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תשובות והנהגות כרך ב סימן תרכד
שאלה :לגלות מום בשידוכים.

נדרשתי לאשר שאלוני בשידוכים ,היכא שסבלו פעם ממחלת נפש וב"ה

נתרפאו ,אם מחוייב צד החתן או הכלה להודיע לצד השני מהמחלה או לא ,ולדעתי תלוי הדבר שאם זקוקים
עדיין לרפואות וכדו' חייבין להודיע ובלאו הכי מטעין השני ,אבל כשנשכחה המחלה ולא סובלים עוד ,ורופאים
מובהקים המפורסמים למומחים מאשרים שלא נשאר רושם המחלה עליהם ואין שום חשש לעתיד ,שבהתקפה
הקודמת היתה סיבה שאין עכשיו ,דעתי לחלק בזה בין האיש לבין האשה ,שבאשה שצריכה עוד לעבור לידות
עם יסורים קשים מצוי שבאשה שיש לה רק נטיות למחלת נפש ר"ל ,בעת לידה או סמוך לה שיתעורר אצלה
עוד הפעם המחלה ,והנטייה התורשתית לכך ,וכ"ש לאחר שכבר התעורר בה פעם בעבר ,וע"כ ראוי לספר לו.
אבל באיש אין לחשוש שיהיה לו איזה משבר בחיים שעלול לעורר מחלתו בשנית ,ולכן דעתי נוטה להקל
כשעכשיו אין שום חשש כיון שנתרפא לגמרי כי הרי ידוע שהצד השני אם רק ישמע על איזו בעיה אף שבאמת
אין שום חשש לא יסכים להשידוך ,ובעצם לא מטעה אותה שהרי עכשיו הוא בריא לגמרי ומחלתו נתרפאה,
וכשם שאין מגלין בשידוכים בדרך כלל מדות של עקשנות כעס וכדומה שמפריעים כל החיים הרבה יותר מחשש
שהבאנו ,גם כאן באיש אין חייבין לגלות ,ובס"ד לא יקרה דבר ,כנלענ"ד עיקר (מיהו אם יש במשפחה כבר שני
מקרים כאלו ראוי לחוש שמשפחה מחזקת וחייבין להגיד כנלענ"ד).
וגם באשה אפשר דאם היתה סיבה מיוחדת להתקפה ,ולדעת הרופא מובהק אין כאן שום חשש לעתים גם
בלידה וכדו' ,דינה כמוהו ,ואין צריכים לגלות לעורר ספיקות אם לא הוחזק המחלה במשפחתה.

חפץ חיים (סוה"ס) ציורים אות יא
יא .ואם הוא יודע את בית המחותן כי הוא בית פריצות ,צריך לגלות( ,וכל שכן אם הוא מכיר את החתן כי יש בו
אפיקורסות בודאי מצוה לגלות) ואין צריך לזה שום פרט מהפרטים הנ"ל .ואפילו אם אינו יודע בעצמו רק שמע
מאחרים ,גם כן צריך לגלות ,אך שיזהר שלא יאמר בלשון שיהיה משמע שהוא בעצמו יודע דבר זה ,רק יאמר
סתם :שמעתי כך וכך אף דאין להאמין לעת עתה דבר זה בהחלטה ,על כל פנים צריך לחוש ולחקור ולדרוש
אחר זה.
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ספר חסידים סימן תקז
לא יכסה אדם מום בני ביתו ,אם צריכים בניו או קרוביו להזדווג אם יש להם חולי שאלו היו יודעים אותם
המזדווגים עמהם אותו חולי לא היו מזדווגים יגלה להם פן יאמרו קדושי טעות היו אלא יפרידם ולא יהיו ברע
יחדיו ,או אם יש מעשים רעים להם שאלו היו יודעים לא היו מתחתנים בהם לכך יפרסם .וכן לענין צדקה שאם
היו יודעים לא היו נותנים להם הרבה יגיד לנותנים.

שו"ת מהרש"ם חלק ז סימן קנב
להרב מו"ה יחיאל מיכל הכהן ניימאן נ"י מו"צ דק' עיר ישן .מכתבו הגיעני וע"ד שאלתו בבתולה יתומה שזה
איזה שנים הרתה וילדה לזנונים ומאז ועד עתה מתנהגת בצניעות וכעת נשתדכה מרחוק בלא הודע מזה ואם
יוודע להחתן יבטל הקשר ועתה הגיע זמן הנישואין ושאל איך יתנהגו בהכתובה והגם שמבואר בפ"ש סי' י"ב
במשפטי הכתובה אות ט"ו סקנ"ו שמפני הבושה לא יכתבו בתולתא רק להדא פלונית וגם יוכל הקורא להבליע
תיבת בתולתא בין שפתיו שלא יורגש כ"כ אבל מה נעשה בחיוב מנה ומאתים הנכתב שלא כדת .והנה מ"ש
בענין שינוי הקריאה דמותר לשנות מפני השלום הנה בס' חסידים שרמז המג"א סי' קנ"ו ובגוף הספר מבואר
דשקר שהוא עכשיו אסור לשקר גם מפני השלום אבל אני בהגהות האו"ח (שנדפס כעת בארץ הגר) הבאתי
ראיה מרש"י ביצה כ' ע"א להיפוך וגם העליתי שם דמפני הבושה מותר לשנות בכל גווני והבאתי ראי' מתשו'
הרא"ש כלל פ"ב וח"צ סי' מ"ד והבאתי מרש"י ותוס' ע"ד נ"ח ע"א שנחלקו בזה ומכ"ש בנ"ד שיהרס עי"ז כל
הבנין ועלבון היתומה ומשפחתה .לכן באם שאפשר שיכתבו הכתובה כראוי לבעולתא והקורא ישנה הקריאה
בכל הנצרך ויקרא מנה ומאתים אף שלא נכתב כן עזי /צ"ל אזי /יעשו כן אבל לכתוב בשינוי הרי גורם הפסד
לחתן ובאם א"א לתקן ע"י הקורא אזי יעשו הכתובה בעדים שאין יודעים מזה וגם יונח בב"ד כתב בעדים בחת"י
היתומה שפוטרת את הבעל מחיוב הכתובה מה שהוא יותר מהחיוב המגיע לה (וגם יזהירוה בב"ד שאסורה
לכהן כמ"ש רו"מ בעצמו) או יבטיחו הדבר כי אחר החופה יחליפו ויתנו לה כתובה אחרת הכתובה ע"פ הדין
והכתובה הזאת שיקראוה תחת החופה יקרעוה.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן קיח
תשובה לפנויה שזינתה ו' אדר תשל"ז .כבוד העלמה תחיה אשר רוצה לשוב בתשובה גמורה השי"ת יעזרנה.
מפני קוצר הזמן אין בכחי להשיב לכל השואלים דבר הלכה ,אבל כיון שגדולה התשובה לכמה דברים כדאיתא
ביומא דף פ"ו ע"א ובפרט שאיתא שם שהקב"ה מחזיק לו טובה ודאי יש חובה להשיב תיכף.
הנה ממכתבך אני רואה שהרצון שלך הוא להיות בעלת תשובה גמורה אבל למעשה אינך יכולה לעמוד בנסיון
ואף ששבת ובוידוי לפני הקדוש ברוך הוא עוד הפעם נכשלת בעברה זו החמורה מאד איסור נדה שהיא מחייבי

כריתות ואיסור פנויה שלרמב"ם פ"א ה"ד מהלכות אישות הוא גם כן באיסור לאו ולכולי עלמא הוא באיסור
חמור .וכמובן שדבר שיש על זה שני איסורין הוא חמור מדבר שיש בו רק איסור אחד ,אבל תשובה הוא דבר
המועיל ומתקבל אפילו על עבירות כאלו החמורות מאד ,אבל את כותבת שמרגשת את ,שאחר עוד פעם קשה
לפניך התשובה ביותר דכן מפורש בכמה מקומות בגמ' (כגון בקדושין מ' ע"א וש"נ) דא"ר הונא כל העובר עברה
ושנה בה נעשה לו כהיתר ולא מרגיש בהחטא וכ"ש כשעבר כמה פעמים ,וצריך להתחזק ביותר .ולכן אחרי שיש
לכל אדם אף אלו שלא נכשלו בחטא להזהר מנסיונות כמו שתיקנו חז"ל להתפלל בכל יום בברכות השחר ואל
תביאני לידי נסיון כל שכן שאלו שנכשלו כבר בחטא צריכין ליזהר מנסיונות ,ובפרט כפי שאני רואה ממכתבך
מעצם הנאת הביאה בלא שום חשבונות של נישואין גבר יצר הרע זה עליך מאד שהרי הבחור הבועל אותך
בזנות אינו חושב לישאך כלל ,ואף את אינך חושבת להנשא לו ,שהרי להנשא לבחור זה לא היה שייך לשאול
אם צריכה את להודיע לו ,שנמצא שבשביל תאות זנות לבד כופך יצרך הרע לעבור עבירות חמורות כאלו לכן
ודאי עיקר העצה לטובתך להנשא תיכף לפי האפשר לבחור דתי שירצה ולצאת מחדרי הלינה שבהקאלעדזש
/שבקולג' /ששם הפרצה מצויה שענין עריות הוא מזולזל ואף שהוא אצל הנכרים והכופרים בתורה מכל מקום
איכא השפעה אף על שומרי התורה .אבל עד שיזדמן שידוך הרי יעבור איזה זמן צריך שתשנני חומר האיסור
והגנאי הבא מזה והעיקר שיש עין רואה ואזן שומעת מאחר שאת מאמנת בהקב"ה ובהתורה ובשכר ועונש
שהם עיקרי האמונה.
גם יש לך לדעת כי מכיון שנחוץ לך ביותר להנשא לאיש אין לך להמנע בגלל חוסר ממון כי השי"ת הנותן לחם
לכל בשר יזמין לכם הפרנסה כי את תראי להשיג איזה עבודה והוא ישיג איזה עבודה ותצליחו כשתבטחו על
השי"ת .ואם הבחור שבעלך ירצה לנשאך לכאורה היה זה יותר נכון ,אבל צריכה את לידע אם גם הוא רוצה
לשוב בתשובה כדי שלא תכשלו אחר החתונה לזלזל באיסור נדה ,אך יש לסמוך משום שלא יהיה נסיון אחר
החתונה .שהרי עם בחור זה אפשר לעשות הנישואין בזמן קצר ,ולפרנסה אין לדאוג שהשי"ת יזמין הפרנסה
בריוח בזכות התשובה ושמירת התורה.
עוד צריכה את לדעת כי וידוי צריך האדם רק בלחש לפני השי"ת אבל לא לשום אדם דאשרי כסוי חטאה ורק
כשיש צורך כדי לידע איך לשוב בין מצד ההלכה בין למצוא עצה טובה ,ולכן טוב שכתבת אלי מחמת שרצית
לידע איזה דרך לפניך שתנצלי מחטא וגם איני מכירך ,אבל בלא תועלת אסור לגלות החטא לבני אדם ,דרק
פריצי אומות העולם סוברים שבוידוי לפני כומרים של אמונתם מתכפרין ורשאין לעבור על כל דבר ,ודרך התורה
הוא להיפוך וח"ו ללמוד ממעשיהם ,ורק לתועלת ללמוד דרכי התשובה ולידע אם יש עצה לעמוד נגד יצר הרע
צריך לגלות אותו לאדם.
ובדבר אם צריכה את להגיד להבחור שירצה לישא אותך לאשה ,ודאי את צריכה לגלות לו ,אבל אינך צריכה
להגיד לו בראיה והכרה דפעם ראשונה שעדיין לא ידוע אם ירצה בכלל השידוך וממילא אסור אז להגיד לו ,ורק
אחרי שתדעי שרוצה לישא אותך בברור שכבר אמר לך ודבר בדבר הנישואין ,צריכה את לומר רק בזה שנזדמן

איזה פעם בשעה שלא היה לך כובד ראש כל כך לעמוד נגד המפתה בדברי רצוי ופתוי הרבה ותיכף נתחרטת
ומצטערת על זה שאירע דבר כזה עד שיכיר מדבריך שאין לו לחוש שיארע גם כשתהא נשואה לו ,ואז מאחר
שהוא רוצה בך מפני שהכיר המעלות שלך לא יחזור בו בשביל זה שאירע איזה פעם מאחר שיכיר אותך לנערה
שומרת תורה ומצותיה שיש להאמין שלא חשודה את שוב בזה ותהי' אשה מסורה לבעלה כדין התורה.
בדבר כתיבת הכתובה אין צורך להגיד למסדר הקידושין ,כי מאחר שהחתן יחתום על הכתובה הרי הסכים
לכתובת בתולה ושוב ליכא קפידא ומחוייב בכתובת בתולה אף אם באמת אינה בתולה אם לא הטעתה אותו,
מאחר דרצה להתחייב בכתובת בתולה לא גרע מתוספת כתובה ,וכשניסת להבועל עצמו יותר נכון לכתוב
כתובת בתולה ולכתוב בתולתא והטעם מבואר בתשובותי באגרות משה חלק אה"ע סימן ק"א ויפה עשה הרב
ההוא ,אך גם בבעולה מאחר אם נבעלה מישראל כשר שכשרה לכהונה שאינו נוגע לענין איסור אלא לענין סך
הממון אם החתן יודע ורוצה בכתובת בתולה יכולים לכתוב כתובת בתולה ,וממילא אין לגלות זה להמסדר
קידושין ולא לשום אדם כדכתבתי לעיל.
והנני בברכה שהשי"ת יקבל תשובתך ולא תכשלי עוד בשום חטא ותתנהגי בדרך התורה ומנהגי ישראל
קדושים ותבנה בית כשר ונכון בישראל ,משה פיינשטיין.

חפץ חיים (סוה"ס) ציורים אות ח
ח .אבל אם הוא מכיר לפי הענין ,שהמחותן מרמה לחתן בענין הנדן או המזונות ,מאוד ומאוד צריך להתיישב
בדבר קודם שיגלה זה לחתן ,כי צריך לזה הרבה פרטים:
א) שיתבונן היטב שהוא מרמהו באמת ,דהיינו שיכיר בבירור את טבעו הרע או את גודל עניותו ,או ששמע ממנו
בפירוש שאינו מבטיח רק לפנים( .ולא יחליט תיכף את הענין בדעתו לחשוב על המחותן דמפני שהוא אינו תקיף
במעמדו בודאי לא יתן לו הנדן או המזונות שהבטיח ,דהלא אנו רואים כמה פעמים שאנשים כאלו משלמין את
התחייבותם יותר מן בעלי הבתים הגבוהים).
ב) צריך לידע ,שאילו היה החתן יודע זה לא היה מתרצה לו ,דפעמים הרבה מצוי שהחתן אינו רוצה רק להוציא
מהמחותן כל מה שהוא יכול אבל אינו תלוי בזה כלל עיקר השידוך ,ובאופן זה בודאי לא שייך היתר זה לילך
ולגלות לו( .אם לא שהוא רואה שדבריו יהיו תועלת לחתן שיתיעץ איך להוציא מהמחותן בטוחות על זה).
ג) שמצד החתן לא תהיה רמיה ,דאם גם החתן מרמהו באיזה ענין שיהיה ,יצא זה בזה ,ופשוט דאסור לגלות
לו.
ולבד זה צריך גם כן לזה שאר הפרטים הנ"ל .על כן אין למהר לגלות כי אם אחר שיתבונן היטב בזה כי נשלמו
כל הדברים שכתבנו.

