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עומק הדף

דף ג - תוכן 
. גדר.	פקעינהו	.

. היתר.דטריח.ליהב.

. סברתן.של.הצנועותג.

. מי.שנ	נס.וגם.עושה.ברצון.ד.

א( גדר אפקעינהו

. הגמ’.מב	רת.טעם.הסוברים.	ין.	ונס.בגיטין,.דהו	.תקנת.חכמים.משום.פרוצות.וצנועות..ומקשה.הגמ’,.	ם.מן.התורה.הגט.בטל,.הי	ך.	.

התירו.חכמים.	שת.	יש.לשוק,.ומתרצת.הגמ’,.	פקעינהו.רבנן.לקידושין,.ומקשה.הגמ’,.בשלמ	.בקדיש.בכסף.ניח	,.	בל.בקדיש.בבי	ה.

מ	י.	יכ	.למימר,.ומתרצת.הגמ’,.שויוה.רבנן.לבעילתו.בעילת.זנות.

. יש.להקשות,.בה	.ד	מרי'.קדיש.בכסף.ניח	,.ופירש"י,.שנעשו.המעות.מתנה,.דלמה.הוצרך.לכך,.הרי.	ף.	ם.	ינם.מתנה.יכולים.חכמים.ב.

לעקור.	ת.הקידושין..ועוד.קשה,.מ	י.מקשה.הגמ'.'קדיש.בבי	ה.מ	י.	יכ	.למימר',.ה	.פשוט.דנעשתה.הבי	ה.לבי	ת.זנות..עוד.העיר.

ה	בני.נזר.)שו"ת,.	הע"ז.סי'.רמב(,.	ם.בקושי	.זו.הגמ'.סוברת.דל	.יתכן.שעשו.חכמים.	ת.בי	תו.לבי	ת.זנות,.	"כ.גם.בקדיש.בכסף.קשה,.

שהרי.למפרע.נעשו.כל.הבי	ות.של.	חר.הקידושין.לבי	ות.זנות..

. בחי'.ר'.נחום.)גיטין.פ"ד.	ות.לד(.כתב.יסוד.גדול,.דדין.זה.של.	קעינהו.לקידושין.	ינו.דומה.לקידושין.שנעקר.למפרע.משום.שנעשה.על.ג.

תנ	י.ול	.נתקיים.התנ	י..שלגבי.תנ	י,.הרי.גם.למפרע.ל	.נעקרה.עצם.מעשה.הקידושין,.	ל	.שיש.כח.לתנ	י.לבטל.	ת.חלות.הקידושין,.

	בל.לגבי.	פקעינהו,.הרי.עקרו.חכמים.	ת.עצם.מעשה.הקידושין.

. ועפי"ז.בי	ר.ר'.נחום.	ת.השקל	.וטרי	.בגמ'..קושיית.הגמ'.הי	,.בשלמ	.בקדיש.בכסף.מובן,.שעקרו.חכמים.	ת.מעשה.הקידושין,.ד.

ולמפרע.קבעו.דנתינת.המעות.	ינה.מעשה.קידושין.	ל	.מעשה.נתינת.מתנה,.	בל.בקדיש.בבי	ה.מ	י.	יכ	.למימר,.שהרי.	ם.ירצו.חכמים.

לעקור.	ת.מעשה.הבי	ה.ולקובעה.למעשה.	חרת.ול	.למעשה.קידושין,.ע"כ.צריך.לקובעה.כבי	ת.זנות,.ול	.יתכן.שעשו.חכמים.כן..וחוזרת.

הגמ'.ומתרצת,.דלמפרע.קבעו.	ת.הבי	ה.לבי	ת.זנות.

. ולפי"ז.מתורץ.קושיית.ה	בני.נזר,.ד	ף.שגם.בקדיש.בכספ	.הרי.למפרע.נמצ	.שכל.בי	ותיו.של.	חר.הקידושין.הם.בי	ות.זנות,.מ"מ.ה.

ניח	,.דס"ד.הגמ'.הי	,.של	.יתכן.שקבעו.חכמים.בידים.	ת.בי	תו.לבי	ת.זנות,.	בל.מה.שממיל	.נמצ	.שבי	ותיו.של.	חר.הקידושין.נעשו.

לבי	ות.זנות,.זה.ל	.קשה.כלל.

ב( היתר דטריח ליה

. הגמ'.מבי	ה.מימר	.דר'.שמו	ל.בר.יצחק,.ד	י.	יכ	.בתי.דינין.דקבועין.בכל.יום.	שה.נש	ת.בכל.יום,.ומקשה.הגמ',.ה	.בעינן.שקדו,.	.

ומתרצת.הגמ',.'דטריח.ליה'..ומבו	ר,.שמי.שכבר.טרח.בסעודה.קודם.יום.ד'.יכול.לכנוס.	ת.כלתו.מיד.

. יש.לעיין.	ם.'טריח.ליה'.היינו.שטרח.ג'.ימים,.	ו.שמספיק.במה.שצרכי.הסעודה.הם.מוכנים,.	ע"פ.של	.טרח.ג'.ימים..ומצינו.שנחלקו.ב.

בזה.הר	שונים..ברמב"ם.)הל'.	ישות.פ"י.הי"ד(.כתב,.שגם.במקום.שבתי.דינין.קבועין.בכל.יום.צריך.החתן.לטרוח.ג'.ימים.קודם.הנישו	ין..

	ולם.מדברי.הטור.)	הע"ז.סי'.סד(.מבו	ר,.שצריך.רק.שיהיו.צרכי.הסעודה.מוכנים.

. השימ"ק.)ד"ה.ה	.בעינן(.דייק.מדברי.רש"י,.דדוק	.היכ	.דבתי.דינין.קבועין.בכל.יום.הו	.ד	מרינן.דכי.טריח.ליה.יכול.ליש	.בכל.יום,.ג.

	בל.היכ	.דבתי.דינין.קבועין.רק.ביום.ב'.וביום.ה'.כמו.בזמן.תקנת.עזר	,.	פילו.	ם.טריח.ליה.צריך.ליש	.דוק	.ביום.ד'.כתקנת.חכמים,.

ול	.ביום.	',.משום.'דתקנה.קבועה.שנו.כ	ן'.

. בחי'.ר'.שמו	ל.)סי'.	(.בי	ר,.דבזמן.שבתי.דינין.קבועין.בכל.יום,.גדר.התקנה.הו	.שחייב.לטרוח.בצרכי.הסעודה,.ולפיכך.	ם.כבר.טרח.ד.

קודם.יום.	'.יכול.ליש	.	ת.כלתו.מיד,.	בל.במקום.שבתי.דינין.קבועין.רק.בב'.וה',.בזה.גדר.תקנת.חכמים.הו	,.שיום.ד'.הו	.יום.קבועה.

לנישו	ין,.ולפיכך.	פילו.	ם.כבר.טרח.קודם.יום.	',.מ"מ.התקנה.עומדת.במקומה.
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ג( סברתן של הצנועות   

. הגמ'.מבי	ה.בשם.רבה,.דה'סכנה'.המוזכרת.בבריית	,.היינו.דגזרו.הנכרים.דבתולה.הנש	ת.ביום.ד'.תיבעל.להגמון.תחילה..	.

ומקשה.הגמ',.הרי.	ין.זה.סכנה.	ל	.	ונס,.ומתרצת.הגמ',.	יכ	.צנועות.דמוסרין.נפשן.למיתה..ומקשה.הגמ',.ולדרוש.להם.

ד	ונס.מותר..ופירש.רש"י,.דיש.לדרוש.להם.דהנבעלת.ב	ונס.	ינה.נ	סרת.על.בעלה.

. מדברי.רש"י.מבו	ר,.דמה.שצנועות.מוסרין.נפשן,.טעמם.משום.שטועין.וחושבין.שתהיו.	סורות.לעליהן,.ול	.כדי.להינצל.ב.

מ	יסור.	שת.	יש..ומשיבה.הגמ',.דיש.לדרוש.להן.ד	שה.הנבעלת.ב	ונס.מותרת.לבעלה,.ושוב.ל	.תמסרו.	ת.נפשן..]	ולם.

מדברי.התוס'.)ד"ה.ולדרוש(.משמע,.דמוסרין.נפשן.משום.	יסור.	שת.	יש[.

. יש.להקשות.]לפירוש.רש"י[,.למה.חוששין.הצנועות.רק.לזה.שת	סרו.לבעליהן,.ול	.ל	יסור.	שת.	יש..וצ"ל,.שיודעין.ג.

ש	ינן.עוברין.על.	יסור.	שת.	יש,.משום.שהו	.מצב.של.סכנת.נפשות..]ו	ע"פ.שגילוי.עריות.דינו.יהרוג.ו	ל.יעבור,.הכ	.ש	ני,.

משום.ש	שה.הנבעלת.	ינה.	ל	.קרקע.עולם,.	ו.משום.שההגמון.הו	.נכרי,.וכמש"כ.בתוס'.)שם([.

. הטעם.שצנועות.מוסרין.נפשן.למיתה.כדי.של	.ת	סרו.על.בעליהן.מבו	ר.בריטב"	.)ד"ה.משום.ד	יכ	.צנועות(,.משום.ד.

שחושבין.ש	ם.תהיו.נ	סרות.לבעליהן.ע"כ.זהו.משום.שיש.בהן.פגם,.ולפיכך.מוסרין.נפשייהו.לקטל	.כדי.של	.תהיו.פגומים.

. הרי.מבו	ר.]לפירוש.רש"י[,.ש	ע"פ.שהצנועות.יודעין.שמצד.	יסור.	שת.	יש.ליכ	.	יסור.להיבעל.בעל.כרחן.להגמון,.ה.

כיון.שהו	.מצב.של.סכנה,.מ"מ.טועין.וחושבין.ש	סורות.לבעליהן..ויש.לעיין,.מה.הי	.סברתן.שתהיו.	סורות.לבעליהן.	ם.ל	.

עשו.שום.	יסור..

. יש.לתרץ.עפ"י.דברי.המהרי"ק.)סי'.קסז(,.שכתב.יסוד.גדול,.שהטעם.ש	שה.שזינתה.	סורה.לבעלה,.	ינו.משום.שעשתה.ו.

	יסור,.	ל	.משום.שמרדה.בבעלה,.דלפי"ז.י"ל,.שהצנועות.טועין.וחושבין.שכל.זנות.נחשבת.מרידה,.	פילו.ב	ונס.

ד( מי שנאנס וגם עושה ברצון

. הגמ'.מבי	ה.בשם.רבה,.דה'סכנה'.בבריית	.הי	.גזירת.הנכרים.דבתולה.הנש	ת.ביום.ד'.תיבעל.להגמון,.ומקשה.הגמ',.דזהו.	.

	ונס.ול	.סכנה,.ומתרצת.הגמ',.ד	יכ	.צנועות.דמוסרין.נפשן,.ומקשה.הגמ',.ולדרוש.להם.ד	ונס.מותר.]פירש"י,.דהנבעלת.

ב	ונס.מותרת.לבעלה[,.ומתרצת.הגמ',.ד	יכ	.פרוצות.]פירש"י,.ש	ם.	נו.דורשים.ד	נוסים.מותרים,.הפרוצות.עבדי.ברצון.

ונ	סרות.על.בעליהן[.

. בברכת.שמו	ל.)סי'.ה(.הקשה,.	מ	י.נ	סרות.הפרוצות.על.בעליהן.משום.זה.שעושין.ברצון,.הל	.סוף.סוף.הרי.הן.	נוסות,.ב.

שהרי.	ין.להן.בריר	.של	.להיבעל,.ומ	י.	יכפת.לן.שעושין.גם.ברצון.

. וכתב.הברכ"ש,.שמזה.יש.להבי	.מקור.לשיטת.הפני.יהושע.)ב:.ד"ה.ברש"י.מת(,.דמי.שנ	נס.וגם.עושה.ברצון.	ינו.נחשב.ג.

	ונס..	ולם.כתב.הברכ"ש,.שב	מת.שיטת.הפנ"י.	ינה.מוסכמת.לכו"ע,.דתלוי.ביסוד.הפטור.ד	ונס,.ד	ם.גדר.הפטור.הו	.כדברי.

הגר"ח.זצ"ל,.דכל.פעולה.שמוכרח.	דם.לעשות.	ינה.נחשבת.כמעשה.שלו.כלל,.לפי"ז.מסתבר.ד	ף.	ם.עושה.גם.ברצון.פטור,.

דסו"ס.הרי.מוכרח.לעשות.	ת.הפעולה,.ו	ינה.מתייחסת.לו..

. 	"כ.חוזרת.הקושי	.לפי.שיטת.הגר"ח,.	מ	י.נ	סרות.הפרוצות.על.בעליהן.משום.זה.שעושין.גם.ברצון,.הל	.סוף.סוף.ד.

	נוסין.הן.

. בעטרת.שמו	ל.)ד"ה.ולדרוש(.תירץ.עפ"י.דברי.המרי"ק.)שהב	נו.לעיל.סימן.ג.סעיף.ה(,.שהטעם.ש	שה.שזינתה.	סורה.ה.

לבעלה.הו	.משום.שמרדה.בבעלה,.דלפי"ז.י"ל.דפרוצה.שזינתה.ברצון.נ	סרת.על.בעלה.	ף.	ם.הי	.מוכרחת,.ד	ע"פ.שלענין.

	יסור.	שת.	יש.נחשבת.	נוסה,.וכ	ילו.ל	.עשתה.כלום,.מ"מ.	סורה.לבעלה,.משום.שכל.זנות.ברצון.נחשבת.מרידה.בבעלה.

עומק הדף
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דף ג
יסוד ההיתר באשה שנאנסה 

גמרא: 

נפשייהו. דמסרן. צנועות. ד	יכ	. משום.

לקטל	.ו	תיין.לידי.סכנה.ולידרוש.להו.

ד	ונס.שרי.וכו'

תמצית הסוגיא:

דגזרו. ומתרצת,. סכנה,. מ	י. הגמ',. ומקשה. בשלישי',. לכנוס. העם. נהגו. ו	ילך. 'מסכנה. מבריית	. מבי	ה. הגמ'.

הנכרים.שבתולה.הנש	ת.ליום.הרביעי.תיבעל.להגמון,.ומקשה,.	"כ.מ	י.סכנת	,.ומתרצת,.	יכ	.צנועות.

דמסרן.נפשייהו.לקטל	.ו	תיין.לידי.סכנה,.ומקשה,.'ולדרוש.להו.ד	ונס.שרי'..ומבו	ר,.ד	ין.	שה.מחוייבת.למסור.

נפשה.כדי.של	.תיבעל.לנכרי.ב	ונס.

והקשו.הר	שונים,.	מ	י.	ינה.מחוייבת.למסור.נפשה,.ה	.גילוי.עריות.הו	.	חת.מהג'.חמורות.שדינן.יהרוג.

ולכך.	ינה. 	ינה.	ל	.קרקע.עולם,.ש	ינה.עושה.פעולה,. ובתוס'.תירצו,.ש	שה.הנבעלת. יעבור.. ו	ל.

מחוייבת.למסור.נפשה,.מש	"כ.	יש,.שהו	.עושה.פעולה.בבעילתו,.חייב.למסור.נפשו.כדי.של	.לעבור.על.גילוי.

עריות..ובקובץ.הערות.בי	ר.סברתם,.שב	מת.עיקר.דין.יהרג.ו	ל.יעבור.	ינו.חיוב.מסירות.נפש,.	ל	.הו	.דין.שב.

ו	ל.תעשה..שהרי.	סור.ל	דם.לעבור.על.	יסורים.	לו.כדי.להינצל,.	ך.גם.	ינו.מחוייב.לעשות.פעולה.שתגרום.

שימות,.וממיל	.הדין.הו	.שב.ו	ל.תעשה.

והריטב"	.תירץ.ב	ופן.	חר,.שהטעם.ש	ין.	שה.מחוייבת.למסור.נפשה.כדי.להינצל.מגילוי.עריות.הו	,.משום.

ש	ין.הדבר.ברור.שמסירות.נפשה.תציל.	ותה.מגילוי.עריות,.ד	ולי.ל	.ירצה.הנכרי.להמיתה.	ל	.

יבעול.	ותה.בעל.כרחה..ובכה"ג.	ינה.מחוייבת.למסור.נפשה.

סוגיית הדף
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מהלך.	'

. תוס'.ד"ה.ולדרוש	.

שדינם. חמורות. מהג'. 	חד. הו	. עריות. גילוי. הל	. הקשו.

יהרוג.ו	ל.יעבור,.והי	ך.	מרינן.בסוגיין.'ולדרוש.להו.ד	ונס.

עולם. קרקע. הי	. ש	שה. תירצו,. השני. ובתירוצם. מותר'..

ול	.עבדה.שום.מעשה,.ולכך.	ינה.מחוייבת.למסור.נפשה.

כדי.להינצל.מלעבור.על.	יסור.עריות.

. ר	"ש.סי'.דב.

כתב.ג"כ.כדברי.התוס',.והוסיף.לב	ר.סברת.הדבר,.דמקור.

הדין.דגילוי.עריות.דינו.יהרג.ו	ל.יעבר.הו	.דנלמד.מרציחה,.

כמבו	ר.בסנהדרין.)עד.(,.ומקור.לרציחה.הו	.מסבר	,.'מ	י.

חזית.דדמ	.דחברך.סומק.טפי.מדמ	.דידך'.]מי.	ומר.שדם.

הרוצח.שוה.יותר.מדם.הנרצח[,.ו	"כ.מסתבר.ש	ם.הרוצח.

מחוייב. 	ינו. ברציחתו,. פעולה. שום. לעשות. צריך. 	ינו.

ה"ה. וממיל	. רציחה.. על. לעבור. של	. כדי. נפשו. למסור.

בגילוי.עריות,.שנלמד.מרציחה,.ש	ם.	ינה.צריכה.לעשות.

מחוייבת. 	ינה. העבירה,. 	ת. עושה. כשהי	. פעולה. שום.

למסור.נפשה.

. רבינו.חיים.הלוי.יסודי.התורה.פ"ה.ה"	ג.

העיר.ד	ין.לדמות.גילוי.עריות.לרציחה.בדין.זה,.שהרי.לגבי.

רציחה.	ין.	דם.מחוייב.למסור.נפשו.כדי.להינצל.מלהרוג.

חבירו.בשב.ו	ל.תעשה.משום.של	.מיקרי.רוצח.כלל,.כיון.

ש	ינו.עושה.פעולת.רציחה,.מש	"כ.לגבי.גילוי.עריות.ד	ף.

	ם.עובר.ה	יסור.דרך.שב.ו	ל.תעשה.מיקרי.גילוי.עריות..

]ועפי"ז.יישב.דעת.הרמב"ם.דס"ל.שב	מת.מחוייבת.	שה.

למסור.נפשה.כדי.להינצל.מגילוי.עריות[.

וצ"ב,.מהי.סברתם.של.התוס'.והר	"ש.שסוברים.גם.לגבי.

משום. נפשה. למסור. מחוייבת. 	שה. ש	ין. עריות. גילוי.

שעוברת.על.ה	יסור.רק.בשב.ו	ל.תעשה.

. קובץ.הערות.סי'.מח.	ות.	-בד.

בי	ר.סברתם.של.התוס'.והר	"ש,.שיסוד.הדין.דיהרג.ו	ל.

יעבור.בג'.חמורות.הו	,.שיש.כ	ן.שני.דינים.שסותרים.זה.

	ת.זה,.דהיינו.	יסור.ג'.חמורות,.ודין.פקוח.נפש,.ש	ע"פ.

שפקוח.נפש.	ינו.דוחה.הג'.חמורות,.מ"מ.גם.הג'.חמורות.

	ינם.דוחים.פקוח.נפש,.ולפיכך.הדין.הו	.שב.ו	ל.תעשה.

ל	. וגם. ה	יסור,. על. לעבור. ל	. כלום,. עושה. ו	ינו. עדיף,.

למסור.נפשו.כדי.להינצל.מן.ה	יסור..וממיל	.נמצ	.לגבי.

	יסור.בשב.ו	ל.תעשה,.ש	ין.חיוב.למסור.נפש.

מהלך.ב'

. ריטב"	.ד"ה.ו	"ת.ה.

להו. 'ולדרוש. בסוגיין. ד	ית	. 	ה	. התוס'. קושיית. הבי	.

יעבור,. ו	ל. יהרוג. דינו. עריות. גילוי. דהל	. מותר',. ד	ונס.

על. מלעבור. עצמה. 	ת. להציל. ה	שה. ביד. ש	ין. ותירץ,.

דדילמ	. למיתה,. עצמה. 	ת. שמוסרת. עי"ז. עריות. 	יסור.

כרחה,. בעל. 	ותה. יבעול. 	ל	. להמיתה,. הנכרי. ירצה. ל	.

	ינה. 	ותה,. תציל. נפש. שמסירת. ברור. הדבר. ש	ין. וכיון.

מחוייבת.למסור.	ת.עצמה.למיתה.כלל..

נפק"מ.בין.המהלכים.

. רמ"	.יו"ד.סי'.קנז.סעי'.	ו.

פסק.שבשעת.השמד.חייב.	דם.למסור.	ת.עצמו.למיתה.

כדי.של	.לעבור.על.כל.ל	.תעשה.שבתורה,.	בל.	ינו.צריך.

למסור.נפשו.כדי.שיוכל.לקיים.מצות.עשה..

. ט"ז.שם.ס"ק.ד.]ובגליון.מהרש"	.על.הט"ז[ז.

	ם. 	ף. עשה. מצות. שלגבי. משום. הרמ"	,. טעם. בי	ר.

נפשו.	ין.הדבר.ברור.שיוכל.לקיים.המצוה,.שהרי. ימסור.

יכול.הנכרי.להשימו.בתפיסה..

ומדברי.הגליון.מהרש"	.שם.מבו	ר,.שדברי.הט"ז.מובנים.

זהו.טעם.ההיתר.ב	שה. לפי.הריטב"	,.שהרי.לדבריו. רק.

והר	"ש,.שלדבריהם.	שה. שנ	נסה,.	בל.ל	.לפי.התוס'.

שנ	נסה.מותר.משום.שהי	.קרקע.עולם,.ול	.משום.ש	ין.

הדבר.ברור.שתוכל.להינצל.מן.ה	יסור..

תמצית מראי מקומות
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89 הלכות הדף

בגדר אבילות ובמי שמת לו מת ר"ל ביום חתונתו 

מראי מקומות

הלכות הדף

. רמב"ם.	בילות.פ"	.ה"		.

. שו"ת.רשב"	.ח"	.סי'.קנהב.

. חי'.הרשב"	ג.

. גליון.מהרש"	.יו"ד.סי'.שמבד.

. 	גרות.משה.יו"ד.ח"ב.סי'.קסטה.

. תשובות.והנהגות.ח"ו.סי'.רלגו.

. 	גרות.משה.	ו"ח.ח"ד.סי'.מ.	ות.טזז.

. 	גרות.משה.יו"ד.ח"ב.סי'.קע	ח.

תמצית הענין

שיטת.הרמב"ם.הי	,.ש	בילות.יום.ר	שון.הי	.מד	וריית	..וחקרו.הר	שונים,.	ם.זהו.דוק	.	ם.גם.הקבורה.

	ם. דוק	. ד	וריית	. שהי	. דידן. מסוגי	. דייק. בתשובות. והרשב"	. בל	"ה.. גם. 	ו. המיתה,. ביום. הי	.

הקבורה.הי	.ביום.המיתה,.דזהו.עצת.הגמ'.להכניס.	ת.המת.לחדר,.והיינו.של	.לקוברו.עד.למחר,.ש	ם.ל	.יעשו.

כן.תחול.	בילות.ד	וריית	,.ו	ין.יו"ט.דרבנן.של.חתונה.דוחה.	בילות.ד	וריית	..והרשב"	.בחידושיו.כתב,.ד	ף.

	ת"ל.בסוגיין.שקוברין.המת.ביום.המיתה,.י"ל.של	.תחול.	בילות.משום.שב"ד.יכולים.לעקור.דבר.מן.התורה.

בשב.ו	ל.תעשה..ודייק.מלשון.רש"י.שקוברין.המת.ביום.המיתה.	חר.בעילת.מצוה,.וכתב.דע"כ.רש"י.	ינו.סובר.

כשיטת.הרמב"ם.	ל	.כשיטת.הסוברים.ש	ין.	בילות.ד	וריית	.כלל,.	ך.הקשה,.הי	ך.מלינין.המת,.ה	.יש.עשה.

ול	ו.של	.למנוע.מלקוברו,.ותירץ,.שבנידון.דידן.הלנת.המת.הי	.גופ	.כבוד.המת,.שהי	.לצורך.חתונת.בנו..

ולענין.הלכה,.הנה.סוגיית.הגמ'.מיירי.כשמתו.הורי.החתן.	ו.הכלה,.	ך.	י"ז.שכיח.כ"כ,.ומצוי.יותר.שמתו.
הוריהם.של.	ביהם.של.החתן.	ו.הכלה,.והש	לה.הי	.	ם.ה	בלים.מותרים.להשתתף.בחתונת.בניהם..

בגליון.מהרש"	.הבי	.בשם.הכנה"ג.ש	בל.רש	י.להכניס.בתו.לחופה.ובלבד.של	.י	כל.בסעודת.המצוה..

ו	ין.צורך.להתיר.בשביל.החתונה.כמו.בסוגיין.. דיני.	בילות. ויש.לעיין.בטעם.ההיתר,.שהרי.חלו.עליו.

וב	גרות.משה.)יו"ד.ב.קסט(.בי	ר,.שכמו.שהותר.	בל.בדבר.ה	בד.	פילו.בז'.ימי.	בילות,.כ"ש.זה.מותר,.דיצטער.

ה	בל.מ	ד.	ם.ל	.יוכל.להכניס.בתו.לחופה..	ך.ל	.התיר.	ל	.ה	ב.וה	ם,.	בל.ל	.ש	ר.קרובים,.וגם.ל	.ברור.

בתשובתו.ב	יזה.דברים.מותר.ל	בל.להשתתף..ובתשובה.	חרת.ב	גרות.משה.)	ו"ח.ד.מ(.משמע.דס"ל.שיש.

להתירו.להיש	ר.עד.סוף.החתונה,.ומה.ש	סר.הכנה"ג.	כילת.סעודה,.בי	ר.שזהו.דוק	.ב	ופן.מכובד,.	בל.לישב.

ול	כול.בדד.מותר..ובתשובה.שלישית.כתב.ה	גרות.משה.)יו"ד.ב.קע	(.ש	"צ.להפסיק.הכלי.שיר.כשנכנס.ה	בל,.

ובי	ר,.שהחתן.והכלה.	ינם.מחוייבים.למעט.שמחתם.משום.	בילות.הוריהם..ובתשובות.והנהגות.הבי	,.שפעם.

	ירע.מעשה.כזו,.וסמכו.על.דברי.ה	ג"מ.להתיר.ל	בל.להיש	ר.עד.סוף.החתונה.וגם.לרקוד..	ולם.הו	.השיג.על.

קול	.זו,.ונקט.להלכה.דיש.להתיר.רק.כפשטות.לשון.הכנה"ג,.דהיינו.ליכנס.ולומר.מזל.טוב,.ו	סור.לרקד,.וכשנכנס.

צריכים.להפסיק.הכלי.שיר..]וב	מת.ל	.מבו	ר.כלל.בדברי.ר'.משה.שמותר.ל	בל.לרקוד[.
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דף ד
בענין מזיגת והושטת כוס מאשתו נדה 

מראי מקומות

תמצית הענין

בענין.	יסור.מזיגת.הכוס,.מצינו.הרבה.בי	ורים.במפרשים.לפרש.מהו.בדיוק.ציור.ה	יסור..הרשב"	.דייק.מדברי.

רש"י.שה	יסור.הו	.הושטה.	בל.מזיגה.בל	.הושטה.	ינה.	סורה.כלל..וכן.מבו	ר.ברמב"ם,.שמותר.לנדה.

למזוג.בפני.בעלה,.ורק.	סור.להושיט.לו,.	ל	.מניחה.לפניו,.וההנחה.מותרת.בל	.שום.שינוי.	ו.היכר..	ולם.בשו"ע.

מבו	ר.של	.רק.ש	סורה.להושיט.לו,.	ל	.	סורה.גם.להניח.לפניו.ב	ופן.רגילה..ולכ	ו'.זהו.לשיטתו,.שהשו"ע.

פסק.ב	ופן.כללי.שיש.	יסור.להושיט.כל.דבר.בין.	יש.ו	שתו.נדה,.ולדעתו.ע"כ.צ"ל.שה	יסור.מזיגה.הו	.	פילו.

בל	.הושטה,.		"כ.יש.שינוי..	בל.הרמב"ם.סובר.ש	ין.	יסור.הושטה.בש	ר.דברים,.ורק.כ	ן.	סור,.ולכן.מותר.

	ם.מניחה.לפניו,.שזו.עצמה.הי	.שינוי..וכן.בי	ר.המגיד.משנה.

עוד.יש.לעיין.ב	יסור.זה,.]בין.להרמב"ם.ובין.להשו"ע,.כל.	חד.כדרכו[,.	ם.הו	.דוק	.ביין.	ו.גם.בש	ר.משקין,.

'מזיגה',.ששייך. הו	. וכתב.שלכך.הלשון. ביין,. דוק	. הו	. זה. בריטב"	.מבו	ר.שדין. גם.ב	וכלים.. ו	פשר.

דוק	.ביין..	בל.הש"ך.הבי	.ש	פילו.ב	וכלים.יש.	יסור.זה,.	ל	.שמבי	.שיטת.היר	ים,.שה	יסור.שייך.דוק	.

במעשה.מזיגה,.וכיון.שפעולה.זו.ל	.שייכ	.ב	וכלים,.מותר..וגם.הבי	.דברי.הריטב"	.שדוק	.יין.נ	סר..ולמעשה.

החמיר.בכל.דבר.	ם.מיוחד.לבעל.דוק	..ומדברי.הבדי.השלחן.משמע,.שלכתחילה.כד	י.להחמיר.	פילו.ב	וכלים.

	ם.נותנת.ה	וכל.על.הצלחת.וגם.מניחו.לפניו,.]	ל	.שמיקל.בעת.הצורך.כיון.שיש.צדדים.להחמיר[,.וכ"ש.	ם.רק.

מניחו.לפניו.	בל.	ינה.נותנת.ה	וכל.על.הצלחת,.	מנם.לשנות.בידה.השמ	לית.הי	.עצה.בכל.	ופן,.ולכן.ל	.קשה.

כ"כ.להחמיר.	ע"פ.ש	ינו.צריך.לכך.מעיקר.הדין..

וע"ש.בבי	ורים.שחוקר,.	ם.עברה.על.	יסור.מזיגה,.	ם.נ	סרה.המ	כל.בדיעבד,.	ו.שהו	.רק.	יסור.לכתחילה,.
וכן.יש.לחקור.לגבי.הצעת.המטה.והכנת.מים.לרחיצה,.ונוטה.להקל,.	בל.למעשה.הניח.בצ"ע.


