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 Summary –סיכום 

The Sepharadic custom is for the Chattan to take an oath, written in the Ketubah, to fulfill his 

marital obligations of providing food, clothing, and intimacy, and to not take another wife without his new 



wife’s consent (even when it was accepted to have more than one wife). After this part of the Ketubah is 

read, the Chattan shakes the hand of the Mesader Kiddushin to oblige himself. (Shulchan Aruch Even 

HaEzer 1:11, 118:15, Seder Chalitzah 46, Yabia Omer vol. 7 Even HaEzer 2:3, Yalkut Yosef Sova 

Semachot 9:11 and 24, Ein Yitzchak vol. 3 page 353). 

This subject was of great debate in the 1980’s. Some claim, that this custom is not universally 

accepted in the Sephardic world and that, in fact, of Moroccan Jews, only those whose origins lie in pre-

Expulsion Spain have the custom. Meanwhile, those of cities like Meknes specifically opposed the custom. 

(Ateret Avot vol. 3, 28:24) Also, the custom in Tunis was reportedly not to do this; therefore, Rav Meir 

Mazuz, who also points out there are many Ketubot from Sepharadic countries all over that omit the 

Shevuah, argues one cannot forced to include it in Eretz Yisrael either. (Alei Hadas page 760)  

Nevertheless, due to the widespread acceptance of the custom spanning generations among 

Sepharadim in Eretz Yisrael, HaRav Shlomo Amar (Shema Shlomo vol. 5 Even HaEzer 20) argues the 

oath is intrinsically binding by force Minhag and state law, as an implicit stipulation. One can’t bring proof 

from authentic Moroccan communities, because they still practiced bigamy (Rav Mazuz disputes this 

claim). While others are satisfied with the state law forbidding bigamy, Rav Amar prefers that Torah law 

be just as proscriptive via the Shevuah. 

HaRav Zalman Nechemiah Goldberg, esteemed Dayan, world renowned Halachic authority, and 

son-in-law of HaRav Shlomo Zalman Auerbach, opposes the inclusion of fulfilling one’s marital 

obligations in the Shevuah for several reasons. For one, nobody seems to take the obligations any more 

seriously because of it, and Shevuot are an extremely serious matter one should always steer clear of. 

Additionally, it’s impossible to be exacting in these matters over the course of what we pray will be a 

lifetime of marriage. If the man’s wife needs something from the supermarket or an article of clothing from 

the department store and he slacks off in purchasing it, he may very well be in violation of his Shevuah! 

Also, the Shevuah takes all of his monetary obligations to the level of Issurim, prohibitions, which can have 

tremendous ramifications if the couple ever has to appear in Beit Din. 

In an exchange of letters between rabbis, Rav Ben Tzion Abba Shaul, Rosh Yeshivat Porat Yosef, 

wrote to uphold the Minhag and deflate many of the above arguments. A Shevuah cannot take effect in 

place of an existing Shevuah, and Mitzvot have the status of Shevuot we received at Har Sinai. Therefore, 

the Shevuah Chamurah can’t take effect on one’s marital obligations, as one is already under oath for them 

on a Torah level. Altogether, in his view, the Shevuah binds the Chattan in four ways: to not pawn her 

jewelry, marry another wife, divorce her without her permission, or flee to another country. 

HaRav Mordechai Eliyahu, at the time, Rishon LeTzion (Chief Sepharadic Rabbi of Israel), 

responded with a series of sources spanning half a millennium of Sepharadi Chachamim affirming that 

nonetheless this is the Minhag in Eretz Yisrael, though some write the Ketubah with those obligations on 

the back and stipulate that the Shevuah not take effect on that side of the page.  

Though these two approaches would reconcile many of Rav Zalman Nechemiah’s concerns, Rav 

Eliyahu concludes in favor of the long standing Minhag, as who are we to argue with the generations of 

giants who upheld it. He has harsh words for anyone who fools himself into thinking he’s greater than the 

Shulchan Aruch, Mabit, Chida, etc. and thus causes the bride to lose out. (Shu”t HaRav HaRoshi 5748-



5749 Siman 239, Shu”t Ma’amar Mordechai vol. 1 Even HaEzer 1) Rav Ben Tzion Mutzafi is also a 

strong proponent of this custom. (Chuppat Tzion page 347) 

Rav Meir Mazuz remains unsatisfied and argues against the use of the Shevuah, like all the that 

should be taken in Beit Din but are no longer done so in practice. The Chachmei Yisrael should nullify this 

Minhag or, at least, reduce its scope to just prohibiting polygamy. (Ohr Torah Tishri 5751 page 35, Bayit 

Ne’eman vol. 1 Even HaEzer 1-2, 3:19) 

Alternatively, Rav Amar and Rav Yitzchak Yosef (Ein Yitzchak vol. 3 page 354) suggest the oath 

is taken with respect to one’s general accord and behavior at home, not exceptional circumstances. The 

Shevuah is violated only through acting rebelliously.  

On a different note, although there are Ashkenazi authorities such as Rav Yosef Shalom Elyashiv 

and Rav Shlomo Zalman Auerbach who openly condoned/endorsed this custom, Rav Shternbuch 

(Teshuvot veHanhagot vol. 4 Siman 287:5) is uncertain of the Shevuah’s efficacy, as it’s no more than a 

written Kinyan Devarim – a verbal Kinyan – on a not yet in existence target coupled with an existing one, 

making both of them null and void. Rav Hershel Schachter argues that the Halacha at the very least 

follows the opinions that it works partially and is not rendered entirely invalid.  

See also Shemesh uMagen (vol. 4 Orach Chaim 77:9) regarding the effectiveness of a written 

Shevuah. For a comprehensive encyclopedic discussion of the Halachic history, efficacy, and contemporary 

debate about the Shevuah, see Mishpat HaKetubah (vol. 5 pages 106-262), by Rav Eliyahu Bar Shalom, 

Chief Rabbi of Bat Yam, who has written extensively on all matters related to Ketubot in his voluminous 

monograph. 

 :יאשלחן ערוך אבן העזר סימן א

 טוב לעשות תקנה בחרמות ונידויים על מי שישא אשה על אשתו.

 :טואבן העזר סימן קיח שלחן ערוך

הנושא אשה שפסקה מלדת, ונשבע שלא ישא אשה אחרת עליה שלא מרצונה, אין יכולים להתיר לו שבועתו 

 שלא מדעתה.

 שלחן ערוך אבן העזר פירוש סדר חליצה סעיף מו

הלכות אם נשבע לחלוץ מתירין לו. כי היכי דלא להוי אנוס בחליצה זו מפני שבועה זו וכמו שכתב הטור בסוף 

גיטין ושם כתב אך ערבות יתן אם ירצה שאין זה דומה לאונס ואם נשבע שלא לחלוץ מתירין לו כדי שלא יהא 

עבריין ודע שאף על פי שכתב המרדכי והגהות מיימון שרא"ם סא[ היה נוהג להתיר חרם לישא שתי נשים כדי 

משום דכל שאינה עולה ליבום אינו  שלא תהא חליצה פסולה וצריכה לחזור על כל האחים כלומר הויא פסולה

עולה לחליצה ובזמן הזה אף על גב דליכ' חרם דר"ג שלא גזר אלא עד סוף אלף החמישי מ"מ כל אדם משביעין 

אותו בעת נשואין שלא ישא על אשתו ואפילו הכי לא נהגו להתיר אותה שבועה משום דנקטינן כשאר סב[ רבנן 

ו' מיימון וטעמייהו דכיון דיבמה שריי' ליבומי אלא דארי' דשבועה דפליגו ארא"מ כמו שכתבו המרדכי והגה

רביע עליה ראויה ליבום היא וגדולה מזו כתוב בהגהות מיימון גבי חליצה מעושת שאם יש לו אשה אחרת מנדין 

אותו עד שיחלוץ וכתב הרא"ש בתשובות כלל י"א על יבם שנשבע לחלוץ ליבמתו וטוען שנשבע לבטל המצוה 

כלום דבדידיה תלה רחמנ' אי ניח' ליה לייבם אי ניחא ליה לחלוץ כיון שבאותה שעה נתרצה לחלוץ זהו לא אמר 

 מצוה ומתוך דבריו משמע שא"צ להתיר לו שבועתו כדי שיחלוץ:



 שו"ת רב פעלים חלק ב אבן העזר סימן כח

נמצא בעיקר הדין הזה שחידש הב"ש ז"ל יש חולקין ומערערין, והגם שהרב דברי חיים הנז' קיים דבריו היינו ...

מטעם דאיכא חר"ג =חרם דרבינו גרשום=, אבל פה עירנו דליכא חר"ג כלל וגם עוד אין נשבעין פה עירנו שלא 

הב"ש, שכתב שתהיה חליצת הקטן לישא אשה אחרת כמנהג ארץ ישראל ושאר ארצות, לכן ליתיה להאי דינא ד

עדיפה בהיכא שיש לגדול אשה, ולפ"ז לא נשאר מקום לספק של מעלתכם בנ"ד, וגם עוד ראיתי להגאון מהרי"ש 

בשואל ומשיב תליתאה ח"א סי' רפ"ד שהביא דברי הגאון בית שמואל הנז', וגם הוא פירש טעמו משום דאיכא 

ן מצוה בקטן ע"ש, וא"כ נמצא לפ"ז ליתיה להאי דינא דב"ש לדידן חר"ג ולכך חשיב אינו עולה ליבום קצת, ולכ

 כלל כיון דאין כאן חר"ג.

 תשמט[ סימן רלט-שו"ת הרב הראשי ]תשמח

 שו"ת מאמר מרדכי כרך א אבן העזר סימן א

וזה לשון מכתבו של הרז"נ גולדברג: "הנני בזה להעיר הערה נחוצה מאוד לענ"ד. בכתובות שכותבים הספרדים, 

פיע שהבעל נשבע לקיים את שלושת החיובים: 'שאר כסות ועונה'. וגם ראיתי שהרב נותן לחתן תקיעת כף. מו

 ולענ"ד יש למנוע דבר זה משום ש:

אין בזה תועלת, שלא ראיתי מי שהשבועה גורמת לו להקפיד יותר ממי שלא נשבע. ומה לנו להוסיף  -א' 

ר מאוד, צא וראה שכל המצאת היתר עסקא מיוסד שמשלם שבועות על אנשים בזמן שחומר איסור שבועה חמו

הלווה גם בלא הריוח כדי להפטר משבועה. ואנו מתירים לתת מה שאינו חייב, שאילולא השבועה היה בזה 

 איסור ריבית.

 

 בדין שבועה בכתובה*  

 לכבוד הרה"ג ר' זלמן נחמיה גולדברג שליט"א אב"ד האזורי ירושלים.  

 השלום והברכה!  

העתק מכתבו מיום כ"ז תמוז השתא ששלח כת"ר לרבני ירושליםא, נשלח אלי ע"י יו"ר המועצה הדתית וכן   

 העתק תשובתו של הרה"ג בן ציון אבא שאול ]זצ"ל[ המצ"ב.

]וזה לשון המכתב של הגרב"צ אבא שאול זצ"ל: "אודות מה ששלח אלי לענין מנהג הספרדים להשביע את החתן 

כף על כל הנזכר בכתובה. וכבוד ידיד נפשי הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג שליט"א שבועה חמורה בתקיעת 

העיר על מנהג זה שכדאי לבטלו משום שיש חשש לאיסור, שהרי אין אחד שאינו עובר פעמים על מה שנכתב 

צמו על בכתובה, ועוד, דכיון שנשבע לא יהא בו דין סידור לבעל חוב, ולכן ראוי לדעתו לבטל מנהג זה וסמך ע

 כתובות עתיקות שאין נוסח השבועה שבהן אלא שלא ישא אשה על אשתו ולא יגרשנה בעל כרחה, עכת"ד.

הנה לענ"ד אין לבטל מנהג הראשונים שקטנם עבה ממתנינו שנהגו כן מתקופת המבי"ט ואילך, וכמבואר בספר 

השבועה, כיון שהוא מושבע ועומד ארץ החיים )סתהון( עיי"ש. ויש ליישב את כל הערותיו. דחשש איסור ביטול 

מהר סיני על שאר כסות ועונה, ואין השבועה חלה בין כך לעניין זה, ואף בכולל, כשיטת רוב הראשונים 

האומרים דבביטול מצוה לא שייך איסור כולל וכמו שמבואר בתוס' במסכת שבועות )כ"ד ע"א(. ויעויין באבני 

פרט בשבועה בנדון דידן שאינו מוציא אותה מפיו וגם אין בה הזכרת מילואים )סימן י"ד( שהאריך בענין זה. וב

ה'. ובהערתו השניה נראה דאם לעניין אלמנה בין כך לא חלה שבועתו לענין היתומים, ובנתגרשה, כיון שאסור 

בין כך לגרש בעל כרחה, וכשמסכים הרבה פעמים נותן לה הרבה יותר ממה שכתב בכתובה. אלו מעשים בכל 

דוע לרבנים יושבי על מדין. והשבועה הזו הועילה רק לענין ד' דברים, שלא ימשכן תכשיטיה, ושלא ישא יום, כי

אשה על אשתו, ולא יגרשנה בעל כרחה, ולא יסע מחוץ לגבולות הארץ שלא מידיעתה. ואני יודע אודות כמה 

משיך במנהגנו, כפי מסורת אברכים שעמדו לברוח מנשותיהם לחו"ל ומכח שבועה זו אסרתי להם. ולכן ראוי לה

רבותינו ואבותינו, ואני תמה על אותם ראשי ישיבות מאחינו האשכנזים אשר עורכים חופה וקידושין לתלמידים 



מבני עדות המזרח ואינם רוצים להשביע את החתן, ואינם מוכנים לוותר על כבודם, ומזלזלים בכבודם של 

 ר את הכתובה ויתנו לאחר לעשות כן", עכ"ד[.  ראשונים. ואם רוצים בברכות, אינם מוכרחים לסד

להלן חו"ד בנושא השבועה שנוהגים הספרדים באר"י בכתובה וכותבים שם "וגם נשבע על כל הנ"ל". הענין   

 שבועה על כל הנ"ל.   -שבועה. ב  -מחולק לשני חלקים: א 

כיום לא נוהג, וכתב באהע"ז )סי' א'  ידוע לכל, שדעת מר"ן, שאנו הספרדים כאן באר"י הולכים לאורו, שחדר"ג  

סעי' י"א(: "טוב לעשות תקנה בחרמות ונידויים על מי שישא אשה על אשתו". ועיין עוד בסי' קס"ט בפירוש סדר 

חליצה )ס"ק מ"ו( שכתבו: "אע"ג דליכא חרם דר"ג, שלא גזר אלא עד סוף אלף החמישי, מכל מקום כל אדם 

שא על אשתו". ועיין למבי"ט )ח"ב סי' רכ"ב וח"ג סי' קע"ו( שנוהגין להשביע. משביעין אותו בעת נישואין שלא י

ועיין עוד שם )ח"ג סי' רי"א( שדן אם אדם התחייב בכתובה שאם יהיה ח"ו דבר בעיר, שיבריח את האשה מעיר 

לעיר, ועתה אומר הבעל שיבריח אותה מכפר לכפר. ופסק שם שעל הבעל להחמיר להבריח אותה מצפת 

יה או לג'נין, ומשם לשכם ומשם לעזה שהוא סוף תחום אר"י, וסיים שם: "ויש שבועה בסוף כל התנאים, לטבר

 וראוי לחתן זה שהוא ת"ח לחוש לשבועתו ולהבריחה מעיר לעיר כמו שכתוב".  

 ועיין באבני האפוד )סי' א' ס"ק ל"ה( שהביא מהרדב"ז )סי' רכ"א( ומשו"ת מהריב"ל )ח"ב סי' פ"ח( שנהגו  

להשביע "לקיים כל הכתוב לעיל". ועיין שם )בס"ק נ"ג( משם יד אהרן )מ"ב הגב"י סק"י( שהביא משם מהר"ש ויטל 

 שאם עשו קנין שלא ישא אשה על אשתו ולא עשו שבועה, הוי קנין דברים. וכ"כ התשב"ץ )ח"א סי' צ"ד(.  

ל מנהג פשוט שמתנים בכתובה וכותבים ועיין בחיים שאל )ח"ב סי' ל"ח סעי' מ"ח( שכתב: "והנה בארץ ישרא  

כלשון הזה, ולא ישא אשה אחרת עליה בחייה, אא"כ שהתה עמו עשר שנים ולא ילדה זרע של קיימא, ונשבע 

 שבועה חמורה ע"ז ועל שאר התנאים".  

בקנין  ועיין בארץ חיים )סי' ס"ו( שהביא נוסח כתובה משנת תקצ"ג הנהוגה בצפת, "... וקנינא מיד החתן הנזכר  

גמור ושלם במידי דכשר למקני ביה מעכשיו כראוי וכתקנת חז"ל. וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת 

המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמת לאשר ולקיים את כל הנז"ל מראש ועד סוף בלתי שום שינוי ותמורה 

 כלל".  

כתובה: "נתחייב החתן הנ"ל שלא לישא אשה אחרת עליה ועיין באבני האפוד )סי' א' ס"ק ל"ב( נוסח סלוניקי ב  

וכו', ונשבע החתן הנז' לקיים כל התנאים הנ"ל שבועה חמורה על דעת המקום ברוך הוא וע"ד הנשבעים באמת 

וכו'". וכתב: "ובתוך הכתובה אינו מפורש כיצד היא סדר השבועה, אולם המנהג הוא שבעת הקידושין חזן 

ר, נוטל בידו סודר ונוטל מהחתן קגומ"ך ואומר קנין! ושומט הסודר מידו ותוקע כפו הכנסת דהיינו שליח צבו

אל כף החתן ואומר שבועה על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמת וע"ד הכלה לקיים כל התנאים 

 הכתובים בכתובה", עכ"ל.  

ריש ע"ג( דבכתובות של עיה"ק ירושלים ת"ו  וע"ע בארץ חיים )סי' ס"ו(. וכתב הרב שבט בנימין )סי' ש"א דף ק"מ  

וצפת ת"ו, וכיוצא, שכותבים חיובי הכתובה עם התנאים בשלב אחד, בלתי הפסק בין החיובים לתנאים, ובסוף 

כתוב קנין אחד ושבועה לקיים את כל הנז"ל וכו'. נראה דאין ספק שהשבועה חוזרת על כל חיובי הכתובה כמו 

 על התנאים.  

י האפוד )סי' ס"ו קונטרס ביאור הכתובה עמ' עז( שהביא נוסח הכתובה הנהוגה בשני דפים, ובמיוחד ועיין באבנ  

כתבוה כך מכמה טעמים הלכתיים, בדף ראשון יש החיובים הרגילים ובעמוד השני תנאים מיוחדים, וביניהם 

בקנין. "וגם נשבע שלא ישא אשה על אשתו ולא יגרשנה שלא מדעתה ולא יפתנה למחול כתובה וכו', וקבל 

 החתן הנ"ל שבועה חמורה ע"ד המב"ה וע"ד הנב"א וע"ד הכלה לקיים כל הנ"ל".  

וכתב על זה )שם ס"ק מ"ד עמוד פ"א( ששבועה זו חלה רק על חלק של העמוד השני שבכתובה, ולא על העמוד   

ה חלה על כל מה שכתוב הראשון. וכ"כ מוהרח"ש )ח"ג סי' מ"ד(. ולדעת ירך אברהם )חאבה"ע סי' ה'( השבוע

בכתובה כנוסח "לקיים כל הנ"ל", היינו גם מה שכתוב בעמוד ראשון. ועיי"ש מה שהביא מספר ידי דוד )סי' ס"ז( 

 שסובר כמהרח"ש.  

ועיין שם )בס"ק ע'( שהביא את סברת הרא"ם, שמי שרוצה לגרש את אשתו והיא מסרבת, ואינו יכול לגרשה   

הרא"ם הוא פטור ממזונותיה. ויש פוסקים הטוענים שהבעל יכול לאמר קי"ל מחמת תקנת הקהילות, לדעת 



כרא"ם. ועיין פתחי תשובה )בסי' ע"ז ס"ק ב'(. ויש אומרים שכל זה מדובר אם האיסור הוא משום תקנת הקהל או 

בכתובה חדר"ג, אבל אם הוא נשבע, זה יותר חמור ואין לומר קי"ל כרא"ם. ובעמוד פ"ג הביא )בס"ק ד'( סברא ש

שכתוב בה "ועלי מזונייכי וסיפוקייכי" הנהוג, ובסיום יש קנין ושבועה, גם הרא"ם מודה שלא יכול לומר צאי ואין 

לך מזונות, כי חיוב השבועה חל גם על המזונות. וסיים שם שכל זה טוב לכותבים הכתובה בעמוד אחד ואז 

שבועה לא חל על המזונות, וכסברת המהרח"ש השבועה חלה על כל הנ"ל, אבל לכותבים בשני עמודים חיוב ה

 שהזכרנו לעיל )ח"ב סי' ע"ד(. ועיין שם עוד ספרים שהזכיר המדברים בנושא זה.  

 ועיין שם )סי' קי"ח אות כ"ו( בענין אם השבועה חלה גם על ההשבון ותנאיו.    

ו יכול לקיים מצות עונה, ועיין בסי' קנ"ד ס"ק טו"ב בענין אם האשה טוענת שהבעל מבחינה רפואית אינ  

ובינתיים הבעל מטופל ברופאים והיא בבית אביה, אם מגיע לה מזונות. והביא שם מערכה מול מערכה אם יש 

לחייבו, ולבסוף כתב שאם מצד החיוב יכל לטעון הבעל, קים לי כמ"ד פלוני, ואי אפשר להוציא ממנו ממון, זה 

אם יש בו קנין ושבועה, לא אומרים קי"ל, ומוציאים ממנו ממון )שם  אם חיוב המזונות הוא בלי קנין ושבועה, אבל

בעמוד קכ"ב(, ואם לא משלם הוא עבריין על השבועה. ועיין שם שהביא להקת פוסקים שאין טענת קי"ל אם יש 

 שבועה.  

לה על וכל זה כאמור לעיל אם השבועה היא בכתובה בעמוד אחד, אבל אם היא בשני עמודים אז אין השבועה ח  

 המזונות, כסברת המהרח"ש דלעיל, אע"פ שיש שחולקים עליו.  

הראית לדעת כי גם לסברת המהרח"ש, אם הכתובה כתובה בעמוד אחד כמנהג אר"י, השבועה חלה על הכל,   

גם בענין חיוב המזונות שלא יכול להפטר בטענת קי"ל או טענות אחרות, כי אריה דבי עלאה של שבועה רביץ 

 עליה.  

ועיין בשער המפקד )חלק אבה"ע עמוד ל"ג( בנוסח הכתובה. ובסוף כתב בנוסח הנוהגים היום הספרדים:   

"קנינא מיד החתן הנז"ל קגו"ש במדל"ב מ"ק כתקנת חז"ל על כל הנזכר לעיל. וגם נשבע החתן דנן שבועה חמורה 

 ו בשכ"ד בלתי שום שינוי וכו'".  בתקיעת כף ע"ד המב"ה ועל דעת הנשבעים באמת, לאשר ולקיים כל הכתוב עלי

והנה הקשה הב"י בחו"מ )סי' צ"ז( על תשובת הרי"ף שבע"ח קודם למזונות של אשה. הרי בכתובות שלנו יש   

קנין וזה שעבוד מיוחד, עיין שם אם הקנין חל על כל מה שכתוב בכתובה, או על ענין מיוחד. בכל אופן סובר 

ב"ח שם כתב שהקנין לא בא להוסיף הב"י שהקנין בכתובה חוזר על ענין המזונות, אם כתוב "מזונייכי"ב. וה

חיובים, אלא לקיים חיובי חז"ל. ועיין שם בפרישה )ס"ק מ"א(. ולמעשה זה גם סברת מר"ן הב"י באבה"ע )סי' ס"ו(, 

שזה רק קנין על שופרא דשטרא וכל הקנין הוא רק על מה שחז"ל חייבו. ועיין שיטה מקובצת )כתובות דף י' ע"א 

ב"א, שאם יש קנין, שעבוד המזונות נהפך לדאורייתא. ועיין לרמ"א בשו"ע )סי' צ"ג ד"ה ונ"ל להביא( משם הרש

סעיף כ"א(, ועיין אבני מילואים שם )ס"ק כ"ה( שכוונת הרמ"א שעשה קנין מיוחד למזונות ולא קנין כולל על 

 הכתובה.  

אשתו, ולא משמע  מסקנא דמילתא, לכאורה היה אפשר לפרש שהשבועה חלה רק על ענין שלא ישא אשה על  

כן, וכך הם תקנו לקיים הכל בשבועה מטעמים הלכתיים כנז', ומי אנו שנבוא ונהרהר אחר גדולים ועצומים, 

החל ממר"ן הב"י שכתב להנהיג שבועה והאחרונים שכתבו בפירוש שנשבע על כל הנ"ל, ונכתב בפירוש בעמוד 

ולא יכול לטעון קים לי וכן שאר טענות. אמנם פעם  אחד לחייבו על כל הנ"ל, שיתחייב בענין המזונות בשבועה,

חשבתי לתקן ולהוסיף "וגם נשבע שבועה חמורה" בלי "על כל הנ"ל", אלא לתקן שישבע רק בענין שלא ישא 

אשה על אשתו, ואח"כ נסוגתי ואמרתי לעצמי, מי אנו קטני קטנים שנבוא לתקן נוסח הכתובה בארץ הנהוגה 

על הבעל או מטעם שאינו נראה לנו. לפיכך יש להשאיר את הנוסח כמות שהוא ואין מדורי דורות, בשביל להקל 

לתקן בו או לשנותו. ועיין בנוסח הכתובה שקוראים בחג השבועות שהוא מקדמת דנא, ששם כתוב "נשבע החתן 

 וכו'".  

ניהם ואולם לצערי יש משפחות או חתנים שחדשים מקרוב באו, הרוצים להתחכם או להדמות או שרב  

מתרעמים על הנוסח הזה. ובזמן האחרון החלו גם בכתובות ספרדיות להשמיטו, ולא כותבים שבועה כלל ועיקר 

ואפי' בלי "על כל הנ"ל". הרבנים והחתנים עתידים ליתן את הדין לפני ארזי הלבנון גדולי עולם שקדמונו, ולפני 

דורות, ומראים עצמם שהם יותר חכמים  בורא עולם, שמפסידים את האשה ומשנים מהנוסח המקובל מדורי

 ונבונים מהדורות הראשונים שקוטנם עבה מכרסנו, וד"ל.  



הדרנא לדינא, הבאתי אפס מזעיר, ולא הזכרתי כל הפוסקים שכותבים שכן נהגו להשביע. ויש שנהגו להשביע   

 "על כל הנ"ל" ואין לשנות.

 בברכה, מרדכי אליהו ראשון לציון    

 (קישורתשרי תשנא עמ' ל ) בץ אור תורהקו

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?14600&pageid=P0016R
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 (קישורשו"ת שמע שלמה חלק ה אבן העזר סימן כ )
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 (קישור)עמ' ריב  No. 67 Adar 5768פעמי יעקב 

 

 ב-סימן א שו"ת בית נאמן חלק א אבן העזר

 תשובות והנהגות כרך ד סימן רפזשו"ת 

ה( בנוסח הכתובה של הספרדים והירושלמיים מוסיפים כמה התחייבויות, כגון שלא יסעו לחו"ל ולא ישא   

אחרת. אכן אנו מסופקים אם התחייבות כזאת מהניא, שאינה אלא קנין דברים, וכיון שזה נכתב בתוך הכתובה 

       .חל כלל, לכן נהגנו בכתובה שלנו להשמיט התחייבויות כאלוהוה כקני את וחמור שלא 

 אבן העזר סימן א אות אשו"ת יביע אומר חלק ה 

א. ראשית דבר עלינו להביא כאן דברי הבית יוסף אה"ע )ס"ס א(: כתב הרשב"א בתשובה, שאותם /שאותה/ 

בגבולות פרובינציא הסמוכים  תקנה שתיקן ר"ג שלא לישא אשה על אשתו, לא פשטה בכל גבולותינו ולא

לצרפת ג"כ לא שמענו שפשטה, ומעשים במקומותינו בתלמידי חכמים ואנשי מעשה שנשאו אשה על נשיהם, 

וכן אחרים רבים, ולא חשש שום אדם בדבר זה מעולם. עכ"ל. ובתשו' ב"י אה"ע )הל' כתובות סי' יד(, כ' לדחות 

מים אחרים עמו להורות היתר לאשכנזי הדר בא"י לשאת אשה דברי מהר"י די מולינא שערער על פסק מרן וחכ

על אשתו, וכתב עליו מרן בתוך דבריו: זאת ועוד עמו אתוכח, כי מה לו כי נזעק לצאת לריב מהר ולתקוע עצמו 

לאסור בדבר זה, והנה לפני זמן לא רב היה חכם אשכנזי בירושלים ת"ו זקן ויושב בישיבה, שהיתה לו אשה בת 

א אשה אחרת עליה, והיו שם הרה"ג הזקן ר' קלונימוס וחכמים אשכנזים אחרים ולא היה פוצה פה בנים, ונש

ומצפצף, ולמה לא הציל בעת ההיא לצאת לקראת נשק למחות בידו, וכי משוא פנים יש בדבר, ועוד דהא קי"ל 

ולות מהאשכנזים, דהלכתא כסוגיאן דעלמא, והנה בשאלוניקי וקושטא ויתר קהלות תוגרמא אשר שם קהלות גד

וגם במלכות הזאת, מעולם לא נשמע שינדו לשום אשכנזי שנשא אשה על אשתו, ואיך יקום הוא לעשות דבר 

שלא נשמע ולא נראה כמוהו, ולהתעבר על ריב לא לו, כי הוא ספרדי שמעולם לא קבלו עליהם תקנת ר' גרשון. 

ג. וכ"כ בשו"ת מהר"ם אלשקר )סי' צה(: וכבר עכת"ד. הנה מבואר להדיא שהספרדים לא קבלו עליהם תקנת ר"

ידע כת"ר שרוב הגלויות לא קבלו עליהם מעולם תקנת ר"ג )שלא לגרש בע"כ(, כגון בגלילות ספרד ובמערב ובכל 

המזרח. ע"כ. וכ"כ בתשו' הרדב"ז ח"א )סי' שעד(: שבמקומותינו לא נתפשטה תקנת ר"ג כלל, הילכך דוקא למאן 

אשה על אשתו מהני התנאי, ומאן דלא מתני נשאר כדינו שמותר לישא שתי נשים.  דמתני בהדיא שלא לשאת

ע"ש. והכנה"ג אה"ע )סי' א הגב"י אות נג(, הוסיף שכ"כ מהריב"ל ס"א )כלל ב דף יח(, והוכיח כן ממה שנהגו 

שו"ת לכתוב בכתובה שנשבע שלא ישא אשה אחרת עליה בחייה. ושכ"כ מהר"א ששון )סי' רכח(. ע"כ. וכ"כ ב

פרח מטה אהרן ח"ב )סי' סו(, דאעיקרא דדינא לא נחלקו הפוסקים אלא על אודות האשכנזים שמנהגם להחמיר 

בזה, אם מפני שמנהג אבותיהם בידיהם מקודם האלף החמישי, ורצו להמשיך אותה חומרא עליהם וכו', אבל על 

עתם שלא חל החרם אלא עד סוף אודות הספרדים שאין להם מנהג ידוע להתנהג ע"פ החרם דר"ג, נראה שד

האלף החמשי בלבד, וממה שנהגו להשביע החתן על זה מוכח שאין לנו חומר החרם דר' גרשון. וכ"כ מרן 

מהריק"א בתשו' וז"ל: ואיך יקום לעשות דבר על ריב לא לו, כי הוא מהספרדים שמעולם לא קבלו עליהם תקנת 

שלא נתפשט החרם כי אם בין האשכנזים, ומי לנו גדול כמוהו ר' גרשון. וכן דעת המהרשד"ם )בחיו"ד סי' קמ( 

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=25394&st=&pgnum=208


שמעיד על זאת. עכת"ד. והרב יד אהרן )סי' א הגב"י אות מב( הביא תשובת רבו ז"ל בכתב יד, שכ' וז"ל: והנה 

לענין חרם ר' גרשון הדבר ידוע לכל רואי השמש שלא נתפשט רק בין האשכנזים ולא בין הספרדים, והרה"ג 

)סי' רכח( הכריח כן מלשון התנאי הנהוג בינינו: שלא ישא אשה אחרת עליה בחייה אלא ברשותה מהר"א ששון 

וברשות ב"ד. והרב בעל פני משה ח"א )סי' נה( דחה ראיה זו. ובשו"ת משפט צדק ח"ב )סי' ע( רצה להכריח כן 

זה בשתי ידים. אולם ממה שהוצרכו לשבועה, ודקדק כן מתשו' מהריב"ל. והפני משה ח"ב )סי' ט( דחה הכרח 

מהר"ש פרימו בשו"ת כרם שלמה )חאה"ע סי' טו( מפרק לה בטוב טעם ודעת, ותפס במושלם שלא נתפשטה 

התקנה בינינו, והכריח כן מתשו' הרשב"א ומהריב"ל. וכ"כ המהרשד"ם )חיו"ד סי' קמ( שחרם ר"ג לא נתפשט 

בנים הנ"ל מפני ספקו של הפני משה. ועוד שהרי אלא בין האשכנזים. ובודאי דלא שבקינן פשיטותייהו של כל הר

ידוע מ"ש מהריק"ו בשם הרשב"א שחרם ר"ג לא היה אלא עד סוף האלף החמישי. וכן האריך להוכיח מרן 

בתשו' )הל' כתובות סי' יד(, והסכימו עמו המבי"ט ומהר"ר ישראל ב"ר מאיר, ושם הובא שכן הסכימו כל בעלי 

ראה כל עמודי ההוראה ותופשי התורה אבות העולם כאלה היום ויעצור כח הוראה שבעה"ק צפת. ומעתה מי 

לפקפק. וגם הפני משה ח"ב )סי' ט( שפקפק ע"ז מד' מהר"י מינץ, הדר תבריה לגזיזיה )בס' קיז(, ונסתייע מד' מרן 

ילו אם הנ"ל. ותשובה קי"ז היא מאוחרת בט"ו שנה אחר התשובה דסי' ט', כאשר יראה הרואה מסדר זמנים. ואפ

תמצא לומר שהדבר מסופק בידינו אם נתפשט החרם דר"ג בין הספרדים או לא, יש לנו ספק ספיקא להקל, שמא 

לא גזר ר"ג אלא עד סוף האלף החמישי, ואת"ל שגזר עולמית, ספק אם מעיקרא נתפשטה גזירתו בין הספרדים. 

בשו"ת קול אליהו ח"א )חאה"ע סי' יג(, והוא ס"ס המתהפך. עכת"ד. וכ"כ בשו"ת משאת משה )חחו"מ סי' ג(. ו

ובתשו' מר בריה דרבינא בשו"ת קול אליהו ח"ב )חאה"ע סי' יב(. וכ"כ בשו"ת ראש משביר )חאה"ע סי' א, וס"ס 

 לב(. ע"ש. וע"ע בשו"ת הון יוסף זאמירו )סי' א(. ובשו"ת ישכיל עבדי ח"ו )אה"ע סי' ז אות ב(. ע"ש.

 סימן יג שו"ת יביע אומר חלק ה אבן העזר

 ג-אשו"ת יביע אומר חלק ז אבן העזר סימן ב אות 

א( הנה המנהג הפשוט בכל בתי הדין הרבניים בישראל, באיש ששהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה, אף אם   

דין שהבעל רשאי  -אין האשה מסכימה להתגרש מבעלה, כשהבעל הוא מעדות המזרח, בית הדין נותן פסק 

ו, כדי לקיים מצות פריה ורביה, כל שיש יכולת לבעל למיקם בסיפוקייהו, ובאופן לישא אשה אחרת על אשת

שכל אחת מהן יש לה דירה בפני עצמה. וזאת ע"פ מ"ש מרן בשו"ת בית יוסף )הל' כתובות סי' יד( בשם רבינו 

ודלא כמ"ש  אליהו מזרחי )סי' יד(, שאפי' רגמ"ה לא גזר שלא לישא שתי נשים במקום ביטול מצות פריה ורביה,

מהר"י מינץ שלא התירו במקום מצוה אלא כגון מצות יבום, שאדרבה מצות פריה ורביה עדיפא ממצות יבום, 

שהיא מצוה כללית, ונוהגת בכל אדם, ושקולה כמצות תלמוד תורה וכו'. ועוד שהפליגו בה חז"ל ואמרו ביבמות 

וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, הרי שמצות )סג ב(, שכל המונע עצמו מפריה ורביה הרי הוא כשופך דמים, 

פו"ר גדולה עד לשמים ואין ערוך אליה בכל המצות שבתורה וכו'. ע"ש. גם בשו"ת מהרש"ך ח"ב )סי' לו( כתב, 

שאפילו לפי תקנת רגמ"ה אם לא קיים פו"ר רשאי לישא אשה אחרת עליה. וכמ"ש הרא"ם בתשובה )סי' יד(. 

חות דברי מהר"י מינץ שהחמיר בזה, וקיימתי סברת הרא"ם. ע"כ. ואף וסיים, ובתשובה אחרת הארכתי לד

הרמ"א בהגה )סי' א ס"י( שכתב וז"ל: "ובכל מקום שיש דיחוי מצוה כגון ששהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה 

לא גזר רגמ"ה, אמנם יש חולקים וס"ל שחרם רגמ"ה נוהג אפי' במקום מצוה". הנה בכל כיו"ב קי"ל הלכה כסתם, 

כמ"ש הפרי מגדים )בכללי הוראה בתחלת ש"ע יורה דעה(. וכ"כ הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין בספר לבושי ו

צדקה )סי' כב ס"ה(, ובשו"ת תורת חסד מלובלין )חאה"ע ס"ס כ(. ועוד. וכן ראיתי להגאון רבי יצחק אלחנן בשו"ת 

ילדה, יש להתיר לבעל לישא אשה אחרת  עין יצחק ח"ב )חאה"ע סי' נז( שכתב, שכל ששהתה עמו עשר שנים ולא

עליה, ואף שהרמ"א בהגה הביא מחלוקת בזה, מ"מ הרי הכלל ידוע שבכל כיו"ב העיקר כסברת הסתם, וכיון 

שסתם בדעה הראשונה שלא גזר במקום מצוה, הכי נקטינן. ע"כ. ועוד שמרן הש"ע )סוף סי' א( כתב, שלא גזר 

כתב מרן בשו"ת בית יוסף )הל' כתובות סי' יד(, והסביר, כי מה שנוהגים רגמ"ה אלא עד סוף האלף החמישי. וכן 

האשכנזים עוד היום שלא לישא שתי נשים, ואומרים שהם נמנעים מכך מכח תקנת רגמ"ה, בע"כ צ"ל שמנהג 

אבותיהם בידיהם, ולא מטעם חרם רגמ"ה, כי באמת לא שייכא בזה"ז תקנת רגמ"ה. עכת"ד. וכ"כ הרמ"א בדרכי 

)סי' א אות י(. ע"ש. ואף שמהרש"ל בים של שלמה )פ"ו דיבמות סי' מא( חולק ע"ז, הנה בשו"ת יד אלעזר )סי' משה 

קכז( סוף ד"ה הנה, כתב שעם כל זה אין הגזרה של רגמ"ה בתוקפה, ובודאי דקילא טפי מהגזרה שלא יגרש בעל 

א(. ועכ"פ מידי ספק לא יצאנו, וחזי כרחה וכו'. ע"ש. )וע' במש"כ בשו"ת יביע אומר ח"ה חאה"ע סוף סימן 

לאצטרופי לספק ספיקא. וכל שכן לדידן הספרדים ועדות המזרח שלא קבלנו בגלילותינו חרם רגמ"ה כלל, 



וכמ"ש המהר"ם אלשקר )ס"ס צה(, וז"ל: ומה שכתב כת"ר שלא היתה תקנת רגמ"ה אלא עד סוף האלף החמישי, 

בלוה עליהם מעולם, לא אז ולא היום, כגון בגלילות ספרד ובמערב כבר ידע כת"ר דבלאו הכי רוב הגליות לא ק

ובכל המזרח, אלא שיש מקומות שקבלוה עליהם ונהגו בה עד היום וכו'. ע"ש. וכ"כ הרדב"ז בתשובה שהובאה 

בשו"ת מהר"י בי רב )סוף סימן סא(, שבירושלים ובכל המקומות האלה לא נתפשטה גזרת רגמ"ה, ונהגו לישא 

ואין פוצה פה. ע"ש. וכ"כ הכנה"ג אה"ע )סי' א הגב"י אות נג(, שתקנת רגמ"ה לא פשטה בספרד כמה נשים 

ובארצות המזרח והמערב, וכמ"ש מהר"ם אלשקר )הנ"ל(. וכ"כ מהרלנ"ח )סי' כו( ומהריב"ל ח"א )כלל ב דף יח 

שחרם רגמ"ה לא נתפשט א(. ובשו"ת משפט צדק ח"ב )סי' א וע'(. ע"ש. וכ"כ בשו"ת מהרשד"ם )חיו"ד סי' קמ( 

אלא בין האשכנזים. ע"ש. וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב )סי' סו(. ע"ש. וכ"כ בשו"ת חקרי לב )ח"ג מיו"ד סי' 

פז(. ובשו"ת צל הכסף ח"ב )חאה"ע סי' י דל"ו ע"ב(. ובשו"ת מעט מים )בקונטרס שארית הפלטה סי' כו(. ע"ש. 

שהובאה בשו"ת עולת איש )חאה"ע ס"ס ג(. ע"ש. וע"ע בשו"ת טוב  וכ"כ הגאון רבי רחמים יוסף פרנקו בתשובה

לישראל )דף יז ע"ג והלאה( שכתב, שבארצותינו לא נתקבל חרם רגמ"ה כלל, ואפי' את"ל שלא יצא הדבר מידי 

ספק, הרי יש כאן ספק ספיקא להקל, שמא לא פשט חרם רגמ"ה בארצותינו כלל, ושמא לא גזר רגמ"ה אלא עד 

חמישי. ע"ש. גם הגאון רבי יוסף ידיד בשו"ת שארית יוסף ח"ב )סי' ב עמוד קסז( כתב, שמסתימת סוף האלף ה

דברי כל הפוסקים מגאוני ירושלים מוכח שבירושלים וגלילותיה לא קבלו עליהם חרם רגמ"ה. ע"ש. ובספר 

מחוז תוניסיה  ברית כהונה אה"ע )מע' א אות ה( כתב ג"כ, שלא פשטה תקנת רגמ"ה בארץ ישראל, וגם בכל

ואלגיריה ומרוקו לא נתקבלה גזרת רגמ"ה. ע"ש. וכ"כ בארץ חיים )אה"ע סי' א(. וע"ע בספר גט פשוט אה"ע )סי' 

 קיט ס"ק כב(. ובספר גט מקושר נבון )דף י רע"ד(. ע"ש.  

"ל ב( אמנם המנהג פשוט בירושלים ובארץ ישראל לכתוב בטופסי הכתובות בזה"ל: "וקנינא מיד החתן הנ  

בקגו"ש על כל הנזכר למעלה, וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת המקום ברוך הוא, ועל דעת 

הנשבעים באמת, לאשר ולקיים כל הכתוב בשטר כתובה זו" וכו'. ובין תנאי הכתובה אשר למעלה נכתב: "שלא 

גמ"ה, הא איכא שבועה, ישא ולא יקדש שום אשה אחרת עליה כי אם ברשות בית דין". וא"כ דל מהכא חרם ר

)וכבר הוזכר מנהג א"י להשביע את החתן שלא ישא אשה אחרת עליה, בשו"ת תעלומות לב ח"ב )חאה"ע סי' ה 

דף כ ע"א( וכתב, שכן המנהג בארץ הקודש ובערי תוגרמא. וע"ע בשו"ת ויקרא אברהם )חאה"ע ר"ס א(. ע"ש. 

ומנהג פעה"ק ירושלים ת"ו שכותבים בכתובה: "ונשבע שלא ובשו"ת הון יוסף למהר"י זאמירו )סוף סימן א( כתב, 

ישא ולא יקדש ולא ישדך אשה אחרת עליה אלא אם כן שהתה עמו עשר שנים ולא ילדה זרע של קיימא". ועדותי 

זו נאמנה שראיתי כתובה אחת כתובה בעט סופר מומחה ופקיע, וחתומים עליה מרן הגאון מהרי"ט אלגאזי 

ה ז"ל, וכתוב בה כאמור. ונמשך מנהג זה ע"פ מ"ש מרן בש"ע )סוף סי' א( טוב לעשות והגאון מהר"ם סורנאג

תקנה בחרמות ונידויים על מי שישא אשה על אשתו. ע"כ(. אולם בשו"ת הרדב"ז ח"ד )סי' א( כתב, שאף מי 

נשבע שנשבע לאשתו שלא ישא אשה אחרת עליה, ושהתה עשר שנים עמו ולא ילדה, אנן סהדי שעל מנת כן לא 

לה, אע"פ שהשבועה היתה לדעתה ולתועלתה, אעפ"כ אם פייסה ולא נתפייסה אנוס הוא, ומתירים לו שבועתו, 

וישא לו אשה אחרת. ע"ש. וע' בשו"ת המבי"ט ח"ב )סי' רכב( שכתב, שהמנהג בא"י, שהרוצה לישא אשה אחרת 

שבכתובה שלא ישא אשה אחרת  על אשתו, ומביא ממנה רשות בכתב, שאין מצריכים אותו התרה על שבועתו

עליה, ושם בח"א )סי' קא( כתב, שכן מעשים בכל יום. ע"ש. והכנה"ג אה"ע )סי' א הגב"י אות סו( כתב, בכתובות 

שלנו שכותבים בהן ונשבע שלא ישא אשה אחרת בלתי רשות בית דין, רשות ב"ד שלא ברשותה סגי. מהריב"ל 

ח"א )סי' מו(. ומיהו יש להסתפק אי מהני ברשותה שלא ברשות ב"ד  )ספר ב סי' כב(. וכן מתבאר בתשובת הרא"ם

וכו', וסיים, אמר המאסף, והמנהג פשוט בזמנינו שברשותה בלבד סגי, ומעשים בכל יום הוא, ולית דימחה בידי 

 האיש העושה זאת לישא אשה על אשתו אחר שנתנה לו רשות. וכ"כ המבי"ט )ח"א סי' קא, וח"ב סי' רכב, וח"ג סי'

קיט( דבהכי סגי, וא"צ התרה. וכ"כ המהר"ם די בוטון )סי' טו(, והמהר"א ששון )סי' רכח(. ולצאת ידי כל ספק 

יתירו לו ב"ד, ויורו לו לישא אשה. וכתב מהר"ם די בוטון, שאע"פ שאין צורך בזה מ"מ ראוי לעשות כן לצאת ידי 

דאדעתא דהכי לא נשבע לה, אף שהשבועה כל ספק. ע"כ. והנה מ"ש הרדב"ז הנ"ל להתיר מטעם דאנן סהדי 

היתה לדעתה ולתועלתה, אנכי הרואה שאין הדבר מוסכם, כי הכנה"ג בשו"ת בעי חיי )חיו"ד סי' כב( הביא דברי 

מהראנ"ח ח"ב )סי' ק(, שנסתפק אם גם בבא לעבור על השבועה בקום ועשה אמרינן אדעתא דהכי לא נשבע וכו', 

רב לא כתב כן בפשיטות, אלא נסתפק בזה, ולעומתו מצינו למהריב"ל ח"ב )סי' וכתב, אך אומר אני שמכיון שה

כב(, ומהרשד"ם )בחיו"ד סי' קמ( דס"ל שאפילו בקום ועשה אמרינן אדעתא דהכי לא נשבע, לא שבקינן ודאן של 

ם שו"ת מהריב"ל ומהרשד"ם מפני ספקו של מהראנ"ח. ע"כ. וכ"כ בספר יד אהרן אה"ע )סי' א הגב"י אות נא( בש

פני משה ח"ג )סי' יט(, שהנשבע שלא ישא אשה אחרת עליה שלא ברשות ב"ד, ומרדה מבעלה מתשמיש, יכול 

לישא אשה אחרת עליה, דאדעתא דהכי לא נשבע, ואף שמהראנ"ח ח"ב )סי' ק( נסתפק אי אמרינן הכי לגבי קום 



קינן פשיטותייהו מקמי ספקו של ועשה, מ"מ מהריב"ל ומהרשד"ם ס"ל שאף בקום ועשה אמרינן הכי, ולא שב

מהראנ"ח. והוסיף )שם אות נב( בשם הפני משה הנ"ל, שאם נשבע שלא ישא אשה אחרת עליה שלא ברשות ב"ד, 

אם הרשוהו ב"ד לישא אחרת אין חילוק בין קום עשה לשב ואל תעשה. ע"ש. וע"ע להמהרח"ש בשו"ת תורת 

בדין אשה שחלתה ואינה יכולה לשמש את ביתה כדרך כל  חיים ח"ג )בקונטרס עוללות הכרם סי' ו' והלאה(,

הארץ, שכתב להסתמך על המהריב"ל ח"ב )סי' כב( הנ"ל, שמותר לו לישא אשה אחרת עליה, דאדעתא דהכי לא 

נשבע. ואפשר שאפי' התרה אין צריך. ע"ש. גם הגאון רבי יונה נבון בשו"ת נחפה בכסף ח"א )חאה"ע סי' ב דמ"ג 

ן הלכה ודאי דלא קי"ל כמהראנ"ח שמחלק בזה בין קום ועשה לשוא"ת, כיון שרבים חולקים ע"ד( כתב, שלעני

עליו, ומה גם שמהראנ"ח עצמו כתב כן רק מספק, ואין לנו להניח ודאם של הרבנים שהתירו גם בקום ועשה, כל 

משה )סי' קיז(  היכא דאיכא אומדנא דמוכח דאדעתא דהכי לא נשבע, מפני ספקו של מהראנ"ח, וכמ"ש גם הפני

וכו', אכן להיות כי לענ"ד נכון לחוש לכתחלה לדעת מהראנ"ח ודעימיה יש להצריך רשות ב"ד, שמהיות טוב אל 

תקרי רע וכו', ומיהו נלע"ד פשוט שאפי' אם היו הנישואין והשבועה בעיר קושטא, מהני רשות ב"ד של פה עה"ק 

דבר ברשות ב"ד אינו אלא כדי שידעו בית הדין הדבר ירושלם ת"ו להתירו לישא אשה אחרת, שכל מה שתלו ה

שמכריחו לישא אשה אחרת, וכל שהם ב"ד חשוב הבקיאים בהלכה מהני, אע"פ שאינו הב"ד של מקום 

הנישואין. ע"ש. וע"ע בשו"ת משנת רבי אליעזר די טולידו ח"ב )חאה"ע ס"ס לח(. ובשו"ת שערי רחמים פראנקו 

וח"ב )חיו"ד סי' כא, דף כז ע"ג וע"ד(. ע"ש. ובשו"ת צל הכסף ח"ב )חאה"ע סי' יב דף ח"א )חאה"ע סי' א דף ז ע"ב(, 

 מב ע"ג(. ובשו"ת לב שלמה )חאה"ע סי' לד דמ"ח ע"ב(. ודו"ק כי קצרתי.  

ג( וכן בקדש חזיתיה להגר"ש מטאלון בשו"ת עבודת השם )חאה"ע ס"ס כז( שאחר שכתב להקל בנידונו משום   

בע, סיים, וכל שכן שעיקר השבועה שבכתובה קילא טובא שאין בה לא שם ולא כינוי, והוא דאדעתא דהכי לא נש

מושבע מפי אחרים, שחזן הכנסת עושה תקיעת כף לחתן בעת הנישואין, ואומר בזו הלשון, וגם נשבע שבועה 

שם ולא כינוי, חמורה על דעת המקום ב"ה וע"ד הנשבעים באמת לקיים כל תנאי הכתובה הנ"ל, והרי אין כאן לא 

ולא חשיבא שבועה אלא מדרבנן, וכמו שכן מבואר בשו"ת עדות ביעקב )סי' ל( להקל בשבועה זו מטעם ששבועה 

זו היא דרבנן, כיון שאין כאן לא שם ולא כינוי, וכן החקרי לב )ח"ג מיו"ד סי' פז( מצא מקום להקל בשבועה זו 

שם וכינוי אין בו איסור לאו. ]וע' בהר"ן ריש נדרים )ב  מטעם הנ"ל, כי רבו הסוברים שמושבע מפי אחרים בלי

סע"א(. ובכסף משנה )פ"ב מהל' שבועות ה"ג(. ע"ש[. וכן הגר"ח פלאג'י בשו"ת חיים ושלום )סי' ו' דף יח והלאה( 

האריך בטעמים להקל בשבועה זו שהיא בתקיעת כף. ועוד יש להקל מטעם אחר, שהתקיעת כף לא נעשית מיד 

אלא לחזן הכנסת, ומבואר בשו"ת מהרי"ו )סי' קלז( שלא החמירו בשבועה של תקיעת כף בכה"ג.  החתן לכלה,

עכת"ד. ]אולם הרמ"א בדרכי משה יו"ד )סי' רלט אות א( הוכיח מהמרדכי דלא כמהרי"ו הנ"ל. וכ"כ בשו"ת שבות 

המשחה )ס"ס עא(. ודו"ק[. וכן יעקב ח"ב )סי' קעג(. וע"ע בשו"ת דבר משה ח"א )חיו"ד ס"ס לח( בד"ה עוד. ובשמן 

העלה הרה"ג מהר"א חיון בשו"ת טוב לישראל )דף יח ע"ב והלאה(. ע"ש באורך. וכן בשו"ת מור ואהלות )חאה"ע 

ס"ס יב( סמך להקל בשבועה זו ע"פ דברי העדות ביעקב )סי' ל( הנ"ל. והן אמת שהגאון רבי יצחק אבולעפייא 

אריך למעניתו ע"ד הרב מור ואהלות הנ"ל, והעלה שאפילו לדברי העדות בשו"ת פני יצחק ח"א )חאה"ע סי' טו( ה

ביעקב, בנ"ד הויא שבועה דאורייתא, כיון שאומר על דעת המקום ברוך הוא וכו'. ע"ש. גם הגאון הראש"ל יש"א 

ברכה בשו"ת שמחה לאיש )חאה"ע ס"ס טז( כתב, דמ"ש הרה"ג הפוסק רבי יעקב קובו לצרף לסניף שהשבועה 

יעת כף לחתן, שאין בה לא שם ולא כינוי, אין בה אלא איסור בלבד, ואין כאן חומר שבועה, וכמ"ש בשו"ת שבתק

חקרי לב )ח"ג מיו"ד סי' פז(, והאמת שכן כתב גם מהר"א חיון בשו"ת טוב לישראל, אולם בשו"ת פני יצחק 

ך הוא, הויא שבועה חמורה, למהר"י אבולעפייא האריך הרחיב בזה, והעלה שכיון שאומר על דעת המקום ברו

וגם דעתי מסכמת כוותיה וכטעמיה. ע"ש. ובאמת שהגאון רבי יצחק אבולעפייא הניף ידו שנית בשו"ת פני יצחק 

ח"ב )דף סב סע"ב(, והביא דברי הרב נוכח השלחן )חאה"ע סי' טו(, שאסף וקיבץ חמשה ספקות הנופלים בדבר 

ה, ושכן העלה להקל בספר שבט בנימין )סי' שו(. וכן כתב בספר שבועה זו, והסכימה דעתו דעת עליון להקל ב

טוב לישראל )הנ"ל(. וסיים, ועם שאני הדל הארכתי בזה בשו"ת פני יצחק ח"א )סי' טו(, והסכמתי להחמיר, מכל 

מקום מודינא להו שאין שבועה זו אלא מדרבנן, כיון שאינה לא בשם ולא בכינוי, והילכך אין להחמיר בשבועה זו 

יג(. ובשו"ת דברי שמואל  -אלא בודאה, אבל בספיקה יש להקל. ע"ש. וע"ע בשו"ת צל הכסף ח"ב )חאה"ע סי' יב 

)חאה"ע סי' ח(. ע"ש. ולפ"ז נראה דשפיר סמכינן על הרדב"ז ומהריב"ל ומהרשד"ם וסיעתם להקל ע"פ הסברא 

ל מקום מנהג בתי הדין בירושלים, דאדעתא דהכי לא נשבע, אע"ג דהוי בקום ועשה, להתיר לו לישא אשה. ומכ

שבשעת מתן פסק הדין הסופי להתיר לבעל לישא אשה אחרת על אשתו, עושים לו התרה, לאחר שפותחים לו 

פתח לאמר, שאילו ידע שלא יזכה להבנות ממנה גם לאחר עשר שנים לא היה נשבע, והוא אומר הן, ואח"כ 

האשה מסכימה להרשות לו לישא אשה אחרת, וחותמת על כך מתירים לו שבועתו, וכן ראוי לנהוג, ואפילו אם 



בבית הדין, אעפ"כ עושים לו ההתרה לצאת ידי כל ספק, וכמ"ש הכנה"ג הנ"ל, ומה גם שיש לחוש דשמא 

הסכמת האשה באה מתוך לחץ ואונס של בעלה, ואולי הוא גם מאיים עליה בינו לבינה ומכריחה שתבא לבית 

מתה, וכמ"ש כיו"ב בשו"ת בני אברהם )חאה"ע סי' נב(, והביאו הגר"ח פלאג'י הדין להצהיר בפניהם על הסכ

 בשו"ת חיים ושלום ח"א )סוף סי' ה(, והעלה שלכן צריך לעשות ההתרה בפני ב"ד חשוב. ע"ש.

 טהרת הבית חלק א עמ' רפג

 סעיף יא וכד טילקוט יוסף שובע שמחות פרק 

ושיט את המטפחת, או העט, לחתן לשם קנין. ואחר כך ימשיך יא. כשמגיע הקורא למילת "וקנינא" יעצור, וי

לקרוא, ותוך כדי אמירת "וגם נשבע שבועה וכו'" יושיט ידו לחתן לשבועה, ולתקיעת כף. ]וראה להלן סעיף כא 

 עוד בדין שבועה חמורה[.

רה כד. המנהג אצל הספרדים שבעת קריאת הכתובה הרב מסדר הקידושין משביע את החתן בשבועה חמו

ובתקיעת כף, כפי הנאמר בכתובות שלנו. ומנהגינו מיוסד על פי דעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו. ויש 

אומרים שכן המנהג מזמן הרמב"ם. וכן העידו על המנהג: הרדב"ז, המהרי"ט, המבי"ט מהר"י בן לב, המהרשד"ם, 

א, ועוד. ולכן מה שיש כמה מראשי המהרימ"ט, המהר"ם אלשיך, מהר"ם חאגיז, המחנה אפרים, מרן החיד"

הישיבות האשכנזים הקוראים תגר על מנהג הספרדים בזה, ומונעים מהחתן לישבע מחמת חומר השבועה. 

 אינם צודקים בזה כלל, אחר שמנהגינו מיוסד על אדני פז. וכל המשנה ממנהג רבותינו ידו על התחתונה

 מנהגינו להשביע שבועה חמורה בקריאת הכתובה  

ת יוסף )אבן העזר סימן א'( כתב, שלא החרים רבינו גרשום מאור הגולה שלא לישא אשה על אשתו, אלא עד סוף האלף החמישי. בבי

ושכ"כ בשלחן ערוך )סעיף יא( שטוב לתקן בחרמות ונידויים שלא ישא אשה על אשתו. וכן כתב עוד בשלחן ערוך בהלכות חליצה )סימן 

רם דרבינו גרשום, שהרי לא גזרו אלא עד סוף האלף החמישי, מכל מקום כל אדם משביעין אותו בעת קסט אות מו(, דאף על גב דליכא ח

הנישואין שלא ישא אשה על אשתו וכו'. ע"ש. ואמנם בשי למורא )סימן א'( העיר, דהיכן מצא הבית שמואל דבר זה שכל אדם משביעין 

כן. ע"כ. ומבואר שהבין שאת סדר החליצה כתב הב"ש, ולא מרן השלחן  אותו בשעת נישואין שלא ישא אשה על אשתו, וגם המנהג אינו

ערוך. אך כבר העירו על זה האחרונים שזה אינו, אלא סדר החליצה כתבו מרן עצמו, וכמו שכתבו הלבוש )בפירוש סדר החליצה(, ומרן 

 תיו )סימן א'(.  החבי"ב בכנסת הגדולה )סימן קסט הגהות הטור ס"ק עה(, והגאון רבי עקיבא איגר בהגהו

נמצא שכבר מזמן מרן השלחן ערוך נהגו להשביע את החתן בשבועה חמורה. ובספר נוה שלום )חזן, דיני אישות סעיף ב'( כתב, שהמנהג 

להשביע את החתן בשעת החופה שלא ישא אשה על אשתו אלא אם כן שהתה עשר שנים ולא ילדה, הוא מנהג קדום מזמן הרמב"ם, 

רמב"ם הובאה בספר לב שמח. ע"כ. ומצינו להרבה מגדולי האחרונים שהעידו על מנהגינו לפחות בחמש מאות כמבואר בתשובת ה

השנים האחרונות, להשביע את החתן בשבועה חמורה, ובהם, בשו"ת הרדב"ז חלק ד' )סימן אלף רצב( שכתב, שנהגו עתה להשביע את 

לק ב' )סימן נ'( בזה"ל: ונשבע בשבועה חמורה ובתקיעת כף על דעת המקום הבעל על כל תנאי הכתובה. ע"ש. וכן כתב בשו"ת המבי"ט ח

ברוך הוא וכו' לגמור ולקיים כל הכתוב לעיל. ע"כ. וכן כתב בנו בשו"ת מהרי"ט חלק א' )סימן ס' וסימן קיח(, שמעשים בכל יום שכותבים 

ארי )סימן א'( בשם מהר"י בן לב ז"ל, דחרם דרבינו גרשום בכתובות, שנשבע שלא ישא אחרת עליה בחייה. ע"ש. וכן כתב ביד אהרן אלפנד

לא פשט בספרד, והראיה לכך שנהגו לכתוב בכתובות נשבע שלא ישא אשה אחרת עליה, ושכ"כ גם כן הרב משפט צדק. וכן כתב בשו"ת 

בסוף כדי לגמור ולקיים את כל מהרח"ש )סימן מז(, שרגילין לכתוב בכתובות שלנו תנאים רבים, ובכללם, שלא ישא אשה אחרת עליה, ול

הנזכר לעיל קנינא מפלוני וכו' ונשבע שבועה חמורה וכו', ומגו דחיילא אשאר תנאים חיילא נמי שלא לישא אחרת. ע"כ. וכן כתב בשו"ת 

רבנים מהרשד"ם )אבן העזר סימן כז(, שהיו נשבעין בשבועה חמורה על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעין באמת, ועל דעת ג' 

מפורסמים, לקיים את כל הכתוב לעיל בלי ערעור כלל ועיקר. ושם )סימן קכז( כתב, שהשבועה נותנת תוקף יתר לכתובה להחמיר בה 

בכל ספק ספיקא. ע"ש. וכן כתב המהראנ"ח במים עמוקים חלק ב' )סימן סז(. וכבר כתבו מהר"י אבולעפייא ומרן החיד"א )בשם הגדולים(, 

מהרשד"ם ומהרש"ך חשובים בזמננו כהרי"ף הרמב"ם והרא"ש. וכן כתב בספר ויקרא אברהם )בכללים שבסוף הספר(. שהמהר"י בן לב, ו

גם מהר"ם אמאריליו כתב בסוף ספר תורת חיים למוה"ר חיון שמואל, שמנהגנו לכתוב בכתובות שלנו שהבעל נשבע שלא יגרשנה בעל 

 )סימן עח(, ומהר"ם חאגיז )בשתי הלחם סי' כח(, והמחנה אפרים )סי' א'(. ע"ש.  כרחה ושלא ישא אחרת עליה. וכן כתב מהר"ם אלשיך 

גם מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל חלק ב' )סימן לח אות מח( כתב, שהמנהג פשוט בארץ ישראל שכותבים בכתובה בלשון הזה, ונשבע 

בשו"ת בית יהודה עייאש )חושן משפט סימן ד'( שהבעל שבועה חמורה על זה ]שלא ישא אשה על אשתו[ ועל שאר התנאים. ע"כ. וכן כתב 

מקבל על עצמו בשבועה לקיים כל פרט מהתנאים הנזכרים בכתובה. ובספר ארץ חיים סתהון )אבן העזר סימן א'( כתב כן בשם מהר"ח 

לק ג' יורה דעה סימן פז(, מוצירי, והרב הון יוסף, ומהרי"ד אבולעפייא, והרב כד הקמח, והרב ויקרא אברהם. וכן כתבו החקרי לב )ח

ומהר"ח פלאג'י בחיים ושלום חלק א' )סימן ו'(. וכן כתב בשו"ת תעלומות לב חלק ב' )אבן העזר סימן ה'( על דברי מרן בסימן א' ]טוב 

ליה לעשות תקנה בחרמות ונדויים על מי שישא אשה על אשתו[, שלכן נהגו בערי תוגרמא וארץ ישראל להשביע החתן שלא ישא אחרת ע

כדי לכופו לקיים שבועתו. ע"כ. וכן כתב הגרי"ח בשו"ת רב פעלים חלק ב' )אבן העזר סימן כח(, שכן מנהג ארץ ישראל. ע"ש. וגם במרוקו 

בהרבה מקומות נהגו להשביע, וכמ"ש בשו"ת משפט וצדקה ביעקב חלק א' )סימן סט(. ע"ש. וראה במה שהאריך בזה בשו"ת שמע שלמה 

און בעל שאגת אריה )בקונטרס חיי יוסף שבסוף ספר טורי אבן( כתב, דאף שמצד הסברא נראין דברי האומרים חלק ה'. ע"ש. ]והג

שבמקום ביטול מצות פריה ורביה לא גזר רבינו גרשום, מכל מקום עמא דבר להחמיר כדברי האחרונים דאי אפשר להתיר אלא בהסכמת 



י חכמים שהגיעו להוראה די. וע"ש שכתב, שאין הדבר מוחלט אצל כל הפוסקים מאה רבנים. ולאו דוקא מאה רבנים, אלא אפי' בתלמיד

 אם חרם דרבינו גרשום קיים גם לאחר האלף החמישי. ע"ש[.  

היאך לא חשו להשביע מחשש שלא יפרנס ויכבד כראוי והנה יש שהעירו על המנהג, שמאחר והדורות הולכים ויורדים, היאך אפשר 

להשביע כל אחד, דאם לא יפרנסנה, או שלא יכבדנה כראוי, יעבור על השבועה. ולא נאמרה שבועה זו אלא בדורות קודמים שהיו יראי 

ינו שבתי הדין ביטלו את כל השבועות המבוארות בשלחן ערוך חושן משפט, למה נחזיק בשבועה שמים ויראים משבועות, אבל בזמנ

 דוקא על הכתובה.  

אך הגם שיש להשיב על הטענות כאשר יבואר להלן, עם כל זה למרות כל הטענות נגד השבועה, אין בכוחנו לבוא ולבטל מנהג כזה קדום, 

שיסודו מדברי מרן השלחן ערוך, ולמה נחוש למה שלא חשו הקדמונים. ובאמת ניחזי אנן, האם בזמנם לא היו רבים שלא היו יכולים 

ד האשה, או ליתן לה מזונות כפי כבודה, ועם כל זה לא חשו שמא לא יכבדנה איזה פעם אחת, או לא יתן לה לעמוד כל ימי חייהם בכבו

 מזונות, האם היו מלאכים בזמנם, ואם כן למה לנו לחוש למה שהקדמונים דור אחר דור לא חשו לו.  

לפרט זה שאי אפשר לעמוד בו, והשבועה חלה רק ומה שבאמת לא חשו לשבועה חמורה זו, על כרחינו לומר או שאין השבועה מתייחסת 

 לד' דברים, שהם: שלא ישא אשה על אשתו, שלא יצא לחו"ל בלא ידיעתה, שלא ימשכן תכשיטיה, ולא יגרשנה בעל כרחה )ראה להלן(.  

נות. ולא יתנהג עמה ועוד י"ל שכוונת השבועה היא למה שהוא דרך העולם, ובדרך כלל, שהרי בדרך כלל ינהג עמה בכבוד ויתן לה מזו

מנהג של שפחה, שעל ידי שמכינה לו כל צרכיו ומנקה את ביתו יבוא לנהוג בה בזלזול כאחת השפחות. ובפרט שלדעת הרב נחלת שבעה 

)סי' יב( מה שכתבו בכתובה ואוקיר אינו ענין בפני עצמו, אלא נמשך לפניו ולאחריו, ואוקיר ואכבדך, ובמה, שאפרנסנה לכבדה 

וכדר"י דקרי למאני מכבדותא. ע"ש. ואמנם בשו"ת בנימין זאב )סי' נ'( כתב ואוקיר היינו ואכבדך, על כל פנים ענין הכבוד אינו  במלבושים,

 שייך לפגיעה או דיבור כנגדה, אלא שלא ינהג בה מנהג זלזול.  

על זה. שאל"כ מי שכתבו לו בכתובתו ועוד, שהרי זה ברור שאם האשה מוחלת בפירוש אינו עובר על שבועתו, וגם אינו צריך התרה 

הדירה בארץ ישראל, לא יוכל כל ימיו לעבור להתגורר בחוץ לארץ עד שיתיר את שבועתו, ומבואר באחרונים דרשאי לצאת לחו"ל ודי 

הנה  בהסכמתה. וע"כ דכשהיא מתרצית אין שום שבועה. ואף על פי שיש הרבה פעמים שאין האשה מוחלת על מה שאינו מכבדה כראוי,

אם זה דבר שמסתמא לא נשבע אדעתא דהכי, אמרינן אדעתא דהכי לא נשבע, וכמו שכתבו בזה הפוסקים בכיו"ב, ראה בגט פשוט )סימן 

קיט אות לד(. ובמחנה אפרים )סימן ב'( שאם לא ילדה אשתו בנים, אינו צריך התרה אף שלא פירש כן בכתובה. ואפילו אם האשה אומרת 

אם הוא בדבר שאינו מתקבל על הדעת, גם כן י"ל דאדעתא דהכי לא נשבע. וכבר כתב הרדב"ז בחלק א' )סימן  בפירוש שאינה מוחלת,

תקט( דאורחא דמילתא שבשביל דוחק המזונות מוחלת כל תנאי שבעולם, וכיון דסתם נשים מוחלות, זאת בטלה דעתה אצל כל הנשים. 

ת משה וישראל, כנוסח הכתובה, אבל אם תנהג בדבר אחד לא כפי דת משה ע"ש. ]ועוד יתכן דמה שהתחייב לה הוא רק אם תנהג כד

 וישראל, על זה לא נשבע, וצ"ע[.  

וגם בדבר שאינו אורחא דמילתא שמוחלת לו, הרי בלאו הכי נחלקו הראשונים אם האיש חייב להשכיר עצמו להביא מזונות לאשתו או 

גופו להביא מזונות. ואף שדעת רבינו אליהו שחייב האיש להשכיר את עצמו  לא, שדעת ר"ת )כתובות סג א( שאינו חייב להשכיר את

לפועל להביא מזונות לאשתו. וכ"פ הרמ"א )אהע"ז סי' ע' סעיף ג'(, מכל מקום כבר כתב הגר"א שדעת רוב הפוסקים כר"ת. וכל שכן אם 

וקיבלה, ובזה יש לומר דלכולי עלמא אין חיוב  האשה נישאת לבן תורה, שעל מנת כן נישאת לו שיביא לה סך זעום מהכולל, וסברה

להשכיר עצמו לפועל להביא לה מזונות. דהוי כמחילה. ואי לא תימא הכי, היאך כל האברכים עוברים על חיוב מזונות, שלדעת הרמב"ם 

כאשה שמחלה על  והרבה ראשונים הוא חיוב מן התורה, ודל מהכא השבועה, לכאורה עוברים על דין תורה. ועל כרחנו לומר דהוי

מזונותיה, וסברה וקיבלה. ולפי זה גם על השבועה אינם עוברים. ]חלק מהמקורות בענין שבועה זו, הם על פי המבואר בספר משפט 

 הכתובה, שהאריך בזה בטוב טעם ודעת. עש"ב[.  

 דעת גדולי דורינו שליט"א בענין השבועה  

לאחד מתלמידיו, שלמד בישיבת בית התלמוד בירושלים, ובעת שמרן אאמו"ר ערך וזכורני, שבשנת תשל"ג מרן אאמו"ר סידר קידושין 

את השבועה חמורה כפי מנהגינו, ראש הישיבה הגאון הרב שוורצמן שליט"א נזדעק והעיר בכעס למה עושים זאת ומכשילים את החתן 

"ל, ואמר לו, האם כבודו יודע מה המקור לעבור על שבועה חמורה. ובאותה עת עמד לצדו של הרב שוורצמן הגרב"צ אבא שאול זצ

לשבועה זו, והשיב שאינו יודע שום מקור לזה, ואינו מבין זאת. ואז אמר לו הגרב"צ חלק מהמקורות הנ"ל, והסביר לו שמנהגינו מיוסד על 

ג ישראל מדורי דורות, פי דעת גדולי הדורות, שהוא בא במקום חרם דרבינו גרשום, ויש לו יסודות איתנים בהלכה, ואין לזלזל במנה

וקיבל הדברים. ועיין בספר משפט הכתובה שהביא בשם מרן אאמו"ר שליט"א, כי חלילה לבטל את מנהג השבועה כלל, ואין לשמוע לקול 

מערערים אשר כריסם קטנה מצפרני האחרונים הנ"ל. וגם אין לשנות מהשבועה ולצמצמה ממה שעשו בדורות שלנו. ואין להמנע כלל, 

וא עצמו משביע את החתנים בכל יום. וכן השיב הגרב"צ אבא שאול שליט"א במכתב בזה"ל: אודות מנהג הספרדים להשביע את והרי ה

החתן בתקיעת כף על כל הנזכר בכתובה, ויש שערערו על זה מחשש שיעבור על השבועה וכו', הנה לענ"ד אין לבטל מנהג הראשונים 

מבי"ט ואילך, ]מזמן הרמב"ם ולכל הפחות מזמן מרן השלחן ערוך כנ"ל[, ויש ליישב את כל שקטנם עבה ממתנינו, שנהגו כן מתקופת ה

הערותיו, דחשש איסור ביטול השבועה, כיון שהוא מושבע ועומד מהר סיני על שאר כסות ועונה, ואין השבועה חלה בין כך על מה 

יטול מצוה לא שייך איסור כולל, כמבואר בתוס' )שבועות כד שמושבע ועומד מהר סיני, ואף בכולל כשיטת רוב הראשונים האומרים דבב

א(. ובפרט בשבועה בנ"ד שאינו מוציא אותה בפיו, וגם אין בו הזכרת ה'. והשבועה הזו הועילה רק לענין ד' דברים, שלא ימשכן תכשיטיה, 

. ואני יודע אודות כמה אברכים שעמדו ושלא ישא אשה על אשתו, ולא יגרשנה בעל כרחה, ולא יצא מגבולות ארץ ישראל בלא ידיעתה

לברוח מנשותיהם לחו"ל ומכח שבועה זו אסרתי להם. ולכן ראוי להמשיך במנהגינו כפי מסורת רבותינו ואבותינו, ואני תמה על אותם 

חתן, ואינם ראשי ישיבות מאחינו האשכנזים, אשר עורכים חופה וקידושין לתלמידיהם מבני עדות המזרח, ואינם רוצים להשביע את ה

מוכנים לוותר על כבודם ומזלזלים בכבודם של ראשונים. ואם רוצים בברכות אינם מוכרחים לסדר את הכתובה, ויתנו לאחר לעשות כן. 

עכ"ד. ועוד הביא בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א שלא הסכים עם מנהג כמה מרבני אשכנז שאינם משביעים את החתנים הספרדיים. 



שר לחשוב את עצמנו חכמים מחכמי הדורות הקדומים. גם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל אמר, שהוא אינו מתנגד לחתן ונזדעק עליהם שאי אפ

ספרדי שישבע, רק נותן קריאת הכתובה לרב ספרדי והוא יעשה הכל כמנהג. ובקונטרס השבעתי אתכם הוסיף, שאמר לו הגרשז"א לא 

 מנהג שנהגו כן בכל הדורות, וכל אלה שנהגו לישבע ימשיכו במנהג זה. ע"כ.  יכול להיות שראש ישיבה ימנע מהחתן לישבע, שהרי זה 

אמור מעתה שאין לנו לבטל מנהג הקדמונים שנהגו כן על פי דעת מרן השלחן ערוך, או מזמן הרמב"ם. ופוק חזי במנהגים שנהגו בהם 

זה ממנהגם, ואילו מנהג של אבותינו שנקבע על פי  אחינו האשכנזים, ששומרים עליהם בכל משמר וכבבת עיניהם, ואין משנים כי הוא

גדולי הדורות, ארזי לבנון ארזי קומה נ"ע, היאך רוצים לבטלו במחי יד. ואילו הרמ"א היה כותב שבועה זו בודאי שהיו מחזיקים בה כל 

דעת מרן זיע"א, וכל גדולי התורה  יוצאי אשכנז, חסידים וליטאים, ולמה אנו לא נחזיק ביתר שאת וביתר עוז במנהגינו המיוסדים על פי

 ענקי הרוח הספרדיים.

 עין יצחק חלק ג' עמ' שנג

 עמ' רמז)מוצפי( חופת ציון 

 (קישורבית חתנים )הרב משה פנירי( חלק א פרק ח סעיף נב עמ' רלד )
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