
 

 

 בס"ד

 עוברת על דתמקורות לסוגיית 

 כתובות ע"ב, סוטה כ"ה.

 המכנה המשותף בין המקריםיש להבין מהו  .1

 דת משה ויהודיתהמושג יש לברר מהות 

 מה דין עובר על דת 

 מפסדת כתובתההטעם שמה 

הפסד משום אם משום קנס ותקנת חכמים או עיקריים שני צדדים נאמרו בראשונים ואחרונים 

 .האישות

 שמא זנתה ושמא תזנה

 מה הדין בקטנה? בעוברת על איסור דרבנן?מה הדין 

 מה הדין כשאין חשש שתמשיך להכשילו?

מהו יסוד דין ההתראה? וביאור המחלוקת אם צריך התראה שמפסדת או התראה על 

 האיסור.

סימן שס"ח הובא גם  ותשובת הרמב"םי"א י"ב ט"ז, הלכה ו' הלכה רמב"ם פרק כ"ד  .2

, חוטא נשכר אף אם הבעל חוטא גם בסברת שלא יהא ברדב"ז חלק א' סימן צ'

תפארת ישראל יכין בכתובות פרק ז' שעל מגע נדה לא קנסו , מכות ז'.  ריטב"א

  להפסידה.

קובץ , כתובות פרק ז' סימן ט' , רא"שפרק ב' מהלכות סוטה הלכה א' משנה למלך .3

 אבן העזר סימן ע"ט אות כ"ז. , חזון איששיעורים כתובות אות רל"ב

 ואילך. 333ניים א' מהגרי"ש אלישיב, הגר"ב ז'ולטי והגר"י עדס עמ' סקי  דין רבפ 

קי"ל שאדם נאמן לעניין ממון הרשב"א דמקושית  הראב"דכתובות ע"ב ליישב דברי  הפלאה

ועי"ש בפני  ובבית יעקב שם פליג.לא עושה עצמה חשודה לעתיד. לעשות עצמו רשע מכיוון ש

)הערת  מכיוון שאין ההודאה על עיקר הדבר. ע שמיישב דברי הראב"ד אף שהוא קנסיהוש

 בכתובות ע"ב.( 7המגיה על רשב"א מוסד הרב קוק מס' 

 אור שמח פרק ד' מהלכות גזילה הלכה י"ד כעין דברי ההפלאה עי"ש. 

 

 



 

 

 

כתבותה משום שצריכה להפסיד  על נאנסתי באשת כהןכתובות י"ב:  )חידושי הרי"ם( רעק"א 

 ע"ע חידושי ר' שמואל כתובות. שלא אמרה לו שאסורה לו.

אות י' הביא מהרב דבריסק שצריך שם או  פלוגתא על הזכרת השם במקללת, פתחי תשובה

כינוי במקללת מולידיו, ובראשונים ובאחרונים נראה לא כך ומפורש בשטמ"ק כתובות ע"ב 

  בשם תלמידי רבינו יונה שלא צריך שם.

 אות שם גיבורים שלטי. דת על כעובר נידון הבעל שגם ב"ע כתובות ד"רי תוספות .4

 ביהודה בנודע וכן'. ג סעיף שם א"רמ על א"י ד"קנ העזר אבן א"הגר ביאור, ב"שי

 צא העזר אבן תנינא

עיין תרומת הדשן רמ"ב שאין חרד"ג בעוברת על דת ולא צריך התראה לזה ואפילו  .5

 להפסידה כתובה מי שמופקרת ייתכן דאין צריך.

עובר על דת שאין מוטל עליו ענייני הבית של  בעלחלק ב' סימן מ"ז על מבי"ט שו"ת  .6

 אכילה ולכן אינו סותר שיעבודו.

וכתב חידוש שאם נישאו על  בזמן הזהאבן העזר סימן קי"ד דן על גילוי הראש אגרות משה 

 דעת שתלך בגילוי הראש אינה מפסדת כתובתה.

כעוברת על דת ומובא החת"ס באבן  מלאכותית כסיבה לדונההפלה פסק דין על  .7

 העזר סימן א' על רוצחת לדונה כעוברת על דת עי"ש 

http://www.daat.ac.il/daat/psk/psk.asp?id=470  

פסק דין נוסף מבית הדין בחיפה על אשה העוסקת בכשפים לדונה כעוברת על דת משום 

 שכתב בספר המידות למוהר"ן נברסלב שהעוסקת בכשפים בניה מתים.

http://www.daat.ac.il/daat/psk/psk.asp?id=646 

 

הובא בפתחי באבן העזר חלק ג' סימן א' )ח"א ס' קמ"ח( סברת החת"סיש עוד לדון ב .8

  תשובה 

 שהיא אמת שאם הרב מפי לה שנאמר כיון התראה אחר דת על עוברת דהוה מעלתו ש"ומ"

 הרב התראת על המעידים כשרים עדים יש אם דעתו ולפי הודית ולא לבעלה אסורה מעוברת

 דת על עוברת מיקרי דלא ד"נלע לא( תפסיד לא שהכניסה מה מ"ומ' )ותוס כתובה תפסיד

 דהרי ותדע לא לעולם עוד תכשילהו לא אם אבל לעתיד לבעלה להכשיל שעתידה במה אלא

 יחזור חלה לו קוצה שאינה באשתו היודע אומר י"ר' הי' תני א"ע ב"ע/ בכתובות/ בכתובת

 ' א בכפיפה נחש עם דר אדם אין סבר ק"ות תקנה לו יש כי תוציא לא י"פירש' אחרי ויפריש



 

 

 

 צריך' הי לא ואכיל דמיקרי למיחש דאיכא לאו דאי משמע ואכיל מיקרי דלמא שם ומסיק

 למיחש ליכא הכא כן ואם מוציאה' הי לא מ"מ התראה אחר דעברה גב על אף להוציאה

 ".התראה אחר' אפי מוציאה אינה לעולם חברו מעוברת באיסור עוד שתכשילהו

, כן כמוו להם והסכים, סופר החתם לדברי ציין( סז סימן ע"אה חלק) שלמה בית בתשובות

 . (מט סימן ע"אה א חלק, מצאנז) חיים דברי בתשובות

 342' עמ', ד כרך, רבניים דין פסקי

 216' עמ', ח כרך, רבניים דין פסקי

 באלמנה ראש פריעת על ז"נ סימן העזר אבן משה אגרות הזה בזמן ראש גילוי על עוד) 

 ' (י סימן' ג חלק העזר ואבן' א דעה יורה' ד חלק' ג סימן' ד חלק העזר אבן אומר ויביע

 

לכאורה נראה פלוגתת הרמב"ם והריטב"א בשטמ"ק כתובות ע"ב, בדין עוברת על דת ואחר 

 שיש לה כתובה. כך המשיך בעלה לחיות עמה שדעת הריטב"א

 

 ציטוטים

 

 מקרית דלא" - ל"וז(, כ אלף סימן ד חלק, פראג דפוס) בתשובה מרוטנברג ם"המהר כתב

 טעמא בגמרא מפורש דהא תדע. . . הבעל בהם שמכשלת בדברים אלא דת על עוברת

 שגורמת משום דוקא אלמא, מתים בנים נדרים בעון מר דאמר משום, מקיימת ואינה דנודרת

 ". נדרה על שעוברת משום ולא מתים שבניה לבעלה תקלה

 דלא, כתובתה הפסידה דלא לי נראה מקום מכל" -( ח סימן לב כלל) בתשובה ש"הרא כתב 

 במשנה המפורשים כדברים, הבעל בהם שמכשלת בדברים אלא משה דת על עוברת מיקריא

 נדרים בעוון מר דאמר, מקיימת ואינה בנודרת בגמרא דקאמר, לך תדע(. . . עב כתובות)

 להפסידה דת על עוברת מיקריא לא נדרה מקיימת שאינה העוון בשביל אלמא, מתים בנים

 ". מתים שבניו לבעלה תקלה שגורמת אלא, כתובתה

 משה דת על שעוברת" -( ט סימן המדיר פרק) ש"הרא כתב כתובות למסכת בפירושו גם

 וכן. . . בהם וכיוצא דמתניתין הנך כי מכשילתו שהיא בדבר היינו, כתובה לה אין ויהודית

 עצמה שהיא כגון עבירות בשאר עוברת היתה אם אבל, בניו בשביל מקיימת ואינה נודרת

 ".כתובתה הפסידה לא איסור דבר אכלה



 

 

 

 דברים של דבירורן אצלי והנראה" – ל"וז כתב( א הלכה ב פרק סוטה הלכות) למלך משנה

, איסור עבוד דאינהו משום לא כתובה בלא ביוצאות המדיר בפרק ששנינו אותן דכל, זה הוא

 דת על דעוברת אלא. כתובה בלא שתצא ודם חלב אכלה האשה דאם מקום בשום מצינו דלא

 אבל, מתים בנים נדרים בעוון ל"דקי משום מקיימת ואינה ונודרת, בעלה את שמכשלת דוקא

 ודת. ש"יע, ח סימן לב כלל ש"הרא שכתב וכמו כתובה מפסדת היתה לא דידה איסורא משום

 דבר שעשתה כיון אלא, הוא דידה איסורא משום לאו התם, כתובה בלא שיוצאה יהודית

 ". עצמו האיסור משום לא, כתובתה הפסידה ה"ומש, תחתיו וזינתה היא זונה אימור פריצות

 שו"ת מבי"ט חלק ב' סימן מ"ז

 תצא אמרינן דידה גבי דדוקא אפשר אבל ל"ז ז"הריא בשם למעלה שכתבתי מה לפי זה וכל

 אם כתובה ויתן שיוציא דידיה גבי אמרינן ולא דת על דעוברת מילי הני ככל בכתובה שלא

 יוצאה במתניתין דתנן מילי מהני בחד דת על תעבור ואם לו משועבדת דהיא דת על יעבור

 באוכל לה דשייכי בדברים אפילו דת על יעבור שלא לה משועבד אינו והוא כתובה בלא

 מתקנה דהיא' תלי דבדידה חלה לה קוצה ולא מעושר שאינו דמאכילתו אסור דבר ומאכילה

 מאכילתו אם כתובה בלא תצא ה"ומ עליה סומך והוא רמיא אדידה חלה ומצות הבית צורכי

 כד על ותסמוך ממנו תאכל לא אסור מאכל איזה מביא שהוא תחוש אם היא אבל אסור דבר

 לי תתן לומר יכולה ואינה פטרה רחמנה אנוסה לאונסה עמה משמש ואם שבבית הקמח

 ואמרינן מתים בנים נדרים דבעוון בגמרא כדאמרינן מקיימת ואינה ונודרת ותוציאני כתובתי

 את שקוברת נדרנית באשה א"א למימר יכיל בה ליה אית מה מקיימת ואינה נודרת בירושלמי

 מיפקדה לא איהי ביה לה אית מה מקיים ואינו נודר הוא אי בני משום דטעמא וכיון בניה

 ויתן שיוציא דת על עובר הוא אם האיש את לכוף צד שום דאין זה לפי ונמצא ורביה אפריה

 כופין אין מומר ואפילו דת על עובר' רבי מורי כתב כתוב אישות הלכות סוף ה"ובהג כתובה

 לא אם' וכו דו טן למיתב דטב וטעמא' להוצי דכופין בהדייהו רשע מנה מדלא להוציא אותו

 ושלא להכותה שלא כגון דידה כלפי שהיא חרם על שעבר דידה כלפי שהוא דת על שעבר

 עבריינא למקרייא דשרי היינו כתובה ויתן דיוציא ז"הריא שכתב למה ואפילו כ"ע להקניטה

 דמלתא ומסקנא והגהה ז"ריא אהדדי פליגי דלא נמצא בשוטים כופין אין אבל ח"ר' שפי כמו

 .ט"המבי נאם דת על עובר לשום שיכופו צד שום דלית

 

 נודע ביהודה תניינא אבן העזר צ"א

 אם לדבריה מודה שהיה או בנדתה ששימש בעדים מתברר היה אם זה דין בגוף אדבר ועתה

  בעוברת היא וגם כלל לבינה בינו חילוק דאין בזה ד"הנלע. לא או להוציא לכופו נותן הדין היה



 

 

 

 בניו מיתת שגורמת שהטעם בנודרת או שמכשילתו דבר היינו בגמרא דחשיב מה כל דת על

 אבל זימה לידי שתבוא לחוש יש שבזה פריצות של דברים שהם יהודית דת על בעוברת או

 או האכילתו ולא חזיר אכלה' אפי מכשילתו שאינה במה חמורות עבירות שאר על בעוברת

 שאי במה דוקא הוא במכשילתו' ואפי כתובה בלא להוציאה שיכול מצינו לא שעטנז לבשה

 קוצה ובאינה בנודרת' אפי א"ע ב"ע בכתובות שם דהרי להזהר לו אפשר ואי לידע לו אפשר

 שתדור יקניטנה וסבר מ"ר פליג בנודרת הכתובה מפסדת דאינה וסברי מ"ור י"ר פליגי חלה

 אדם אין להו סבירא דחכמים אלא אחריה שיפריש וסובר י"ר פליג חלה ובקוצה לה ויפר בפניו

 לא אפשר היה אם פ"עכ אבל עת בכל מזה להזהר אפשר שאי דבר כמו והוי נחש עם דר

 צריך הוא שהרי להזהר לו אפשר שאי ודאי נדה ובמשמשתו כבר שהכשילתו אף יוצאת היתה

 אשתו את הכשיל שאם באיש אומר אני כן וכמו. לא אם רואה אם יודע אינו והוא עליה לסמוך

 אז אשתו את והאכיל דשחוטה במר נבילה בשר לביתו שהביא כגון האסור דבר שהאכילה

 בכל לחקור תוכל ולא עליו מזונותיה שהרי מזה להזהר לה אפשר אי שהרי כתובה ויתן יוציא

 קודם התראה צריך בזה וגם האסור לדבר בהם לחוש שיש מאכלים ושאר בשר שיביא עת

 אם' אפי דעתה בלא להכשילה אפשר שאי במה אבל' וכו נחש עם דר אדם ואין האשה כמו

 להכשילה אפשר שאי כיון מ"מ תחבולה איזה ידי על דעתה בלא או מדעתה הכשילה כבר

 היה שאם מיניה היא עדיפא דלא להזהר יכולה שהיא כיון להוציא כופין אין דעתה בלא להבא

 אי זה דבר הרי בנדתה עמה שכב ואם. כתובה בלא יוצאת היתה לא כ"ג להזהר אפשר לו

 בנדתה עליה ובא אנסה כבר אם' ואפי להוציא אותו כופין אין דעתה בלא להכשילה אפשר

 לה שהיה אונס מיחשב זה שאין רבים דשכיחי בבית בעיר אנסה אם מבעיא לא הנה באונס

 תוכל הרי מ"מ ואנסה בית בני שם היו ולא סתר במקום היה' אפי אלא הבית בני אל לצעוק

 עמו תלך לא ליבון ימי על רק חשוד אינו אם לבונה בימי או טומאתה שבימי להבא להזהר

 לא שאני דמומר ד"נלע להוציא אותו שכופין להו סבירא פוסקים שקצת ובמומר. הסתר לבית

 ערוה מיחשב מומר שביאת ל"שס החולץ פרק מרדכי בהגהת הובא הגאונים לדעת מבעיא

 להפוסקים אפילו אלא להוציא שכופין אשתו על שנאסר/ לי,,, /פשיטא כלל ליבום זוקק ואינו

 חשוד הוא התורה כל על חשוד שהוא כיון מ"מ הוא ישראל שחטא פי על ואף ליבום שזוקק

 דאם ד"נלע ולכן. עליו ומזונותיה עת בכל ממאכליו להזהר תוכל ואיך טריפות להאכילה

 תצטרך ושלא מזונות דמי לה לשלם דהיינו עצמה בפני ומזונות דירה לה ליתן רוצה המומר

 עמו להיות לחדרו היא או לחדרה הוא יבוא טהרתה בימי רק נדתה בימי עמו להתיחד

 ובזה. לגרש כופין אין אותו גם אבל עלי מאיס לומר ויכולה לזה אותה כופין שאין אף באישות

 לא לגרש מומר כופין שאין שפסק מ"ומהר לגרש שכופין במומר שפסקו שהפוסקים ד"נלע

 : ל"וכנ עצמה בפני ניזונית שתהיה להסכים רוצה כשהמומר מיירי ם"ומהר פליגי

 



 

 

 

 על פליג לא מ"דמהר כ"ג שכתב א"מ' סי בתשובה ל"למהרש וראיתי עיני פקחתי שוב

 אלא לזה צורך אין ד"ולענ, הכלל מן יצא שלא במומר מיירי מ"שמהר שכתב אלא הפוסקים

 ד"נלע אחר מטעם אמנם. לגרש אותו כופין אין הנזכר באופן לדור רוצה אם הכלל מן יצא' אפי

 הבנים את יסיר כי באישות עמו להיות לה אפשר אי דודאי להוציא מומר שכופין בזמנינו

 :מדת עמה שיוליד

 אגרות משה אבן העזר קי"ד

 להפסידה אין בזה מזלזלות שהרבה כיון בזה פרוצה להחשיבה אין ז"שבזה כיון הדבר ובגוף

 לה וכתב נשאה מ"ומ השער לכסות רוצה שאינה כשנשאה מתחלה הבעל ידע ואם. כתובתה

 לה ליתן צריך היה נמי כדין שערן מכסות היו הנשים שרוב בזמן זה היה אם אף, כתובה

 שתתנהג שחשב ידע כשלא רק הוא' הגמ ודין. הכתובה לה ונתחייב ונתרצה שידע כיון כתובה

 רוצית ואינה בזה מעשיה קלקלה זמן שאחר או, רצתה לא ולבסוף הכשרות ישראל בנות ככל

 הקידושין קודם לו אמרה לא אם ז"ובזה. כתובה בלא שיוצאה אמרו בזה שערה לכסות שוב

 ונתרצה כידע זה והוי שערה שתכסה כשרותה חזקת על לסמוך יכול היה לא שערה שתכסה

 .כתובתה להפסידה לדון כלל שייך שאין

 אור שמח פרק ד' מגזילה

 גבי( ידע דלא אי ה"ד א"ע ב"ע כתובות מ"ש עיין) המדיר בפרק ד"הראב כתב מזו וגדולה

 עצמו משים אדם דאין, לכתובתה להפסיד נאמנת אינה בעצמה הודה דאם נדה משמשתו

 בה הכיר שלא לאוין בחייבי כ"שא, כתובתה והפסידו אותה קנסו העבר על שלא וכוונתו, רשע

 רשעה שתצא רוצין דחכמים משום כרחין ועל, איסור בביאת דהכשילתו, כתובה לה דאין נימא

 מותרת היא ובעצמותה, איסור בביאת עוד להכשילו שחשודה מפני, לגרשה ומצוה מביתו זו

 אינה ולאחרים, ישראל בנות ככל וכשירה צנועה תהא ולהבא שמכאן בנפשו שיאמר, לו

 שלא כדי, לה ליתן שמחויב הכתובה זה, החבלים מעליו החכמים הסירו לכן, להנשא אסורה

 גם אותו פטרו שלחה לבלי היתר הוראת דאיכא כיון זה ולפי. ב"נ, )))מלגרשה עיכוב יהיה

 אישות מהלכות ד"כ פרק רבינו ש"כמו, להוציאה בעיניו קלה שתהא כדי, כתובה מתוספות

 רק קנסוה לכן סופרים מדברי לו שאסורה, העבר על דקנסוה בשניה אבל, ש"יעו, ז"ט הלכה

 ב, נד כתובות) פי על אף ריש' תוס כ"מש ויעוין, לה יהיב דמדעתו תוספות על לא, מהתקנה

 לו אין הלא לו יודע אם, בה הכיר שלא לאווין בחייבי ולכך[((( ממלואים. ]ק"ודו( ולעוברת ה"ד

 מקח משום ורק, יגרשנה זה שבלא, הכתובה לה להפסיד חכמים חשו לא, בה היתר שום

 אינה עצמה י"עפ כ"וא(, ב"ע א"ק כתובות) ניזונית אלמנה פרק בסוף וטרו שקלו טעות

 לא לחודא העבר על כ"א, הכשרות ישראל בנות ככל לו ומותרת, לחשודה עצמה מחזקת

 .לו וראויה, ד"הראב סברת זה, בה הכיר שלא לאווין חייבי וכמו, כתובה מפסדת


