גליון 17

פרסום ספרים חדשים

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”

תשע”ו

כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

מכון אוהב ספרים
להצטרף לרשימת התפוצהohevseforim@thejnet.com :

ספרים על מסכת סוטה

ובתוכם הרבה ספרים שיעזרו ללומדי הדף היומי
32

ספר מנחת קנאות
(מהדורא חדשה)

ספר באר שמעון
על מסכת סוטה

הופיע
ויצא לאור

חשון תשע”ו –  288עמודים

מאת הר”ר שמעון שרייבער שליט”א [בארא פארק]

34

הופיע
ויצא לאור

תשע”ו –  233עמודים
האדיר פוסק הדור שר התורה והיראה רשכבה”ג
ִ
מאת הגאון
כקש”ת רבי מאיר אריק זצוק”ֹל אבק”ק יאזֹלאוויץ בוטשאטש
וטארנא
בעמח”ס שו”ת אמרי יושר ,מנחת פתים על ד’
חלקי שו”ע,
שירי טהרה עֹל משניות טהרות וטל תורה
ספר חשוב זה אין צריך הסכמות או
תיאורים ,הספר כבר נתקבל באהבה רבה
אצל הלומדים במהדורתו הישנה ,שכמעט
א”א לקרותו .ודי לציין שבספר הערות
למרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל ‘הערות
למסכת סוטה’,שכמעט אין שם דף שאינו
דן בדברי רבינו המנחת קנאות.
מחדש
ִ
ועתה בפעם הראשון יוצא ֹלאור
ע”י הר”ר אליעזר רלבג שליט”א רב בלייקוואוד,
מחדש,
ִ
וייקת מתיקוני ִדפוס עם פיסוק וקיטוע
מד ֱ
בהגהה ִ
ציונים והשוואות משאר ספרי המחבר ומכתי”ק ,בתוספת
מראי מקומות ביאורים והערות.
עם תשובות חדשות מאת רבינו רבי מאיר אריק זצ”ל בהם
הוא מברר דבריו בהספר.
להשיג בחנויות הספרים ,או אצל המו”ל מכון סופרים
בלייקוואוד טל732.942.7307 :
הפצה ראשית בא"י "ספרים שיווק והפצה" 02-80-100-12

הספר הוא חידושים וביאורים והערות
לפי סדר המסכת להעיר לב המעיין.

להשיג בחנויות הספרים או הצל המחבר בבארא פארק
718-633-0031

מחברי ספרים
הדרך היחידי לפרסם ספרך
בכל העולם כולו:
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ספר איזהו מקומן

בארץ ישראל ,אמריקה,
קנדה ,אנגליה ,ברזיל,
אוסטרליה,
שוויץ,
צרפת ,ועוד

מאת הר”ר יהודה אריה פרידלס שליט”א
בני ברק

שנת תשס”ח –  661עמודים

סוטה

ספר נפלא ,ליקוטים מרבותינו הראשונים וגם
האחרונים ,מובא קושיות תירוצים וביאורים
באופן קצרה מאוד ,שוה לכל נפש על כל
המסכתא.
והוא אוצר ציונים ,הערות ומראי מקומות,
דף על דף ,לפי סדר הגפ”ת על כל המסכת,
כולל מפתח נושאים.

“אוהב ספרים לא ישבע
ספרים”
ohevseforim@thejnet.com

להשיג בחנויות הספרים
או אצל המחבר 03 618-7067

1
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כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.
37

ספר הציבי ציונים

ספר עלי ורדים
על מסכת סוטה
מאת הר”ר שלמה לוונשטיין שליט”א והר”ר צבי קריזר
שליט”א (בני ברק)

ציוני הסוגיות אשר נשנו במגל
חבורה העומדים בבית ד’ בלילות
בישיבה הק’ בית מאיר
ובראשם חידושי שר הנצבים תקנת
עזרא להגאון רבי עזרא אלטשולר
זצ”ל המופיעים לראשונה מכתב
ידו

תשע”ג –  489עמודים
ליקוטים והערות רעיונות וביאורים על סדר המסכת  -כולל
עניני אגדה והלכה דרוש ומוסר בשילוב
מעשים והנהגות מגדולי הדורות .על סדר
הדף.
הספר נכתב על סדר הדף בשפה בהירה
ושוה לכל נפש הכולל ליקוט מובחר
מרבותינו גאוני הדורות זצ”ל ויבלחט”א
אשר חלקם נועדו לבאר את הפשט
אחרים מבארים את מקראי הקודש על
פי הגמרות המבוארות במסכת סוטה
ובאיזהו מקומן צירפנו גם עובדות מעשים
והנהגות מגדולי ישראל המלהיבים את
לב הלומדים והשומעים ליראת שמים
ולעבודתו ית”ש.

אפשר לקבלו חינם במייל tkntezra@gmail.com

להשיג :נשאר כמות מצומצמת אצל המחבר ר’ קריזר
רחוב ר’ עקיבא  111בני ברק טל03-579-5937 :

דרך ישרה
הכנה שינון חזרה
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יוסף דעת

מאת הר”ר ויינגולד שליט”א

תשעב –  24עמודים
ובו תמצית הדף ,שאלות סיכומיות,
לחכימא ברמיזא.
עזר גדול ללומדי הדף יומי.
אוסף של פי’ וביאורים נכתב מיוחד
ללומדי הדף היומי.
דף על דף.

להשיג בחנויות הספרים או אצל מכון כי טוב
נמצא באוצר החכמה

2

38

פרסום ספרים חדשים

גליון 17
תשע”ו

ohevseforim@thejnet.com
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מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”
כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

ֹלֱקראת ֹלימוִד מסכת סוטה

ספר מנחת ֱקנאות

מאת הגאון האִדיר פוסֱק הִדור שר התורה והיראה רשכבה"ג

כֱקש"ת רבי מאיר אריֱק זצוֱק"ֹל
אב"ִד יאזֹלאוויטץ בוטשאטש וטארנא
בעמח"ס אמרי יושר מנחת פתים שירי טהרה וטֹל תורה
הספר יצא ֹלאור ע"י המחבר בשנת תרנ"ִד
ועתה יצא ֹלאור מחִדש בהגהה מִדוייֱקת מתיֱקוני ִדפוס,
עם פיסוֱק וֱקיטוע מחִדש ,ציונים והשוואות משאר ספרי המחבר ומכתי"ֱק
בתוספת מראי מֱקומות ביאורים והערות

ֹלהשיג בחנויות הספרים

הפצה ראשית" :ספרים שיווֱק והפצה" 02-80-100-12

3
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גליון 17
תשע”ו

ohevseforim@thejnet.com
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4

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”
כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

פרסום ספרים חדשים
41

ספר דף ומשפט
על מסכת נזיר וסוטה

גליון 17

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”

תשע”ו

ohevseforim@thejnet.com

כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

ספר מנחת דוד
על מסכת סוטה

מאת הר”ר אביחי בן ססי שליט”א

[שנת תשס”ח]  324עמודים

מאת הר”ר נתן דוד דיוטש שליט”א י-ם

פסקי השו”ע והרמב”ם המצויינים ב’עין משפט’ מסודרים
ע”ס הדף בצורה מלאה לפני הלומד.
הספר :מביא בהרחבה כל המראה
מקומות שהביא העין משפט [שו”ע,
רמב”ם באר היטב ומשנ”ב] על סדר
הדף [נזיר סוטה] מתאים למי שרוצה
לראות מיידי את הלכה על החומר
הנלמד.
בנוסף ,הובאו דברי המשנה ברורה
על השו”ע במקומות המתאימים על
או”ח .בסעיפים שאין משנ”ב הובא
הבאר היטב.
מעוטר בהסכמותיהם של הגאונים הרב שריה דבליצקי
שליט”א והרב שמואל אליעזר שטרן שליט”א ,ובברכתו של
שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א
מומלץ :לכל מי שרוצה לעיין אליבא דהלכתא סמוך ונראה לדף
הגמרא בצורה קלה ומהירה.
ניתן להשיג בטל’ 0527128678 :או במייל
 0527622829a@gmail.comמשלוחים לכל חלקי הארץ.
מחיר מיוחד ללומדי הדף היומי 20 :ש”ח בלבד!
ניתן להשיג גם על מסכת ביצה

שנת תשס”ח –  307עמודים
ובו ביאורי הסוגיות בעניני סוטה ,וגם
הערות על ספר הדף.
מומלץ מאוד ע”י הלומדים לאלו שרוצים
ליכנס בשערי הלומדית של המסכתא.

להשיג בחנויות הספרים -
טל המחבר 02-581-3111

מי באר
על מסכת סוטה
ב’ כרכים
מאת הר”ר אליהו גומבו שליט”א נתניה

תשס”ח
42

43

מימיני מיכאל
על כל מסכת סוטה

והוא ביאור דף על דף על כל דפי המסכתא גפ”ת ממפרשי
רבותינו הראשונים והאחרונים בתוספת נופך
וכן סיכומי סוגיות בגפ”ת .ויעזור הרבה ללומדי הדף היומי.

מאת הר”ר מיכאל פודור שליט”א י-ם

תשנ”ו –  233עמודים

להשיג בחנויות הספרים או אצל המחבר אליהו גומזו רחוב
אדמו”ר מגורליץ  11קרית צאנז נתניה
טלפון 09-861-3772

מבאר דברי הגמרא ורש”י מפרש התוס’
עם דברי הירושלמי המובאים בהם ומאסף
מפרושי האחרונים להאיר עיני הלומדים
דף על דף והכל בשפה ברורה ונעימה.
מכון הרב פרנק  -ונמצא באוצר החכמה

5
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כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

מסכת סוטה
עם דקדוקי סופרים השלם

ספר עבודת דוד
מאת הר”ר דוד גולדבורג שליט”א
(ר”מ בישיבת טלז ארה”ב)

מסכת סוטה עם שינויי
נוסחאות מתוך כתבי -היד
של התלמוד
ועם השוואות להבאות
מהגמרא בחז”ל ,גאונים
וראשונים.
בהוצאת מכון התלמוד
הישראלי השלם  -ירושלים.
הספר יצא מלפני שלושים
שנה.

שנת תשס”ז –  367עמודים
הערות וחידושים על סדר הדפים בפי’
גמ’ רש”י ותוס’ .וכבר מפורסם ספרי
הרב גולדברג שליט”א על כמה מסכתות
הש”ס ,ופקיע שמיה עבור חידושיו ודבריו
הבהירים בבירור גפ”ת.
ספר למדני עינוי .נכתב באופן שוה לכל
נפש ללמוד המסכתא בהבנה.

כרך א  -פרקים א  -ג (דפים
ב  -כג)
כרך ב  -פרקים ד -ט (דפים כד  -מט)

להשיג בחנויות ספרים או אצל משפחת גולדברג רחוב אלקנה
 7י-ם  5387-721או בבני ברק אצל גיטלר.
מופץ באמריקא ע”י לויץ עם הספר.

לפרטים והזמנות:
ט”ל .02-6423242 :פקס.02-6423821 :
נייד0545665726 :
דוא”לoffice@e-tal.org :

רשימה של עוד ספרים מפורסמים על מסכת סוטה
קובץ שיטות קמאי

ספר דרכי דוד

נזיר סוטה

על מסכת סוטה (ב’ כרכים) מאת הר”ר דוד
קאסעל שליט”א חידושי הלכות וביאורים בגפ”ת
ומפרשים ערוכים דף על דף .נמצא באוצר החכמה

ספר דבר שאול
מאת הר”ר שאול קוסובסקי שליט”א
ספר חשוב נמצא באוצר החכמה

ספר משמני הארץ
מאת הר”ר יצחק אייזיק ברייש שליט”א לייקווואד
הערות וביאורים – מופץ ע”י מאזנים

מנחת יעקב
מאת הר”ר יעקב מרקוס שליט”א על מסכת סוטה
– מופץ ע”י מאזניים.

ספר נתיבות ים
ביאורים והערות במסכת סוטה מאת הר”ר יצחק
מאיר סימקאוויטש לשליט”א (ניו יארק) שנת
תשס”ח –  490עמודים הספר הוא יותר ממאה
סימנים על כל עניני מסכת סוטה .כל סימן נחלק
לאותיות וגם יש כותרת קטנה לצד כל קטע לעזור
להלומדים .ספר למדני עיוני.

גבורת יצחק
להג”ר יצחק סורצקין שליט”א  -ב’ כרכים

שיעורי הגרמ”ד סאלאוויציק שליט”א
על מסכת סוטה

שיעורי רבי מיכל פיינשטיין זצ”ל
על מסכת סוטה

דרכי דוד

ספר דף העל הדף נדרים נזיר סוטה

ב”כ מה”ר הרב דוד קסל שליט”א ניתן לרכוש
אצל המחבר ברחוב בראון  4בשכונת רמות
בירושלים  025372126ספר מצויין על מסכת סוטה

הערות והארות מגדולי הדורות זצ”ל ושליט”א
ספר מפורסם ,ונתקבל ללומדי הדף יומי.

ילקוט ישעיהו
מאת הר”ר ישעיהו וינד שליט”א בו נלקט ונקבץ
חידושים וביאורים על המסכתא ,עזר גדול ללומדי
הדף היומי

6

46

פרסום ספרים חדשים

גליון 17

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”

תשע”ו

ohevseforim@thejnet.com

כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

ספר

מנחת ֱקנאות
עֹל מסכת סוטה
מאת הגאון האִדיר פוסֱק הִדור
שר התורה והיראה רשכבה"ג

כֱקש"ת רבי מאיר אריֱק

זצוֱק"ֹל

אבִד"ֱק יאזֹלאוויץ בוטשאטש וטארנא
בעמח"ס שו"ת אמרי יושר ,מנחת פתים עֹל ִד' חֹלֱקי שו"ע,
שירי טהרה עֹל משניות טהרות וטֹל תורה

ספר 'מנחת ֱקנאות' יצא ֹלאור ע"י המחבר בשנת תרנ"ִד

ועתה יוצא ֹלאור מחִדש
בהגהה מִדוייֱקת מתיֱקוני ִדפוס עם פיסוֱק וֱקיטוע מחִדש,
ציונים והשוואות משאר ספרי המחבר ומכתי"ֱק
בתוספת מראי מֱקומות ביאורים והערות
בס"ִד ע"י
נין אחות המחבר זצ"ֹל
אֹליעזר ִדן בֹלאאמו"ר הגאון רבי אריה ֹליב שֹליט"א רֹלב"ג
וע"י
עזריאֹל ֹלעמֹל בן הרה"ג ר' יעֱקב שֹליט"א כ"ץ

ֹליֱקוואוִד
תשע"ו
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מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”
כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.





   
  

וכיון דתנא עפ"י עצמו למה לי עפ"י ע"א,
דהא עפ"י ע"א הוי נמי מפי עצמו.
 דמשכחת לה קינוי עפ"י ע"א ולא
עפ"י עצמו כגון שעושה שליח
לקנא לה ושליח נעשה עד והיינו עפ"י ע"א
ואינו עפ"י עצמו .ועפי"ז מוכח דקינוי ע"י
שליח מועיל דלא כנוב"י מה"ת חאה"ע סי'
קנט ,יעו"ש.
      
    
    מזה מוכח
דבקינא לה עפ"י עצמו או עפ"י ע"א
דלרבנן דלא הוי קינוי היינו אפילו אם
האשה מודה ,דאי נימא דוקא במכחשת
א"כ גם לדידן דלא קיי"ל כר"י בר"י נמי
לא יקנא עפ"י עצמו ,כיון דהוא יודע האמת
שקינא לה וכשתיסתר תיאסר עליו ,אלא
ע"כ דלרבנן אפילו אם באמת קינא לה עפ"י
עצמו כל דלא הוי שני עדים בשעת קינוי

     
     
 דעת התוס' משמע דבעבר וקינא לה
מתוך הדברים אלו אינו קינוי כלל ,וכ"כ
המאירי בחדושיו ]ד"ה זה שאמרו[ .ובאה"ע
סי' קעח ]סעיף כא[ סתם כהרמב"ם ]הל' סוטה
פ"ד הי"ח[ דבדיעבד בכל ענין הוי קינוי,
וצ"ע ,ועיין בהגר"א שם ]סק"ל[ .ועיין מה
שכתבתי לקמן דף יט ע"א ברש"י שם ד"ה
ור' יהודה.
       
     
 יש לדקדק דהו"ל לומר עפ"י עצמו
ותו לא ,דבשלמא במשנה דקתני משקה
עפ"י ע"א או עפ"י עצמו ניחא ,דעפ"י ע"א
היינו שעד ראה שנסתרה והבעל לא ראה,
ועפ"י עצמו היינו שהוא ראה ואין שום עד
בדבר ,אבל בקינוי דהוא בעצמו מקנא לה

 הגר"א תי' דהדבר תלוי בפלוגתא דתנאי ואנן קי"ל כר' יהושע ולכן ס"ל דהוי קינוי .ועיין בבאר הגולה )שם
אות ד( ,ובשירי קרבן ומראה הפנים על הירושלמי )שם( ,ובקרן אורה )דף ב (:והנצי"ב )בשו"ת משיב דבר ח"ד סי'
יז( שכולן האריכו ליישב דעת הרמב"ם שפסק דלא כהירושלמי הנ"ל.

 ע"ש בדברי רבינו שהוכיח מרש"י דס"ל כתוס' כאן דקינוי מתוך כעס אינו קינוי ,ודלא כהרמב"ם.
 בספר הערות להגרי"ש אלישיב זצ"ל הביא קושית רבינו ,וכתב ליישב דמשכחת לה במת הבעל ,וליכא עדות
על הקינוי אלא ע"א ,ונ"מ לענין הפסד כתובה .ובספר פירות תאנה )ד"ה רבי( העיר דלרבינו לשיטתו יש ליישב
עיקר הקושיא ,דבספרו מנחת פתים )אה"ע סי' קעח סעיף יג( צידד רבינו דאפשר לקנאות מתוך הכתב ,ורק צריך
שיהא מי שמעיד שהגיע הכתב לידה כדי למיחשב קינוי ,וא"כ שפיר משכחת לה קינוי עפ"י ע"א שלא עפ"י
עצמו ,כשע"א מעיד שהגיע הכתב לידה .וע"ע בשו"ת מהרש"ם )ח"א סי' רכט ,וח"ג סי' שנ( מה שכתב בענין קינוי
מתוך הכתב ,ואם צריך עדות שהגיע הכתב לידה.
 ע"ש בנודע ביהודה דלא פשיטא ליה דלא מהני ,ורק צידד דהא דאיתא לקמן )דף כד (.דב"ד מקנין בשביל
הבעל ,ומבואר עוד )דף כה (.דהוא מדין שליחות ,יתכן דהני מילי ב"ד ,אבל בלא"ה הוי חב לאחריני דלא מועיל
שליחות בזה ,ע"ש .ועיין בפתחי תשובה )סי' קעח סקכ"ו( שהביא דברי הנו"ב ודן בדבריו ,וכן עיין בבאר היטב
)שם סק"ו( שכתב בשם הכנסת הגדולה )הגהות הטור אות ב( דמהני קינוי ע"י שליח ,וע"ע באבנ"ז )אה"ע קצד סק"ב(
ובחזו"א )אה"ע סי' מט סק"י( שדנו בגדר קינוי ע"י ב"ד .עי' להלן )עמוד יג  -דף ו (.מש"כ רבינו להקשות אי מהני
קינוי ע"י שליח ,וע"ע בדברי רבינו במנחת פתים )אה"ע סימן קעח סעיף יג( מה שהוסיף לדון בדין קינוי ע"י
שליח.
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לאו כלום הוא ,אבל בסתירה דבעינן ב'
עדים ,בזה ודאי אם הבעל ראה שנסתרה
נהי דאינו נאמן להפסידה כתובתה או
להשקותה ,אבל לדידי' מיהא נאסרה
כמבואר באה"ע סי' קעח סעי' ח.
 דמלתא דהא הסתירה היא דלמא
נטמאה ,ובזה אין אנו צריכין רק
לדבר הברור ,וכל שהיא מודה שזינתה או
הבעל ראה בעצמו נאסרה עליו .משא"כ
קינוי דמי לעידי קדושין ,דאפילו שניהם
מודים אינו כלום בלא עדים ,כמ"ש התוס'
קדושין דף סו ]ע"א[ ד"ה אמר אביי .ומהאי
טעמא נראה דבקינוי גם עידי הכמנה אינו
מועיל כל שלא ראתה העדים וכמו
בקדושין ,ועיין בית שמואל אה"ע סימן מב
ס"ק ט ,ובנוב"י חאה"ע סי' נז ]ד"ה ומה
שהקשה[.

  
      
    
      
 יש להבין דלמ"ל דאתיא דר' יהושע
כב"ה ,הא אפילו יסבור כב"ש נמי לא הוי
הקינוי חובה לדידיה ,דהא הא דהוי חובה

כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.



לר"א היינו כדי שיוכל לגרשה כשתסתתר,
והא גם בלעדי הקינוי יוכל לגרשה
כשתסתתר ,דהא בסתירה עוברת על דת
היא ,ולא גרע משאר דברים כעורים דמותר
לגרשה אף לב"ש.
 גופא דסובר משקה עפ"י ע"א או
עפ"י עצמו ניחא ,דכשלא יקנא אם
יראה בעצמו הסתירה בלי עדים לא יהיה
נאמן ולא יוכל לגרשה ,משא"כ לאחר
קינוי .אבל לר' יהושע דאמר משקה עפ"י
שנים דוקא ,א"כ גם כשיסבור כב"ש אין
הקינוי חובה דהא לא ירויח בהקינוי כלום.
ושוב ראיתי בשירי קרבן על הירושלמי ]פ"א
ה"א ד"ה ודר"י[ שהקשה כן .ואפשר דלרווחא
דמלתא קאמר בירושלמי דר' יהושע כב"ה.
 הא קשיא ,לרבי יוסי ברבי יהודה
בשם ר"א דמקנא עפ"י ע"א ומשקה
עפ"י שנים ,אם כן מ"ט קסבר ר"א חובה,
אפילו נסבור כב"ש הא גם בלא הקינוי
כשתיסתר ע"י שני עדים יכול לגרשה.
 לפי מה דאיתא בירושלמי ]שם[
וברמב"ם פ"א מהלכות סוטה ה"ג
דיקנא אדם לאשתו מאביה ומבנה ,יעו"ש.
והאשה הא מותרת להתייחד עם אביה
ובנה ,א"כ ניחא הא דלר"א קינוי חובה כגון

 עיין בתוס' רע"א )פ"א מ"א( שכתב דכן הוא לשי' ר"א דמתני' אולם לשי' ר' יהושע לא ברירא מילתא הכי,
דמרש"י במתני' )ד"ה ומשקה( שכ' דלר"א נאסרת עליו אף אם לא נסתרה ע"פ ב' עדים אלא ע"פ עצמו ,משמע
דלר"י אינה נאסרת ע"פ עצמו או ע"א ,ואילו לרמב"ם )פכ"ד מאישות הכ"ה ופ"א מסוטה ה"ח( נאסרת אף בסתירה
ע"פ עצמו או ע"א ,וכ"פ השו"ע ,ואפשר שרבינו הבין דברי רש"י כמו שביאר בחידושי מרן רי"ז הלוי )הל'
סוטה( דגם רש"י ס"ל כהרמב"ם בזה ,ע"ש ,ולכן פשיטא לרבינו דנאסרה עפ"י עצמו.
 וע"ע בשערי יושר )ש"ז פ"ג ד"ה ונראה לענ"ד( ובאחיעזר )ח"א ס"ח אות ב-ג( ובחידושי הגרי"ז )דף ב.(.
 וכן בשו"ת בית הלוי )ח"ב סי' מא סק"ב( כתב דאפשר דהיכי דהיא לא ראתה את העדים דלא מהני) ,ועי' בדבר
שאול סי' א אות ג ד"ה ובתשובות ,שביאר היטב שני הצדדים( .וע"ע במה שכתב רבינו במנחת פתים )אה"ע סי' קעח
סעיף ז( דלא מהני עדי הכמנה לקינוי ,אולם במחול הכרם )סוף אות ה ,הנדפס לקמן עמוד קסט( כתב דהגיע אליו
מכתב מרבינו שכתב לו דיתכן דמהני עדי הכמנה לקינוי ,דהרי צידדו בירושלמי דמהני עדות מיוחדת ,ועדות
מיוחדת אינו מועיל לקידושין ,ואעפ"כ יתכן דמועיל לקינוי .וא"כ ה"ה עדי הכמנה שהטמין הבעל עדים והאשה
לא ראתה אפשר דמהני לקינוי ,אע"ג דלא מהני לקידושין ,וקשה דזה לכאורה נסתר מהא דפשיטא ליה כאן.
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סוטה דף ב ע"א

באר

‰ËÂÒ 'ÒÓ ÏÚ ˙Â¯Ú‰Â ÌÈ˘Â„ÈÁ ‰"Ú·
פרק ראשון
‡"Ú · Û„

המקנא לאשתו בלא עדים
‡�˜Ó ¯ÓÂ‡ ‡"¯ Â˙˘‡Ï ‡�˜Ó‰ (‡
‰˜˘ÓÂ ÌÈ�˘ ÈÙ ÏÚ ‰Ï
Ú˘Â‰È È·¯ ,ÂÓˆÚ Ù"Ú Â‡ „Á‡ „Ú ÈÙ ÏÚ
Ù"Ú ‰˜˘ÓÂ ÌÈ�˘ ÈÙ ÏÚ ‰Ï ‡�˜Ó ¯ÓÂ‡
ÂÓÎ È"¯Î Ï"ÈÈ˜ ‰ÎÏ‰ÏÂ ,Î"Ú ÌÈ�˘
(·-‡"‰ ‰ËÂÒ 'Ï‰Ó ‡"Ù) Ì"·Ó¯‰ ˜ÒÙ˘
('· „ÂÓÚ) ÔÓ˜Ï 'Ó‚· Ó"ÓÂ .Ó"ÒÎ· ˘"ÚÂ
˘È�È‡ ‡ÓÈÏ ‡Ï ‡È¯ÂÒÓ ‡�È�Á ¯"‡
È„‰· È¯˙ÒÈ˙ ‡Ï ‰Ê‰ ÔÓÊ· ‰È˙˙È‡Ï
ÈÂ�È˜ ¯Ó‡„ È"·È¯Î Ï"È˜ ‡ÓÏÈ„ ,È�ÂÏÙ
‡�„È‡‰ ‡ÎÈÏÂ ,‡¯˙˙ÒÈÓÂ ÂÓˆÚ ÈÙ ÏÚ
‰ÈÂÏÈÚ ‰Ï ¯Ò‡˜Â ‰˜„·ÈÓÏ ‰ËÂÒ ÈÓ
Ì"·Ó¯‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ ,Î"Ú ÌÏÂÚÏ„ ‡¯ÂÒÈ‡
.Ó"Ó‰ Ì˘ Î"˘ÓÎ (‰"Î‰ ˙Â˘È‡ 'Ï‰Ó „"ÎÙ)
Ì"·Ó¯‰ Ì˘ Î"˘ÓÚ Ó"ÒÎ‰ ‰Ó˙ Ì�Ó‡
Ï‡ ‰�È·Ï Â�È· ‰Ï ¯Ó‡ ,Ï"ÊÂ
‰˙Â‡ ‰‡¯Â È�ÂÏÙ ˘È‡ ÌÚ È¯˙Ò˙
È¯‰ ,‰‡ÓÂË È„Î ‰˙‰˘Â ÂÓÚ ‰¯˙Ò�˘
ÈÓ Ì˘ ÔÈ‡˘ ‰Ê‰ ÔÓÊ· ÂÈÏÚ ‰¯ÂÒ‡ ÂÊ
,Ï"ÎÚ ‰·Â˙Î Ô˙ÈÂ ‡ÈˆÂ‰Ï ·ÈÈÁÂ ‰ËÂÒ
ÂÏÈÙ‡ ,‰Ê‰ ÔÓÊ· ‡È¯È‡ È‡Ó„ ‰˘˜Â
ÏÂÎÈ Â�È‡ ÈÓ� ‰ËÂÒ ÈÓ ‡ÎÈ‡„ ÔÓÊ·
ÌÈ�˘ È�Ù· ‰Ï ‡�È˜ Î"‡‡ ‰˙Â˜˘‰Ï
‰‡¯ Ì‡ ÂÏÈ‡„ ,ÌÈ�˘ È�Ù· ‰¯˙Ò�Â
Ï·‡ ‰·Â˙Î Ô˙ÈÂ ‡ÈˆÂÈ ‰¯˙Ò�˘ ÂÓˆÚ·

ÏÚ ‰Ï ‡�˜Ó ¯ÓÂ‡ ‡"¯ Â˙˘‡Ï ‡�˜Ó‰
„Á‡ „Ú ÈÙ ÏÚ ‰˜˘ÓÂ ÌÈ�˘ ÈÙ
‡�˜Ó ¯ÓÂ‡ Ú˘Â‰È È·¯ ,ÂÓˆÚ Ù"Ú Â‡
,Î"Ú ÌÈ�˘ Ù"Ú ‰˜˘ÓÂ ÌÈ�˘ ÈÙ ÏÚ ‰Ï
˜ÒÙ (·-‡"‰ ‰ËÂÒ 'Ï‰Ó ‡"Ù) Ì"·Ó¯‰Â
‡�˜Â ‰¯Â˙· ¯ÂÓ‡‰ ÈÂ�˜ Ï"ÊÂ ,È"¯ ˙Ú„Î
Ï‡ ÌÈ„Ú È�Ù· ‰Ï ¯Ó‡È˘ ‡Â‰ Â˙˘‡ ˙‡
‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯È˙Ò‰ ,'ÂÎÂ È�ÂÏÙ ÌÚ È¯˙Ò˙
È�Ù· 'ÂÎÂ ¯˙Ò˙˘ ‡È‰ ‰¯˙Ò�Â ‰¯Â˙·
È‡Ó‡ ¯ÈÚ‰Ï ˘ÈÂ ,Ï"ÎÚ 'ÂÎÂ ÌÈ„Ú È�˘
È�˘ È�Ù· ‡Â‰˘ ˘È‚„‰ ‡Ï ÈÂ�˜ Ïˆ‡
,ÌÈ„Ú È�Ù· ‰Ï ¯Ó‡È˘ Ì˙Ò ‡Ï‡ ÌÈ„Ú
È�Ù· ‡È‰˘ ‡È„‰Ï ·˙Î ‰¯È˙Ò· ÂÏÈ‡Â
.ÌÈ„Ú È�˘
‡˙‚ÂÏÙ ‡ÎÈÏ ÈÂ�˜·„ ÌÂ˘Ó ‡Â‰„ ‰‡¯�Â
‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ Ú"ÂÎÏÂ È"¯Â ‡"¯ ÔÈ·
˘È‚„‰Ï ÍÈ¯ˆ‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ÌÈ„Ú È�˘ È�Ù·
ÌÈ„Ú ÍÈ¯ˆ˘ ·˙Î ‡Ï‡ ,ÌÈ„Ú È�˘
Ô�ÈÚ· ‡Ï„ Ï"Ò„ È"·È¯ ˙Ú„ È˜ÂÙ‡Ï
ÔÈ�ÚÏ ˜¯Â ,ÍÂÓÒ· Î"˘Ó 'ÈÚÂ ÏÏÎ ÌÈ„Ú
È�˘ È�Ù· ‡È‰˘ ‡È„‰Ï ˘È‚„‰ ‰¯È˙Ò
‡"¯Î ‡Ï„ È"¯Î ‰ÎÏ‰„ Ï"Ó˜„ ,ÌÈ„Ú
.‡"Ú· È‚Ò„ Ï"Ò„
’‘

11
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סוטה דף ב ע"א

‰Ê· ¯Â‡È·‰Â ,‰„ÂÓ ‡È‰ Ì‡ ˘˘Á ˘È
'ÈÁ· ÔÎÂ ˙Â‡�˜ ˙Á�Ó ¯ÙÒ· Î"˘ÓÎ
ÌÈ„Ú È�˘ ÍÈ¯ˆ ÈÂ�È˜‰ ÌÈÓÎÁÏ„ ,Ê"È¯‚‰
ÏÈ·˘· ˜¯ ‡ÏÂ ÌÂÈ˜ È„ÈÚ ÔÈ„ ÁÎÓ
‰˙‡„Â‰ ÏÈÚÂ˙ ‡Ï Î"‡Â ‰È‡¯‰
ÈÂ�È˜ Ì˘ Â‡Ï ÌÈ„Ú ‡Ï·„ ,‰˙Â˜˘‰Ï
Û‡ ÌÈ„Ú ‡Ï· ÔÈ˘Â„È˜ ÔÈ‡˘ ÂÓÎÂ ,‰ÏÚ
.ÌÈ„ÂÓ Ì‰È�˘ Ì‡
,‰ÙÂ‚ 'Ó‚‰ È¯·„· ·"ˆ Ê"ÙÏ„ ‡Ï‡
‡Ï ÏÚ·‰ ¯Ó‡È ‡Ï ‰Ê‰ ÔÓÊ·˘
È"·È¯Î Ï"È˜ ‡ÓÏÈ„ ,È�ÂÏÙ È„‰· È¯˙ÒÈ˙
‡¯˙˙ÒÈÓÂ ÂÓˆÚ ÈÙ ÏÚ ÈÂ�È˜ ¯Ó‡„
,‰˜„·ÈÓÏ ‰ËÂÒ ÈÓ ‡�„È‡‰ ‡ÎÈÏÂ
ÂÈ‰ ‰ËÂÒ ÈÓ ‰È‰˘ ÔÓÊ·„ ÚÓ˘Ó„
ÌÈÓÎÁÎ Ï"ÈÈ˜ È¯‰ ‰˘˜Â ,‰˙Â‡ ÔÈ˜˘Ó
ÍÈ‡Â ‡Â‰ ÌÂÏÎ Â‡Ï ÌÈ„Ú ‡Ï· ÈÂ�È˜„
.‰˙Â‡ ÔÈ˜˘Ó ÂÈ‰
(Ë"È˜Ò Á"Ú˜ 'ÈÒ Ê"Ú‰‡) ‰˘È¯„· È˙È‡¯Â
Ï"ÈÈ˜„ Û‡„ 'ÈÙ „Á· ˘¯ÙÓ˘
,È"·È¯ ˙Ú„Ï Ô�È˘ÈÈÁ Ó"Ó ,ÌÈÓÎÁÎ
ÔÈ˜˘Ó ÂÈ‰ ‰ËÂÒ ÈÓ ‰È‰˘ ÔÓÊ· Î"‡Â
‰ÎÏ‰ Ì‡„ ,È"·È¯ ˙Ú„ ˙‡ˆÏ È„Î ‰˙Â‡
Ì�Ó‡ .˘"Ú ÌÈÓ‰ ‰Ï ˜ÈÊÈ ‡Ï ÌÈÓÎÁÎ
È„Î Ì˘‰ ˙‡ ˜ÂÁÓÏ ¯˙ÂÓ ÍÈ‡ ‰˘˜
ÌÈÓÎÁÎ Ï"ÈÈ˜ È¯‰Â ,È"·È¯ ˙Ú„Ï ˘ÂÁÏ
˙‡ ˜ÂÁÓÏ ¯ÂÒ‡Â ‰˙Â˘ ‰�È‡ Â‰„È„ÏÂ
.Ú"ˆÂ Ì˘‰
’‘

Ì˘
È¯È‡Ó‰ 'ÈÙ ,'ÂÎÂ ÌÈ�˘ Ù"Ú ‰Ï
„ÈÚ‰ Ì‡˘ ,Ï"ÊÂ ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ì˘·

פרסום ספרים חדשים

תשע”ו

‡�˜Ó

באר

כ

˜ÒÙ˘ ÂÓÎ ,‰˙Â˜˘‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡
.˘"Ú (Á"‰ ‰ËÂÒ 'Ï‰· Ì˘) Ì"·Ó¯‰
Ï"Ê ‰�‰„ ,˘¯ÙÏ ‰‡¯� ‰¯Â‡ÎÏÂ (·
‰Ï ‡�È˜ (Ì˘) Ì"·Ó¯‰
È¯‰ 'ÂÎÂ ‰¯˙Ò�˘ ‰˙Â‡ ‰‡¯Â ÌÈ�˘ È�Ù·
ÏÂÎÈ Â�È‡˘ 'ÂÎÂ ÂÈÏÚ ‰¯ÂÒ‡ ÂÊ
‰‡¯�Â ,Ï"ÎÚ ÂÓˆÚ ÈÙ ÏÚ ‰˙Â˜˘‰Ï
‰˙Â˜˘‰Ï ÔÓ‡� Â�È‡ ÂÓˆÚ Ù"Ú ‡˜Â„„
È˜ÂÙ‡ÏÂ ,Â˙˘ÈÁÎÓ Â˙˘‡˘ ÌÂ˘Ó Â�ÈÈ‰Â
‰Ï ‡�È˜˘ ¯Á‡„ Ï"Ò„ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ˙Ú„
‰¯˙Ò�˘ ¯ÓÂÏ ÂÓˆÚ· ÔÓ‡� ÌÈ�˘ È�Ù·
‰¯˙Ò�˘ ‰„ÂÓ Â˙˘‡ Ì‡„ ,‰˙Â‡ ‰˜˘ÓÂ
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰˙Â˜˘‰Ï ÏÂÎÈ ¯ÈÙ˘
Ô�È˘ÈÈÁ„ ‰Ó ÈÙÏÂ ,ÌÈ�˘ È�Ù· ‰¯È˙Ò‰
Â�È· ‰Ï ‡�È˜ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,È"·È¯ ˙Ú„Ï
‰È‰˘ ‰„ÂÓ Â˙˘‡ Ì‡ ,‰¯˙Ò�Â ‰�È·Ï
.‰˙Â˜˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰¯È˙ÒÂ ÈÂ�È˜
(˙Â˘È‡ 'Ï‰·) Ï"�‰ Ì"·Ó¯‰ Î"˘Ó Â‰ÊÂ
‰Ï ‡�È˜ Ì‡ Û‡ ‰Ê‰ ÔÓÊ·˘
ÂÈÏÚ ‰¯ÂÒ‡ ÂÊ È¯‰ ‰�È·Ï Â�È· ‰¯˙Ò�Â
‰Ó˙Â ,‰˜„·ÈÓÏ ‰ËÂÒ ÈÓ ‡ÎÈÏ„ ÔÂÈÎ
Â�È‡ ‰ËÂÒ ÈÓ ˘È˘Î Û‡ È¯‰ Ó"ÒÎ‰
È�Ù· ‰¯˙Ò�Â ‰�È˜ Î"‡‡ ‰˙Â˜˘‰Ï ÏÂÎÈ
‡˜Â„ Â‰Ê˘ ·˘ÂÈÓ Ï"�‰ ÈÙÏÂ ,ÌÈ�˘
Ì‡ Ï·‡ ,‰¯˙Ò�˘ ‰„ÂÓ Â˙˘‡ ÔÈ‡˘Î
ÔÓÊ· ‰˙Â˜˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ¯ÈÙ˘ ‰„ÂÓ
ÈÓ ‡ÎÈÏ„ ‰Ê‰ ÔÓÊ·Â ,‰ËÂÒ ÈÓ ‰È‰˘
È˙È�‰�Â .˙ÈÓÏÂÚ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡� ‰ËÂÒ
Á"·· ‡·ÂÓÎ Ï"˘¯‰Ó‰ ÔÎ 'ÈÙ˘ ˙Â‡¯Ï
.Â"Ë˜ È"ÒÒ Ê"Ú‰‡ Ú"Â˘· ‰˘È¯ÙÂ
˜¯„ ÚÓ˘Ó Ï"�‰ 'Ó‚‰ È¯·„Ó Ì�Ó‡ (‚
˘˘Á ˘È È"·È¯ ˙ËÈ˘ ÌÂ˘Ó
Ô�·¯Ï Ì‚„ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú ÈÏ· ‰Ï ‡�˜Ó˘Î
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בעזרת ה' יתברך

xtq

ישא מדברותיך
משא ומתן בדברות קודש
חידושים ביאורים הערות והארות

במסכתא סוטה
וקונטרס

לקט שכחת הפאה

בחמלת ה' עלי
ממני הקטן שבחבורה
דוב בער בן לא"א הרב משה רפאל שליט"א אפלבוים

פעיה"ק  milyexiתובב"א
שנת התשע"ד
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תשע”ו

מכון אוהב ספרים
להצטרף לרשימת התפוצהohevseforim@thejnet.com :

עוד ספרים על מסכת סוטה
49

מנחת יעקב
על מסכת סוטה

47

ספר מנחת סוטה
מאת ר’ אברהם אבן מוסא
שיטה מקובצת על מסכת סוטה לאחד מחכמי מרוקו שחי לפני
כ 300 -שנה

מאת הר”ר יעקב מרקוס שליט”א ניו יארק

מהדורא חדשה – תשע”ו

שנת תשנ”ח –  501עמודים

הערות וביאורים על סדר הדפים .הספר
נתקבל באהבה רבה אצל הלומדים.

להשיג בחנויות הספרים שאנקי’ס
וביגלעייזען – המפיץ מאזנים.
מייל המחבר yaakovsmarcus@gmail.com

להשיג בחנויות הספרים
יו”ל ע”י מכון אהבת שלום

ספר שערי צבי
על מסכת סוטה

48

ספר עלי באר
תשע”ו –  418עמודים

50

הופיע
ויצא לאור

מאת הר”ר מנחם צבי בן הר”ר אהרן רוטר שליט”א  -קרית ספר

תשע”ג –  82עמודים

יצא היום ממכבש הדפוס ,ספר עלי באר הספר
מאת האברך הר”ר עזריאל כ”ץ
שליט”א.
הספר מלא וגדוש בחידושים וביאורים
ספר
דף על דף .ויעזור הרבה ללומדי
עֹלי באר
המסכתא.
מסכת סוטה
המחבר שליט”א ידיו רב לו גם בהכנת
ספר מנחת קנאות המדורא חדשה
שיצא לאור זה עתה.

והוא ליקוט מהמפרשים,
[ממהרש”א עד שערי אהרן]
בהבנת הפשט על סדר הדף
בגמ’ ופרש”י.

ביאורים ,הערות ,ומראי מֱקומות
עֹל

מסכת סוטה

בעזרת החונן ֹלאִדם ִדעת

עזריאֹל ֹלעמֹל בן הרה''ג ר' יעֱקב ִדוב חיים הכהן שֹליט''א כ''ץ

ֹלייֱקוואִד תשע''ו

עכשיו יצא בכריכה רכה חלק ההערות,
ובקרוב יצא הספר עם ארבעה מדורים
חֹלק הביאורים  -ביאורי
מדור ֱ
הדף ִ -
סדר ִ
 מדור הערות עֹל ִמדור
מדור גנוזות ושיעורי רבותינו ִ -
סוגיות בהרחבה ִ -
מקיף בענין נשיאת הארון
ֱקונטרס ‘’מנוחת השכינה’’ ביאור ֱ
ֹלמֹלחמה הנוגע ֹלכמה סוגיות בסוטה.

להשיג בחנויות הספרים או אצל המחבר 08-974-1986

להשיג בחניות הספרים או אצל המחבר בלייקוואוד
 732-901-4318או במייל rachelle@sigcc.com
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ohevseforim@thejnet.com
51

52

ספר דברות אריאל

ספר אעירה שחר

מאת הר”ר ברוך משה אריאל שליט”א

מאת הר”ר חיים שלמה רוזנטל שליט”א

תשס”ג 358 -עמודים

תשס”א –  262עמודים

חידושים וביאורים על מסכת סוטה
הספר הוא למדני עיוני ,נכתב בדרך סימנים .וכולל בו
יותר מנ”ח סימנים על סוגיות המסכתא.

הערות קצרות על דרך הפשט,
וכולל הערות מאת המשגיח רבי
זיידל אפשטיין זצ”ל משגיח
ישיבת תורה אור מטרסדורף.

סוטה

להשיג בחנויות הספרים או אצל המחבר רחוב אידלסון 16
רמות ג’ ירושלים טלפון 02-5868214 :

להשיג בחנויות הספרים
או אצל המחבר 03-570-9661

53

ספר דבר שאול
מאת הר”ר שאול שחור קוסובסקי ז”ל
(ב’ כרכים)

עכשיו יצא לאור במהדורא חדשה תשע”ו ,בשני
כרכים כל הספרים שהוציא המחבר ז”ל .כולל מסכת
סוטה.
ספרי דבר שאול מפורסמים הם בעולם התורה,
המחבר היה קשור למרן החזו”א זצ”ל .וספרו מלא
וגדוש בחי’ נפלאים.

להשיג בחנויות הספרים או אצל נכד המחבר
ko9119@gmail.com
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שאינו אוסרה לעולם אינו דין שתקיים בע''א ,וחזינן
דיותר קל להאמין ע''א בסתירה כיון דאינו אוסרה
לעולם ,ולכאורה הכונה בזה דאי הא דצריך שנים לדבר
שבערוה היינו דלהוציא אשה מבעלה צריך שנים ב ,א''כ
בעדות סתירה דאכתי יכולה להתיר עצמה לבעלה ע''י
שתיתה לא מקרי שמוציאה מבעלה בעדות הסתירה,
ומשו''ה הוא דלא דמי לר''א לעדות טומאה שאוסרה
לעולם ואז צריך מעלת רגל''ד.

רגל''ד
ע''א לסתירה בלי סברת רגל''
ישוב איך מועיל ע''

        
      ומבואר דדעת
ר' אליעזר דא''צ שני עדים שנסתרה וסגי בעד אחד.
והנה בטומאה לכו''ע סגי בחד ומבואר בגמ' )דף ג(.
הטעם משום דיש רגלים לדבר ע''י שקינא לה ונסתרה.
וא''כ יש להעיר מ''ט יהא נאמן ע''א שנסתרה כיון
דעדיין ליכא רגל''ד ,ואת''ל דהוי גזה''כ בעלמא א''כ
נימא כן גם בטומאה.

 טובא בזה ,דהרי בארוסה שומרת יבם דתנן לקמן
)דף כג (:דיש להם קינוי וסתירה אבל אינן שותות,
ולפי''ד הנ''ל לא יועיל ע''א גרידא על הסתירה אפילו
לר' אליעזר דהא הוא אוסרה לעולם בעדותו ]משא''כ
לפי דברי התוס' הרא''ש או הקר''א ליכא נ''מ אי שותה
או לא[ ג.

 בקר''א לקמן דף לא .שכתב לחדש דלר''א אין
ע''א נאמן משום רגלים לדבר ,וז''ל אלא
דלר''א על כרחך לא הוי טעמא משום רגלים לדבר
דקינוי וסתירה דהא ע''א מהימן גם בסתירה ,עכ''ל.
וזהו דבר מחודש שיהא מחלוקת תנאים בזה.

 אכתי יש להעיר ,דהנה בברייתא להלן ע''ב מובא
שיטה שלישית בדין עדות של קינוי וסתירה,
והיינו שיטת ר' יוסי ברבי יהודה בשם רבי אליעזר,
דלקינוי מהני ע''פ ע''א או ע''פ עצמו וסתירה בענין
עפ''י שנים )להיפוך מר''א דמתני'( .וגם בשיטה זו יש
להעיר איך סגי בע''א על הקינוי ,ולגבי הקינוי הרי לא
שייך לתרץ כנ"ל בשם התוס' הרא"ש ,דהרי בשעת קינוי
ליכא אפילו מקצת רגל''ד ,ולכאורה לדידיה בודאי צ''ל
כמש''נ דע''י שאינו אוסרה לעולם אינו צריך שנים.

 יש ליישב עפי''ד התוס' הרא''ש דף ב:
שכתב דע''י קינוי יש קצת רגלים לדבר,
ועיקר דבר זה דע''י קינוי איכא קצת רגלים לדבר
מתבאר ג''כ מדברי התוס' להלן )דף לא (.שכתבו דקינוי
בהדי קול על פריצותא מכוער הדבר כיון דיש קצת
רגל''ד ,וחזינן כנ''ל ,ולפי''ז י''ל דסובר ר''א סגי
במקצת רגלים לדבר להאמין הע''א .ובספר מנחת דוד
)סוטה סי' ב'( הביא שכך מפורש בדברי הגר''א )אה''ע סי'
ז' סק''ח( דטעמא דר''א דמתני' משום דע''י הקינוי יש
רגל''ד על הסתירה א.

 קושיא זאת מעדות ע''א על קינוי יש ליישב
באופ''א ,דהנה נחלקו רבותינו האחרונים אי
קינוי הוי דבר שבערוה ,דבאחיעזר )ח''א סי' ח'( כתב
דקינוי לא מקרי דבר שבערוה דאינו אלא גרם לדבש''ע,

 יש לומר עוד בזה ,דהנה אמרינן בגמ' דף ג:
]ומקורו ממתני' )דף לא [(.מה עדות אחרונה
דאוסרתה איסור עולם מתקיימת בע''א ,עדות סתירה

 וע''ע בדרישה )אה''ע סי' קע''ח אות כ''א( דמבואר כהנ''ל דיותר יש להאמין ע''א על סתירה לאחר קינוי מע''א על טומאה
בלי קו''ס כיון דכבר קינא לה ויש רגל''ד שנסתרה ,וכן עיין בתשב''ץ )ח''א סי' ע''ז( דלכאורה מבואר כיסוד הנ''ל ג''כ ע''ש,
ועיין בסימן א' אות ו' מה שכתבנו בדבריו.
 ועיין באחיעזר )ח''א סי' ו' אות ה'( שהאריך ביסוד זה דילפינן דבר דבר מממון דכמו שאין מוצאין ממון רק עפ''י שני עדים
כמו''כ אין אנו יכולים להוציא אשה מבעלה רק ע''י שני עדים וכו' ע''ש.
 וכל זה נוגע לחקירת הקר''א )שם( דהעיר שאלה מחוכמת ,דהיכי דע''א העיד שנסתרה ונטמאה איך יהא נאמן הא לא ידענו
מלבד העד אלא שהיה קינוי ,והסתירה והטומאה הם על פיו וליכא סיוע של סתירה להע''א דהא הוא עצמו העיד עליו ,וכתב שם
לחדש דיתכן דבכה''ג ר''א יודה דצריך שנים על הסתירה ,אולם ברש''י שם אינו משמע כן ,ולהנ''ל דבקינוי לבד יש רגל''ד יתכן
דסגי בהך קינוי להאמינו בין על הסתירה ובין על הטומאה.
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אבל בחידושי מרן רי''ז הלוי )הל' סוטה פ''א( כתב
להוכיח מתוס' )דף ב (:דגם קינוי הוי דבר שבערוה.
ולדעת האחיעזר יש ליישב בפשיטות דע''א נאמן על
קינוי כיון דאינו דבר שבערוה ,ודו''ק.



בה כיון דיודע שנסתרה .ועיין בדבר שאול )סי' א' אות
ב'( שדייק מהב''י )סי' קע''ח( כהגרי''ז שהביא דברי

הרמב''ם וכתב דדבר פשוט הוא ,ומשמע דנקט דלא
פליג עליה רש''י.
נידון האחרונים אי עדות קינוי או סתירה הוי חצי דבר

פלוגתא אי עדי סתירה הוא לעיכובא גם לאיסורא

         
והנה משמע ממתני' דבשתי כתי עדים עסקינן וכת
אחת מעידה על הקינוי וכת אחת על הסתירה ,והעירו
גדולי האחרונים דלכאורה לא מהני בכה''ג משום דהוי
עדות דחצי דבר כיון דבקינוי לעצמו וסתירה לעצמה
אינו כלום ,ויעויין באחיעזר )ח''א סי' ח'( שביאר הענין
בטוב טעם שיהא תלוי בטעמא דחצי דבר ,והארכנו בזה
בסימן ג' ע''ש] .וכן אם מהני עדות מיוחדת בקינוי
וסתירה עיין בסי' ד'[.

         
הנה בקינוי הא דבעינן עדים הוי דין לעיכובא,
וכמפורש בגמ' להלן ע''ב דלא לימא איניש לאשתו אל
תסתרי בהדי פלוני דלמא קי''ל דא''צ עדים לקינוי ,הרי
מבואר בהדיא ,דאילו צריך עדים לקינוי אינו חל איסור
על ידו כלל בלי עדים.
 בהא דבעינן תרי עדים אליבא דר' יהושע נחלקו
הראשונים בגדר הך דינא אי הוי לעיכובוא או
לא ,ונתבאר בארוכה בחלק הביאורים עיי"ש ,ואעתיק
בקיצור עיקרי הדברים שנתבארו שם.
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שני דינים בהא דקינוי צריך שנים

         
        
       
         
      
       
        
       
        
        

 הדבר שאול מהיכ''ת הך שני דינים ,ותי' דהא
דעדי קינוי מעכבין הקינוי היינו משום דאין
משקין אלא עפ''י ב' עדים ושוב צריך הקינוי שיהא
ראוי להשקאה ,ונמצא דרק ילפינן דלברורי צריך שנים,
ושוב חל מסברא עיכוב בהקינוי .אולם מהגרי''ז משמע
דנקט דהוי שני דינים נפרדים ,ויל''ע מהכי''ת .אולם אי
קינוי הוי דבר שבערוה א''כ כל זמן שלא נתרבה שיהא
נאמן בו ע''א ממילא הוא צריך ב' עדים .וכבר הבאנו
לעיל דנחלקו הגרי''ז והאחיעזר אי קינוי הוי דבר
שבערוה ,והגרי''ז הוכיח מתוס' שהביאו מהירושלמי
דילפינן קינוי מערות דבר ושוב ילפינן דבר דבר מממון
להצריך שנים ,וע''כ דהוי דבר שבערוה ומובן דצריך ב'
לברורי.

דעת רוב אחרונים )תוס' רע''א ,אחיעזר סי' ח' אות ג',
שערי ישר ש''ז( דנחלקו בזה רש''י והרמב''ם.

והכוונה בזה דעיין ברש''י שכתב דלר''א אם הוא אומר
ראיתיה שנסתרה אשתו נאסרת ,ומשמע דלר' יהושע
דצריך שנים אפילו אם ראה שנסתרה אינה נאסרת,
אולם הרמב''ם כתב להדיא )פ''א ה''ח( דאם הבעל ראה
אשתו שנסתרה אפילו בלא עדים נאסרה עליו ,ולכאורה
היה נראה בביאור פלוגתתם דתליא אי יסוד איסור אשה
שנסתרה לבעלה הוי משום דמחזקינן לה שזינתה דאז
אין טעם להצריך עדים לעיכובא משא''כ אם נימא דהוי
חלות איסור בפנ''ע על ידו שפיר י''ל דצריך עדים
לעיכובא ובלא''ה לא נאסרה אפילו כלפי הבעל .אולם
בארנו דיתכן דצריך עדות כדי שיהא ראוי להשקאה,
וכשאינו ראוי להשקאה גם האיסור אינו חל עיין
בדברינו מה שכתבנו בזה.
 בחידושי מרן רי''ז הלוי )הל' סוטה פ''א( נקט
בפשיטות דאם הבעל ראה שנסתרה דודאי
נאסרה לו משום שאחד''א ולית מאן דפליג ע''ז ד והא
דכתב רש''י דעפ''י עצמה נאסרה לו ,הכוונה דבשביל
השקאה צריך שתהא האשה נאסרת מן הדין דבלא''ה
ליכא דין השקאה ,ונחלקו ר''א ור' יהושע אם נאמן
עפ''י עצמו לאוסרה בעיקר דינא דסוטה ,אבל לר''י
אע''ג דאינו נאמן מדינא מ''מ לגבי עצמו בודאי אסור

 ויל''ע למה פשיטא ליה להגרי''ז בזה דלמא צריך עדים לעיכובא ,וכן העיר בשיעורי הגרמ''ד שליט''א ,ובפרט להגר''ח שהכל
איסור חדש ,ועיין בסימן ב' אות ג' שכתבנו ליישב בטוב טעם.
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המהִדורה הנוכחית היא מהִדורה ראשונית,
תִדפיס מתוך ספר העומִד ֹלצאת ֹלאור בע"ה
שיכֹלוֹל ִד' חֹלֱקים

מִדור הערות עֹל סִדר הִדף
)הוא המהִדורה הנוכחית(

מִדור חֹלֱק הביאורים  -ביאורי סוגיות בהרחבה
מִדור גנוזות ושיעורי רבותינו
מִדור ֱקונטרס ''מנוחת השכינה''
ביאור מֱקיף בענין נשיאת הארון ֹלמֹלחמה
)הנוגע ֹלכמה סוגיות בסוטה(

וזאת ֹלמוִדעי
מכיון שעומִדים ֹלהוציא בעתיִד הֱקרוב מהִדורה שֹלמה שֹל
ספר 'עֹלי באר' עמ"ס סוטה שיכֹלוֹל כֹל המִדורים הנ"ֹל
בשֹלמותן ,הננו מבֱקשים שכֹל מי שיש ביִדו הערות,
הוספות ותגובות נא ֹלהוִדיענו בהֱקִדם
וכן מי שיש תחת אמתחתו מכת"י רבותינו ,העתֱק גנוזתם או
משיעורם שנוגעים ֹלמסכת סוטה נא ֹלהגישם בהֱקִדם ,ויפה
שעה אחת ֱקוִדם
התאריך האחרון ֹלהגשת החומר כִדי שיכֹלֹל בספר הוא ר''ח
שבט תשע''ו הבעֹל"ט
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מספר מנחת יעקב

6

פרסום ספרים חדשים

נספח
לגליון 17

תשע”ו
ohevseforim@thejnet.com

7

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”
כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

פרסום ספרים חדשים

נספח
לגליון 17

תשע”ו
ohevseforim@thejnet.com

8

מופץ ע”י מכון “אוהב ספרים”
כל הזכויות שמורת למכון אוהב ספרים
אסור לשכפל או להעתיק בלי רשות מפורשת ממ.א.ס.

