
 

 

 

 , סימן קע"ח.(י'–סימן קט"ו סעיף ד' ו' )טור ושולחן ערוך אהע"ז סימן י"א, סימן כ', 

 מראי מקומות 

  כ"ה. מתני'. -בבלי יבמות כ"ד: הנטען על אשת איש  .א

 רשב"א ור"ן שם בשלהי מסכתין. צ"א: -נדרים צ': מתני' וכו' בבלי 

 כל היוצא למלחמת וכו', ובתוס' שם. -בבלי כתובות ט'. ומי אמר רבי אלעזר הכי 

 תוס' כתובות י"ג. ד"ה מעלה עשו ביוחסין, תוס' כתובות ס"ג: ד"ה אבל אמרה.

 וע"ע שאילתא ק"כ )ושםשאילתות דרב אחאי גאון פרשת פנחס שאילתא קל"ד, 

 בהעמק שאלה(

 י"ד,  -לכה י"גרמב"ם פרק ב' מהלכות סוטה ה, שם רי"ף

 .רשב"ארמב"ן, , רא"ש סימן ח'תוד"ה אמר רבי, 

 לספר נשים אות כ"ה.ת מיימוניות הגהות מיימוניות שם אות ז' ובאריכות בתשובו

 תרומת הדשן פסקים סימן רכ"ב.

 מתו בעליהן,  –סוטה כ"ה. איבעיא להו עוברת על דת , ד'.–סוטה ב'. בבלי  .ב

 , כ"ח.כ"ו: אמר שמואל - דרך איבריםשקינא לה כ"ו. על ידי כל עריות 

 

 גדרי קינוי וסתירה ואיסור אשה לבעלהב

ירושלמי סוטה פרק ד' הלכה ב' )ג'(, ירושלמי סנהדרין פרק ח'  –מחילת הבעל על קינויו 

בבלי סוטה כ"ה., סנהדרין פ"ח. וברש"י ותוס' ד"ה קינויו מחול. )וצ"ע כפי  הלכה ד' )ו(,

חיות ועיין בהערות הגרי"ש אלישיב למסכת סוטה כ"ה מה  שהעירו שם הרש"ש ומהרי"ץ

 שיישב בזה(

)חידושי רבנו חיים הלוי פרק ו' הלכה י"ט מהלכות יבום וחליצה "והרי מחילה אינה מפקיעה 

את הקינוי רק מכאן ולהבא ומ"מ ניתרת, הרי להדיא דעיקר איסורה הוא רק ע"י הקינוי 

וראה עוד בדברי החזון איש  י"ז –שער א' פרק ט"ז  שערי יושר וכשפקע הקינוי ניתרת" עי"ש

 (שו"ת חתם סופר אהע"ז סימן קל"א אבן העזר סימן ק"ל אות ג'

 (מ"ב – בית הלוי חלק ב' סימן מ')שו"ת מהרי"ק שורש קס"ז, 

י', )חידושי רבנו חיים הלוי פרק א' הלכה כ"ב  -קובץ הערות מהגרא"ו סימן מ"ה אות ו'

 מהלכות איסורי ביאה(

 רש"ש כתובות ט' תוד"ה מפני



 

 

 איסור אשה לבועל

 

 , רש"ש שם בתוס' ד"ה מפני.סוטה כ"ז:, כתובות ט'.ירושלמי סוטה פרק ה' א', בבלי 

 תוס' יבמות ל"ה. ד"ה אע"פ שמותרת לבעלה.

 תוס' שבת נ"ו. ד"ה ליקוחין יש לך בה.

 רמב"ם פרק ב' מהלכות סוטה הלכה י"ב 

 וראה במשנה למלך שם. סק"ג - סימן י"א ח"מ סק"א, ב"ש סק"א

 ברכי יוסף סי"א סק"ג,ז, )אבנ"מ סק"א,ב'(

 אבי עזרי פ"ב הי"ב מסוטה, חולק על הרש"ש.שו"ת אגרות משה חלק א' סימן י"ד, 

 גדרי דבר מכוער

ב"מ צ"א. וברש"י ד"ה במנאפים ושטמ"ק שם בשם הר"ר יהונתן  – כדרך המנאפים

 של כרסה על האיש שיעמוד כלומר. כמנאפים משיראו מיתה תורה עליו שחייבה במנאפים"

 כזו פרצה פרץ כך שכל שכיון לאו אם בערותה מערה אם רואים העדים שאין פי על אף אשה

 ".תאותו גמר שלא אפשר אי חבירו אשת על

 מכות ז'. וברש"י שם. 

 שהערו המנאפים לראות נזקקין העדים אין" רמב"ם פרק א' מהלכות איסורי ביאה הלכה י"ט

 הבועלין כל כדרך זה עם זה דבוקין אותן משיראו אלא, בשפופרת כמכחול והכניס בזה זה

" . שהערה זו צורה שחזקת מפני הערה לא שמא אומרים ואין, זו בראיה נהרגין אלו הרי

 )ועי"ש באור שמח(

 תשובות מיימוניות לספר נשים אות ח'

 היטב. )וראה עוד ירושלמי סוטה פרק א' הלכה א'( ירושלמי כתובות פרק ז' הלכה ו' עי"ש

 רמב"ם פרק כ"ד מהלכות אישות הלכה ט"ו

 ק"ב,  -בית מאיר,שו"ת רעק"א סימן צ"ט, ק'

 תנינא אבן העזר סימן י"א. שו"ת נודע ביהודה

 שו"ת אבני נזר אה"ע סל"ג, ל"ד, ציץ אליעזר חלק י"ז סימן נ"ז, 

 



 

 

 

 

 לבית או לחורבה ונכנסו העולם מדרך ינו"בשחזון איש הלכות אישות סימן י"ז ושם באות ז' 

 כוונתם ודאי הייתה הדיינים עיני ראות שלפי במנעול נעלו וגם נכנסים אדם בני שאין גלמוד

 "לכיעור

 240פד"ר חלק ב' עמ' 

נתייחדה לשם זנות ב"ש ס"ק כ"ג עם עכו"ם חמיר טפי, רמ"א סוף סעיף י"א )לעיל סימן ז' 

 ובח"מ ס"ק כ"ב וב"ש ס"ק ל"ד וביאור הגר"א אות מ'(

 איסור אשה על בעלהגדרי עדות ב

 עדות מיוחדת

 חזון איש אהע"ז סימן י"ח. ביאור הגר"א אות ט"ז, רמ"א סימן י"א סעיף א' ובנו"כ,

  דרישה וחקירה

 כלל מ"ו א' חושן משפט סימן ל', תוס' סנהדרין ח': ד"ה והביא, שו"ת הרא"ש

 שו"ת נודע ביהודה אהע"ז סימן ע"ב, 

 חזון איש אבן העזר סימן י"ט.

 שו"ת בית הלוי חלק ב' סימן ל"ט 

  עדות בפני בעל דין

בית יוסף וש"ך )שו"ת הרשב"א חלק ב'  ח"ל מןסי משפט חשןרמ"א סימן י"א סעיף ד' ובנו"כ, 

 ב"י סימן א"רמ ת"שוסימן שע"ז( 

 א"ק -ט"סצ א"רעק ת"שו

 ז"ל' סי ב"ח ט"מהרי תשובת

 

 

 

 



 

 

 נאמנות הבעל לאשתו שזינתה ובע"א

 סימן י"א ח"מ סק"ח, ב"ש סקי"ד., סעיף ט' סימן קע"ח

 שו"ת רעק"א סימן פ"ח, נודע ביהודה תנינא סימן י"ב.

 197פד"ר חלק ב' עמ' 

 אבן פעלים רב ת"שו דעת כן ואין לבעל לומר שצריך נקט ה"ל סימן ח"או ביהודה נודע ת"שו

 תשובות קובץ, מאישות ד"כ פרק אהובה בני, ה"ל סימן חיים אורח חיים דברי', א סימן העזר

, יביע אומר חלק ט' לבעל לספר צריך שאין ז"רפ סימן' ח חלק הלוי שבט, ב"קצ סימן' א חלק

 , מנחת שלמה תניינא סימן ק"ל.סימן י'

 


