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 מראי מקומות 

 חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות

 

רמ"א סימן ל"ג  – 'ט ו"סימן קמאבן העזר שולחן ערוך  - סעיף א' ו"סימן כאבן העזר רמ"א 

 סעיף א'.

 תוספתא קידושין פ"א ה"א, 

ב: איתמר קדשה כתובות ע"רא"ש. , רשב"א שם מתני' המגרש את אשתו וכו' בבלי גיטין פ"א.

 ג.ע" -וכו'  על תנאי

 הלכה י"ט רמב"ם פרק י' מגירושין

 רמב"ם פ"ז מהלכות אישות הלכה כ"ג )פרק ד' מנחלות ה"ו(

 רמב"ם פיה"מ עדיות פ"ד מ"ז

 ט"רסימן . תרומת הדשן ריב"ש סימן ו'שו"ת ה

 ג"כתובות ע)הובא בשטמ"ק(   רא"ה

 )שו"ת הרדב"ז ח"א סשנ"א(

 אבני מילואים סימן ל"ג סק"א

 לבסימן א'  מערכתשדי חמד כללים 

 משכנות יעקב סימן לט

 תנינא אהע"ז סימן נב נודע ביהודה 

 , שו"ת מהר"ם שיק סימן כ"א.שו"ת בית אפרים סימן מא

 דבר אברהם ח"ג סימן כ"ט, זכר יצחק סימן ט"ז

 אגרות משה אבן העזר סימן נ"ב, ע"ד.שו"ת ה'.  –פירושי איברא סימן ג' 

 

 



 

 

 קל"ו. משכן שילה, עמ'

 149 -147. כרך א 355. פד"ר כרך ט 64 -35פד"ר כרך ז'  167- 154תחומין ג' עמ' 

 נקודות להתבוננות:

שאדם רוצה לבעול  חקירת האחרונים אם זו חזקת כשרות או תפיסה בצורת אישות .1

. ניסיון לתלות זאת במחלוקת הרמב"ם והראב"ד באיסור בעילות אישות ולא זנות

והן  קדשה. הערה על זה הן בכך שלא ברור שיש בזה מחלוקת הרמב"ם והראב"ד

 מדברי הרמב"ם על כך שאין כלל זה על כל בעילת פנויה.

  "ז.במחלוקת הראשונים והאחרונים על ביאת איסור כגון נידה אם אומרים אאעב .2

 הערה על עבירה בלאו הכי של קידושין בביאה או ללא ז' נקיים. .3

 והסברא לחלק בין פרוץ בעריות ובין שאר עבירות.

 ושין הלכה י"ט. פרק ז' מאישות הלכה כ"ג.פרק י' מגירדברי הרמב"ם בהנ"ל  .4

דבריו הנפלאים בפיה"מ עדיות פ"ד משנה ז' "וענין אין אדם עושה בעילתו בעילת 

זנות שיבעל אדם בפני עדים בעילה לשם זנות והוא יכול שתהיה שלא לשם זנות והוי 

 יודע ענין זה כי הוא נפלא מאד ונפתחים בו מנעולים"

 זו קביעה סטטיסטית מציאותית או נורמטיביתשאלה על מושגי חזקה אם  .5

 האם שאלתנו היא שאלת כוונה של הבועל או אופי המעשה וצורתו בעיני המתבונן. .6

 שאלה על מהי אישות ללא תורה. אישות של בן נח, האם היא קיימת בישראל.  .7

 מחלוקת הרב הנקין בפירושי איברא והרב פיינשטיין באגרות משה. .8

דוגמא מגדרי חופה ונידון רעק"א בתשובה תניינא נ"ה על כוונת קנין המועיל וסברת  .9

 האבי עזרי בחופה שאינה כקנין אלא היא הנישואין בעצמם ולכן אין צריך עדים.

האם יש יכולת לקבוע על אנשים שבמוצהר לא מתכוונים לחיים על פי התורה ולהחיל  .10

 עליהם את דיני התורה.

 

 


