אלא במוזמנים,
והוי רק עד אחד בקדושין דאינו כלום כמ"ש לעיל )אות י'( .ומה גם
דהעיקר לדינא הוא דאמרינן דהבאים לחופה אתו למחזי בלבד,
)וכמ"ש לעיל אות י"ד( ולא שמים לב לדברים שהם עיקר העדות
בקדושין.
כה .ולרווחא דמילתא גם למאן דבעי למיחש למ"ש החוו"י )הובאו
דבריו לעיל אות כ"ב( דאפילו ייחד תרי לעדות ,מכל מקום כל תרי מצו

להעיד .ואולי ושמא ראה עוד אחד מהכשרים כל סדר הקדושין
ונתכוון להעיד וגם הוא לא ידע בפיסולו של הקרוב והוו שני עדים
כשרים בהאי קדושין .עיינתי בתמונות הוידיו וראיתי שכל הנוכחים
סביבות החופה היו חילונים ,והדתיים הבודדים היו מעבר להם
ובודאי לא ראו את נתינת הקדושין מידו לידה ,ואיכא למידן אם
החילונים כשרים לעדות או מעיקרא דדינא פירכא ,וליכא אחרים
למיסבר דתתקיים העדות בהם.
ואקדים ואומר ,כי כל הרוצה לדמות החילונים בימינו לבני הקדאים
שכתב הרמב"ם )פרק ג' מהלכות ממרים( שדינם כתינוקות שנשבו
ופסקו מר"ן להלכה )שו"ע יור"ד סי' קנ"ט( אינו אלא מן הטועים .כי
תינוק שנשבה פשוטו ,כמשמעו .וכמו שהגדירו הרמ"א )בשו"ע שם(
שאין יודע מתורת ישראל כלל .ובכלל זה מי שלא יודע שהוא יהודי
או שחושב שדת ישראל היא כפי שהורוהו רבותיו הקראים ,שדינו
כזה .וגם מי שמוגדר בהלכה כתינוק שנשבה בין הגויים אין דינו
כאנוס אלא לעניין המצוות שחייב בהם כישראל ולא לגבי כפירה
בבורא ושאר מצוות שבני נח חייבים בהם .ובני הקראים מאמינים
בבורא ומקיימים המצוות לפי הדרך שקבלו מאבותיהם שכפרו
בתורה שבעל פה ,והלכו אחר לשון המקראות שבזה גם כשרואים
אותנו מקיימים אחרת ושומעים דברינו עדיין מחזיקים בדעתם ,כי
מניין להם שאנו צודקים ומה יכריחם לזה .וזה מדוייק בלשון
הרמב"ם שכתב וזה לשונו" .מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה וכו',
מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה ,מורידין ולא מעלין,
כשאר המינים והאפיקורסין והאומרין אין תורה מן השמים

תפארת

שו"ת סי' יד
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והמוסרים והמשומדים כל אלו אינן בכלל ישראל וכו' .במה דברים
אמורים ,באיש שכפר בתורה שבעל פה ממחשבתו ,ובדברים שנראו
לו ,והלך אחר דעתו הקלה ,ואחר שרירות לבו ,וכפר בתורה שבעל
פה תחילה ,וכן כל הטועים אחריו .אבל בני אותן הטועים ובני
בניהם ,שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים ,וגידלו אותם על
דעתם ,הרי הן כתינוק שנשבה ביניהם וגידלוהו ואינו זריז בדרכי
המצוות שהרי הוא כאנוס ,ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי
וראה היהודיים ודתם ,הרי הוא כאנוס ,שהרי גידלוהו על טעותם .כך
אלו האוחזים בדרכי אבותם הקראים שתעו .לפיכך ראוי להחזירן
בתשובה ,ולמשוך אותם בדרכי שלום ,עד שיחזרו לאיתן התורה ולא
ימהר אדם להרגם" .עכ"ל .אמנם החילונים בימינו יודעים שהם
יהודים ושיש לנו תורה והם מלים את בניהם לפי תורה זו ,ורובם גם
עושים בר מצוה ומניחים תפילין להתקיים אפילו שעה אחת ,אלא
שכופרים בשאר מצוות התורה ובבורא ,ומה שלמדום בדרך השמד
אינו מעלה ואינו מוריד כי יודעים הם שיש תורה לישראל ושנמולו
בגלל צווי ה' לאברהם ,ויודעים מבר מצוה ותפילין שעשו להם
מחנכיהם או שראו אצל אחרים שעשו כן ,ומתחתנים על פי ה"טכס
הדתי" של תורת משה או שמשתתפים בחתונה שכזאת ,ולא שמענו
על תינוק שנשבה מסוג כלאיים שכזה מעולם ,וכיון שיודעים כל זה,
חובתם להתנהג כמו הילד ה"תם" ולשאול "מה זאת" ,ולבא ללמוד
לשמור ולעשות כל המצוות כהלכתן .ומשאינם עושים כן ,נחלקים
הם לכמה דרגות.
המכירים בתורה ומקיימים מצוותיה ומזלזלים בחלק ממנה ומורים
בתורה שלא כהלכה וכן חלק מדייני הערכאות הנקראים "בתי הדין
של הרבנות הראשית" שנבחרים למשרתם על ידי כופרים גמורים,
ודיניהם מלאים חמס שקובעים מזונות יותר מהחיוב על פי ההלכה
וגם למי שההלכה לא מחייבת אותו .ויש ביניהם הכופים גט שלא
כדין וגורמים לנשים המתגרשות ובעליהם השניים להכשל בעוון
אשת איש ולהביא ממזרים לעולם .ויש המגיירים גרים גרורים
שקבלת המצוות שלהם מהשפה ולחוץ ומערבים גויים בעם ישראל
ועוד כהנה .אסור לכבדם או לצרפם למנין ופסולים הם לעדות.

רסד
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וכמו כן חלק מרבני הציונות הדתית וראשי ישיבותיהם ודומיהם
המגלים פנים בתורה שלא כהלכה ,אסור לכבדם או לצרפם למנין
ופסולים הם לעדות.
הכופרים בה' ומחנכים אחרים לכפור ,אסור לכבדם או לצרפם למנין
ופסולים הם לעדות.
הכופרים בה' ובתורתו ואינם מכשילים אחרים כיון שחונכו כך
מילדותם אעפ"י שפסולים לעדות ,אפשר שיש לדונם כמומר
לתיאבון שמצוה לקרבם ולהחיותם.
ושאר המון עם ישראל שהתחנכו בחינוך של שמד בבתי ספרם של
החינוך הנקרא "ממלכתי ,וממלכתי דתי" ,כיון שחובתם ללמוד
ולהבין כדי להיות זריזים בדרכי המצוות ואינם עושים כן ועוברים
על מצוות התורה ואפילו על אחת מהן ,אעפ"י שדינם כדין ספק
שוגגים ספק מומרים לתיאבון ,והם עדת ה' הנפוצים על פני הביבין
והמחראו"ת כצאן אשר אין לו רועה והדג מסריח מראשו ויש מצוה
לקרבם בדרכי נועם ,מ"מ נראה שפסולים הם לעדות.
ויש להדגיש שאין דין מינים בימינו לגבי דין מורידין כלל ,וכמ"ש
החזון איש יו"ד סי' ב' ,שאין דין מורידין שייך בדורינו ,וגם כדי לא
לתת תורת כל אחד ואחד בידו .ויבא בעל הכרם וכו'.
צא ולמד מ"ש הרדב"ז )סימן תשצ"ו נדפס בסוף שו"ת הרדב"ז ח"ב( על
בני הקראים שבדורו וז"ל .כתב עוד ואחר שנתבטל עיקר דינו שגזר
שהם ככופרים בכל התורה כולה ויינם יין נסך כמומרים נידון על
מ"ש בדרך הנחה פשיטא שקראים מחללין את המועדות כי גם זו
אינה לע"ד כי אינו נקרא מחלל מועדות אלא היודע שהוא מועד
ומחלל קדושתו שנראה ככופר בחידוש העולם וביציאת מצרים
שהמועדות מעידין עליהם כמו השבת ,אבל צדוקי זה העושה
מלאכתו ביו"ט שלא חל להיות בחשבונו אינו מחלל את המועדות
שהרי שומר הוא ומקדש יום טוב שחל בחשבונו להיות ע"פ
הראייה ומודה הוא ביציאת מצרים ובחדוש העולם כישראל ,והא
פשיטא שצדוקי שעשה מלאכה ביום טוב שלנו והתרו בו והשיב
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אין היום יום טוב אלא למחר וכן כל דבר שעובר מגופי תורה
שאין הצדוקים מודים בו אינו לוקה שהרי לא קיבל ההתראה ולא
עוד אלא דלביה אנסיה שסובר שאומר אמת .וגם בזה איני מודה
לו דניהו דלא מלקין ליה לפי שלא קיבל התראה ,מ"מ מחלל את
המועדות מיקרי ,דהא מי שחילל את המועד בעדים בלא התראה
דלא מלקינן ליה מי לא הוי מחלל המועדות ומענישים אותו כפי
ראות ב"ד ואם שנה ושלש מכניסים אותו לכיפה .ובזמן שאנו
מתרים בו ואומרים לא תעשה מלאכה ואומר אין היום מועד לא
נמצא עובר על דברי חכמים ,והתורה אמרה לא תסור מן הדבר
אשר יגידו לך וגו' ,וגם החכם המשיג ראה קושיא זו וכתב ואין
להענישו אלא על לאו דלא תסור שמכחיש מגידי התורה ועל
הכחשה זו נענש אע"פ שקיים כל דברי חכמים מאהבה או מיראה,
ובני הטועים פשיטא דאין נענשים דתינוק שנשבה לבין הנכרים
הם ,ופלוגתא דתנאי ואמוראי הוא בפרק כלל גדול .והביא ע"ז
לשון הרמב"ם ז"ל בהלכות ממרים ,והשמיט סוף הלשון שכתב
הרב ז"ל לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשכן בדברי שלום עד
שיחזרו לאיתן התורה ולא ימהר אדם להורגן ע"כ .ואתה המעיין
ראה אם זה הלשון אינו סותר כל מה שכתב שהוא אמר שאפי'
התרו בו היום מועד ואומר אין היום מועד שאינו לוקה ומכאן
משמע שהוא חייב מיתה שהרי אומרים לו היום מועד שכך קבלו
חכמים וכתיב לא תסור מן הדבר ותחזור בתשובה והוא אומר אין
קבלתם אמת חזר זה להיות כצדוק עצמו שכפר בדברי חכמים
שחייב מיתה היש לך מחלל מועדות גדול מזה וכו' ,כללא דמילתא
איני רואה שיהיו הצדוקים כשרים לשום עדות עכ"ל.
ואעפ"י שמר"ן כתב בב"י )יורה דעה סי' קנ( וז"ל .ולענין הקראים
נראה לי דלהרמב"ם בפירוש מתניתין קמייתא דחולין דחשיב להו
כתינוק שנשבה בין הגוים אין להם דין משומדים ואסור להלוותם
ברבית ,ואף על גב דלפי מה שכתב בעל נמוקי יוסף דלא יהבינן דין
תינוק שנשבה אלא למי שלא הכיר בתורת ישראל מעולם אבל מי
שעומד בין ישראל והולך ומדבק בחוקותיהם של גוים מן המורידים
הוא ,אפשר דהנך נמי דין משומדים יש להם ומותר להלוותן
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ברבית ,לא שבקינן דברי הרמב"ם המפורשים בשביל דברי נמוקי
יוסף .וכ"כ בשולחן ערוך )שם( וז"ל .כותים יש להם דין מומר
לעבודת כוכבים .הקראים אין להם דין מומרים ,ואסור להלוותם
בריבית ,ואין צריך לומר שאסור ללוות מהם בריבית .עכ"ל .ולמרות
כל זאת אין ספק שלדעת מר"ן והרמב"ם נמי פסולים הם לעדות ,ועד
כאן לא אמר הרמב"ם שדינם כתינוקות שנשבו אלא כדי שלא למהר
להרגן כדין מינים ,אבל להכשירם לעדות לא חשב ולא עלתה על
לבו ,דא"כ היה לו לומר זה .ואם תאמר שכל זה נכלל בלשון "תינוק
שנשבה" ,הלשון "ולא ימהר להרגן" אינו מורה כן ,דאם להחיותם
אתה מצווה כי אחיך הוא ,לדון שאין למהר להרגם מהיכא תיתי.
וכ"כ בדעתם הרב "אגרות משה" שיובא להלן.
וכתב הרד"ך )דפוס קושטאנדינא בית י'( בנדון בני האנוסים שנשארו
בספרד וזה לשונו .ענין בניהם הבאים אחריהם מילתא דפשיטא היא
דכשנתגדלו אפי' שעה אחת ולא יצאו ,דמזידים הם כאביהם.
דפשיטא דהגם כי אבותיהם משתחווים לע"ז ,מלמדים לבניהם מה
שכבר ידעו הם ואומרים להם שאסור להשתחוות לע"ז שהוא עיקר
האמונה ,ולא דמו לגר שנתגייר בין הגוים וכו' ,וכי היכי דגר
שנתגיירו בניו הקטנים עמו אמרינן בפרקא קמא דכתובות שאם
הגדילו אפי' שעה אחת ולא מיחו ,משם ואילך הרי הם כישראלים
ליענש בכל ענשי בי"ד ,הכא נמי אלו אם הגדילו ובידם לצאת מתחת
ממשלתו של אותו המלך הרשע ואינם יוצאים דמזידים הם .עכ"ל.
ודון מינה ואוקי באתרין כי דמיין אהדדי ,כי כדי להפסל חעדות אין
הבדל בין איסור ע"ז ללאו בעלמא.
ואם בבני הקראים ובני האנוסים נאמר כך ,בטועים אלו שעוברים על
הלכות מפורשות בשאט נפש ,ובפרט האנשים שנקראים דתיים
ושומרי שבת ,אם מזלזלים באברכים בני התורה ואמרי "הני רבנן",
ועוברים על "כי דבר ה' בזה" ,והם בכלל "מגלי פנים בתורה שלא
כהלכה" )סנהדרין צ"ט (:ומנום חכמים בין האפיקורוסים שאין להם
חלק לעולם הבא) ,סנהדרין ק' (.וכבר הבאתי כאן דברי הרמב"ם
שהאפיקורוסים אינם בכלל ישראל ,נראה דפסולים לעדות.
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גם הרב "אגרות משה" )יו"ד ח"ד סימן נח( שדן להקל ביינו של מחלל
שבת בפרהסיא לתיאבון )וראה גם יו"ד ח"ב סימן ה( ובעניין צירוף
בשעת הדחק מחללי שבתות לעשרה לקדיש וקדושה )או"ח ח"א
סימן כג( עכ"ז פוסלם לעדות וכמ"ש )שו"ת אגרות משה אהע"ז ח"א
סימן פ"ב( וז"ל .ואמינא עוד יותר דאף בניהם שכתב הרמב"ם שם
בה"ג "אבל בני התועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם
ונולדו בין הקראים וגדלו אותם על דעתם הרי הוא כתינוק שנשבה
ביניהם וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות שה"ה כאנוס
עיי"ש" .שחזינן שאין להם דין מורידין ולא מעלין ,מ"מ בענין
פסול לעדות גם הם פסולין דנהי דלא גרע מעכו"ם אבל לא עדיף
מעכו"ם לענין עדות דעכ"פ אינו בכלל ישראל לעדות דאנוס אינו
כמאן דעבד ,ולכן כמו שעכו"ם פסול לעדות כ"כ פסולין בני
הכופרים .אף שלענין לא מעלין מסתבר שעדיף מעכו"ם מטעם
שאיתא ברמב"ם שם שצריך להחזירן לתשובה ולמשכן בדברי
שלום עד שיחזרו לאיתן התורה ,מה שליכא זה בעכו"ם ,מ"מ
לענין עדות כל זמן שלא חזרו בתשובה והם בטעותם לא עדיפי
מעכו"ם מאחר דחזינן דכפירה מחשיבה ליצא מכלל ישראל משום
שאינו מחזיק בדת ישראל ,לכן כל זמן שטועה אינו בכלל ישראל,
רק שלענין מעלין עדיף משום דעל עכו"ם איננו מחוייבין להחזירו
למוטב' ועליהם אנו מחוייבין להחזירן למוטב .ולכן אף אם נדמה
אותם כנשבו בין העכו"ם מחמת הכפירה שנתפשטה בעולם רחמנא
ליצלן ונגררו אחריהם ,מ"מ פסולין דלא עדיפי מעכו"ם ,אבל

מסתבר שאין לומר כלל שהם נחשבים כנשבו בין העכו"ם
כיון דהם במקומות שיהודים כשרים נמצאים וגם
אבותיהם מאמינים בה' ובתורתו רק שהם נגררו בטעותם
והיו יכולין לגרור אחרי הכשרים ואבותיהם ובן נגרר יותר
אחר אביו וא"כ רק בבחירת עצמו בדעתו הרעה נתפתה
להרשעים והוי תועה עצמו .וראיה מהרמב"ם שם שכתב בד"א
באיש שהלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות לבו וכופר בתורה
שבע"פ תחלה כצדוק ובייתוס וכן כל התועים אחריו עיי"ש חזינן
שאף התועים אחריו אף שמעצמם לא היו כופרין אבל מאחר
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שנתפתו לדברי צדוק ובייתוס והלכו אחריו ולא הלכו אחרי
הכשרים נחשבים ככופרים תחלה .והטעם פשוט דהא הם ראו גם
צדיקים וכשרים ויכלו לילך אחריהם והם נתפתו ללכת אחרי
הרשעים נחשבו מזידין ,וכן הוא בעובדא דידן שהרי רואין גם
צדיקים וכשרים ונתפתו ללכת אחרי הרשעים הוו מזידין וככופרים
תחלה וכו' ,ופסולין לעדות.
ולענין דידן שלא היו סביב לחופה אלא אנשים הפסולים לעדות,
מכל הנ"ל נפקא דינא דלכו"ע האי אתתא שריא לכל ישראל דתצביה
אבל לא לכהן כיון שקבלה גט ואפילו שלא לצורך ואפילו שלא היה
כשר ,קלא דגרושה אית לה ולא יאמרו דהותרה גרושה לכהן ח"ו וכל
מן דין סמוכו לנא.
מסקנא דמילתא
א .מי שנתקדשה בפני ב' עדים שיוחדו לעדות ואפילו בחופה
וקדושין שנעשו ברוב עם ונמצא אחד העדים פסול או קרוב אין
קדושין אלו כלום.
ב .לדעת הראשונים וגדולי האחרונים ועל צבא"ם מר"ן שקבלנו
הוראותיו גם דעת הרמב"ם כדעת הרי"ף ושאר ראשונים דפיסול
קרובי האם וקירבת אישות הוא דאורייתא .ויתד היא שלא תימוט.
ג .העיקר לדינא כדעת רוב ככל הראשונים ועמהם מר"ן ז"ל שע"א
בקדושין לאו כלום הוא ,ולא עוד אלא שאין להחמיר בזה .
ד .העיקר כדעת מר"ן ז"ל כסברא ראשונה שהביאה בסתם שהיא
דעת רבינו חננאל והרמב"ם ורש"י והרשב"ם והמאירי שכשיבואו
לבי"ד עדים מרובין כת אחת אומר להם כשראיתם זה שהרג או חבל,
להעיד באתם או לראות .כל מי שאומר לא להעיד עליו אלא לראות
מה הדבר ובכלל העם באתי מפרישין אותו .וכל מי שאומר הייתי
עומד להעיד ולכוון העדות מפרישין אותו .אם נמצא באלו שנתכוונו
להעיד קרוב או פסול עדות כולם בטלה .במה דברים אמורים,
כשהיה בהן קרוב או פסול ,אבל אם כולם כשרים ,אחד שנתכוון
להעיד או שלא נתכוון להעיד הואיל וראה הדבר וכיוון עדותו והיה
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שם התראה חותכין הדין על פיו בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות.
והש"ך האריך להוכיח שהעיקר כדעת הרמב"ם .וגם הרמ"א הכי סבי"ל.
ד .פשוט כביעתא בכותחא שגם לפי הרא"ש וסייעתו ,כשנפסל העד
בבי"ד ,נתבטלה העדות למפרע ואיגלאי מילתא שהעדות מלכתחילה
היתה בפסלות .ודעת הב"ש דסבר דחתימה בשטר עם הפסול אינו
נפסל אלא בשעת חתימה ולא בטלה עדותו בשעת מעשה דהוי בפני
עד כשר אינה נכונה כלל ואין להתחשב בה אפי' כסניף בעלמא.
ה .גם לדעת הרא"ש ,עדים פסולים פוסלים הקדושין אם ייחדם,
ואפילו שייחדם בטעות שסבר שכשרים הם ואדרבא ייחדם כדי שלא
יצטרפו פסולים ,סוף כל סוף אלו הם עדיו שבחר בהם ולכן לא שייך
לומר בהם לאו כל כמינייהו להפסיד קדושיו ,דאיהו קאפסיד
אנפשיה .וכן דעת הר"ן ,והריטב"א ,ומהרי"ו.
ו .העיקר כדעת הש"ך דמסתמא לא חיישינן שכוונו להעיד ,והא
דקאמר הש"ס היכי אמרינן להו ,היינו אח"כ כשבאין מעצמן לבי"ד
להעיד ,אבל כשלא באו לבי"ד לא חיישינן להכי .וכן כתבו בפירוש
הרמב"ן והריטב"א .והיות ולא כוונו לעדות מסתמא גם לא הקפידו
לראות נתינת הטבעת מידו לידה ולא שמו לב לשמוע באומרו "לי"
שהוא לעכוב דידים מוכיחות בעינן ,כי דעתם על המעמד ולא על
הפרטים ,ולגבי הקדושין עדות ראיה ברורה בעינן ולא עדות ידיעה.
ז .לגבי קדושין עדות ראיה ממש ,וידיעה בעינן .והודאת שניהם כמי
שאינה ,ולעולם אינה מקודשת אלא במקום שיש עדים גמורים שאין
יכולים להכחישן ,ולכן צריכים העדים לראות הנתינה ממש לידה או
לרשותה אבל אם לא ראו את הנתינה ממש לידה ,אפילו ששמעו
שאמר לה התקדשי לי בחפץ פלוני ואח"כ יצא מתחת ידה אינן
קדושין עד שיראו בנתינתה ממש ואין הולכין בזה אחר אומדנות.
ח .שאני עדות קדושין מעדות נפשות וממון ,שגזירת הכתוב הוא
שראיית העדים קובעת את חלות הקדושין ,ואלו הידיעה אינה גורמת
לכלום .ואין העדות באה לאמת הדבר ,אלא אפי' ידעינן דודאי
קדשה ,אינה מקודשת בלא עדות ברורה ,וליכא למימר "אנן סהדי".
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ט .שטר כתובה שחתם בה עד פסול ,לא רק הכתובה בטלה אלא אם
לא ייחד עדים כשרים לקדושין ,גם הקדושין בטלין ,כי בכתובה
מעיד על הקדושין שנעשו וכמ"ש "אנן סהדי שבפניננו קדש פב"פ
וכו'" .והרי קרוב שירד להעיד והעיד נמצא בפנינו ובטלה כל העדות.
י .גם לפי הרי"ף וכל קדושים עמו דמכשירים עד וקרוב אם לא ידע
בפיסולו ואיכא עד אחר כשר ,ומסדר הקדושין ודאי לא ידע בפיסול
הקדוב שצירף ,ליכא למיחש שמא אחד הנמצאים בחופה נתכוון
לעדות והוו תרי ונתקיימו הקדושין ,דהעיקר לדינא הוא דאמרינן
דהבאים לחופה אתו למחזי בלבד ,ולא שמים לב לדברים שהם עיקר
העדות בקדושין כגון אמירת "לי" ,או מסירת החפץ מידו לידה.
יא .בעדות הקדושין נגמרת עדותן ,ולכן כשנצטרף בקדושין עד פסול
עדות כולן בטלה דומיא דבעלמא כשיש צירוף פסולין כשבאין לבית
דין להעיד שעדות כולן בטלה.
יב .חתימת העדים כולל הפסול בכתובה הרי הוא כמי שהעיד בבי"ד.
יג .גם מי שמוגדר בהלכה כתינוק שנשבה בין הגויים אין דינו כאנוס
אלא לעניין המצוות שחייב בהם כישראל ,ולא לגבי כפירה בבורא
ושאר מצוות שבני נח חייבים בהם.
יד .החילונים בימינו שיודעים שהם יהודים ושיש לנו תורה והם
מלים את בניהם לפי תורה זו ,ורובם גם עושים בר מצוה ומניחים
תפילין להתקיים אפילו שעה אחת ,אלא שכופרים בשאר מצוות
התורה ובבורא ,כיון שיודעים כל זה ,מה שלמדום בדרך השמד אינו
מעלה ואינו מוריד .וחובתם לבא ללמוד לשמור ולעשות כל המצוות
כהלכתן .ומשאינם עושים כן ,נחלקים הם לכמה דרגות.
א .המכירים בתורה ומקיימים מצוותיה ומזלזלים בחלק ממנה
ומורים בתורה שלא כהלכה כגון חלק מדייני הערכאות הנקראים
"בתי הדין של הרבנות הראשית" שדיניהם מלאים חמס שקובעים
מזונות יותר מהחיוב על פי ההלכה ,וגם למי שההלכה לא מחייבת
אותו .ויש ביניהם הכופים גט שלא כדין וגורמים לנשים המתגרשות
ובעליהם השניים להכשל בעוון אשת איש ולהביא ממזרים לעולם.
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ויש המגיירים גרים גרורים שקבלת המצוות שלהם מהשפה ולחוץ
ומערבים גויים בעם ישראל ועוד כהנה וכהנה .אסור לכבדם או
לצרפם למנין ופסולים הם לעדות.
וכמו כן חלק מרבני הציונות הדתית וחלק מראשי ישיבותיהם
המגלים פנים בתורה שלא כהלכה ,אסור לכבדם או לצרפם למנין
ופסולים הם לעדות ,ואסור להכנס למקום כינוסם משום "אל תקרב
אל פתח ביתה" .זו מינות.
ב .הכופרים בה' ומחנכים אחרים לכפור ,אסור לכבדם או לצרפם
למנין ופסולים הם לעדות.
ג .הכופרים בה' ובתורתו ואינם מכשילים אחרים ,כיון שחונכו כך
מילדותם אעפ"י שפסולים לעדות ,נראה שיש לדונם כמומרים
לתיאבון ,שמצוה לקרבם ולהחיותם .וצ"ע אם מותר לחלל עליהם שבת.
ד .שאר המון עם ישראל שהתחנכו בחינוך של שמד בבתי ספרם של
החינוך הנקרא "ממלכתי ,וממלכתי דתי" ,שמאמינים בה' ואינם
מקיימים מצוות ,כיון שחובתם ללמוד ולהבין כדי להיות זריזים
בדרכי המצוות ואינם עושים כן ועוברים על מצוות התורה ואפילו
על אחת מהן ,דינם כדין ספק שוגגים ספק מומרים לתיאבון ,והם
עדת ה' הנפוצים על פני הביבין והמחראו"ת כצאן אשר אין לו רועה
והדג מסריח מראשו ויש מצוה גדולה לקרבם בדרכי נועם ,ומ"מ
ספק גדול אם כשרים הם לעדות .ומחללי השבת בפהרסיא שביניהם
היות ויודעים מהמושג "שבת" ומתי זמנו ,יש לפוסלם לעדות.
ה .המזלזלים באברכים בני התורה ואמרי "הני רבנן" ,עוברים על
"כי דבר ה' בזה" ,והרי הם בכלל "מגלי פנים בתורה שלא כהלכה"
)סנהדרין צ"ט (:ומנו אותם חכמים בין האפיקורסים שאין להם חלק
לעולם הבא) ,סנהדרין ק' (.ונראה דאפילו אם שוגגים הם מחינוך
מוטעה ,אסור לכבדם או לצרפם למנין ופסולים הם לעדות.
ט .אין דין מינים בימינו לגבי דין מורידין כלל ,וכמ"ש החזון איש
יו"ד סי' ב' ,וגם כדי לא לתת תורת כל אחד ואחד בידו.
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סימן יד.
בסוגיא דנתחלף לו שומן בחלב
לכבוד הרב י .הי"ו.
כתב כב' בפי' למס' הוריות וז"ל" .הנה בשבת )דף ע (.איתא" :קרבן
דחייב רחמנא אמאי ,אשגגה" .וביאר הקהלות יעקב )מס' הוריות סימן
א'( ,דכיון שהתורה חייבה להביא קרבן חטאת דוקא כשחטא בשוגג
ולא במזיד ,נמצא א"כ שלא עצם מעשה העבירה מחייבו בקרבן
חטאת אלא השגגה ,מה שנעלם ממנו האיסור .שהרי בין בשוגג ובין
במזיד עשה את אותו מעשה עבירה ,ובכל אופן במזיד פטור מקרבן,
הרי שמעשה העבירה לא מחייב אותו ,אלא ההעלם והשגגה הוא
המחייב אותו .ועוד ,דאם עשה כמה מלאכות בשגגת שבת שסבר
שהיום אינו שבת ,אינו חייב אלא חטאת אחת על כל המלאכות,
והיינו משום שהיתה לו רק שגגה והעלם אחת ,ורק אם עשה את
אותם מלאכות בידיעה שהיום שבת ובהעלם מלאכות ,דהיינו שלא
ידע שמלאכות אלו אסורות ,חייב על כל מלאכה ומלאכה .חזינן,
דאף שאין שינוי במנין העבירות מ"מ מכיון שיש שינוי במנין
ההעלמות והשגגות ,חייב על כל אחת ואחת .והיינו כנ"ל ,שהסיבה
המחייבת אותו בקרבן הוא ההעלם והשגגה ,ולכן כשיש סיבה אחת
)העלם שבת( חייב אחת ,וכשיש כמה סיבות )העלם מלאכות( חייב על
כל אחת ואחת ,כמבואר בשבת שם ,עכ"ד .ע"ש עוד ,שהרחיב בזה".
עד כאן לשון כב' .ונראה שכבודו לא ירד לסוף דעתו של הקהילות
יעקב ,ותלה בו בוקי סריקי והפך אותו לקטיל קני באגמא שאפי'
פסוק בתורה לא יודע .ומקרא מלא צווח ואומר "והביא את קרבנו
לכפר על חטאו אשר חטא ,וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא".
וטרם אבא באר"ה אקדים ואומר ,בכל מצות ה' אשר לא תעשינה
ועבר אדם ועשאם ,חלוקין הם לאנוס ,שוגג ,מזיד .וכשם שאנוס
רחמנא פטריה ,כן מזיד רחמנא חייביה חיוב גמור ,ויגדל פר"ע
מאשר חטא על הנפש ,וענוש יענש כאשר ישית עליו נותן התורה,
ואין קרבן חטאת פוטרו .אמנם הממוצע ביניהם הוא השוגג בדבר
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שזדונו כרת ,כיון שלא הזיד סגי ליה בקרבן ,לכפר על חטאו אשר
חטא וכמ"ש הכתוב" ,וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא".
ויש להבין מהו גדר השוגג וגבול"ו סביב מלרע ומלעיל .ולכאורה
כל שטעה בדבר האסור וסבר שמותר הוא ,או שנעלם ממנו שדבר זה
הוא מה שאסרה תורה ,אעפ"י שלבו אנסו לעשות הדבר אין זה אונס,
כי היה לו לדקדק ולהשגיח שלא להכשל ולא השגיח דיו הרי הוא
חוטא גמור ,אמנם כיון שלא בזדון לבו עבר על הכתוב ,בקרבן בלבד
רחמנא פטריה .וכן כתב הרמב"ם )פ"ה ה"ו מהלכות שגגות( ,וז"ל .הבא
על אשתו שלא בשעת וסתה וראתה דם בשעת תשמיש ,הרי אלו
פטורים מקרבן חטאת מפני שזה כאנוס הוא ואינו שוגג ,שהשוגג
היה לו לבדוק ולדקדק ,ואילו בדק יפה יפה ודקדק בשאלות ,לא היה
בא לידי שגגה ,ולפי שלא טרח בדרישות וחקירות ואח"כ עשה ,צריך
כפרה .אבל זה מה היה לו לעשות ,הרי טהורה היתה ושלא בשעת
וסת בעל ,אין זה אלא אונס .אבל אם עבר ובא עליה סמוך לוסתה
ודימה שיבעול ויפרוש קודם שתראה דם וראתה בשעת תשמיש,
חייבין בקרבן שזו שגגה ,עכ"ל .הרי שפיר דבריו מיללו גדר החילוק
בין שוגג לאנוס .ולכאורה תיקשי ממה שכתב בהלכה לפני זה,
ש"אשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו שני עדים כשרים והעידו
שמת בעלה ונשאת ,ונודע שבעלה קיים ,חייבת בקרבן" .והתם ,מה
היה לה לבדוק יפה לאחר שבאו שני עדים שהתורה האמינתם בכל
עדיות שבתורה ואפי' לחייב הריגת הנפש על פיהם ,ולכאורה הרי
היא בגדר אנוסה ,אמנם לכשתידוק ,עדיין בגדר שוגגת היא דשאני
עדות זו משאר עדויות שבתורה שאעפ"י שאנו מאמינים אותם ,יש
מקום לחשוד שמא טעו בדדמי ונתחלף להם הבעל באחר ,ואעפ"י
שנאמנים עלינו העדים ,ומותרת היא להנשא ,כיון דאיתרע מילתא
דלא ראינוהו שמת ויש צד אחד מאלף לומר דטעו העדים "בדדמי",
)ואפי' באמרו "וקברנוהו" עדיין שייך לומר "בדדמי" ,ואפי' בסימנין מובהקין.
ואפי' דבתרי עדים לא בעינן לטעמא דדייקא ומינסבא ,עכ"פ חשש חלש
דמסהדי "בדדמי" איכא ,ועובדא דבהאי איתתא טעו "בדדמי" כי נודע שהוא
קיים( ,מגדר שוגגת לא יצאה.
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אכן בהורו ב"ד קשיא טובא ,דקיימא לן דמי שעשה על פיהם חייב
עד שיהיו רוב אנשי א"י שוגגים ,שאז יפטרו העושים ויתחייבו
הב"ד .ואמאי ,הא אנוס גמור הוא ודמי למש"כ הרמב"ם גבי הבא על
אשתו שלא בשעת וסתה דפטור "כי מה היה לו לעשות" .ודכוותה
הכא מה היה לו לעשות לאחר הוראת ב"ד ,והלא הם הפוסקים
שעליהם ציותה תורה לסמוך בכל מילי דהלכתא "ככל אשר יורוך",
ומה יש לו לתהות אחר קנקנם .ואין לך אונס גדול מזה .ונראה
דבאמת עפ"י סברא היינו פוטרים אותו לגמרי ,אלא שרחמנא שוויה
להאי אונס דשגגה היוצאת מלפני השליט ,כשגגה גופיה דידיה
לחייבו) .ודרך רמז יש לומר שכאן קראה התורה לב"ד בשם "עיני העדה",
וחייבה תורה את העושה עפ"י ב"ד ,דהוי כמי שעיניו ממש הטעוהו בשוגג(.

ונפקא מינה דרק כאן שגילתה תורה לחייבו ,מיחייב ,אבל כאשר
פשטה הוראה בין ישראל באיזו הלכה שהיא אפי' כאשר יודעים הם
שיש חולקים ואוסרים ,אנוסים גמורים הם ,ואינם בדין שוגג כלל,
דמה יש להם לעשות לאחר שכן ההלכה הפסוקה בידיהם ,ואם יבואו
סנהדרין במהרה בימינו ויאמרו שטעו ,אין הם בגדר שוגגים לחייבם
קרבן ,אלא אנוסים גמורים .וכשיעמדו סנהדרין ויפסקו דצאת
הכוכבים הוא כסברת ר"ת ,לא יביאו אותם שנהגו כסברת הגאונים
ואפי' לא חטאת אחת כדין מי שנעלם מהם שבת ,כי פשטה הוראה
בארצותם ללשונותם כהגאונים.
וזיל לאידך גיסא ,דמי שעשה על דעת עצמו ,ושגג בדין דמצוה
לשמוע דברי חכמים ,לכאורה דינו כמזיד גמור כי שגגתו באמת לא
היתה באיסור כרת אלא במצות עשה גרידא ד"ככל אשר יורוך" ועל
אכילת החלב גופה היה מזיד .ואעפ"י שבגלל שטעה במצות עשה זו
בא לידי כרת ,רב המרחק ממנו לבין שוגג באיסור כרת גופיה ,ולמה
חייב בקרבן ,והיה לו למיפטר מדין מזיד .ודמי יותר למי שידע
שחטא זה איסורו כרת אלא שחשב שפטור מן הקרבן שאינו שוגג
אלא דינו כמזיד .וכשם ששגגת קרבן אינה שגגה והרי זה מזיד ,גם
שגגת מצות עשה אינה שגגה והרי זה מזיד ,וצ"ל שגזירת הכתוב
היא שבכל צורה שתלה אדם בב"ד של סנהדרין שמהם יוצאה תורה
לכל ישראל ,שיתחייב כשוגג לכל מילי.
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ועתה נבוא להצעת הגמ' .הורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב
בשומן ואכלו ,רב אמר פטור ור' יוחנן אמר חייב .פירש"י ,רב אמר
פטור ,דתולה בב"ד הוי ,ור' יוחנן אמר חייב הואיל ולא הוי על פיהם
ממש ,כתולה בעצמו הוא וחייב .עכ"ל .וביאור דבריו ,דכל טעם
דשגגה חייב הוא משום שהיה לו לברר ולדייק ולא בירר כל צרכו,
וכאן שחשב שהוא שומן ונתברר שהיה חלב הכנתא הוי לדידיה
בירור גמור כי הרי משום חלב הכנתא לא חשש לברר כי תלה בב"ד
שחלב הכנתא מותר והוא בירר רק משאר חלב וצדק בבירור ,כי לא
היה זה שאר חלב ,ובמה שלא בירר אם זה חלב הכנתא הוא תולה
בב"ד הרי הוא פטור) .לדעת ר"י שיחיד שעשאה פטור .או לרבנן כשיש רוב
שוגגים בלעדיו( .ולר' יוחנן כיון שלא אכלו בדעת שהוא חלב הכנתא
שהתירו ב"ד אלא בדעת שהוא שומן ,אעפ"י שיש כאן "על פיהם"
כי לא חשש לברר אם זה חלב הכנתא ,מ"מ לא הוי על פיהם ממש,
כי אכלו בדעת שהוא שומן וכתולה בעצמו הוי וחייב .וזה הפירוש
הנכון בדעת רש"י ,ולכן הדגיש רש"י וכתב" ,הואיל ולא הוי על
פיהם ממש" .דהיינו ,שכן הוי על פיהם בהא דלא בדק אם זה חלב
הכנתא ,אבל אינו ממש על פיהם ,כי לא אכלו בדעת שהוא חלב
הכנתא שהתירו ,אלא בדעת שהוא שומן שהתורה התירתו מבלי שום
פקפוק" .ושאלה הגמ' .מיתיבי ,הרי הוא אומר "אשר לא תעשינה
בשגגה ואשם או הודע" ,השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו ,לא
שב מידיעתו לא מביא קרבן על שגגתו ,ואם איתא ,הא לא שב
מידיעתו הוא ,ע"כ .ולכאורה ביאורו ,דכדי להתחייב בקרבן בעינן
שני תנאים ,שלא יתלה בב"ד ושישוב מידיעתו בעצמו .ולרב לא
איכפת לנו אם ישוב מידיעתו או לא ,פטור הוא כי תלה בב"ד ,אבל
לר' יוחנן נהי דאינו תולה בב"ד אכתי בעינן שישוב מידיעתו בעצמו,
והא ליכא ,וא"כ פטור הוא מקרבן.
אמנם פירש"י ,וז"ל" .והכא נמי כי הורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו
חלב בשומן לא שב מידיעתו הוא ,ולפיכך אינו חייב דהא הורו ב"ד
שחלב מותר ,וקשיא לר' יוחנן דאמר חייב דתולה מפי עצמו הוא,
עכ"ל .ויש להבין לשונו ,שלאחר שכתב "כי הורו ב"ד שחלב מותר,
נתחלף לו חלב בשומן לא שב מידיעתו הוא ,הוסיף אינו חייב דהא
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הורו ב"ד שחלב מותר .ולכאורה הי"ל לומר רק אינו חייב ותו לא ,כי
השאר כבר מובן מתחילת דבריו ,ובודאי דרש"י הקדוש אשמועינן
מילתא יקירתא בהני מילי .וגם מה שהוסיף ואמר וקשיא לר' יוחנן
דאמר "חייב דתולה מפי עצמו הוא" .לכאורה הי"ל לומר "וקשיא
לר' יוחנן" ,אמאי חייב והא לא שב מידיעתו הוא ,וכמ"ש הגמ'
דחסרון שב מידיעתו מונעו מהקרבן .וכשנתבונן בגמ' יובן הרש"י
כפתור ופרח ,דהגמ' שאלה "ואם איתא הא לא שב מידיעתו הוא".
ובא רש"י לפרש תיבות "ואם איתא" ,ופירש"י דלאחר שנחלקו רב
ור' יוחנן אם הוי תולה בב"ד ופטור או תולה בעצמו וחייב ,והביאה
הגמ' ענין דשב מידיעתו ,היה לה לשאול בפשטות והא לר' יוחנן נהי
דאינו תולה בב"ד אכתי אינו שב מידיעתו הוא ופטור .אבל הגמ' לא
שאלה כן ,אלא שאלה "ואם איתא" למחלוקתם במי הוא תולה ,הא
לא שב מידיעתו הוא כיון דתולה בב"ד ,ואיך אמר ר' יוחנן דתולה
בעצמו .ולכן פירש"י ,דענין שאינו שב מידיעתו כיון שמחמת
הוראתם אינו שב ,בא להוכיח שהוא תולה בב"ד וקשיא על ר' יוחנן
דאמר שתולה הוא בעצמו ,וניחא ליה לגמ' לפרוך סברת ר' יוחנן
גופיה מאשר להקשות על דבריו מענין צדדי של לא שב מידיעתו
גרידא .אמר רב פפא ,קסבר ר' יוחנן כיון דכי מתידע להו לבי דינא
הדרי בהו ,והוא נמי הדר ביה ,שב מידיעתו קרינן ביה ,ע"כ .ופירש"י
וז"ל ,וחייב בקרבן שהרי לא תלה כ"כ בב"ד שלא עשה על פיהם
ממש ,ואמטול הכי קאמר ר' יוחנן דחייב קרבן .אבל היכא דעשה על
פיהם ממש ,אע"ג דאילו הוה ידיע לב"ד הוו הדרי בהו ,והוא נמי
הוה הדר ביה והוי שב מידיעתו ,אפ"ה פטור מפני שתלה בב"ד
ממש ,עכ"ל .ביאור דבריו הוא כמו שמבואר לעיל ,דגם לר' יוחנן מה
ששגג בין שומן וחלב הוי משום דתלה בב"ד ולא בדק ענין חלב
הכנתא אלא שאר חלבים ,היות ועכ"פ "לא תלה כ"כ בב"ד שלא
עשה על פיהם ממש" לאכול משום היתר חלב הכנתא אלא משום
דחשב שהוא שומן ,מה שאינו שב מידיעתו על פיהם אינו כלום כי
עיקר האכילה לא נעשה ממש על פיהם ,והוי כמוטעה מעצמו דסובר
מותר וכשישובו ב"ד וישוב גם הוא ,הוי החזרה גמורה לדידיה עפ"י
דעתו דכיון שלא תלה האכילה בהם כן אינו תולה החזרה בהם ,אלא
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שחזרתם גרמה לו לשוב מידיעתו .והרחבת הענין הוא ,כי אעפ"י
שאכל בטעות עצמו ולא בתלייתו בב"ד ,כשאמרו לו שזה היה חלב
הכנתא ולא שב מידיעתו כששמע ,היה זה בגלל שתלה בב"ד שחלב
הכנתא מותר .ולכן כאשר ישובו ב"ד וישוב גם הוא ,שפיר מיקרי
"שב על פי עצמו" ,כי חזרתם גורמת לו לשוב מידיעתו למפרע מעת
ששמע שאכל חלב הכנתא .ולרב אפשר שכיון שבעת ששמע לא שב,
שיבתם שגרמה לשיבתו אח"כ ,אינו בגדר "שב מידיעתו" ,ואפשר
שכן ,ופטור רק מטעם "תולה בב"ד" .והוסיף רש"י על ביאו"ר ,דלא
תיקשי לר' יוחנן ,דהרי כדי לפטור מחטאת בעינן שיתלה בב"ד ממש
או שלא ישוב מידיעתו ,ולפי דברי רב פפא ,לכאורה תמיד כשאכל
חלב על פיהם כשישובו ב"ד מידיעתם כל אחד ששגג "שב
מידיעתו" קרינן ביה ,וא"כ לא הוי תולה גמור בהם ויתחייב חטאת.
דזה אינו ,דכיון דתלה בב"ד לגמרי איננו צריכים לדעתו אם ישוב או
לא ,כי רק כאשר דעתו גרמה לחטא צריכים שישוב מידיעתו ,אבל
כאשר דעת ב"ד גרמה לחטא אין דעתו צד בענין ואין צריך שישוב
מידיעתו אלא ב"ד צריכים לשוב מידיעתם .משא"כ כשחשב שהוא
שומן דלא תלה כ"כ על פי ב"ד ממש ,ודעתו השתתפה בענין בכך
שעל דעת שומן אכלו ,בעינן שישוב מידיעתו ,וכשישובו ב"ד וישוב
גם הוא ,יתקיימו שני התנאים לחייבו ,שתלה בעצמו שהוא שומן,
וגם שב מידיעתו כשב"ד שבו בהם.
ועתה יש לדון אם דברי רב פפא הם לכו"ע או רק לר' יוחנן ,ונפ"מ
אם כשאכל החלב בדעת שהוא שומן טרם הורו ב"ד להתיר הכנתא,
דליכא למימר דלא בדק ענין הכנתא מפני שתלה בב"ד .אמנם לאחר
שאכל התירו ב"ד הכנתא ,וכשהודיעוהו שהוא חלב הכנתא תלה
בב"ד שהוא מותר ולא שב מידיעתו ,דלר' יוחנן פשיטא שחייב ,האם
לרב בנידון זה יתחייב כי לכתחילה לא תלה בב"ד ,או כיון שסו"ס
לכשנודע לו ,אינו שב מידיעתו משום דתולה בב"ד שהוא מותר,
האם כשיוודע לו שב"ד חזרו בהם שפיר מיקרי "שב" ויתחייב קרבן,
דנתקיימו שני התנאים לא תלה בב"ד ,ושב מידיעתו ,או כיון שבעת
שנודע לו שאכל חלב זה תלה בב"ד ולא שב מידיעתו ,אעפ"י
שכשישובו ב"ד מידיעתם ,ישוב גם הוא מידיעתו שחלב זה אסור,
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נשאר בפטורו ,ו"לא שב מידיעתו" קרינן ביה ,וחסר תנאי זה לחייבו
קרבן .ומאידך גיסא ,כיון שהאכילה היתה בשגגה מוחלטת ,יודה רב
לר' יוחנן דבכהאי גוונא כשישובו ב"ד מידיעתם ,וישוב גם הוא,
שפיר "שב מידיעתו" קרינן ביה וחייב בקרבן ,ודברי רב פפא הם
סברא ,דהרי מציאות הוא דשב עתה ,כי עתה נודע לו שעבר כרת
וידיעתו הקודמת שאכל חלב הכנתא אינה מעכבת .ולא יחלוק רב על
זה .אמנם המל"מ שיובא להלן ס"ל דרב פליג גם בזה ,ודייק כן מהא
דאמר רב פפא "ס"ל לר' יוחנן" ,דהיינו רק לר' יוחנן מיקרי "שב".
והוכיח זאת מהגמ' ביומא ,וכמו שיתבאר .ומה שיש לדון אי בכה"ג
מיקרי "תולה בב"ד" אעפ"י שלא תלה בעת מעשה האכילה .ונראה,
דהא לא סגי לכו"ע .ואעפ"י שפירש"י דקושית הגמ' על ר' יוחנן
דכיון שלא שב מידיעתו כיון שתלה בב"ד ומיקרי "תולה" ,הני מילי
כשגם האכילה היתה על פיהם ,אלא שלא כ"כ ולא ממש אלא בערך,
משא"כ הכא שהאכילה כלל לא היתה לה שייכות לב"ד.
וביאור "שב מידיעתו" ,בגמ' פירשו פרט למומר ,דהיינו שגם
כשאכל מזיד לא חייש לאיסור חלב ,כשישגוג באיסור חלב לא יוכל
להביא קרבן .וא"כ גדר "לא שב מידיעתו" הוא ,דלא חייש להכי
כשיוודע .וכ"כ רש"י )חולין ה ,(:וז"ל :ד"שב מידיעתו" הוא ,דחייש
להכי ונמנע ולא חוטא ,עכ"ל .ודכוותה כשהתירו ב"ד הדבר,
כשנודע לו שהוא חלב הכנתא אינו שב מידיעתו ,דלא חייש לאיסור
כיון שהורו ב"ד.
והמל"מ הקשה מהגמ' ביומא )דף פ (.דמשמע התם דאם כתב שיעור
אכילתו ואח"כ יבואו ב"ד ויקטינו השיעור וירבו בשיעורי הקרבנות
שעל כל כזית וכזית ,הוראת ב"ד זו לא מיקרי "שב מידיעתו" ,ולא
יתחייב בקרבנות נוספות על מה שהיה שיעור הכזית בעת המעשה.
)והוצרכה הגמ' להעמיד דברי ר' אלעזר שיכתוב השיעור ,שמא ב"ד ירבו בגודל
שיעור הכזית ויתברר שלא אכל שיעור להתחייב בכרת ובקרבן( .ומדוע

ידיעתו עתה מפי ב"ד לא חשיב "שב מידיעתו" לחייבו על כל כזית
קטן ,והוא כנגד רב פפא בסוגייתינו .והעמיד הסוגיא דיומא כרב,
דלית ליה סברת רב פפא .והוסיף ,דאפשר דהסוגיא ביומא יכולה
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לבוא גם לר' יוחנן ,ושאני הוראת ב"ד ,דכיון דהוראת ב"ד מחודשת
היא ,שייך לומר דכי מתידע להו הדר ביה .משא"כ בסוגיא דיומא דזו
היתה הוראה קבועה ,לא שייך לומר "שב מידיעתו" כשהדרי בהו
ב"ד .ולפי דרך זו אפשר שגם רב יסכים עם דברי רב פפא.
ולדידי מעיקרא ליכא סייעתא ופירוקא ,מהסוגיא דיומא ,דהתם פשט
הגמ' הוא באדם שאכל כזית ונודע לו שחטא ,שיכתוב שיעור כזית
שאכל שמא ישתנה הכזית ,דבזה כיון שנודע לו שחטא בשיעור גדול
הרי הוא בידיעת חטא ו"שב מידיעתו" ,וכשיקטינו ב"ד השיעור,
אינו בגדר "שב מידיעתו" מפטור לחיוב פעם נוספת דפירוש "שב
מידיעתו" הוא דחייש לאיסור ונמנע ולא חוטא וזה קרה כשנודע לו
פעם ראשונה ,ואין פירושו ששב מחיוב קטן לחיוב גדול ,ולא קרב
זא"ז ,ועכ"פ מתוך חילוקו העמיד המל"מ מונח חדש דיש לחלק בין
הוראת ב"ד בדבר חדש דבזה כ"א שעושה חייב ואינו פטור עד
שיתמלאו תנאים רבים .ומכללם עד שיעשו רוב הקהל על פיהם,
לבין כשפשטה הוראה בכל ישראל שבזה כל מי שיעשה על פי
ההלכה שפשטה ,ההלכה שפטור מבלי צורך לתנאים אחרים ,ולכן
מי ששגג בשיעור וסבר דאין שיעור במה שאוכל לחייבו ונתחלף לו
שומן בחלב ואכלו ,גם כשיבואו ב"ד הגדול ויאמרו דהיה שיעור
במה שאוכל פטור ,דשפיר מיקרי "אינו שב מידיעתו" .ולפי דברינו
אין דבריו מוכרחים וכדכתיבנא .אמנם איכא להלכתיה ולאו
מטעמיה אלא מטעם שכתבתי בתחילת דברי ,דהוראת ב"ד הגדול
הוא דבר בפני עצמו ואין להביא ממנו ראיה למקום אחר.
ובמש"כ המל"מ דטעמיה דרב משום דלא שב מידיעתו הוא ,וכן
פירש"י דטעמא דמאן דפטר הוא משום דאי מתידע ליה דחלב הוא
לא הדר ביה ,שהורו ב"ד דמותר ,הלכך "תולה בב"ד" קרינן ביה
ופטור .והעיר הגרע"א ,דבפירוש רש"י שלפנינו אינו כן אלא דכתב
דטעמא דרב דמיקרי "תולה בב"ד" .והכי מוכח מסוגיין שם ,דאמר
רבא "ומודה רב דאינו משלים לרוב ציבור" ,דזהו שייך אם טעמא
דרב דמיקרי "תולה בב"ד" ,משו"ה הוי חידוש דמ"מ אינו משלים
לרוב ציבור דבעינן חדא שגגה ,ומשמע דאם לרוב הציבור נתחלף
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חלב בשומן חייב דמיקרי "עשו על פי בית דין" ,ועיין בתוס' שם.
אבל אילו נימא דגם רב ס"ל דלא מיקרי "תולה בב"ד" אלא דמ"מ
פטור דלא מיקרי "שב מידיעתו" ,א"כ מודה דאינו משלים לרוב
ציבור דהא הוא לא תלה בב"ד .ולומר דזהו עצמו אשמועינן דאינו
משלים ,דרב מודה דלא מיקרי "תולה בב"ד" ופטור משום דאינו שב
מידיעתו ,זה אי אפשר ,דהא אמרינן עלה "אמר קרא בשגגה אחת",
דמשמע דרק מהאי טעמא הוא ,אלא על כרחך ברור דגם לרב מיקרי
"שב מידיעתו" אלא דמיקרי "תולה בב"ד" ופטור ,עכ"ל.
ודברי הגרע"א הם כפי הפירוש שפירשתי ברש"י בביאור הסוגיא.
אבל מה שהפליג לומר דאם נאמר דרב פטר משום דאינו שב
מידיעתו לא מיקרי "תולה בב"ד" ,ועל כן הכריח דגם לרב מיקרי
"שב מידיעתו" .ותירוץ רב פפא גם רב מודה בו ,לא ידעתי נפשי,
למה הוצרך לזה ,ופשט הגמ' ורש"י דאעפ"י שלרב תולה בב"ד הוא,
איכא נמי להא דמיקרי "אינו שב מידיעתו" ,ואעפ"י שאין צריך
לשניהם כדי לפוטרו ובחד מינייהו סגי ,כך הוא האמת ,שאדם זה
ארכבי אתרי רכשי .ועדיין דברי רבא חידוש הם ,דאע"ג שאינו שב
מידיעתו ,היות וגם תולה בב"ד הוא ,הוה אמינא שיצטרף לרוב
ציבור ,ואמר קרא "בשגגה אחת" דבעינן שיהיה ממש כשגגת כולם
ולא בנתחלף .ומש"כ דברש"י שלפנינו אינו כן אלא דכתב דטעמא
דרב דמיקרי "תולה בב"ד" ,פשוט דלמאור עינינו המל"מ ,לא היתה
גירסא אחרת ברש"י ,אלא הבנה אחרת .ומש"כ המל"מ "וכן פירש"י
דטעמא דמאן דפטר הוא משום דאי מתידע ליה דחלב הוא לא הדר
ביה שהרי הורו ב"ד דמותר ,הלכך תולה בב"ד קרינן ליה ופטור",
אעפ"י שלשון זה נמצא בדבור "אמר רבא" ,אין זה טעמו של רב
בדוקא ,כי דברי רבא נאמרו לפני שיובאו דברי רב בכלל ,והמל"מ
נזהר בזה וכתב "טעמא דמאן דפטר" .ולכן הגיה הגרע"א דאין זה
לרב ,אעפ"י שראה דברי רש"י האלה ,ובאמת מה שצירף המל"מ את
רב לדבור זה ,הוא ,כי סמך על אותו רש"י שפירשתי בביאור הסוגיא.
ודברי רש"י מפורש יוצאים מפיו ,שכתב וז"ל :והכא נמי כי הורו
ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב בשומן לא שב מידיעתו הוא.
ולפיכך אינו חייב ,דהא הורו ב"ד שחלב מותר ,וקשיא לר' יוחנן
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דאמר חייב דתולה מפי עצמו הוא ,עכ"ל) .ודברי רש"י "לא שב
מידיעתו" ,ו"לא הדר ביה" ,הן הן הדברים( .ופשט לשונו של רש"י כדברי

המל"מ דגם "לא שב מידיעתו הוא" ,וגם "תולה ב"ד" ,אלא שעיקר
קושית הגמ' מתולה בב"ד להקשות על ר' יוחנן דסבר תולה מפי
עצמו הוא .וכתבתי דנ"ל דהטעם הוא דניחא ליה לגמ' לפרוך סברת
ר' יוחנן גופיה ,מאשר סתם להקשות על דבריו מענין צדדי של "לא
שב מידיעתו" גרידא .וגם המל"מ מפרש כן וככל שפירשתי בתחילת
דברי ,אלא כתב דבאמת הא והא איכא .וממילא דברי הגרע"א דרש"י
ס"ל דרב כרב פפא לא מוכרחים ,ולא עוד אלא דהמל"מ דייק מדברי
רש"י דרב פליג בהא ממה שפירש דברי רב פפא "ס"ל לר' יוחנן".
)כי אעפ"י שרב פפא ליתובי לר' יוחנן קאתי ,יכל רש"י לפרש דרב פפא סברא
דיליה אתיא לכו"ע ,וכמו שהבין הגרע"א .וממה שהדגיש רש"י דרב פפא ס"ל
לר' יוחנן האי סברא משמע קצת דלאפוקי מרב דלית ליה האי סברא קאמר.
ומ"מ נראה דאין דברי שניהם מוכרחים ,ועדיין איכא ספיקא קמן אי אתיא גם
כרב או רק כר' יוחנן(.

ועתה באתי על דברי תורה של הקהלות יעקב זיע"א שכתב בריש
הוריות וכו' ודבר גדול דיבר האיש אדוני האר"ש והוא ,שעמד על
החקירה למאי קרוב יותר השוגג ,למזיד או לאנוס .ויצק יסודותיו,
דבהא פליגי רב ור' יוחנן ,דלרב קרוב יותר לאנוס ובאמת שהיה צריך
להיות פטור ,אבל כיון שאינו אנוס גמור דהרי הו"ל למידק ולא
לבוא לידי טעות ,מביא קרבן על שגגתו .והכא דהטעות לא גרם
לחטא יותר משאילו לא טעה שדייה בגדר אנוס ופטור .ולר' יוחנן
שוגג קרוב למזיד הוא ,שאין מתכפר לו בקרבן וענוש יענש ככל
אשר יושת עליו בישיבה של מעלה ,אלא כיון שאינו מזיד גמור
וטעה במעשיו בין אם הטעות סיבה לחטא כשוגג בעלמא ובין אם
אין הטעות סיבה לחטא כגון כאן שאם היה יודע שזה חלב הכנתא
היה אוכלו עפ"י הוראת ב"ד ,מביא קרבן ומתכפר לו ולכן חייב.
ורצה בתחילה להביא ראיה לרב דהשוגג קרוב יותר לאנוס מהסוגיא
בשבת שחלקה בין שגגת שבת לשגגת מלאכות ,דכששגג בשבת הוי
אנוס על עיקר דין שבת ,ולכן בחטאת אחת סגי ,וכששגג במלאכות,
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על כל מלאכה הוי אנוס בפני עצמו ,ואמרה הגמ' קרבן דחייב רחמנא
אמאי והלא ראוי להיות בגדר אנוס" ,אשגגה" ששגג ולא דייק,
וכששכח שבת ,שגג ולא דק לידע מתי שבת ולכן בחטאת אחת סגי.
וכשידע שהיום שבת ושגג ועשה מלאכות הרבה ,על כל אחד היה לו
לידוק ולא דייק ולכן בכל אחד בפני עצמו שוגג הוא .ומביא קרבן
על כל שגגה ושגגה ,ואח"כ דחה ראיה זו כי אפשר לפרש הגמ'
ששוגג קרוב למזיד ,וכאן שאינו מזיד גמור סגי ליה בחטאת ומה
שאמרה הגמ' קרבן דחייב רחמנא אמאי "אשגגה" ,אין כוונתה
שהשגגה היא סיבת העבירה ורק עליה יואיל הקרבן אלא שהשגגה
הוציאתו מדין מזיד ,והיא הסיבה לקרבן אפי' אם הטעות לא הסיבה
לחטא.וכלשונו" .וטעמא דרב נראה דסובר שעיקר חיוב הכפרה בא
על השגגה ששגג וטעה ,משום דהו"ל למידק ולא לבא לידי טעות".
) פי' ,ולכן נפק מידי אנוס ,ושגגתו מחייבת אותו כפרה על חטאו(" ,והכא אין
לחייבו לקרבן על שלא דק ובא לכלל טעות ,דהא טעות זה לא גרם
לחטא יותר משאילו לא טעה ,שהרי אילו לא טעה היה ג"כ עושה
מאחר שיש לו הוראת ב"ד שחלב זה מותר") .פי' ,והיות והטעות שלו
לא שינתה מציאות המעשה כי בכל מקרה היה תולה בב"ד ואוכל ,שב להיות
בגדר אנוס ופטור(" .שוב ראיתי במל"מ שמפרש טעמא דרב משום דלא

שב מידיעתו הוא .וענין "לא שב מידיעתו" מפרש לה המל"מ בזה
הלשון :דהא לא היתה שגגת המציאות סיבת האכילה ,עכ"ל) .פי',
במל"מ ג"כ הבין דהסיבה שרב פוטר כיון שהטעות לא שינתה את מציאות
האכילה אלא את הסיבה ,דבין כה היה אוכל גם אם היה יודע שהוא חלב
הכנתא ,כי היה תולה בב"ד .ולפי המונח היסודי שפירוש "שב מידיעתו" הוא
שאם היה יודע שזה חלב היה פורש מלאכול ,זה שלא היה פורש בגלל שהיה
תולה בב"ד ,בפשטות הוא בגדר אינו שב מידיעתו ,והוא תנא מסייע לקהלות
יעקב בפירושו דכשאינו פורש כיון שתולה בב"ד מיקרי "אינו שב מידיעתו",
והוי בגדר אנוס  -ופטור(" .אלא שהמל"מ תופס שזה הוא נמי טעם הדין

דלא שב מידיעתו ,אינו מביא קרבן על שגגתו ,משום דבלאו הכי היה
עושה דבר זה ,כנ"ל") .פי' ,דהיינו דכל "לא שב מידיעתו" פטרתו תורה
מקרבן ,דשויתיה כאנוס(" .ובעיקר דין לא שב מידיעתו לכאורה אפשר
לומר שיסודו משום דדמי למזיד שאין לו תורת כפרה בקרבן ,וע'
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פירש"י בחולין ה'" .ד"ה דלכפרה") .פי' ,דאעפ"י שנראה מהמל"מ דענין
"לא שב מידיעתו" פטרתו תורה דהוי כאנוס ,אפשר לומר כאידך גיסא ,דלא
פטרתו התורה מקרבן ,אלא מנעה ממנו הקרבן כיון דדמי למזיד וכמ"ש רש"יּ
בחולין על הגמ' שאומרת ששלמים הוא דורון ,וחטאת הוא כפרה ,ופירש"י
דלכפרה הוא ,וכיון דדעתו להזיד ולחזור על עבירתו ובהא מיהא אתרמי דשגג
ולא הזיד וכו') .אמר הכותב שנ"י ,תמיהני על הקה"י שחשב להביא ראיה מהא
דחולין ,ואין הנידון דומה לראיה ,דהתם במומר ששגג עוסקת הגמ' ולא בשוגג
דעלמא(" .ודעת ר' יוחנן נראה דהקרבן בא לכפר עבור עצם מעשה

העבירה שעשה ורק כשהוא מזיד אין לו כפרת קרבן אבל כל היכא
שהוא שוגג חייב קרבן אפי' כשאין הטעות סיבה להחטא כגון הכא
שגם אילו ידע שזה חלב היה אוכלו עפ"י הוראת ב"ד" .פי' ,דלר' יוחנן
שוגג קרוב למזיד ,וכיון שאינו מזיד גמור יש לו כפרה בקרבן דאין לומר
ששגגתו בגדר אנוס ,ופטור ,וכיון שלא דק ,מתחייב בקרבן ,שבמקרה כזה
כאשר שגגתו היתה לא מסיבת דלא דק נשאר בדין אנוס ופטור ,וכדעת רב כאן,
אלא ההיפך חטאו במעשה העבירה משווהו כמזיד שלא סגי ליה בקרבן ,אמנם
כיון ששגג ואינו מזיד גמור פטרה אותו התורה מעונש ע"י הבאת קרבן ,וכיון
שמעשה העבירה נוטה לגדר מזיד אין נפ"מ אם הטעות גרמה לחטא או לא ,כל
שנתקיים התנאי שהוא שוגג מכל מקום ,אינו בגדר מזיד גמור ,ובקרבן סגי ,ולכן
כאן אע"פ שאין שגגתו סיבת אכילתו ,חייב בקרבן(" .והנה לכאורה סוגיא

מפורשת דחיוב בקרבן הוא עבור השגגה והטעות שהיה לו כמש"כ
לדעת רב") .פי' ,דעתה רוצה להביא ראיה שדעת רב הוא דשוגג קרוב לאונס
וחיוב הקרבן על חטאו אשר חטא הוא כגון דלא דק ואינו אונס גמור( .והביא
בכבוד התורה יוסף שני.
הסוגיא דשבת שהסברתי לעיל.

רפד

תפארת

מנחם

שו"ת סי' טו

סימן טו
מ ק ד ש  --מ ל ך
מחקר על מקום הר הבית ,להלכה ולא למעשה
ירושלים תשל"ג

א
למרות כי עתיק החלום,
נעור הוא לפתע ,היום.
ובחומו הגעתי הלום,
באורו שהבהיק כיהלום.

ד.
אך על הסף עצרתי,
חששתי פן אעבור גבול,2
שכן מטומאה לא טהרתי,3
ויש עוד עולם הגמול.4

ב.

ה.

אעלה אל הר הבית,
מקדש עיר מלוכה,
שהפך לכרם זית,
1
אך קדושה עוד עליו נסוכה .

חקרתי בספרים ומפות,5
למצא את מקום המקדש,
וכאשר נגלה לי האות,
הייתי סוער ונרגש.

ג.

ו.

אשתחווה אל מול הקודש,
צקון לבי אפתח בתפילה,
תיקד בקרבי כיקוד אש,
ככיפור ,בשעת נעילה.

גודל אמה לא ידעתי,
שכן ,במחלוקת הוא שנוי,6
ופתרונו מצאתי,
בשרי ד שנשאר בנוי.

 .1כי ההלכה כהרמב"ם בית הבחירה ,פ"ו הי"ב שקדושת ירושלים
והמקדש קדשה גם לעתיד לבא .2 .כי לטמאי מתים הכניסה אסורה מעבר
לחיל מדרבנן ,ובעזרות ישראל והכהנים וההיכל ,מהתורה .3 .ואיכורו
"כרת" .4 .וכלשון הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ח' ,שהנקמה הגדולה

תפארת

מנחם

שו"ת סי' טו

ז.

רפה

יב.

הן שער שלם שקוע,7
נסתר ברגבי עפר,
בכותל המערבי קבוע,
עדות לזמן העבר.

עדות מכריע שצדקנו,
בחשבון אמות המקדש,
אמה וטפח חשבנו,
.11
כנמצא ביחזקאל ,מפורש
יג.

ח.
רחבו בדיוק ללא יתר,
חמישים וחמש סנטים.
ועוד חמש מטר,
מבעד למשקוף נבטים.

חמישים וששה סנטימטר,
הרי הם חשבון האמה,
קביעת רבותינו ככתר,
הגר"א ,האי"ש , 12הרמ"א.

ט.

יד.

עשר אמות נקרא הוא,
בלשון המשנה הקדושה
וכאשר לסנטימטרים תחלקהו,
תקבל חמישים וששה.
8

י.
ועוד ראיה נצחת,
מתאימה לחשבון הנערב,
מרחק החומה המגעת,
9
בין מזרח למערב
יא.
במטרים שמונים ומאתים,
נמדד המרחק במכוון,
חמש מאות אמותיים,
10
היה הוא באותו הזמן .

מקום עזרת הקודש,
בו אסורה הכניסה לטמאים,
מצפון לדרום יש,
קל"ה אמה מכוונים.13
טו.
יקראו במדות הנזכרים,
שבעים וחמש מטרים,
ושישים סנטים משלימים,
לקל"ה אמות האמורים.
טז.
וממזרח למערב היה,
המרחק קפ"ז אמה,
אך בידי חכמי האומה,
נוספו קל"ה אמות מקודשים.

רפו

תפארת

מנחם

מקדש מלך
כב.

יז.
בשם עזרת נשים,
נקראו הלשכות המחודשים,
אסורה אף בהם הכניסה,
לדעת כמה מקדושים. 14
יח.

תחילת מקום המדות,
מחומת הדרום נחשבת, 16
אך יש מגדולי הדיעות,
הסוברים שבמרכז נצבת.
כג.

קפ"ז וקל"ה הם שכ"ב אמות,
במאה ושמונים מטרים נאמדות,
ועוד שלושים ושתיים,
סנטימטרים נדרשים.
יט.

ומקום כפת הזהב,
הוא אשר נאהב,
ובו העלה האב, 13
את בנו לעולה תמימה.
כד.

היה שטח העזרה,
בצפון מערב ההר ,
שכינה עד היום נשארה,
ומקום קדושתו נשמר.

אף כי מקום המקדש ,בבירור,
הוא השטח המסומן בתמונה,
אך בגלל חומרת האיסור,
עמוד במקומך בדממה.

כ.

כה.

כמעט נראה כנכון,
כי מקום מקדש מכון,
הוא התרשים הנראה במפה,
ושכינה שם עוד ,שרויה בגפה.

מבעד לגדר הנסמן במקווקו,
אל תהרוס למקום הנערב,
פן יפול ממך רב,
עצור תחתיך באימה.

15

כא.
מצפה לבנין המקדש,
במהרה בימינו יחודש,
ולכהן אשר יגש,
להקריב התמיד ,ומנחה מנופה.

כו.
אף הר הבית מקודש,
והנכנס אליו יתקדש,
ולאחר טבילה הוא יגש,
למקום הנקי מכל חשש.

תפארת

כז.
אך לא ישא משא,
ונעליו ברגליו לא ישא,
בעלותו למקום רם ,ונשא,
רק ברטט קודש יוחש.

מקדש מלך

מנחם

רפז

כח.
זב ,זבה ,ונדה,
לא יעלו אל החמדה,
עד אשר יספרו במדה,
שבעת ימי טהרה.

כט.
לאימת שכינה תדרוש,
ואל תקל ראש,

בבואך אל משוש,
צבי תפארה.

ביותר היא שתכרת הנפש ולא תזכה לחיים הנצחיים הנקראים בשם "עולם
הבא" .5 .להחליט בין הדעות היכן עמד המקדש בשטח הר הבית של
היום .6 .להחזו"א וסיעתו ,כ 56ס"מ .ולהר' נאה וסיעתו  48ס"מ . .הוא
שער קיפונוס .8 .מס' מדות פ"ב מ"ג .9 .דהיינו הכותל הדרומי שלפי
הכו"פ והרדב"ז והאריז"ל ,הוא מזמן המקדש ,וכן הוכח בחפירות
האחרונות בו נחשפו יסודות הכותל מזמן הורדוס .10 .מס' מדות פ"ב
מ"א .11 .יחזקאל מ' ח' .מס' מנחות צ"ז .12 .דהיינו החזו"א וסיעתו.
 . 13מדות פ"ב משנה ו' .14 .פשוט דאסור מדרבנן להכנס לעזרת נשים
ג"כ ,דהרי אפי' לחיל שלפניו אסור לטמא מת להכנס .ומה שנראה
מהרדב"ז סי' תרצ"א שהחשיב האיסור רק מהעזרה ,לא דק .15 .כפשט
לשון המשנה וכ"פ כל הפוסקים והמפרשים פרט לרא"ש ז"ל .16 .ראה
הערה  .5וכן מסתבר משער קיפונוס שבכותל מערב ,והוא קרוב
לכותל הדרומי .אך המעיין בתשובת הרדב"ז סי' תרצ"א ,ובמה שכתב
שכפת הזהב הוא מקום קדש הקדשים ,הוא סותר לזה ,וסותר דברי עצמו.
 .13היינו עקדת יצחק שנעשה על מקום המזבח במקדש ,ראה רמב"ם פ"ב
ה "ב.

הערת המחבר :דברים אלה לא נכתבו למעשה ,אלא בבחינת דרוש
וקבל שכר .וראה פירושי רש"י והראב"ע על הפסוק שלח אורך
ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשיך ואל משכנותיך) .תהילים
מ"ג( ואיני מסכים להקל באיסור חמור זה ולהכנס להר כלל ועיקר.

רפח

תפארת

מקדש מלך

מנחם

תפארת

מקדש מלך

מנחם

רפט

עוד בעניין הנ"ל
לגבי מקום המקדש ,על תשובות הרדב"ז אי אפשר לסמוך כי סתראי
נינהו ,מאי חזית דסמכת אאבן השתיה שכתב שהוא הסלע הידוע,
סמוך על מה שכתב שהכתלים הם כתלי העזרה ,וממילא אין הסלע
אבן השתיה ,כי רחוקה היא יותר מת"ק אמה מהכותל הדרומי.
ונראה ברור שהכתלים הם של חומת הר הבית כי יש בהם שערי
שושן וקיפונוס והמרחק ביניהם הוא ת"ק אמה ולא קפ"ז .וא"כ
כיפת הזהב לא מקום המקדש הוא כלל ,וכל הרמה העליונה של הר
הבית הוא בניית אדריינוס קיסר שבנה לע"ז שלו וערה המקדש עד
היסוד בו ,ובנאו שלא על מקום המקדש אלא על אמצע רוחב הר
המוריה הכולל לאנטוניא שהוסיף הורדוס.
ופשוט שמקום המקדש הוא בדרום הר הבית ,כי רק שם יש שפועים
למקדש בשלש רוחות ועולים במעלות אל ראש ההר .ואלו הצד
המזרחי שמול אבן הטועים ,הקרקע הוא מישור עד מחוץ לחומה
ואין שם דרך לכל המעלות שמנו חז"ל במס' מידות )ואפי' לרדב"ז
שכתב שחפרו והעמיקו הקרקע וגילו כל אבן השתיה ,עדיין חסרים אמות רבות
למ"ש חז"ל במס' מידות( ומה גם ששער שושן מקומו מוזכ"ר לו בכותל

המזרחי קרוב לדרום ,ובשנת תשכ"ז נבקעו קברים בצד המזרחי
מחוץ לכותל ,ונגלה שער שושן וזכיתי לראותו ,ועתה שבו וכסוהו.
במדידות שנעשו מתחת לקרקע נמצא ששער שושן מכוון מול קדקדו
הקרקעי של גובה הר הבית הדרומי) .דהיינו מול ההיכל כנצרך למעשה
פרה אדומה (.ושער קיפונוס במערב נמצא עד היום מתחת לשער
המוגרבים מתאים למדות המשנה ,והמרחק בין כותל מערבי ומזרחי
מכוונים ת"ק אמות בדקדוק בקצהו הדרומי .ובכותל דרומי נכרים בו
שערי חולדה .ו"שער הרחמים" אינו משערי הר הבית אלא שער
מבצר אנטוניא .גם צורת מדרגותיו אינו לפי המשנה אלא כמבני
מבצרים של תקופת הבית .ומי שמסתמך על אבן הטועים מכשיל
ישראל בחלול המקדש ובכרת בכניסתם למקום המקדש באמת.
לפי המשנה )מדות פ"ב מ"א( שהר הבית היה ת"ק אמה על ת"ק אמה,
רובו מן הדרום ,שני לו מן המזרח ,שלישי לו מן הצפון מעוטו מן

רצ

תפארת

מקדש מלך

מנחם

המערב .ולפי פירוש הרמב"ם והרע"ב שכוונת המשנה על המקומות
הפנויין שבהר הבית ,ומפורש ברמב"ם )הלכות בית הבחירה פ"ה סעיפים
ו -ז( שהכוונה לעזרה בלבד ללא עזרת נשים .מתבאר מקום המקדש.
כי כשנקח משבצת של קל"ה אמות רוחב ,על קפ"ז אמות אורך,
ונניחנה בתוך רבוע של ת"ק אמה על ת"ק אמה לפי המרחקים
שבמשנה ,כמעט ואין מרחב בחירה היכן להניחו אלא בערך ברחוק
ר"ל אמות מן הדרום ,ר"י מן המזרח ,קל"ה מן הצפון ,וק"ג אמות
מן המערב .ומקום זה ממש מתאים לשער קיפונוס הנמצא במערב
במרחק של כמאה וארבעים אמות מן הדרום .ושער שושן המכוון
מול העזרה ונמצא בסביבות של שלש מאות אמה מן הדרום.
שער קיפונוס שנתגלה ,רחבו חמש מטר וחמישים וחמש ס"מ שהם
עשר אמות ,נמצאת מדת האמה חמישים ושש ס"מ .גם בין הכותל
המערבי למזרחי המרחק הוא מאתים ושמונים מטר בדיוק ,וכאשר
נחלקם לת"ק אמות תצא האמה חמישים ושש ס"מ בדיוק ,הרי אלו
שני עדים נאמנים על גודל האמה .גם נמצאו בהר סיני שנים עשרה
המצבות שהקים משה עשרה למנין שבטי ישראל בעלי קוטר של כ-
 5.5מטרים )עשר אמות( כל אחת .ולכן לפחות בשיעורין של תורה
כסוכה ומקוה וכדו' ,מן הראוי להחמיר כשיעור זה .ואם נחשב את
שיעורי הכזית והביצה לפי אצבעות יש לחשוש גם בהם לשיעור זה.
הא דמקריבין אעפ"י שאין בית ,ובמועדו ואפי' בטומאה ,ומצות
עשה לבנות ביהמ"ק בכל זמן שיהיה הדבר אפשרי ,הלכות פסוקות
הן .ואין בידינו לקיימן כי אנחנו עדיין בגלות ,וכמ"ש אנו בתפילת
המוספין של יו"ט שאין אנו יכולים לעלות ולראות וכו' מפני היד
שנשתלחה במקדשך .ובתחילה היו אלה הרומאים ששלטו על מקום
הקודש ,ואחריהם שאר אומות העולם ועד אחרון ממלכת ירדן,
אמנם משנת תשכ"ז הערב רב הנקראים "ממשלת ישראל" הם
השולטים על הר הבית והם היד שנשתלחה במקדשך .ומסתבר שכל
המפלגות השותפות בקואליציה כולל המפלגות הנקראות "חרדיות",
הם חלק מ"יד" זו .ועל זה תדמע כל עין .וזו עוד סיבה גדולה שאסור
לבחור לבית הכס"א הצבורי כלל ועיקר ,בנוסף לשאר איסורים
חמורים שיש בדבר זה .ויה"ר שנזכה לגאולה אמיתית בב"א.

