
מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש

ע הכולל כ"ראש ץ"ש





ח"או(מ"אגר'בתשו סי"ח נכרים)נט'ד של מבנק ריבית בענין ,דן

ויום יום כל עבור ריבית שבת,שמשלמים שכר משום בזה יש וכתב.שלכאורה

הלילה לחצות הלילה מחצות היום שמחשבין שבת"הר,דמאחר שכר ז

מיו,בהבלעה לשבת"חוץ הסמוך ר(ט של טובים ימים שני אף ,)ה"ואולי

לשמעון.ש"עיי מלוה שכשראובן מדבריו מבואר ריבית,ונראה לו מה,וקוצץ

הלואה מתורת הוא בחזרה הקרן לו לשלם לו,שמחוייב לשלם שמחוייב ומה

שכירות,התוספת בתורת בכספ,הוא משתמש שהלוה מה המלוהעל של וכן.ים

בהל ההנחה פשטות סי"יו(ריבית'היא ונתגייר)א"קע'ד לישראל שהלוה בנכרי

שעלה',וכו הריבית לבין שנתגייר קודם שעלה הריבית בין הראשונים שחילקו

שנתגייר משתמש,לאחר שהלוה יום בכל עולה הריבית תשלומי שחיוב דמשמע

המלוה .בכספי



בברכ סי(ש"אכן ד'ד'לקדושין הגר)'אות בשם מסתבר"הביא דלא ח

כן דקיי,לומר מאי לפי ניתנה"שהרי להוצאה דמלוה ר,ל זה שברגע"אשר ל

הלוה של לידו ההלואה כספי מוסר הלוה,שהמלוה של שלו נעשים יתכן,הם לא

שלו בכספים משתמש שהלוה הזמן עבור שכירות בדמי זוכה שהמלוה ,לומר

שלו אינם .שהרי



לב"וערש[ והילך"ד.)ד(מ"י מקום,ה בכל שלך והם הוצאתים לא

לקו"הגר'ובהג,שהם ציין שמה קיי,ן"הר'א ניתנה"דהלא להוצאה דמלוה .ל

סי"חו(ע"שו'ועי סל"ע'מ וברמ)ח"ב רש"במחבר בדעת לבאר מקום שיש י"א

הבי שאין סובר זהשהוא בדין ניתנה(אור להוצאה עוד)דמלוה אינן שהכספים

אלא המלוה של ,היינו זה ענין גדר שהכספים,אלא שמאחר
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ע הלוה ליד בהם"נמסרו ישתמש שהוא המלוה,מ כספים,ולא חשיבי לא שוב

המלוהאלו הוו,של עדיין דשפיר אפשר"ולפי.אף שפיר ז

כנ ולומר שכירות,ל"להתחיל מתורת ליום מיום מתרבה הריבית אף(.שחיוב

קשה הכספים,דעדיין את הלוה הוציא שכבר הוא,דלאחר מתחייב עדיין היאך

בכספיו השתמשותו עבור ולהבא מכאן של,לשלם שלו עוד אינם בודאי שמעתה

.)]המלוה

הגר הכריח זה כקנין"ומכח תמיד משמש מעות שמתן שקונה,ח שכסף

גבקידו קונה הקדש"שין ופדיון בקרקע בגמ,כ קידושין'כמבואר מה,:)ה(ריש

כאן וקונה בעלמא קונה שכן ג,לכסף בהלואה"והיינו המחייב יסוד שמתן,כ

ככסף"והוה(המעות כסף דשוה בקרא,נ אוכל"וכדכתיב להל"ועחוו",נשך 'ד

הדין,ריבית באוכל,שמעיקר לפרוע מחוייב אוכל מ,הלוה מחוייבוהלוה תכת

וכו במתכת לו לשלםמשמש)'לשלם הלוה שקונה,כלומר,לחייב

ע,שעבודים ומתנה אלף מאות"ובהלוה תשע בחזרה לו שישלם הביאור,מ אין

אלף בתשלומי מחייבת תמיד אלף שבכה,שהלואת הרי"אלא המלוהג

מאה מאות,על תשע אלא לשלם מחוייב הלוה אין ממילא שכאןאל,ואשר ,א

התנו שכך לשלם,מאחר התחייבות קנה רק מלכתחילה האלף של המעות מתן

ה,מאות'ט ריבית"וממילא לו בקוצץ ב,נ כאן האלף,מחייבים'אין שהלואת

באלף הריבית,מחייבת תוספת עבור נוסף שני מחייב כאן יש שכירות ,ובתורת

התנו שכך שמאחר משמש,אלא האלף של המעות התחייבותמתן ליצור

ומאה אלף קיי,של כלל שבדרך באלף"ומה רק מחייב אלף של מעות דמתן ,ל

אומדנא שמה שיש מפני ריבית,היינו איסור על לעבור רוצים אינם ,שמסתמא

שניהם נתכוונו לכך של,ומסתמא שעבודים יקנה אלף של המעות מתן שקנין

כן,אלף להיות מוכרח הדבר היה לא באמת .אבל

הי"פיול לומר'ז תתרבה,נראה שהריבית קציצה עם בהלואה שאפילו

ג יום שכזה"בכל מרובה זמן הכספים ישארו שאם הוא גדרו מילתא,כ איגלאי

שכזה בסכום הלוה אצל התחייבות יצר בשעתו המעות שמתן ובאם,למפרע

מועט זמן הכספים פחות,ישארו בסכום שעבוד יקנה רק המעות מתן שקנין

הבנקה,מזה של החשבונות בלוח והמפורט המתבאר כפי .כל

שבת"ולפי שכר של בעיא כלל כאן שאין בפשיטות לומר נראה שאין,ז

בכספים להשתמש זכותם עבור הריבית תוספת לשלם מתחייבת הבנק חברת

נוסף מתחילה,ליום התנו שכך פלוני,אלא יום עד הכספים יוחזרו לא ,שאם

המעות וכךיחיישמתן כך בסכוס שמן"ולפי.ב לומר מקום יש נמי ז
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לאחר שעלה מה לבין שנתגייר קודם שנתרבה הריבית בין לחלק אין התורה

יו"אבנ'תשו'ועי[שנתגייר חלק אחים–ד"ז ברית ב"ר'סי(בקונטרס אות –)'ב

ע"מש הש"כ שמה"ד סי"ליו(ך ס"קע'ד א"א אפילו,)ק מהני במלוה עליו דזקף

ה שנתגיירעבור לאחר עד נתרבה לא שעדיין זה.ריבית שנדון נראה ובפשוטו

במח הריבית"הנ'תלוי של המחייב יסוד בהבנת .]ל



הי"ולפי להעיר'ז נ,נראה בפירות זוכה שהבעל חכמים של"דתקנת מ

פירות,אשתו שמגדלת קרקע לה ביש נקבות,היינו בהמות לה שיש או

ו אשבח,לדותהמולידות ארעי דין מכח בהם זוכה כפירות,שהאשה נחשב דזה

שכירות,מ"נ דמי ומקבלת לאחרים נכסיה במשכרת שהלותה.וכן בפנויה אבל

ואח קצוצה בריבית נכרים של נשאת"לבנק שאין,כ ולומר לטעון מקום יש

נ פירות דין בגדר הריבית דמי ליום,מ"תוספת מיום הריבית שמתרבה מה ,דכל

כעתא חל זה בממון זכותה שמתן,ין למפרע מילתא שאיגלאי אלא

זה סכום חייב פנויה בעודה לבנק הבנק"ע–מעותיה של החשבון לוח .פ

שה בכספים דוקא דהיינו נראה לחסכאכן לבנק עפוכנסו נכרים של י"ון

ריבית של קארפעריש.תנאי של לעיסקא כספים האשה בהכניסה שאין,ן"אכן

ל שנהשמה בכל יתנו ריבית כמה קבוע בכל,וח הרויחו בכמה תלוי הכל אלא

יהי,שנה יהי'ולפעמים ולפעמים הרו"בכה,פחות'הרבה דין לכאורה היוג 'חים

נ"צ כפירות לבעל"ל שהכל .מ



להעיר שיש האשה,אלא השקיעה לטראס)הפנויה(שאם ט"כספיה

כך מאוחרשלא–לשם זמן עד הכספים עוד–להוציא הרווחים שירויחו עד

ע,רווחים וכו"וריבית ריבית נאיןג"דבכה',וכו'ג בפירות זוכה האלו"הבעל ,מ

מברחת שטר שכתבה אשה הפירות,כדין שיהיו שכיוונה היא דמוכח שאומדנא

המתנה מקבל שכת(של הראכמו שמה פ"ב ריש לכתובות סי"ש באמצע ,)'ב'ח

שאין מקרה עכשיוובכל מהפירות ליהנות זוכהאף,עומדת אינו

הפירות .באותם

עפ"ונל זה ענין הגמ"פ למצוי:)מז(כתובות'י מצוי ושאינו,שתיקנו

מצוי לשאינו לפדותה,מצוי שיסכים כדי פירות יאכל שהבעל יראה,ותיקנו שאם
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איך נכסיההבעל פירות עליה,ולא,אוכלת קפידא לו תהיה ,אולי

לפדותה ירצה ברא[.ולא להדיא הוא שכן פ"והעירוני ריש שם דכתובות"ש ח

הרמ'א'סי ידועים.]ה"בשם שאינם בנכסים שהיא,אבל איך רואה שאיננו

נכסיה פירות קפידא"בכה,אוכלת לו תהיה לא דמסתברא.ג מילתא שלא,והוא

רז תקנת ידו(ל"תהא שאין הפירותשבנכסים אוכל הבעל אין כהלכתא)עים סתם

טעמא .בלא

בכתובות דאיתא מאי לדבר לאביה.)מז(ודוגמא הבת שמציאת שתיקנו

איבה שלה,י"ופרש,משום מציאתה אמרת איבה,ואי לה,איכא זיין .ולא

לעצמה'שתהי,כלומר במציאתה מחזקת שהבת מה מפאת איבה ואינה,שמה

לאביה לאהע"ובמ"ח'ועי.מוסרתה לבעלה)ד"פ'סי(ז"ש האשה מציאת ,לענין

ג היא איבה"אם מטעם .כ



באגר[ אהע"אכן ח"מ סי"ז זה"ק'א דין את לגמרי אחרת הבין של(ד

ידועים שאינם להולמם,)נכסים קשים קנין,ודבריו כונת תמיד דבעינן ,דהא

קנין מעשה דבעינן היכא דוקא מועילדמעשה,היינו אינו קנין כוונת בלי קנין

נ.לכלום בפירות זוכה שהבעל כאן תקנ"אבל מכח הכלל–ח"מ על המיוסד

בי הפקר"דהפקר הבעל–ד לעשותואין קניןצריך מעשה תיתי,שום מהיכא

החתונה,שיקנהלהצריך זמן לאחר כונתו מועילה החתונה,ומה בשעת אם

לו ידועים הנכסים היו לו"חוא,לא נתודע בשו,כ זוכה"דמבואר כן הבעל שאז ע

אלו נכסים .]בפרות

ה הנהיגו מחודש"טוענים"ולאחרונה בין,מנהג תורה דין שכשיש

ע לאשתו הגט"הבעל קודם הכספים חלוקת כל,ד את שרוצה וטוען בא שהבעל

נ נשואים"פירות שהיו השנים כל של מב.מ בגמואוהנה שלא"ובשו'ר שכל ע

שנתגרשונתלשו קודם הקרקע מן בהם,הפירות זוכה הבעל פ"אע,שאין

ליקצר כבר הפירות,נ"וה.שעומדים את הבעל תבע לא יחד שגרו השנים כל ,אם

כו( ע"כי רווחים להרויח הדבר טוב שיותר פליגי לא רווחים"ע ורק,)וכאמור,ג

כן לטעון למדוהו אל,עכשיו סכומים לו לשלם האשה את נחייב אם היא,ואף

הקרקע"לא מן הפירות את עכשיו לו,וכאמור"תתלוש תשלם או(אלא היא או

ע)הוריה רווחים להרויח האפשרות את להפסיד שלא כדי אחר רו"ממקום חיםוג

ע ריבית"וריבית .ג
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הדבר"וק הקרקע,ו מן נתלשו שלא הפרות ישארו–שהרי אם

גבם,קבוייר,במקומם על אחרים פרות יגדלו נתלשו"כ(ה"ואפ,ולא שלא )ז

הקרן מן כחלק בבנק"ק,נחשבים המתרבה בריבית המתרבים,ו וברווחים

ע"שאח,ט"בטראס ריבית פיהם על מרוויחים ריבית"כ נחשבים,ג דבוודאי

הבנק מן הוציאו שלא המתרבים הקרקע(הרווחים מן נתלשו שלא )כפירות

הקר מן .ןכחלק

יל היינו"ובפשוטו זה ענין דגדר ואם"שנ,פ לה פחתו פחתו אם מ

לה הותירו אהע"אגר'עי,הותירו ח"מ סי"ז מניות,ג"צ'ד לה שיש שאשה

בשוויין)ס"סטאק(בחברה לבעל,והשביחו ולא לאשה השבח דהיינו,שכל

פרות ולא נ"וה,יוקרא על הגדלים בפרות לומר נראה שלה"נ שלשכל,מ אזמן

ושבח כיוקרא דינן הפירות .נתלשו

זה בטראס,ולפי הכספים בהוכנסו דווקא בכל,ט"לאו אפילו אלא

ע בנק בסתם הושקעו האשה שכספי ע"מקרה רבית להרוויח רבית"מ כל,ג

הרווחים את הבעל הוציא לא ועדיין כקרן,שנתגרשו בהם,דינם זוכה אבל.ואינו

הא שתוציא הבעל תבע שגרשה קודם הבנקאם מן הרווחים את יש,שה אולי

טענה שטענתו לומר מוציאים,מקום כן לזמן שמזמן הוא העולם מנהג שהרי

לצורך הבנק מן לחסמאפילו,כספים המיוחד ולהרוויחכבנק בטראס.ון ,ט"אכן

אפשרות שקיימת הרווחיםאף כל את שמנהג,להוציא יודעים שהכל מאחר

שלא הוא כןהעולם בטראס,לעשות הכל את להשאיר מסתברא,ט"ושעדיף

טענה טענתו את,וכאמור,שאין מקבל שאינו על קפידא לבעל תהא לא שהרי

הרווחים,הרווחים אותם לעצמה לוקחת אינה אשתו שאף .מאחר

בתשו"וכעי[ מצאתי להג"שבכת'ז שיחיה"י רוזנטל שלמה חיים ,ר

שבירושלים הדיינים .]מחשובי



כ זה אין עדיין לבנק"אכן בהוכנסו אפילו טענה שטענתו ברור שהרי,כ

נ פירות הבעל שיאכל חכמים תקנת כל פדיונה"תכלית תחת הוא שעבודי,מ וכל

זה תחת זה הם כולם להתגרש,האישות כבר הם עומדים מסתבר,וכעת ולא

נ פירות עכשיו הבעל שיטול שבזה האישותמ"לומר כבר,שתתחזק שהרי

ונתבטלה האישות .התפוררה
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במח"ועפ תלוי זה שדבר נראה היה פשוטו והתוס"הרשב'י ב"לב'ם

הגמ:)קמו( בגמ,שמה'בהבנת שמה הרשב'ומבואר שדעתו,ם"לדעת שכל

נ,לגרשה בפירות זכאי שאינו רק אינ,מ"לא גם יורשהאלא שלפ.ו ההסברואף י

נ,שכתבנו פירות לענין שייך רק זה י"מכ,מ"טעם דהרשב"מ לשי"ל בזה 'ם

ס,אזיל שמה לעיל ליה נוחלין"דאית יש בזכותו:)קלט(פ תלויה הבעל דירושת

נ בתוס"ועיי(,מ"בפירות והיורש"ד'ש בזה,ה עמו הסכימו שכל,)שלא ומאחר

נ דפירות התקנה כ"יסוד הוא האישותמ את לחזק לפדותה–די ,שיסכים

התפוררה כבר עומדים–והאישות להתגרשהםשהרי תיקנו"בכה,כבר לא ג

יורשה,פירות אינו אף ירושות,וממילא משאר שונה הבעל 'תוס'עי,דירושת

וב"ד.)קנח(ב"ב שמה)'הא(ה"ה המשנה .בביאור

הגמ כוונת גם שזוהי דבנכסיםדעיק,.)עט(בכתובות'ונראה הוא הדין ר

פירות אוכל הבעל אין ידועים לעיל(,שאינם שהסברנו הוכפי ,אלא,)באות

לפרות אשתו בנכסי בזכותו תלויה בירושה הבעל שזכות אית,שמאחר ממילא

דהוה"לר'לי ש"ש אלונ בנכסים יורש הבעל .אין



מהרש הביאו לב"והפוסקים בשישכ,:)קמו(ב"ש הבין 'נראה

עוד,ם"הרשב קרויה אינה לגרשה שדעתו אונן,"שארו"שכל לא ארוסה ואשתו

נדריה מיפר ולא לה מטמא ולא יורשה,לה אינו כח(מתה אלו,:)סנהדרין דכל

בשם לדינא"ועפי,"שארו"תלויים הציע המיקל,ז כדברי שהלכה שהיות

מהם,באבל אחד ומת לגרשה שדעתו שכל לומר להתאבלש,יש מחוייבים .אין

לגיטין"וביש( בזה)יז(ש גדולה מחלוקת הוה"ולפי.)הובאה י"ד שכל"נ ל

נ פירות כספי על מוחזקת אלו"שהאשה הרשב,מ כדעת לי קים לומר ,ם"שתוכל

אחת'דב בנקודה תלויים אלו יחידאה,הלכות שיטה היא המיעוט דעת ,שאם

לי"א קים לטעון למוחזק לאה"ב'עי(,א סי"עש ו"ס'צ'ז לומר"וכמו,)'ק אין כ

באבל המיקל כדברי שהלכה דס.בזה להרש"וכנראה הרשב"ל ששיטת ם"ש

יחידאה שיטה .איננה

ע לדחות"אכן יש פשוטו הנישואין,פ לאחר דידו,שכל דנימא או

מידה,כידה עדיפא שידו לט(או תמיד,.)יבמות שהבעל כמוחזקנחשבכלומר

לענ הנכסים כל הפירותעל זכות קיי,ין לא הדין מעיקר אם ל"וממילא

לי"א,ם"כהרשב קים כאן לטעון להאשה השהרי,א ולא המוחזק .יאהוא
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הרש דברי על להעיר מקום יש הרשב,ש"אכן לא"שאף בעצמו ם

שארו עוד קרויה אינה לגרשה שדעתו שכל לומר פרות,התכוון לענין ורק

ירושה–ילאוממ( לענין זכאי)אף דאינו ליה דאית שהסברנו,הוא הטעם ,ומן

לפנינו התפוררה כבר האישות כל רז,שהרי תקנת יסוד רק"וכל היתה בזה ל

האישות את לחזק .וכאמור,בכדי

לאה"רמ'עיו קיי)ה"ס'צ'סי(ע"א כרשב"דלא בזה דמסברא.ם"ל ואף

צודקת בשיטת,שיטתו לומר ההכרח רבנןמן פלוג בלא כלול זה דכל .התוספות

הרה של שבזמנו הובא הרבנות של הדין הגרי"ובפסקי ז"ר הרצוג היה"א ל

נ בפירות זוכה הבעל אם ביחד"דיון גרו שלא השנים אותן עבור גם הי.מ 'ובפשוטו

דד דרשב"נראה בפלוגתא תלי מתלא ותוס"ז קיי"וע,ל"הנ'ם פשוטו כתוס"פ ',ל

פ לא בזה מוחזקת,לוגדיש שהאשה מה מכח לי קים לומר אפילו שייך שהרי,ולא

כידה כנ,ידו .ל"והכל



הי ההוא הנדון עלי'ומסתמא מאיס שטענה בזה,באשה שנחלקו

תומ כתובתה את אובדת האשה אם מורדת,י"הראשונים דין לה שיש רק .או

מ שבאומרת הסוברים זכ"דלדעת תיכף מבטלת כתובתהע כתובה,ות תנאי אזי

ככתובה נ,דינם בפרות הבעל זכות ג"ואף תומ"מ מתבטלת לדעת.י"כ אך

תומ כתובתה זכות אובדת שאינה נ,י"הסוברים בפרות הבעל זכאי עדיין מ"אזי

להתגרש עומדים שכבר אף בס[שלה זה יעקב'וכל הנתיבות(בית ע"לשו)לבעת

סי"אה ס"ע'ע .]ג"ז

יוצא"ולפי כתובהז לה אין שגם הבעל,שלומר זוכה שעדיין וגם

נ הגירושין"בפרות שעת עד דסתרי,מ תרתי פשוטו"וע.מהווה שידו,פ היות

וכו כמוחזק,כלומר',כידה נחשב העליונה,שהבעל על ידו ממילא לנו'הי,אשר

הנ במחלוקת נכריע לא שאם גבוה,ל"לומר שיותר בסכום הבעל או,זוכה כלומר

כתובתהשיפ מלשלם נ,טר בפרות שיזכה שירצה,מ"או .איזה



הנ'ובמח מ"הראשונים הטוענת אם כתובתה"ל את אובדת 'גמ'עי,ע

מעושר.)עב(כתובות שאינו דמי,מאכילתו דידע,היכי וכו...אי ידע דלא .'אי



מלוג נכסי בפירות הבעל 655בזכות

בר"ועיי ל(ן"ש ע"דף הרי"ב בדפי ב,)ף"ב אוקמה דלא הראב,מודהוהא ד"כתב

נאמנת"ז דאינה משום רשע,ל עצמו משים אדם נראה.דאין דלהפסיד,ולא

נאמנת ודאי דמי,כתובתה עדים כמאה דין בעל דמילתא,דהודאת משום אלא

וכו היא שכיחא הראב.'שלא שנחלקו והר"הרי שמה"ד המשנה דין בגדר ן

וכו( משה דת על הראב,)'העוברת אתאתד"דלדעת שבטלה על האשה

שחטאה,שלההאישות לנו נתברר שלא דמודה,א"א,וכל דומיא

פטור הר"משא.בקנס לדעת קנס,ן"כ בתורת זה שכל,שאין אלא

להוציאה בעיניו קלה תהא שלא הוא כתובה של הדין לנו,יסוד שברור וכל

האישות את לבטל תקנו"בכה,גרמה לא כתובהג הנ"וע.לה פשוטו יהי"פ 'מ

עלי מאיס עבירה,באומרת שום עברה בא,שלא ממנה הרי האישות ביטול .אך



עוד להעיר התוס,ויש כדעת ננקוט כרשב"הנ'שאפילו ודלא מ"מ,ם"ל

שמרוויחים בטראס(הרווחים או מיוחדת)ט"בבנק לשנה או(משתייכים

השנה,)ןלרבעו סוף הגיע שכבר לאחר עד הרווחים אותם הבעל תבע שלא וכל

אחריו(,שלאחריה של הרבעון סוף להיות,)או הרווחים אותם כל נהפכו כבר

כקרן לגמרי ע,נחשבים ריבית הרווחים אותם הרוויחו כבר ריבית"שהרי ושוב,ג

בהן זוכה זמן,אינו הקרקע"דכל מן הפירות נתלשו כ"שלא וכשבחקרןדינם

כפירות( השניה,וכאמור,)ולא משנה החדשים הפרות לתלוש הזמן ,וכשמגיע

להחשב"י הראשונה שמשנה הפירות כל שנהפכו .כקרןלגמריל

ולומר עוד להוסיף מקום בכל,ויש הריבית חשבון את שעושים שבבנק

ע,יום ריבית מחשבים ריבית"ותמיד שלאחריו–ג ביום כ,כבר נהפכו לשכבר

להחשב דאתמול היוםלגמריהרווחים א,כקרן ריווחושוב ליקח רשאי הבעל ין

.זה



מלוג"ואת נכסי פירות מתורת האלו ברווחים זכאי שהבעל במקרה,ל

הוריה(שהאשה האלו)או הרווחים עבור המסים כל לומר,שלמו מקום יש

מהרווחים לנכות המסיםשצריכים סכום כל עד,את הרויחו לא כאילו דנחשב

כך (כדי מש. באגר"דוגמת יו"כ ח"מ סי"ד בתחילת מעשר"קמ'א חשבון לענין ג

כך,כספים כדי עד הרויחו לא כאילו נחשב מסים עבור שמשלמים ,שהסכום

פחות .)אלא
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הטוענים הנהיגו חדשה"עוד נכס"תורה לחלוקת הזוגבקשר שכל,י

וכו(המתנות חוזרות)'תכשיטים לאשתו הבעל המתנות,ולהיפך,שנתן כל

האשה הורי האשה(שנתנו אצלו–לבעלה)או חרפה.נשארים זה ולדעתי

כן לומר לדתנו הגדול,ובושה שמו יתכן,וחילול .ולא

הב כתב"והנה ס(ש כ"קיח להחתן)ג"ק הכלה הורי שנתנו שהמתנות

להחזיר"א בשו,צ הוא חת"וכן בפ"הו[ס"ת לאה"ד סי"ת סק"צ'ע )]'הב(ז"ט

וקיטל טלית לענין כן שכתב במתנה,אלא טלית לאוהבו שנתן נעשו"ואח,שמי כ

בחזרה,שונאים ממנו לתובעה יכול בתורת,אינו המתנה את נתן מעשה שבשעת

בתם"וה,אוהב בעל את אוהבים הכלה הורי .נ

לעורר יש עשאו,אכן בביזנעשאם שותף לחתנם שלהם"הו רק,ס אשר

המשפחה זוגם(בני ובני הנכדים וכל והדודות הדודים בה)כל ומעולם,שותפים

הביזנע תוך אל שלהם אחרים אוהבים שום הכניסו מתנה"לא בתור מקום,ס יש

אלו שמתנות בתורתלאלומר להחתן בתורתניתנו אלא אוהב ,

בשעת זההגירושיןוממילא את להחזיר הוא .צריך



בשו שמבואר מה ס"ברמ(ע"וכן צ"א וכל)ט"ס היפות השמלות שכל

לאשתו הבעל שנתן לכשיתגרשו,התכשיטים אליו חוזר שהכל מאליו כי,שמובן

אשתו היותה זמן כל בפניו שתתיפה כדי לאשתו ניתנו שרק הוא דמוכח .אומדנא

להעיר הנהוג,ויש לאחר,שכפי לאשתו הבעל שקונה להםשנולדשהתכשיטין

ע,ילד ניתנה זו העבר"שמתנה ט,ש שסבלה לידה'על ע,ירחי העתיד"ולא ,ש

נשואיהם בזמן בפניו אשתו שתתייפה (כדי אגר. אבה"השוה ח"מ ס"ע צ"ד ,ג"ס

הולדתה יום לרגל לאשתו הבעל שקנה ע,בטבעת העבר"שזה ע,ש ש"ולא

בפניוהעת שתתיפה .)יד

בזמננו שהמנהג להעיר יש העשירות(וכן המשפחות שהחתן)אצל

לשני אחד מתנות מחליפין זה,והכלה תחת זה שקנה,ונותנים שהתכשיטין וכמו

חוזרים עבורה ג"כמו,הוא עבורו היא שקנתה התכשיטין להיות"כ צריכים כ

ביניהםדלא,חוזרים לחלק .יתכן


