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Introduction

"אמר ר' חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה 
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד" )ברכות, ח ע"א(.

With thanks to the almighty, we are proud to present our first instalment 
of Shulchan Aruch studied, including Even HaEzer, Hilchos Chupah & 
Kidushin, simanim 26 to 27, with an elucidated English translation. 

The need has long been present, and we are proud to present it to the 
participants of our program, exclusively. 

We have endeavoured to provide an accurate translation, while making 
the text readable in the English language. To this end, direct translation 
of words from the Shulchan Aruch are placed in bold font, and words 
that aid with flow and explanations are in smaller, regular font. The direct 
translation was kept in the original syntax, with the exception of isolated 
cases when it would not be readable in English. Even in these cases, the 
words themselves are a direct translation of the Hebrew.

•

Also included in this translation are the conclusion of the Beis Shmuel 
and Chelkas Mechokek. They are indicated within the text of the Shulchan 
Aruch and Rama through small Hebrew letters —  letters with dark 
backgrounds for the Beis Shmuel, and letters with beige backgrounds 
for the Chelkas Mechokek. These letters correspond to identical ones on 
the pages’ margins, where the relevant summaries are placed. 

Within the text of the Shulchan Aruch and Rama, we have opted to 
place these letters where the content of the conclusions are most readily 
understood — in continuation to the words of the Shulchan Aruch and 
Rama. (Not necessarily where the original Taz and Shach are indicated 
in the original Hebrew text.)  

•

The original Shulchan Aruch in Hebrew is printed side by side with 
the English translation, and is printed here with new, clear lettering. This 
sixth instalment is all the Shulchan Aruch material for the sixth test. 

ב"ה
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חלקת מחוקק בית שמואל
ב.שולחן ערוך אבן העזר   וימן יו   הלכות חופה

א ואפילו בא עליה לשם אישות. עיין סי' קמ"ט כל שנשאה 
וגלוי להכל, הוי כאלו היה עדים בעת הביאה. לפי זה אם היה 
גלוי שנושא אותה לשם אישות הוי קידושין בביאה, אלא איירי 
שלא היה בגלוי: ב ויש אומרים שאסור ולוקין על זה משום 

לא תהיה קדשה. אף על גב 
הבא על הגויה אין לוקין מן 
התורה כמו שכתוב בסימן 
ט"ז, וכן הבא על השפחה, 
לזה  זה  עריות  מדמין  אין 
כי הכל בגזירה כמו שכתוב 
המגיד פ"א ה"א, מיהו מה 
אין  בפלגש  לוקין  שכתב 
שאכתוב.  כמה  מוכרח, 
יוסף  מהר"ר  ובחדושי 
כתב  קדושין  ריש  מטראני 
כשהיא  איירי  דרמב"ם 
הוי  אז  לזנות,  מזומנת 
בכסף  כתב  וכן  קדשה, 
הלכות  ב'  פרק  סוף  משנה 
הרמב"ן  גם  בתולה.  נערה 
כשהיא  כתב  בתשובה 
לדעת  איסור  ליכא  פלגש 
להדיוט,  אפילו  הרמב"ם 
שלא  גירסתו  לפי  היינו 
בהלכות  ברמב"ם  גרס 
אסור.  להדיוט  מלכים 
שם  לגירסתינו  ואפילו 
להדיוט  הרמב"ם  דכתב 
אין  מקום  מכל  אסור 
פלגש.  על  שלוקין  ראייה 
נראה  והטור  ומהרא"ש 
ומה  כלל,  איסור  דליכא 
דהם  משה  בדרכי  שכתב 
והיינו  דאסור,  להו  סבירא 
בשם  טור  שכתב  מה 
דאסורה,  הרא"ש  תשובת 
אבל אין ראיה משם, כי שם 
אסור משום דבושה לטבול 

דמותר.  לומר  יש  פלגש  איסור  משום  אבל  בנדה,  עליה  ובא 
ויש ראיה מדברי הרא"ש כתובות דליכא איסור בפלגש, שהרי 
כתב שם דיכול לקיים פריה ורביה בפלגש. גם מה שהבין ב"ח 
לזה  למחות  יכולים  משפחתו  בני  שכתב  הרא"ש  מתשובת 

דמייחד לעצמו פלגש, דפגם להם שתהיה פלגשו, דבושה הוא מחמת האיסור, וליתא, כי הבושה הוא שתהיה פלגשו ואינה ראוי 
לו, ועל כרחך צריך לומר כן, דאי משום איסור פלגש, קשה, תיפוק ליה בלא הקפדת בני משפחה מוטל על הבית דין למחות לו. 
ויותר נראה גם לדעת הטור אין איסור בפלגש, אלא מה שכתב כופין אותו להוציאה מביתו, היינו כשיש לחוש דהיא בושה לטבול. 
ונשמע מכל הני דיעות דאין לוקין על פלגש אפילו האיסור אין מבואר להדיא. ואין להקשות איך סלקא דעתך לומר דליכא איסור 
בפלגש, הא קיימא לן כלה בלא ברכה אסורה כנדה, ופלגש היא בלא ברכה וקידושין, וגם קשה איך מותרת למלך. כבר תירץ בתשובות 

אבל אם ידוע 
שנשאה, הרי 
זה כעדות שבא 
עליה לשם 
קידושין

לפי הרמב"ם 
אין לוקים על 
פילגש אלא על 
המיוחדת לזנות

גם לדעת הרא"ש 
והטור אין 
לוקים, ואף אין 
איסור בפילגש 
עצמה. לדעת 
הרא"ש בני 
המשפחה יכולים 
למחות מחמת 
הפגם בשמם. 
ולדעת הטור 
צריך להוציאה 
אם אינה טובלת

הטעם שפילגש 
אינה צריכה 
ברכה וקידושין 
כאישה

כתב  בטור  כלום.  אינו  קדושין  לשם  שלא  זנות  דרך  א( 
שלוקה משום לא תהיה קדשה, והוא מדברי הרמב"ם תחילת 
למה  כן  אם  וכתב,  עליו  השיג  הראב"ד  אבל  אישות.  הלכות 
אלא  קדשה  אין  ודאי  אלא  לוקה,  והלא  קנס  משלם  המפתה 
אבל  אדם,  לכל  המופקרת 
לאיש  עצמה  המיחדת 
והמגיד  מלקות.  בה  אין 
לומר  כתב שאפשר  משנה 
שבעילת פנויה היא בעשה 
ואף  לשונו.  כאן  עד  וכו', 
אסורה  הראב"ד  לדברי 
ביאת פנויה מיהא מדרבנן, 
פנויה  יחוד  אפילו  דהא 
דוד,  של  דין  בבית  גזרו 
בה  ההסתכלות  ואפילו 
הרי  קבלה,  מדברי  אסור 
כרתי  ברית  אומר  הכתוב 
על  אתבונן  ומה  לעיני 
בתולה, ועיין בריב"ש סימן 
הדשן  ובתרומת  תכ"ה, 
סימן ר"ט כתב, ומן התורה 
אין אסור לזנות עם פנויה:
שאסור  אומרים  ויש  )ב( 
לא  משום  זה  על  ולוקין 
מדברי  קדשה.  תהיה 
משמע  לא  והטור  הרא"ש 
רק  בפלגש,  אסור  שיהיה 
פגם משפחה והעדר כבוד, 
דלא  לאו  בה  היה  ואלו 
תהיה קדשה היה מוטל על 
ומה  זה,  על  לכוף  דין  בית 
לי איסור נדה שהיא בכרת 
הא  קדשה,  איסור  לי  מה 
מדברי  גם  דאורייתא,  והא 
משמע  אינו  הרמב"ם 
בפלגש  מלקות  שיהיה 
המיוחדת לאיש אחד, דהא 
כתב כל הבועל אשה לשם 
זנות בלא קדושין לוקה, משמע במיוחדת לו לשם אישות אף 
לא  מלכים  ובהלכות  הפחות,  לכל  לאו  בה  אין  קדושין  בלא 
כתב רק אבל ההדיוט אסור בפלגש, ולא כתב שלוקין עליה:

מחלוקת בבא על 
פנויה שלא לשם 
אישות - לרמב"ם 
לוקה משום "לא 

תהיה קדשה", 
למגיד משנה 
אסור משום 

עשה, ולראב"ד 
)לפי המ"מ( 
אסור מדרבנן

מדברי הרמב"ם 
משמע שאין 

מלקות בפילגש 
המיוחדת לו. 

גם לרא"ש 
ולטור אין איסור 

בפילגש, אלא 
פגם משפחה 
והיעדר כבוד

]א[ שאסור ולוקין. עיין באר היטב ועיין בספר המקנה בקונטרס אחרון שהאריך בזה, ועיין בתשובת נודע ביהודה תניינא סימן קל"ב:

פתחי תשובה

סימן כו
שלא לקדש בביאה, ואיוור ביאה על הפנויה 

אפילו אם יחדה, ובו ד' ועיפים. 

א. אין אישות בלא מעשה קידושין בעדים | מחלוקת אם מותר לחיות 
| גוי ומומר שנשאו גויה ומומרת ונתגיירו  עם אישה שייחד לו וטבלה 

אינם צריכים גט

ידי  על  אלא  איש  אשת  נחשבת  האשה  1אין 

קדושין שנתקדשה כראוי, אבל אם בא עליה 
2אינו כלום. א  זנות שלא לשם קדושין,  )א( דרך 

לבינה,  4בינו  אישות  לשם  עליה  בא  3ואפילו 

5ואפילו אם ייחדה לו,  אינה נחשבת כאשתו, 
מביתו�.  להוציאה  אותו  כופין  אדרבא  אלא 
הגה: דבודאי בושה היא מלטבול, ובא עליה 
בנדתה א. אבל אם מייחד אליו אשה וטובלת 
אליו, יש אומרים שמותר והוא פלגש האמורה 
]א[ שאסור, ולוקין  )ב( ויש אומרים  ב. ב  בתורה 
על זה משום "לא תהיה קדשה" )דברים כג, 

1. לשון הטור מדברי הרמב"ם בפ"א מהלכות אישות. 2. אבל אינו לוקה מן התורה 
אם אינה מזומנת ומופקרת לכל כדעת הראב"ד שם ושאר מפרשים. 3. לשון הטור. 
שם   .5 בביאה.  מקדש  ה"ל  עליה  בא  אישות  דלשם  כיון  עדים  בפני  היה  דאלו   .4
מדברי תשובת אביו הרא"ש וכ' שם אך שיהיו בפני עדים כשרים וכן כתב הרד"ך 
בית כ"ד דין נשא גיורת ונתגירה עמו בלא קידושין ולא נתיחדה עמו בעדים שאינו 

כלום בב"י סוף סימן כ"ז.
א. טור. ב. הראב"ד וקצת מפרשים.

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 
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SIMAN 26 SIMAN 26 

T o Not Betroth Through Relations / The 
Prohibition Against Engaging in Relations 

With an Unmarried Woman, Even If He Designated 
Her. I n c l u d e s  4  S e ’ i f i m 

1 The use of the word “betrothal” in these volumes denotes a ceremony which 
creates a halachic bond between the man and woman, and makes the woman 
halachically “designated” for marriage to this man. This term should not be 
confused with shiduchin — engagement, which only denotes a verbal agreement 
to later engage in “betrothal,” and then, “full marriage — nius’in.”   

2 Prostitution. 

3 The name of a halachic state a woman is in during her menstrual period, and 
afterward, until she immerses in a mikva, (after waiting a halachically prescribed 
period.) It is forbidden for a husband and wife to engage in relations during 
this period.  

Se’if Alef A woman is not betrothed without an act of kidushin before 
witnesses / There is disagreement whether it is permitted to 
live with a woman who one designated, and who immerses 
/ A non-Jew or apostate who marry women like them, and 
then convert, do not need to divorce 

A woman is not considered “the wife of a husband” but 
through “kidushin — designation/betrothal1” — if she was 
betrothed properly. However, if he engaged in relations 
with her in a manner of zenus2, and not for the purposes of 
kidushin, it is nothing, and does not effect kidushin  א  . 

And even if he engaged in relations with her for the 
purposes of marriage, in private, she is not considered his 
wife — even if he designated her. Rather, on the contrary: 
we force him to remove her from his home  א  . 

[ R a m a’s  H a g a h a :]  The reason for this is because she will 
certainly be too embarrassed to immerse in a mikva when needed, 
and this will result in him engaging in relations with her while 
she is in the state of nida3. 

חלקת מחוקק בית שמואל
ב.שולחן ערוך אבן העזר   וימן יו   הלכות חופה

א ואפילו בא עליה לשם אישות. עיין סי' קמ"ט כל שנשאה 
וגלוי להכל, הוי כאלו היה עדים בעת הביאה. לפי זה אם היה 
גלוי שנושא אותה לשם אישות הוי קידושין בביאה, אלא איירי 
שלא היה בגלוי: ב ויש אומרים שאסור ולוקין על זה משום 

לא תהיה קדשה. אף על גב 
הבא על הגויה אין לוקין מן 
התורה כמו שכתוב בסימן 
ט"ז, וכן הבא על השפחה, 
לזה  זה  עריות  מדמין  אין 
כי הכל בגזירה כמו שכתוב 
המגיד פ"א ה"א, מיהו מה 
אין  בפלגש  לוקין  שכתב 
שאכתוב.  כמה  מוכרח, 
יוסף  מהר"ר  ובחדושי 
כתב  קדושין  ריש  מטראני 
כשהיא  איירי  דרמב"ם 
הוי  אז  לזנות,  מזומנת 
בכסף  כתב  וכן  קדשה, 
הלכות  ב'  פרק  סוף  משנה 
הרמב"ן  גם  בתולה.  נערה 
כשהיא  כתב  בתשובה 
לדעת  איסור  ליכא  פלגש 
להדיוט,  אפילו  הרמב"ם 
שלא  גירסתו  לפי  היינו 
בהלכות  ברמב"ם  גרס 
אסור.  להדיוט  מלכים 
שם  לגירסתינו  ואפילו 
להדיוט  הרמב"ם  דכתב 
אין  מקום  מכל  אסור 
פלגש.  על  שלוקין  ראייה 
נראה  והטור  ומהרא"ש 
ומה  כלל,  איסור  דליכא 
דהם  משה  בדרכי  שכתב 
והיינו  דאסור,  להו  סבירא 
בשם  טור  שכתב  מה 
דאסורה,  הרא"ש  תשובת 
אבל אין ראיה משם, כי שם 
אסור משום דבושה לטבול 

דמותר.  לומר  יש  פלגש  איסור  משום  אבל  בנדה,  עליה  ובא 
ויש ראיה מדברי הרא"ש כתובות דליכא איסור בפלגש, שהרי 
כתב שם דיכול לקיים פריה ורביה בפלגש. גם מה שהבין ב"ח 
לזה  למחות  יכולים  משפחתו  בני  שכתב  הרא"ש  מתשובת 

דמייחד לעצמו פלגש, דפגם להם שתהיה פלגשו, דבושה הוא מחמת האיסור, וליתא, כי הבושה הוא שתהיה פלגשו ואינה ראוי 
לו, ועל כרחך צריך לומר כן, דאי משום איסור פלגש, קשה, תיפוק ליה בלא הקפדת בני משפחה מוטל על הבית דין למחות לו. 
ויותר נראה גם לדעת הטור אין איסור בפלגש, אלא מה שכתב כופין אותו להוציאה מביתו, היינו כשיש לחוש דהיא בושה לטבול. 
ונשמע מכל הני דיעות דאין לוקין על פלגש אפילו האיסור אין מבואר להדיא. ואין להקשות איך סלקא דעתך לומר דליכא איסור 
בפלגש, הא קיימא לן כלה בלא ברכה אסורה כנדה, ופלגש היא בלא ברכה וקידושין, וגם קשה איך מותרת למלך. כבר תירץ בתשובות 

אבל אם ידוע 
שנשאה, הרי 
זה כעדות שבא 
עליה לשם 
קידושין

לפי הרמב"ם 
אין לוקים על 
פילגש אלא על 
המיוחדת לזנות

גם לדעת הרא"ש 
והטור אין 
לוקים, ואף אין 
איסור בפילגש 
עצמה. לדעת 
הרא"ש בני 
המשפחה יכולים 
למחות מחמת 
הפגם בשמם. 
ולדעת הטור 
צריך להוציאה 
אם אינה טובלת

הטעם שפילגש 
אינה צריכה 
ברכה וקידושין 
כאישה

כתב  בטור  כלום.  אינו  קדושין  לשם  שלא  זנות  דרך  א( 
שלוקה משום לא תהיה קדשה, והוא מדברי הרמב"ם תחילת 
למה  כן  אם  וכתב,  עליו  השיג  הראב"ד  אבל  אישות.  הלכות 
אלא  קדשה  אין  ודאי  אלא  לוקה,  והלא  קנס  משלם  המפתה 
אבל  אדם,  לכל  המופקרת 
לאיש  עצמה  המיחדת 
והמגיד  מלקות.  בה  אין 
לומר  כתב שאפשר  משנה 
שבעילת פנויה היא בעשה 
ואף  לשונו.  כאן  עד  וכו', 
אסורה  הראב"ד  לדברי 
ביאת פנויה מיהא מדרבנן, 
פנויה  יחוד  אפילו  דהא 
דוד,  של  דין  בבית  גזרו 
בה  ההסתכלות  ואפילו 
הרי  קבלה,  מדברי  אסור 
כרתי  ברית  אומר  הכתוב 
על  אתבונן  ומה  לעיני 
בתולה, ועיין בריב"ש סימן 
הדשן  ובתרומת  תכ"ה, 
סימן ר"ט כתב, ומן התורה 
אין אסור לזנות עם פנויה:
שאסור  אומרים  ויש  )ב( 
לא  משום  זה  על  ולוקין 
מדברי  קדשה.  תהיה 
משמע  לא  והטור  הרא"ש 
רק  בפלגש,  אסור  שיהיה 
פגם משפחה והעדר כבוד, 
דלא  לאו  בה  היה  ואלו 
תהיה קדשה היה מוטל על 
ומה  זה,  על  לכוף  דין  בית 
לי איסור נדה שהיא בכרת 
הא  קדשה,  איסור  לי  מה 
מדברי  גם  דאורייתא,  והא 
משמע  אינו  הרמב"ם 
בפלגש  מלקות  שיהיה 
המיוחדת לאיש אחד, דהא 
כתב כל הבועל אשה לשם 
זנות בלא קדושין לוקה, משמע במיוחדת לו לשם אישות אף 
לא  מלכים  ובהלכות  הפחות,  לכל  לאו  בה  אין  קדושין  בלא 
כתב רק אבל ההדיוט אסור בפלגש, ולא כתב שלוקין עליה:

מחלוקת בבא על 
פנויה שלא לשם 
אישות - לרמב"ם 
לוקה משום "לא 

תהיה קדשה", 
למגיד משנה 
אסור משום 

עשה, ולראב"ד 
)לפי המ"מ( 
אסור מדרבנן

מדברי הרמב"ם 
משמע שאין 

מלקות בפילגש 
המיוחדת לו. 

גם לרא"ש 
ולטור אין איסור 

בפילגש, אלא 
פגם משפחה 
והיעדר כבוד

]א[ שאסור ולוקין. עיין באר היטב ועיין בספר המקנה בקונטרס אחרון שהאריך בזה, ועיין בתשובת נודע ביהודה תניינא סימן קל"ב:

פתחי תשובה

סימן כו
שלא לקדש בביאה, ואיוור ביאה על הפנויה 

אפילו אם יחדה, ובו ד' ועיפים. 

א. אין אישות בלא מעשה קידושין בעדים | מחלוקת אם מותר לחיות 
| גוי ומומר שנשאו גויה ומומרת ונתגיירו  עם אישה שייחד לו וטבלה 

אינם צריכים גט

ידי  על  אלא  איש  אשת  נחשבת  האשה  1אין 

קדושין שנתקדשה כראוי, אבל אם בא עליה 
2אינו כלום. א  זנות שלא לשם קדושין,  )א( דרך 

לבינה,  4בינו  אישות  לשם  עליה  בא  3ואפילו 

5ואפילו אם ייחדה לו,  אינה נחשבת כאשתו, 
מביתו�.  להוציאה  אותו  כופין  אדרבא  אלא 
הגה: דבודאי בושה היא מלטבול, ובא עליה 
בנדתה א. אבל אם מייחד אליו אשה וטובלת 
אליו, יש אומרים שמותר והוא פלגש האמורה 
]א[ שאסור, ולוקין  )ב( ויש אומרים  ב. ב  בתורה 
על זה משום "לא תהיה קדשה" )דברים כג, 

1. לשון הטור מדברי הרמב"ם בפ"א מהלכות אישות. 2. אבל אינו לוקה מן התורה 
אם אינה מזומנת ומופקרת לכל כדעת הראב"ד שם ושאר מפרשים. 3. לשון הטור. 
שם   .5 בביאה.  מקדש  ה"ל  עליה  בא  אישות  דלשם  כיון  עדים  בפני  היה  דאלו   .4
מדברי תשובת אביו הרא"ש וכ' שם אך שיהיו בפני עדים כשרים וכן כתב הרד"ך 
בית כ"ד דין נשא גיורת ונתגירה עמו בלא קידושין ולא נתיחדה עמו בעדים שאינו 

כלום בב"י סוף סימן כ"ז.
א. טור. ב. הראב"ד וקצת מפרשים.

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

 :Chelkas Mechokek  א 
There is disagreement 
with regard to the 
prohibition one 
transgresses by 
engaging in relation 
not for the purpose of 
marriage:

According to the 
Rambam, one would 
receive lashes for 
transgressing the 
command of the Torah: 
“There must be no 
prostitute [among the 
daughters of Israel.”]

According to the 
Maggid Mishna, it is 
a transgression of a 
positive commandment, 
(for which one does not 
receive lashes.) 

According to the 
Ra'avad, it is forbidden 
miderabonon.

 :Beis Shmuel  א 
However, if it was 
publicly known that 
he was planning to 
have relations with 
her for the purposes 
of marriage, she is 
considered betrothed.
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However, if he designated a woman for himself, and she 
immerses when needed, for the purposes of engaging in relations with him, 
there are those who say that it is permitted, and that this would 
be the scenario of the pilegesh4 of which the Torah speaks. 

But there are those who say that it is forbidden, and we 
administer lashes for this, because of the prohibition of 
“There must be no prostitute among the daughters of Israel.”  ב  ב 

Regarding a non-Jew who married a non-Jewish woman, and a 
Jewish apostate who married an apostate woman  ג  in their ,  ג 
non-Jewish manner, and they then converted to Judaism — there is 
no worry that their previous ceremony and relationship amounted to kidushin, 
at all — and she may exit the relationship without a get — even 
though she stayed with him for quite some years — for it is not 
but a zenus relationship, which is irrelevant with regard to matters of kidushin. 

4 Concubine. 

5 Entering a canopy together. 

Se’if Beis Disagreement whether only chupa enacts possible betrothal 

If he brought a woman into a chupa5, she does not become 
betrothed through this. And there are those who say that 
it is a case of doubt regarding whether she is betrothed. 

:Chelkas Mechokek  ב 
 :Beis Shmuel  ב 
According to the 
Rambam, one would not 
receive lashes because 
of this prohibition if 
they had relations with 
a pilegesh.

This is also the opinion 
of the Rosh and Tur. 
They hold that it is not 
forbidden at all * .

:Chelkas Mechokek  ג 
  :Beis Shmuel  ג 
We should differentiate 
between an intentional 
apostate, and Marranos, 
who essentially 
continue to observe 
Judaism, and immerse 
in the mikva — even if 
they get married in the 
non-Jewish way. In this 
case, their marriage 
should be considered a 
true one.

* Beis Shmuel (Beis:) 
1. However, according 
to the Rosh, the family 
of the man can protest 
the sullying of their 
name. 2. The Tur 
writes that still, if 
a pilegesh does not 
immerse in the mikva, 
one must remove her 
from his home. 3. The 
reason why there is no 
need for a brocho and 
kidushin with a pilegesh.



בית שמואל חלקת מחוקק
שולחן ערוך אבן העזר   וימן יו   הלכות חופה ב:

הרמב"ן סימן רפ"ד דוקא 
אשה  לישא  כשרוצה 
לכל  לו  קנויה  שתהיה 
לכל  אסורה  ותהיה  דבר 
התורה  אמרה  אז  אדם, 
ויכנוס  אותה  שיקדש 
ז'  ויברך  לחופה  אותה 
אין  פלגש  אבל  ברכות, 
וקידושין: ברכה   צריך 
ג וכן מומר. כתב בחלקת 
מומר  דוקא  מחוקק 
לרצונו, אבל אנוס שנשא 
בצנעה  ומשמרים  אנוסה 
להקל,  אין  יהודית,  דת 
כיון דנתיחדו לפני הרבה 
נישואין: לשם  אונסים 

באנוס ששומר 
בצנעה על הדת 

אין להקל

)ג( וכן מומר שנשא מומרת. המעיין בגוף התשובות ובפרט בדברי תרומת הדשן דתלינן טעם הואיל ויצא מן הכלל בכל עבירות 
שבתורה, דשם מיירי במומר לרצונו דודאי עושה בעילתו בעילת זנות ובהפקירא ניחא ליה, אך אנוסי הזמן, אם נודע עליהם 

שהיו שומרים מצות בצנעה, 
לשם  אנוסה  אנוס  ונשא 
בחקות  שנשאה  אף  אישות, 
היטב  להתיישב  יש  הגויים, 
הדשן  תרומת  לדעת  בפרט 
אם לא נאמר דודאי לא עשה 
דהא  זנות,  בעילת  בעילתו 
אנוסים  הרבה  בפני  נתיחדו 
הטעמים  וכל  נשואין,  לשם 
לא  הדשן  בתרומת  שכתב 
היו  אם  ובפרט  הכא,  שייך 
נזהרים בנידה ובמקוה טהרה 
הטעמים  מן  אחד  שהוא 
כן  על  הריב"ש,  שכתב 
באיסור  להקל  אין  למעשה 
ועיין  חלילה,  איש  אשת 
כ"ד: בית  הרד"ך  בתשובת 

יש לחלק בין 
מומר מרצונו, 
שבעילתו 
בעילת זנות, 
לבין האנוסים 
שאין בעילתם 
זנות, ובפרט אם 
נזהרים בנידה 
ובטבילה, ולכן 
אין להקל אצלם 
באיסור אשת 
איש

]ב[ אינו אלא כזנות. עיין בספר המקנה בקונטרס אחרון שכתב, ונראה פשוט דאם דר עמה אחר זה, אמרינן מסתמא אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, 
כדמשמע ממתניתין דכתובות דף פ"ט, ונראה דאפילו נתיחד עמה לבד אחר זה צריכה גט, כמו המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק דסבירא להו לבית הלל הן 
הן עידי יחוד כו', ויותר מזה כתבו האחרונים, דאפילו באנוס ואנוסה כו' )כמו שכתב הבאר הייטב סעיף קטן ב'(. ואין לומר דהכא אם דר עמה בלא כתובה, כיון 
דעל כל פנים איסורא איכא לדור בלא כתובה, אפשר לא אמרינן ביה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, זה אינו לפי מה שכתב הר"ן כו', וכן משמע מדברי 
הריב"ש דדוקא בעבירה גמורה שלא טבלה לנדתה, לא אמרינן דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אבל באיסור דרבנן לדור בלא כתובה ובלא ברכה, שפיר 
אמרינן דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, כדי שלא יעבור על איסור דאורייתא לדור עם אשה בלא קדושין, עד כאן דבריו. ולכאורה סברא זו מוכרח מדין 
זה גופא, דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קדושין, והרי חכמים אסרו לקדש בביאה כדלקמן סעיף ד', ודוק. ועיין מה שכתבתי לקמן סימן קמ"ט 
סעיף קטן ב': ]ג[ ויש אומרים שהוא ספק. עיין בספר שער המלך פרק י' מהלכות אישות בקונטרס חופת חתנים סעיף א' שהאריך בענין זה, וכתב להוכיח שגם 
דעת רש"י ז"ל כן הוא דהלכה כרב הונא, וכדעת ר"ח, וגם הטור נראה שדעתו ז"ל לחוש לדברי ר"ח, אף על פי שהרא"ש ז"ל אביו לא שמיעא ליה להא דר"ח 
מכל מקום איהו חש ליה, ומאחר שכן הוא ודאי שכן ראוי להורות, עיין שם. ושם בסעיף ב' כתב דאפילו רב הונא לא קאמר אלא דחופה קונה היינו לשויה 
ארוסה ולא שגומר לשוייה נשואה, וכן הוא דעת שו"ת פני יהושע הובא בספר ישועות יעקב עיין שם(, ודלא כמהרש"א ז"ל בשמעתין שכתב דלרב הונא כשם 
שקונה כך גומרה אף בתחלה, דזה אינו, ונעלם ממנו דברי התוספות בפרק הבא על יבמתו, וכן מבואר מדברי הטור דלענין להיות כאשתו אין שום ספק בדבר, 
אלא דהספק הוא אם צריכה גט, עיין שם. ושם בסעיף ג' כתב דלפי מה שאנו חוששין לסברת ר"ח, לאו דוקא בבתולה הדין כן אלא הוא הדין באלמנה, הגם 
דלכאורה איכא למימר דבאלמנה ודאי חופה לחוד אינו קונה, כיון דרב הונא יליף דחופה קונה מקל וחומר מאחר שגומר אינו דין שקונה, ואם כן הרי דעת כמה 
פוסקים דחופה באלמנה אינה גומרת אלא בביאה )עיין בית שמואל סימן ס"ד סק"ו(, וכיון שכן אית למימר דיו, מה חופה גומרת בבתולה ולא באלמנה, אף 
קונה בבתולה ולא באלמנה, מכל מקום יש לומר דסברת ר"ח שחשש לדרב הונא, הוא משום דאף על גב דעל הקל וחומר איכא למיפרך )וכמו שכתב התוספות 
שם בד"ה חופה(, מכל מקום איכא למילף במה מצינו מכסף ושטר וביאה, ולפי זה גם באלמנה קונה דומיא דכסף ושטר וביאה שקונין אף על פי שאין גומרין, 
וכיון שכן נראה דאפילו באלמנה יש לחוש לקדושין כסברת ר"ח, עד כאן דבריו, עיין שם. ושם בסעיף ד' התחיל עוד לחקור בענין אם קידשה על ידי חופה 
בעודה נדה, אם יש לחוש לקדושין. אמנם לא מצאתי בדבריו שם מסקנא לדינא בזה, כי כל דבריו שם בזה הסעיף הוא רק לפלפל בדברי הרמב"ם )שהובא 
בשו"ע לקמן סימן ס"א( דסבירא ליה חופת נדה לאו חופה היא ולא חשיבה כנשואה, וליישב הקושיות שהקשו עליו, ואכתי מבעיא לן נהי שאינו גומרת, 
אפשר דקונה לענין לחוש לקדושין, דלכאורה זה דמי לחופה באלמנה שהעלה הוא עצמו ז"ל בסעיף הקודם דאף שאינו גומר לדעת כמה פוסקים מכל מקום 
יש לחוש לקדושין, וכמו שהובא לעיל בשמו, הוא הדין הכא. ואפשר לומר משום דאיכא הרבה דיעות בין הראשונים בעיקר מהות החופה מה היא, וכאשר 
האריך הרב הנ"ל שם בסעיף ט', ודעת הרמב"ם ז"ל ואיכא מאן דאמר שכתב הר"ן בריש כתובות הוא דחופה היינו יחוד הראוי לביאה, וכן הוא דעת המחבר 
בשו"ע לקמן סימן נ"ה ס"א, וכן הוא דעת המרדכי ומהרי"ל שכתב הבית שמואל בסימן ס"ד סק"ו, ואם כן כשהיתה נדה בודאי לא היה חופה כזו דהא אסור 
להתיחד עמה )אם לא שעבר ונתיחד עמה, וזהו מציאות רחוק, ועיין בית שמואל בסימן ס"א סק"ב ומה שכתב עליו הרב הנ"ל בסעיף ט' שם(, אפשר לומר 
דאין צריך לחוש לקדושין כלל, כיון דגוף דין זה אי חיישינן לדרב הונא רוב הפוסקים חולקים על זה, ואף אי חיישינן לה אפשר דהעיקר כהפוסקים הנ"ל דאין 
זה חופה כלל, ובפרט שגם דבר זה אינו ברור כל כך לומר דלרב הונא אף שאינו גומר מכל מקום קונה. ולא דמי לחופה באלמנה שחשש הרב בסעיף הקודם 
להחמיר, דשם איירי שהיה חופה גמורה דהיינו יחוד הראוי לביאה, וכמבואר מדבריו להדיא במה שתלה דין זה בדברי הפוסקים דסבירא להו דאלמנה אין 
לה חופה כלל רק ביאה, ולא תלה זה בדברי הפוסקים דסבירא להו דאלמנה אין לה חופה גרידא רק יחוד הראוי לביאה, אלא ודאי דמיירי כשהיה יחוד הראוי 
לביאה דהיא מקרי חופה לכל הדעות, אבל כשלא היה יחוד גמור דאיכא כמה דיעות דאין זה חופה כלל אין צריך לחוש כלל, וצריך עיון: ]ד[ שהוא ספק. כתב 

בדגל מחנה ראובן וזה לשונו, והיינו בבתולה, אבל באלמנה עיין סימן ס"ד סעיף ה', עד כאן לשונו. ועיין מה שכתבתי בסעיף קטן הקודם:

פתחי תשובה

יח( ג. גוי שנשא גויה, ג )ג( וכן משומד שנשא 
ונתגיירו אחר כך, אין  משומדת בנימוסיהן, 
כאן חשש קידושין כלל6 ומותרת לצאת ממנו 
בלא גט, אף על פי ששהה עמה כמה שנים ]ב[ 
אינו אלא כזנות בעלמא ד, ועיין לקמן סימן 

קמ"ט סעיף ו'. 

ב. מחלוקת אם יש ספק קידושין בחופה

אם הכניס אשה לחופה, 7אינה מתקדשת בכך�. 
]ג[ 8ויש אומרים ]ד[ שהוא ספק.

6. וכתב שם, אף שיהיו בפני עדים כשרים, וכן כתב הרד"ך בית )כ"ד(. ודין נשא גויה 
ונתגיירה עמו בלא קדושין ולא נתיחדה עמו בעדים, שאינו כלום, בבית יוסף סוף 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

סימן כ"ז.  7. קדושין דף ה' מ"א ודלא כרב הונא דהקשא רבא על דבריו שם ע"ב וכמו שכתב הרא"ש בשם התוספות שם והסכמת כל הפוסקים חוץ מר"ח. 
8. טור בשם ר"ח. 

ג. הרמב"ם והרא"ש והטור. ד. ריב"ש סימן ו' ובת"ה סימן ר"ט. 
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בית שמואל
שולחן ערוך אבן העזר   וימן יו   הלכות חופה

בית שמואל
ג.

בשטר או בביאה, ד מן התורה, אבל חכמים אסרו לקדש בביאה ]ה[ משום פריצות, ואם עבר 
וקידש בביאה, ]ו[ 11מכין אותו מכת מרדות והיא מקודשת. ואפילו קדשה בכסף או בשטר, 
12אם לא שידך תחלה, ]ז[ או 13שקידש בשוק, מכין אותו מכת מרדות והיא מקודשת. הגה: 

14ויש אומרים ]ח[ שאין מכין אם קידש בכסף או בשטר, אפילו בשוק ובלא שידוכין )ה טור 

בשם הרא"ש(, ולא ראיתי מימי שהכו מי שקדש בלא שדוכין.

9. שם וכן כתב הרמב"ם שם ופשוט הוא. 10. משנה וגמרא ריש מסכת קידושין. 11. כרב דמנגיד אמאן דמקדש בביאה וכו' שם די"ב ע"ב. 12. כרב שם וכלישנא 
קמא הרמב"ם שם פ"ג. 13. גם זה כר' כדאמרי נהרדעי משמיה דרב שם. 14. כדאמרי נהרדעי משמיה דרב שם. 15. משנה ריש קדושין. 16. ציינתיו לקמן בסי' 
מ"ב. 17. כב"ה שם במשנה. 18. ברייתא שם דף ו' ע"א. 19. לשון הטור מדברי אביו הרא"ש שם וכ"נ הרמב"ם בפ"ה מה' אישות. 20. משנה ז' פ"ד דמעשר שני 
ומייתי לה שם בגמ'. 21. כמימרא דרב יהודה שם. 22. פירוש, אדלעיל קאי, שהיה מדבר עמה תחילה וכו' ואחר כך אמר לשון קידושין ודאי וכו'. 23. ברייתא 
שם. 24. גם זה בברייתא שם. 25. איבעיא שם דלא נפשטא. 26. טור וכן כתב הרמב"ם שם וכן כתב הר"ן וכתב עוד שאם היא אומרת שידעה ולשם קידושין 
מסוגיא דגמרא מימרא דשמואל שם דף ה' ע"ב וכן כתב הרא"ש והר"ן וכן כתב ה"ה בשם הרמב"ן והרשב"א משם הרבה   .27 וכו'.  קבלתינהו ספיקא הוי 
מהמפרשים וכן ר' ירוחם בנכ"ב ח"ה שכן נראה עיקר ושכן נראה דעת הרי"ף והרמב"ם. 28. טור מדברי אביו הרא"ש דס"ל דהוי ידים טפי מנזיר עובר לפניו. 
29. שם בשם הרמ"ה מדין הנזיר. 30. הריב"ש בתשובות סימן ס'. 31. מימרא דשמואל שם. 32. שם דף ו' ע"א. 33. ברייתא שם דף ה' ע"ב. 34. טור מדברי אביו 
הרא"ש שם בפסקיו משום דלא גרע מנתן לה בשתיקה. 35. כלישנא בתרא שם בגמ'. 36. שם בשם הרמ"ה. 37. לשון הרמב"ם שם בפ"ה כמר זוטרא משמיה 

דרבא וכדמפרש שם. 38. טור בשם אביו הרא"ש שם בפסקיו. 39. כן כתב הרי"ף אמשנה דריש קידושין.;

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

]ה[ משום פריצות. כתב בספר המקנה בקונטרס אחרון, לכאורה קשה לדידן דקיימא לן ביאה אירוסין עושה, בלא זה אסור כיון שהיא כשאר ארוסות שאסורה 
לו כל זמן שלא נכנסה לחופה. ויש לומר דלא היה כח ביד חכמים לאסור קדושי ביאה משום דכתובה בפירוש בתורה, וכמו שכתב הט"ז ביו"ד סימן קי"ז )איני 
מבין אם כן למה אסרו משום פריצות(, ועוד נראה דנפקא מינה דכשמכניסה בביתו ומקדשה בביאה, דהוי חופה וקידושין ביחד, קונה וגומרת, אם כן ליכא 
בזה משום ארוסה אלא משום פריצות, וכן נפקא מינה ביבמה כו', עיין שם: ]ו[ מכין אותו. עיין בספר ישועות יעקב שכתב דמלשון כל הפוסקים משמע דרק 
אותו מכין ולא אותה, אף שגם היא עבדה איסורא שנתרצית להתקדש בביאה, נראה שלמדו דבר זה מש"ס דיבמות כו' )הובא בשו"ע לקמן סימן מ"ט ס"א(, 
עיין שם: ]ז[ או שקידש. עיין באר היטב מה שכתב אשה שנתקדשה בלילה כו'. והנה שם בתשובות הרא"ם עיקר הפלפול הוא לענין גט, שהאריך לפסול גט 
הניתן בלילה כדעת האור זרוע שהביא שם, ומסיים וזה לשונו, הלכך נראה בעיני דנתינת הגט דוקא ביום ולא בלילה, ומגמגם אני על הקידושין משום דכתיב 
ויצאה והיתה, ויש צדדין בדבר, ולא אכתוב עד שאראה מה שישיבוני רבותי על הגט, עד כאן לשונו. וכן ראיתי בסדר הגט של מהר"י מינץ סימן נ"ז וזה לשונו, 
אשה שקבלה גטה בלילה אינה מגורשת, וספק אם הוא קידושין כו', עד כאן לשונו. ולפי זה לדעת הפוסקים והתשובות, מובא לקמן סימן קכ"ג, המכשירים 
גם בגט בלילה פשיטא דבקידושין בלילה, אין שום פקפוק כלל, ולפי זה תמוהים דברי הבאר היטב, דכאן העתיק בסתם דברי הרא"ם דהוי ספק קידושין וגם 
דברי הכנה"ג שביטל המנהג לקדש בלילה, ולקמן סימן קכ"ג סק"ט העתיק דברי הפוסקים וראיותיהם דמותר ליתן גט בלילה, וצריך עיון. ועיין בספר מעין גנים 
בסימן זה שהביא ראיה דהאשה מתקדשת בלילה, מש"ס דקידושין דף י"א דאמר התם כי קאמינא דקדשה בלילה, עיין שם. וכבר קדמוהו בראיה זו בספר גט 
פשוט בסימן קכ"ג ס"ק כ"א, וגם במהר"י מינץ שם בהגה, וגם בספר ברכי יוסף בסימן זה בשם הרב מהר"ר יצחק, עיין שם. ועיין בספר שער המלך פ"א מהלכות 
גירושין שגם הוא ז"ל כתב ראיה זו, ותמה בזה על ר"י מינץ והרא"ם הנ"ל, ושוב כתב לדחות וליישב דבריהם משום דכל עיקר ספיקן הוא דשמא מקשינן הויה 
ליציאה, ואם כן הרי כתב הר"ן בריש פרק קמא דקדושין, ובריש פרק האומר בשם הירושלמי, דעד כאן לא מקשינן הויה ליציאה אלא בקדושי שטר, וכן כתב 
הרשב"א ז"ל בתשובות סימן אלף רכ"ו, ובחדושיו לגיטין דף י"א, ובחידושיו לקדושין דף ב' )הוא עצמו בפרק ג' מהלכות אישות דין ג' כתב דודאי תלמודא 
דידן לא סבירא ליה כהך חילוקא דהירושלמי, עיין שם, וצריך עיון(, מעתה יש למר דהא דמספקא להו למהר"י מינץ והרא"ם הנ"ל היינו דוקא בקידושי שטר, 
אבל בקידושי כסף כולי עלמא מודו דלא מקשינן, ויכולין לקדש בלילה, והיינו סוגיין בקידושין שם דמיירי בקידושי כסף, עיין שם. ועיין בתשובות פרח מטה 
אהרן ח"ב סימן ל"ה ותרומת הדשן סימן רמ"ח, ובתשובות הרדב"ז ח"א סימן פ"ד, ומהר"ם די בוטין סימן י"ג, ועיין באו"ח סימן של"ט סעיף ד' בהגה במה 
שכתבתי שם ויש מתירין כו', דעושין החופה והקידושין בליל שבת כו', עיין שם. ועיין עוד בתשובות נודע ביהודה תנינא סימן קי"ד, ודו"ק: ]ח[ שאין מכין. עיין 

באר היטב. ועיין במשנה למלך פרק ג' מהלכות אישות דין כ"ב:

פתחי תשובה

ד מן התורה. כתב הרמב"ם 
כסף  אישות  הלכות  ריש 
וכתב  הוא מדברי סופרים, 
משנה  ובכסף  המגיד 
כל  אלא  הוא,  מדאורייתא 
דבר שאינו מפורש בתורה 
אבל  סופרים,  דברי  נקרא 
ועיין  התורה.  כדין  דינו 

סימן מ"ב ועיין פ"ד הלכות 
בשם  טור  ה  אישות: 
הרא"ש  כתב  כן  הרא"ש. 
והבית  גמליאל  רבן  בפרק 
בסימן  דבריו  הביא  יוסף 
קל"ד, ובסימן זה אשתמטא 
ליה, לכן כתב דאינו מוכרח 
כן: ליה  סבירא  דהרא"ש 

ג. אישה שנתקדשה נחשבת אשת איש 

9משנתקדשה, נחשבת כאשת איש לחייב הבא 

עליה, וצריכה גט להתירה לשוק. 

| איסור  | איסור חכמים לקדש בביאה  דרכי הקידושין מן התורה  ד. 
חכמים לקדש בלא שידוך | איסור חכמים לקדש בשוק 

או  בכסף  דרכים:  בשלשה  מתקדשת  10האשה 
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11 Siman 26 

Se’if Gimmel A betrothed women is considered “the wife of a man” 

6 An original prohibition is referred to as: “Min hatorah,” which means: “From 
the viewpoint of [the original prohibition of ] the Torah” — before our sages 
added additional stringencies to prevent us from transgressing a prohibition 
of the Torah.

7 Sages. 

8 Lashes mandated by the chachochim. Literally: “Lashes for dominating/
governing.” 

From when a woman is betrothed, she is considered “the 
wife of a man,” for the purposes of sentencing someone 
who would at this point engage in relations with her to death; 
and with regard to the fact that she must receive a get for her to 
be permitted to others, (in “the market.”) 

Se’if Daled Ways to betroth min hatorah / The prohibition of the chachomim 
against betrothing through relations / The prohibition of the 
chachomim against betrothing without a prior engagement / The 
prohibition of the chachomim against betrothing in “the market”  

A woman can be betrothed through three methods: Through 
the man giving her money, through the man giving her a marriage 
contract, and through engaging in marital relations with her. 
This all is min hatorah6. However, the chachomim7 forbade 
betrothing a wife through relations, because this may lead to 
overall breaking of boundaries. And if one transgressed and 
betrothed through relations, we administer makas mardus8 
lashes — yet she is considered betrothed. 

And even if he betrothed her with money, or with a contract 
— if he did not become “engaged” to her first, or if he 
betrothed in the market, we administer makas mardus 
lashes — and yet, she is considered betrothed. 

[ R a ma’s  Ha g ah a :]  And there are those who say that we 
do not administer lashes if he betrothed with money, or with 
a contract — even if it was in the market, and without an 
engagement. And I have never witnessed the lashing of someone 
who betrothed without engagement (during my lifetime.) 

בית שמואל
שולחן ערוך אבן העזר   וימן יו   הלכות חופה

בית שמואל
ג.

בשטר או בביאה, ד מן התורה, אבל חכמים אסרו לקדש בביאה ]ה[ משום פריצות, ואם עבר 
וקידש בביאה, ]ו[ 11מכין אותו מכת מרדות והיא מקודשת. ואפילו קדשה בכסף או בשטר, 
12אם לא שידך תחלה, ]ז[ או 13שקידש בשוק, מכין אותו מכת מרדות והיא מקודשת. הגה: 

14ויש אומרים ]ח[ שאין מכין אם קידש בכסף או בשטר, אפילו בשוק ובלא שידוכין )ה טור 

בשם הרא"ש(, ולא ראיתי מימי שהכו מי שקדש בלא שדוכין.

9. שם וכן כתב הרמב"ם שם ופשוט הוא. 10. משנה וגמרא ריש מסכת קידושין. 11. כרב דמנגיד אמאן דמקדש בביאה וכו' שם די"ב ע"ב. 12. כרב שם וכלישנא 
קמא הרמב"ם שם פ"ג. 13. גם זה כר' כדאמרי נהרדעי משמיה דרב שם. 14. כדאמרי נהרדעי משמיה דרב שם. 15. משנה ריש קדושין. 16. ציינתיו לקמן בסי' 
מ"ב. 17. כב"ה שם במשנה. 18. ברייתא שם דף ו' ע"א. 19. לשון הטור מדברי אביו הרא"ש שם וכ"נ הרמב"ם בפ"ה מה' אישות. 20. משנה ז' פ"ד דמעשר שני 
ומייתי לה שם בגמ'. 21. כמימרא דרב יהודה שם. 22. פירוש, אדלעיל קאי, שהיה מדבר עמה תחילה וכו' ואחר כך אמר לשון קידושין ודאי וכו'. 23. ברייתא 
שם. 24. גם זה בברייתא שם. 25. איבעיא שם דלא נפשטא. 26. טור וכן כתב הרמב"ם שם וכן כתב הר"ן וכתב עוד שאם היא אומרת שידעה ולשם קידושין 
מסוגיא דגמרא מימרא דשמואל שם דף ה' ע"ב וכן כתב הרא"ש והר"ן וכן כתב ה"ה בשם הרמב"ן והרשב"א משם הרבה   .27 וכו'.  קבלתינהו ספיקא הוי 
מהמפרשים וכן ר' ירוחם בנכ"ב ח"ה שכן נראה עיקר ושכן נראה דעת הרי"ף והרמב"ם. 28. טור מדברי אביו הרא"ש דס"ל דהוי ידים טפי מנזיר עובר לפניו. 
29. שם בשם הרמ"ה מדין הנזיר. 30. הריב"ש בתשובות סימן ס'. 31. מימרא דשמואל שם. 32. שם דף ו' ע"א. 33. ברייתא שם דף ה' ע"ב. 34. טור מדברי אביו 
הרא"ש שם בפסקיו משום דלא גרע מנתן לה בשתיקה. 35. כלישנא בתרא שם בגמ'. 36. שם בשם הרמ"ה. 37. לשון הרמב"ם שם בפ"ה כמר זוטרא משמיה 

דרבא וכדמפרש שם. 38. טור בשם אביו הרא"ש שם בפסקיו. 39. כן כתב הרי"ף אמשנה דריש קידושין.;

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

]ה[ משום פריצות. כתב בספר המקנה בקונטרס אחרון, לכאורה קשה לדידן דקיימא לן ביאה אירוסין עושה, בלא זה אסור כיון שהיא כשאר ארוסות שאסורה 
לו כל זמן שלא נכנסה לחופה. ויש לומר דלא היה כח ביד חכמים לאסור קדושי ביאה משום דכתובה בפירוש בתורה, וכמו שכתב הט"ז ביו"ד סימן קי"ז )איני 
מבין אם כן למה אסרו משום פריצות(, ועוד נראה דנפקא מינה דכשמכניסה בביתו ומקדשה בביאה, דהוי חופה וקידושין ביחד, קונה וגומרת, אם כן ליכא 
בזה משום ארוסה אלא משום פריצות, וכן נפקא מינה ביבמה כו', עיין שם: ]ו[ מכין אותו. עיין בספר ישועות יעקב שכתב דמלשון כל הפוסקים משמע דרק 
אותו מכין ולא אותה, אף שגם היא עבדה איסורא שנתרצית להתקדש בביאה, נראה שלמדו דבר זה מש"ס דיבמות כו' )הובא בשו"ע לקמן סימן מ"ט ס"א(, 
עיין שם: ]ז[ או שקידש. עיין באר היטב מה שכתב אשה שנתקדשה בלילה כו'. והנה שם בתשובות הרא"ם עיקר הפלפול הוא לענין גט, שהאריך לפסול גט 
הניתן בלילה כדעת האור זרוע שהביא שם, ומסיים וזה לשונו, הלכך נראה בעיני דנתינת הגט דוקא ביום ולא בלילה, ומגמגם אני על הקידושין משום דכתיב 
ויצאה והיתה, ויש צדדין בדבר, ולא אכתוב עד שאראה מה שישיבוני רבותי על הגט, עד כאן לשונו. וכן ראיתי בסדר הגט של מהר"י מינץ סימן נ"ז וזה לשונו, 
אשה שקבלה גטה בלילה אינה מגורשת, וספק אם הוא קידושין כו', עד כאן לשונו. ולפי זה לדעת הפוסקים והתשובות, מובא לקמן סימן קכ"ג, המכשירים 
גם בגט בלילה פשיטא דבקידושין בלילה, אין שום פקפוק כלל, ולפי זה תמוהים דברי הבאר היטב, דכאן העתיק בסתם דברי הרא"ם דהוי ספק קידושין וגם 
דברי הכנה"ג שביטל המנהג לקדש בלילה, ולקמן סימן קכ"ג סק"ט העתיק דברי הפוסקים וראיותיהם דמותר ליתן גט בלילה, וצריך עיון. ועיין בספר מעין גנים 
בסימן זה שהביא ראיה דהאשה מתקדשת בלילה, מש"ס דקידושין דף י"א דאמר התם כי קאמינא דקדשה בלילה, עיין שם. וכבר קדמוהו בראיה זו בספר גט 
פשוט בסימן קכ"ג ס"ק כ"א, וגם במהר"י מינץ שם בהגה, וגם בספר ברכי יוסף בסימן זה בשם הרב מהר"ר יצחק, עיין שם. ועיין בספר שער המלך פ"א מהלכות 
גירושין שגם הוא ז"ל כתב ראיה זו, ותמה בזה על ר"י מינץ והרא"ם הנ"ל, ושוב כתב לדחות וליישב דבריהם משום דכל עיקר ספיקן הוא דשמא מקשינן הויה 
ליציאה, ואם כן הרי כתב הר"ן בריש פרק קמא דקדושין, ובריש פרק האומר בשם הירושלמי, דעד כאן לא מקשינן הויה ליציאה אלא בקדושי שטר, וכן כתב 
הרשב"א ז"ל בתשובות סימן אלף רכ"ו, ובחדושיו לגיטין דף י"א, ובחידושיו לקדושין דף ב' )הוא עצמו בפרק ג' מהלכות אישות דין ג' כתב דודאי תלמודא 
דידן לא סבירא ליה כהך חילוקא דהירושלמי, עיין שם, וצריך עיון(, מעתה יש למר דהא דמספקא להו למהר"י מינץ והרא"ם הנ"ל היינו דוקא בקידושי שטר, 
אבל בקידושי כסף כולי עלמא מודו דלא מקשינן, ויכולין לקדש בלילה, והיינו סוגיין בקידושין שם דמיירי בקידושי כסף, עיין שם. ועיין בתשובות פרח מטה 
אהרן ח"ב סימן ל"ה ותרומת הדשן סימן רמ"ח, ובתשובות הרדב"ז ח"א סימן פ"ד, ומהר"ם די בוטין סימן י"ג, ועיין באו"ח סימן של"ט סעיף ד' בהגה במה 
שכתבתי שם ויש מתירין כו', דעושין החופה והקידושין בליל שבת כו', עיין שם. ועיין עוד בתשובות נודע ביהודה תנינא סימן קי"ד, ודו"ק: ]ח[ שאין מכין. עיין 

באר היטב. ועיין במשנה למלך פרק ג' מהלכות אישות דין כ"ב:

פתחי תשובה

ד מן התורה. כתב הרמב"ם 
כסף  אישות  הלכות  ריש 
וכתב  הוא מדברי סופרים, 
משנה  ובכסף  המגיד 
כל  אלא  הוא,  מדאורייתא 
דבר שאינו מפורש בתורה 
אבל  סופרים,  דברי  נקרא 
ועיין  התורה.  כדין  דינו 

סימן מ"ב ועיין פ"ד הלכות 
בשם  טור  ה  אישות: 
הרא"ש  כתב  כן  הרא"ש. 
והבית  גמליאל  רבן  בפרק 
בסימן  דבריו  הביא  יוסף 
קל"ד, ובסימן זה אשתמטא 
ליה, לכן כתב דאינו מוכרח 
כן: ליה  סבירא  דהרא"ש 

ג. אישה שנתקדשה נחשבת אשת איש 

9משנתקדשה, נחשבת כאשת איש לחייב הבא 

עליה, וצריכה גט להתירה לשוק. 
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או  בכסף  דרכים:  בשלשה  מתקדשת  10האשה 


