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  בעני� איסור מהפ� בחררה בשידוכי�
  

בדבר שאלתו באחד שמשתד� לאיזו נערה א� מותר לאחר לנסות להשתד� לאותה 
אבאר הנכו� . נערה שג� הוא רוצה בה א� יש בזה די� עני המהפ� בחררה או לא

  . ד בזה"לע
  

. י� להשתד� להז שלא הוסכ� בי� שניה� לגמור השידוכי� ליכא שו� איסור לאחר"יצא ל� לדינא שכ...
ואחר שנגמר העני� במקו� שהדר� לעשות קני� או כתיבת תנאי� להחשיב� בש� חת� וכלה ועדי� לא 

א מסיק שסברא הראשונה עיקר ליכא האיסור "עשו תלוי זה במחלוקת דהפקר ומתנה ומאחר שהרמ
שיטת  להחמיר לחוש לסברא אחרונה שהיא' לאלו הרוצי� דוקא בנערה זו אבל מ� הראוי לירא ה

וא� כבר עשו קני� או כתיבת תנאי� או א! לא עשו כלו� במקומות שאי� נוהגי� בדוקא לעשות . י"רש
וא! במקומות שנוהגי� אבל ) דמה שכותבי� בשעת החופה אינו כלו�(איזה דבר כמו במדינתנו בכא� 

א במה ה� לא חשבו לעשות כבר חל החר� שלא לחזור ואסור לאחרי� להשתד� לה מתרי איסורי חד
  . שממילא יש עליו ג� איסור מהפ� בחררה' שגור� לה שתעבור על החר� ב

  

מ שמא יקדמנו "ח דמותר לארס אשה בחוש"ק ד! י"כ להתיר מהא דאמר שמואל במו"ומה שהביא מע
ת תפלתו והוא ראיה "אחר ברחמי� וכוונתו דא� אסור לאחרי� להשתד� לה לא מסתבר שיקבל השי

י דאוסר ג� בהפקר שלא "כ יקשה על רש"� דהא אסור לקדש בלא שידוכי ואא! לאחר שגמרו השידוכי
ת יקבל תפלתו א! "אבל אי� זה ראיה מש� חדא דלפעמי� זוכה אד� מאיזה טע� שהשי. א"מצוי במק

ועוד דאולי יתפלל שתחזור בה . ת נעלמו מאתנו"שמבקש דבר שלא היה ראוי לבקש ודרכי השי
תבתי ולכ� לדינא הוא כדכ. י� להשתד� בה שהוא באופ� המותרמהסכמתה שאז ליכא איסור להאחר

  )ע א סימן צא"ת אגרות משה חלק אה"שו(                                                                               .משה פיינשטיי�, ידידו, לעיל
  

  

  בעני� מהפ� בחררה בלא ידע
  

שכור אות� ללמוד איזה שעות ע� תלמידי� הנה בדבר מה שאחד היה אצל� בדבר ל
שהוא צרי� לית� ל� תשובה בדבר גמר השכירות אחדי� בימי הקי� ואתה חשבת 

והוא חשב שאתה צרי� לית� לו תשובה ולכ� הל� ושכר את חבר� ואתה טוע� 
שחבר� אסור להשכיר עצמו מדי� מהפ� בחררה וחבר� טוע� שלא ידע שאתה רצית 

כ אצלו לשוכרו ודאי "להשתכר א� שידע שדבר עמ� בזה אבל חשב מכיו� שבא אח
  . ושניכ� רוצי� לידע דעתי. רוצההשבת לו שאינ� 

  

ז לא הוזכר חלוק בי� ידע השני שהראשו� החזיר אחר הדבר לקנותה או "מ סימ� רל"ע חו"הנה בש
משמע שא! בלא ידע יש עליו חיוב א� אינו רוצה , להשכיר עצמו או לא ידע דסתמא נאמר הדי�

' ט שר"כ� מפורש בקידושי� ד! נו. להקרא רשע להחזיר ולמוכרו להראשו� ולמסור השכירות להראשו�
יצחק נפחא השתא נמי ניתבה ' ל ר"מ א"אבא לא הוה ידע דרב גידל הוה מהפי� בההיא ארעא ומ

  ...ע א� לא יהבה לרב גידל נקרא רשעניהליה מר אלמא דאפילו בלא יד
  

א!  וחזינ� שהוא נקרא רשע, ר יצחק נפחא דניתבה ניהליה הוא מדינא שלא יהיה רשע"פ ממה שא"עכ
אבא כיו� ' מ נסתלק האיסור מר"גידל מ' וא! שלמעשה לא לקחה ר, בלא ידע א� לא יהבה ניהליה

גידל יכול לקבלה ורק בשביל מדת חסידות דשונא מתנות יחיה לא רצה לקבל לא היה יכול ' שהיה ר
קו ולכ� סתמו הפוסקי� שאסור מדי� מהפ� בחררה ולא חל. אבא' בשביל זה למנוע סלוק האיסור מר

מ "חו/ת "ועיי� בפ. לכ� טענה זו דלא ידע אינה טענה. בי� ידע ללא ידע משו� דא! בלא ידע הוא מדינא
' ב הביא מתשובת חמדת שלמה דבשוגג דלא ידע אי� עליו שו� די� כלל ומה שאמר ר"סק/ ז"רל' סי

, נכו� כללאבא ניתבה ניהליה מר הוא רק למדת חסידות והוא דבר תמוה אצלי ולא ' יצחק נפחא לר
כ ש� דאינו מתק� כלל המעשה רשע שעשה א� לא שעושה כ� דר� תשובה "א לומר כ� למש"ש שא"וכ

וג� . ע בכוונתו"וחרטה שלא היה שיי� מדת חסידות להחזיר דתשובה לא שיי� כיו� שלא ידע וצ
נו דכיו� דידע שחברו היה מהפ� היה לו לשאול ממנו א� האמת שאי, מסתבר שיש להחשיב זה כידע

רוצה להשתכר ולא לסמו� אהשערות בעלמא ועל אמירת אחרי� אלא היה לו בעצמו לשאול ומדלא 
  ...� מהפ� בחררה א! לבעל חמדת שלמהולכ� ודאי יש בזה משו, שאל הוא כידע

  )מ א סימן ס"ת אגרות משה חלק חו"שו(


