
    אאאא"""" נדרים צ נדרים צ נדרים צ נדרים צ----קומותקומותקומותקומותמראי ממראי ממראי ממראי מ                                                                                                                    
ולכן , ורק מצידו אסור, והיא קאימנא ומוכנת לו,  דקדושת כהונתו גרמה לוןןןן""""ררררה'  פי----וגברא הוא דנסתחפה שדהווגברא הוא דנסתחפה שדהווגברא הוא דנסתחפה שדהווגברא הוא דנסתחפה שדהו )א

משום דכיון הוא דמה דאית לה כתובה הוא ) ה שנאנסה"ד. קמה (בבבב""""ם בבם בבם בבם בב""""רשברשברשברשבאולם דעת ה. ל דיש לה כתובה"י
משום ' תיפוק לי, ן לטעמו"דלמה צריך הר) ו"ב תק"ב (קובץ שעוריםקובץ שעוריםקובץ שעוריםקובץ שעוריםה' וכבר הק, לא הפסידה כתובתה, דלא פשעה

דאולי אין אומרים ' ותי. שהרי היא לא עשתה כלום, וממילא צריך לשלם כתובה, הרי נסתחפה שדהו, דכיון דנאנסה
, ואי לאו טעמא דאנא קאימנא, י אדם שנאנסה לזנותולא ביד, דנסתחפה שדהו אלא בדבר שנעשית בידי שמים

 . ע"והניח בצ, נסתחפה שדהולא היינו אומרים , וקדושת כהונתו גרמה לו
למשנה אחרונה דאינה נאמנת '  דאפיםםםם""""מ להרמבמ להרמבמ להרמבמ להרמב""""פיהפיהפיהפיהב' אי    ----אילימא באשת ישראל אי ברצון כלום יש לה כתובהאילימא באשת ישראל אי ברצון כלום יש לה כתובהאילימא באשת ישראל אי ברצון כלום יש לה כתובהאילימא באשת ישראל אי ברצון כלום יש לה כתובה )ב

. לפי שכל מי שמודה שזינתה ברצון אין  לה כתובה, מ אין לה כתובה"מ, ומותרת לבעלה, לומר טמאה אני לך
אלא דהא גופא דזינתה ברצון הוא סבה , דמה דאין לה כתובה הוא משום דבפועל היא אסורה לו' דלא אמרי, דהיינו

' וע. אבל פלגינן דבורא ונאמנת לגבי כתובתה, ואף דאינה נאמנת לאסור עצמה על בעלה, למה שאבדה כתובתה
, ס להוציא ממון" דאף דלא מהני סתקפו כהןתקפו כהןתקפו כהןתקפו כהןבשם ה) ג"כ', א (שששש""""ששששכ ה"דהביא מש) ה"ובות רלכת (קובץ שעוריםקובץ שעוריםקובץ שעוריםקובץ שעוריםב
' ש דלכאו"קוה' וכ. כיון דאין אנו אוסרין אותה עליו, ממילא יש לה כתובה, ס"מ היכא דמותרת לבעלה משום ס"מ
ודלא כדברי , כתובהל דממילא יש לה "צ' לכאו, דכיון דהיא מותרת לו, ל כן"ה באומרת טמאה אני לך י"ה

 . ם"הרמב
חייב , דהיכא דאמרה גרשתני) ו"כ, ז"אישות ט (םםםם""""רמברמברמברמבה' כ    ----דחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלהדחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלהדחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלהדחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה, , , , מהימנאמהימנאמהימנאמהימנא )ג

לא שתנשא ',  דמה שאמרו דחזקה אין אשה מעיזה וכודדדד""""ראבראבראבראבה' וכ. אבל אינו נותן התוספות, ליתן לה עיקר כתובה
 דביאור כסף משנהכסף משנהכסף משנהכסף משנהה' וכ. או שמא שאם נשאת לא תצא, ס בה קידושיןאלא שתופ, ולא לגבות כתובתה, לכתחלה

אבל מה שיש לה עיקר , ולכן אין לה התוספות כתובה, דבעצם אינה נאמנת כלפי הממונות, ם הוא"דברי הרמב
גם יש לה עיקר , וכיון שיכולה להנשא', לכשתנשאי לאחר תטלי וכו, מדרש כתובה' זהו משום דדרשי, כתובה
 כאן אאאא""""ריטבריטבריטבריטבה, הראשונים' לענין היתר נישואין נחגם גם גם גם                  .כתובה אין מדרש כתובה' ל לגבי תוסאב, כתובה

, ז"ד שם חולק ע"אבל הראב, )ג"י', אישות ד(ם "וכן הוא דעת הרמב, ל דמותר להנשא לכתחלה" דסןןןן""""רמברמברמברמבבדעת ה
 דטעם המחמירים הוא משום ישועת יעקבישועת יעקבישועת יעקבישועת יעקבבשם השלמי נדרים שלמי נדרים שלמי נדרים שלמי נדרים ביאר ה, וטעם מחלקותם. א כאן"וכן הוא דעת הריטב

בתר הך חזקה דאין ' ולכן רק לחומרא אזלי, דנגד החזקה דאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה איכא חזקת אשת איש
דאין שייך , ד אתי לשיטתו"הראב' ולכאו[. אבל לא להתירה להנשא, ולאסרה על בעלה כהן, אשה מעיזה פניו להצריכה גט משני

 ]. וממילא אין לה כתובה, ד דאינה מותרת להנשא"ל להראב"משום דס,  כתובה משום מדרש כתובהלו לומר דיש לה

 ''''תוסתוסתוסתוסה' ופי, פשיטא' הגמ' והק    ----דכתיב כי נאפו ודם בידיהןדכתיב כי נאפו ודם בידיהןדכתיב כי נאפו ודם בידיהןדכתיב כי נאפו ודם בידיהן, , , , דליכול ולימותדליכול ולימותדליכול ולימותדליכול ולימות' ' ' ' ניחא ליניחא ליניחא ליניחא לי, , , , אם איתא דעבד איסוראאם איתא דעבד איסוראאם איתא דעבד איסוראאם איתא דעבד איסורא )ד
, דדבר זה לא שמענו) 'אות ב' א' סי', חלק ב (ת בית הלוית בית הלוית בית הלוית בית הלוי""""שושושושוה' והק. דפשוט הוא דחשוד על שפיכות דמים

הוא דנואף חשוד על שפיכות ' רק הברור דכוונת התוס"וביאר . שהחשוד על ניאוף הוא חשוד על שפיכות דמים
וזהו . ולא דחשוד על שפיכות דמים גרידא', וכגון להרוג בעלה כדי שתהא שכיחא לי, דמים הנוגע להניאוף שלו

אין השפיכות דמים נצרך לניאוף , כ"וא, י דלהוי מים גנובים ימתקודלא לימות כי היכ' ד דניחא לי"דס' דמשני הגמ
 ". ועל שפיכות דמים גרידא לא חשוד, שלו

יש להעיר ' לכאו, אגב[דלימות בעל כדי שישאנה בפרהסיא ' וניחא לי, ל דנואף אינו יודע זה"דקמ' ' ' ' תוסתוסתוסתוס'  כ----לללל""""קמקמקמקמ )ה
, הדרין דניטל טעם ביאה וניתנו לעוברי עבירהדמים גנובים ימתקו הוא כדאמר בסנ, בריש דבריו' כ תוס"על מש

, אלא דבר שאמת לעולם הוא, )בסנהדרין' ז קאי הגמ"דע(ק "קרא זו במשלי אינו דוקא לאחר חרבן ביהמ' הרי לכאו
' אלא כ. דלא ידע קרי בי רב, וכי על ספק זה נתיר אשה לבעלה, )ה בסיום המסכת"ד (חתם סופרחתם סופרחתם סופרחתם סופרותמה ה]. ע"וצ

אלא חומרא לבעל ' היינו חוששים לא הי'  דאפיןןןן""""ררררה' ה כ"ובלא, בחזקה היתר לבעלה היאדכיון דבאמת האשה 
אבל עדיין . ותלינן דהנואף לא ידע זה הפסוק, כ בסברא קלה דחינן זה ומוקמינן איתתא בחזקה התירא"ע, נפש

רק דאין , וביםבמים גנ' פ חשוד דאולי ניחא לי"דעכ', פסול הוא לעדות קידושין לומר דאשה זו אינה פנוי
 . משתמשים בסברא זו לאוסרה על בעלה


