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 8 ב שלמה ~heB אהפך על ש"תהאלף

 בס" המא "י' הכה א:סי'
 רעית ב' ח,

 שבת, על מצווה אשהאם
 על תצווח ראשה ראי יחביא מלולכאורה
 אסו תחליפו נטרא ע"ב( י"ס )דף מיבמאושבת

 פי' אם דקתני מסתברא ח"נ כף עסקינןברשיעי
 קשה ולכאורה יעו"ש. שריא 8י במזיד ואי נו'קטן
 היו שהנשים סיירי דילמא הוחלפו דתני מל"יאכתי
 מזיד הוא דקייך כיון ולכך מזידין והבעליםשו33ין
 יבעלה מותרת לכך א"כ יבעלה מותרת ש31גתוהיא

 ומה מידין היו שהם החליפו תני שפירוממ"כ
 דודאי הש-ס כו41ת נראה אך כאן. ישהוכחה
 הוי היא במזיד דין לטנקס הכריחו סיהתנא עי קשח במזיד וסיירי תניא דהחלי15 ניסאאי
 אך עצמו, דינא חך נ"ר בשוגג למנקםמצי
 ופריך סח ע"פ הוא הש"ס כוונת לעיקרצרחה
 ואיבע*א כו' כריי אי ס"ל כסאן ר"מיקמן
 דוה יומר ה" דש"ס שמד"א הרי כו' ר"ילעמם
 יסך ולפ"ו פטור יה" מצוה בדבר טועה"שוס
 נקט דלכך המקשן סובר ה" קחני דהחייפוס"ד
 טועה דהף פטורין באמת שבשוגנ במזידדינו
 במזיד, סיירי אי לפקור טהדר ולכך מטהבדבר

 קתני דבמתניתין כיון שסיר הש"ס מוכיחולש"י
 שניהם על דקאי משמע חייבין אלו הריסתמא
 כאן הרי ר"ח שתנא וכמו חייבין והאשהדהאיש
 הבעיים אלו הרי ימתני הו"י לבדןהבעלים עי סחגיתין קאי הוי ראם חטאות עשרהשיש
 דבעלמא שניחס עי יקאי למטעי דאיכא כיוןחייבין
 שבאמת ודאי אלא עונשין לכל לאיש שוהאשה

 הש"ס מוכיח ולפ"ו דהייבין, שניהם עיקאי
 שוריין שהיו מיירי געה דבנשים כיוןשפיר

 דההוא מוכח כבר בע"כ א"כ יחזורמדמותרץ
 עשה ולא מצוה בדבר בטועה דכאן ס-יתנא
 הרי הנשים יתחייבו למה דאל"כ חייביןמצוה
 שבת על מצווין שהרי מצוה בדבר טועים ג"כהם
 בשלמא מצוה בדבר בטועה ס"מ דרבנן דשנתואף
 מהני יא ידידי' מצוה עשה דוקא דבעינןלס-ד
 מצוה שיעשה דבעינן כיון דרבנן מצוה הואאם
 ההורח דמן כיון יכך לבד טרדא טהני %אמטש
 מצוה קיום כאן הוי לא לכך מצוה זה נחשבלא
 מהני ידידך אף ואפשר שיתחייב, ראוייכך
 אם גבי 3'( )דף בסוכה התוס' לפ5"ש דרבנןטצוה
 שאם מימיך סוכה טצות קיימת יא ms$ הייתכך

 יצא אינו התורה טן אף מצוח הוי יאמדרבנן
 שלו בפתיחה א"ת מגדים הפרי והביאם"ףש
 התורה 5ן דאורייתא מצוה לבטי כח יש אםא"כ
 כיון לכסל כח בידם יש דאורייתא לאו נטיה"ה
 ואך טקומו 3אן ואין יהאריך מקום בזהיש כיי היש עבד ויא מצוה עשה תקנתםדיפי
 ולא מצוה בדבר בטעם דימ"ד ברור נראהזה
 יבד דטרדא כיון ידיד" פטור ג"כ תצוהעשה
 בכך דסח דרבנן במנוח אף דמוני ודאיפטרו
 בת סרוד פי' האדם סוף סיף דרבנןשהוא
 דרבנן לקיים שטייבה כיק יורשת עצמהוהתורה
 דאורייתא מצוה בין חייוק אין האדם אצלא"ב

 נטעה אף לדיד" לכך שוח וטרדתולדרבנן
 ניסא אי ה"נ וא"כ פטור דרבנן מצוחבדבר
 טצוה עשה דביא כמ"ר אתיא מתניתיןדפך
 חף הם הרי הנשים יתחייבו יסח א"כתטור
 ובע"כ שבת עי דסצוהן כיק טצוה בדברמעה
 מצוח גרגר דטעה אף הייבין ודאי דכאןדס"ל
 מצוה ישח בלא דגל או בחיל זס14 ראיןפית
 דטחייבת מוכח דעכ"פ וכיק דוכתא בכיחייב

 דוחקא מה ודאי ממילא בשוגג אףמתניתין
 היא טדדין חיו בהבעלים דינו ימאסדמתניתין

 מוכח יכך ימיתני מצי הה שוגגין הם אםאף
 טוכח וטוה היטב ודוק קתני הוחיפודבאמת

 ! שבת עי מציהדאיה

 אם דאף o'mn סו יהיכיח מי הנה ב'.10'
 די מ"מ שבת על מצווחאשה

 זכר וד"צ אחת בת או אחד בן לה ישאט
 אליבא נתן יר' דס-ל דם-ב( )מיבמות וראי'ונקנה
 ס"ט שם רבא ואמר נקבת או בזכר דדידב"ה
 אלא בראה יתהו יא שנאסר דב-ה אליבאדר-נ
 מזה מוכח וכף שבת ל" עגיי והא יצרהלשבת
 קיים כבר גת או בן נחד די יצרהדלשבת
 זכר תרתי בעי דב"ה דקיי"ל נהי וא-כשבת
 וכמ"ש הטים מבריאת דייפינן מכח היינוונקבה
 אגל ורבו סרו מצות טיח והיינו שםבש"ס
 דדי י"9 שבת מכח רק פ"ו שייך דיאבארח
 דכבר לאמת רונ יסברת סחזקינן דבזחבחד
 דאין י-י שוב אחד ולד יה יש ואם שבתקייטה
 ירשנ דוקא דתי לדחות יש מיהו יכ'ע.עוברין
 דנין דאין שוים שי מברייהו יליף דיאדס"י
 בחד די הסברא ד8צד פ"ק יכך משא"באפשר

אבי



 טעמהלף אשח %ש"האלף
 דגרו דמקיא ח5 פ"1 ז*ץ כפ לדיק18
 הש"ב חסתיא כל שם וכדמוכח מוכח לאוד14
IPD*א"כ ינים דבעינן עולם של מבריתו 
 קל שכרייתו נמי ילקוק שבת מצות יעניןהה"נ
 דסגרייתו לוסר וארן שנים בשינן  לשבת ואףעוימ
 פרו מצחן מכח דדילמא ראוי ליכא שולםשל
 וכס-ש אששר יא דחתם ל"י בלא"ה הרי חףורבו
 סשא*א אפשר דדנין אמריגן ואעסיק שםבש"ס
 לומר סברא יש כן ה" שש"א דחזינן כינןמצד
 דלענין י"י אהד המיד התורה דעת הי'שכן
 להבין דיש לפקפק יש אך מני' ילדונן גמיאצנן
 לא דכהיב סש1ם דראנ מנט רבא דקאררבמה
 הכריוצ מי שבת לף עמיד והא וכף בראהתהו

 ילפיץ דיא יר"ם מ"י אם טמינ הללולדברים
 עצטו ורבו פיו מלשון ואץכ עולם שימבר%הו
 באהד דדי צ"ל לכך בעינן כמה מוכם ראיןכיון

 פרו נאמר הרי דשכת קרא יהביא ימייובפרט
 דאורייהא הקרא עזב ימה ורבה פרה והרי~דבו
 הוי לג"ח אף דשבת קרא ד19לי דס"ל אוא"ו

 אם מוכה אינו פ"ו דמלשון עולם שלמברעתו
 ילפינן הוי למכרע דליכא וכיון ב. או חדבעינן

 יש עצמו ורבו פרו דסלו8ון או אולם שלמברייתו
 כנ" יהוכיח דא"א כית או שנים דבשנןיהוכיח

 שנים דבעיץ לחומרא אסרינן ג"כ הוי כך אוכך
 דדי סוחח דלשבת דמקרא רבא קאמרולכך
 שוב בחד דדי מהקרא דמוכה כיון ולכךבחד
 קרא משמעות או  עולם של מברייחו יל8ינןלא

 דמלשון רבא טדברי דטוכח כיון ולב"זדפו
 דקרת כיון וא*כ באחד דדי הוכחת ישלשבת
 בעינן ח"ו דלענין ידידן דאף י"י ארג כךסוכח
 פץ דסישון דכית 6*1 מצות לענין היינושנים
 מברייתו טנ" ייפינן לכך באחד דדי הוכחהליכא
 להיסוך קרא דליכא כיון שנים דבעיגן עולםשל
 הה דזה לרבנן ס.ל דלשגת קרא שישואף
 בחד די באמת שבת מצות דלענין בפ"עמצוה

 נחיקין טסות דהם פ"ו מצות נעגין לאאבי
 שבת לעין אבל שנים דבעינן ילפיק פ"וולענין
 ללמות אין ודאי בחד דדי דקרא לישנאדמוכח
 ממשמעות" יקרא לאפוקי עולם שלמברייתו

 אך בחד. די שבת לשניו לדיזל דאף י"ללכך
 ומתו ג5ם לו ה" בדין דא"כ לעיין ישלע"ז
 זכר לו שישארו  ובעינן פ"ו קיים דלאדקיי"ל
 ע-וי הרי ואמאי מהני לא אחד ובהשתיירונקבה

 משוש ברשע שהני דלא דא5ר ימק רטעם
 דלי ניבא וע"כ שם בש"ס וכמ"ש יצרהדלשבת
 ויונת עתד די ישם? מכ8 שחרי נשתייר אםבחד
 פלינ, דרשי לבאר מוכח ופשה שנים שיה"בעינן
 בם וממילא שנים בעינן פעם? מכה דאףוס"ל
 ד45ל ראה ליכא מהא 3ס אך כן. הדיןבאשה

 שאחי ובהי 8*ו עי מה-ת שבצווה סיעדגניי
 כיון חך קיים שכגר וכגזו לו ה" דאםס"ד

 מהשף דלא וסולח יצרח ליבת התורהשכתבה
 אנדריי קים דאהדרי' כיון אמריץ שובשזו

 בשאגו דוכתי בסטה שמצינו וכעין קמאיאיסורא
 יחיסורא אהדתם דאהדר" כיון יסטהובתוס'
 ושוב קמא יאיסורא קרא אהדר" ה"נ כןקמא
 דהרי ותדע שנים שצריך ורבו פרו כדיןהניב

 מהן דאם טחנן יר' רס"ל מה קשהלכאורה
 מצום על דעואל משמע ואיכ פ"ו קייםלח

 ד%9י שם מדבריו דמוכח כיון הרי ואמאידפו
 רק קיים כבר דבמה1 מודה ה"  דשבתקרא

 טמר דאם נימא וא"ב מתו מהני דלא ימדשמשבת
 פ*1 על דעובר סקל וימה שבת מצות ע9עובר
 לח דמתו שכה"ג הפוסקים כל מדברי משסעשן
 דאטרען משום ודאי אלח כלל מש"ת מצוהקאם
 ולד-1 קמא לאיסורא אהדרי' קרא דאהדר"כיון
 פ"ר על כלל מצווה דאינה באשה אבל באישזה
  שפיר י"ל לפ"ז קמא יאיסורא אהדר" שייךויא

 הפוסקים על צ"ע באמת מיהו באחד. די שבתדמשום
 ול8 פ"ו קיים לא מהם אחד במת דאףטנ"ל

 שבת דמשום כיון דלסא אחד בנשתיירסהני
 במתו דוקא דלמא מתו מהני דלא ראקאמר
 מדברה וכדמוכח מהם אחד במת ולא סיירישניהם
 גופו דסהא ואתשר נחד די דשבת הנילרבא
 מתו יוחנן ר' מדקארר יהסוסקים להומשמע
 רץ שבת עי דעובר קאמר ויא פ"ו קייםלא

 דס"ל ובש"כ פ*ו מצות עי דעובר דס"למשמש
 וא-כ קמא לאיסורא אהדר" קרא דאהדרי'כיון
 בעען נמי מטייא קמא לאיסורא דאהדר5כיון
 עכ"פ קרא. דאהדרף כיון 8"ו מצות כדיןשנים
 : לכ"ע באחד די ודאי דבאשה לדינאנדאה
 אישות מהי בפט"ו פסק הרמכ'ם נ'*ם"

 תקנת עקרה ישאדלא
 דהרי הרמ"ך אקשה בנים ין ה" אא"כוכף
 הנה אל דלערג כר"י קיפל גנים לו ה" בלאאף
 הרסב"ם דברי די"ל הלס"מ וכתב וכףידך

דמחלק
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 דהרמב*ם סיים אך ס"ת מכירת ביןומחלק
 הן הרמב"ס בדברי ובאמת מדאי ייתרסתם
 ענין כלל נזכר יא ס"ת בהל' הן אישותבהל'
 4?5 הענין ויבאר הלח"מ דברי- ייהחזיקס"ת

 הף אשה לישא כדי ס"ת למכור דמותררהטעם

 דלא אף א"ש הוי ובזה עשה דוחה דעשהמכח
 מ"מ העשה מקיים האיסור דמעקרהף,בעידנא

 מחוסר גבי פ"ה בפסחים התוס' כתבוהרי
 הוי דלא אף עשה דוחה דעשה בע"פ:פורים
 רס"ל הבע"י בפ' הנ"י דעת א"ש יבהכיבעידני'
 אין אשה בלאלישב

 מוכריי
 וב"ש והח"מ ס"ת

 סוף דראו תמוהין ודכריהס הל"י בכוונתזליגי
 בהתחלת שם דבריו תחלת ראו ולא הל"י.ביי

 שלא עבור ס"ת מוכרין דאין שכתבהסוגיא
 בזה( הרגיש ט"ז הגהות )עיין אשה בלאלישב
 ס"ת דכי דבעבור נדחק והב"ש בעי טעמאאך
 מחוסר והוא עברה הצלת ולא מצוה לעשותעריך
 מקום בשום מצינו דיא א"ש לפמ"ש אךמעם
 לכך עדל"ת ואדרבא עשה דוחה ל"תשיהי'
 ס"ת לעצמו להחזיק מצוה הוי ס"תמכירת
 דוחה זו עשה דפ"ו בעשה יכך ס"ת לוילכתוב
 בלי לעמוד שלא בשביל אבל ס"ת שלעשה
 לדחות בלאו כח אין ויכך לאו רק הויאשה
 של ל"ת דוחה ס"ת של עשה אדרבא רקהעשה
 אישות דבה' שציר הרמב"ם דייק ויכךאשה
 מחויב שהאדם מה עשה מצות מדיןתיירי
 שפיר עשה גבי ולכך בישונו כמ"ש פ"1לקיים
 רק אשה לישא עשה חיוב עליו דאיןכתב
 עייו אין בנים לו יש אם אבל בנים לוכשאין
 מלא מדבר שם א"ב בהי' אבל עשהחיוב
 הק"ת במנין ולכך לאדם שאסור ממהתעשה
 אשה יקה לא בנים לו כשיש דאף מנהספיר
 הוי דר-י לימוד עיקר ובאמת בניס בתשאינה
 זרע בבוקר א"כ ידך תנה אל דלערבמכח
 הוציאוזרעך

 בלשי
 עשה הוי דזה מוכח עשה

 לא בלערב אבל זה עבור ס"ת לסכוריסותר
 בלשון ידך תגח אל רק עשה בלשוןאמר
 לא ולכך עבורו עשה דחיגן לא ובליתק"ת

 כיין נשמע דממילא זה לבאר הרמב"םהוצרך
 לערב ומצות עשה יגבי כתבו ורבידפר"
 א"כ עשה וזה לאו דזה מזה מוכח ל"ת גביכתבו
 ואין עשה דוהה דעשה לכליא הדריגןשטילא

 : וא"ש מובן וממילא עשה דוההי"ת

 גס ליחן שליח שעשה באהד ש% ד'.טיבכן
 שבאותו זמן לו וקבעיאיתו

 והגיע האשה מקום ממנו ורב הגט לה יתןזמן
 אם לא או הגט לה נתן אם יודע ואינוהזמו
 גוף הנה תשובה. : אשה לישא לבעימותר
 והורה ב' סי' האה"ע בנוב"ק נשאל כברשאלה
 דשע"ש דחזקה דהעלה בטעמו עיי"שלאיסור

 עוד מוסיף ואני בדרבנן אף לקולא מהנילא
 הגט נתקלקל שמא לחוש יש דהרי חדשדבר
 שנותן ממד"ה גט להמביא זה לדמות ואיןב"ב
 הטבל את המניח וגם קיים שהוא בחזקתלה

 קיימין שהם בהזקת דמפריש וכו' עליולהפריש
 ם דומה פעם כל להתקלקל עשוי דכתבחרא

 דנדה בפ"ק כמ"ש גמורה חזקה הזקתה נחשביא דעלולה כיון בנדה וכן ואחאי הסרדאמרינן
 גמורה חזקה דהגט חזקה הוי אם אף דין' מןובר
 זו נחזקה די ה" אם תינח מ"מ נטשטששלא
 חזקה גס בזה לצרף דבעינן כיון אבליסד

 וחזקה מרובא חזקה עדיף לא הרי וא"בדשע"ש
 מכ"ש מיעוטא איצא ברוב ואם מרובגרוע
 שמא מיעוטים תרי הני בהצטרף וא"יבחזקה
 השליח עשה לא שמא ומיעוט ב"ב הגטנתקלקל
 ס"ס כעין הוי וגם החזקה איתרע א"כשליחותו

 שליחותו עשה לא ושמא ונפסל נתקלקלשמא
 שלא מסייע איש אשת וחזקת איסור חזקתוגם
 אשה לישא לו אסור בודאי לכך הגט להמסר
 דאפי' מזה ונ"מ הגט לה שנמסר לו שיוודעעד
 או הגט לקבל לכופה נותן שהדין בעניןהוי

 בזה שייך דלא הטעם לפי בזה בע"כלגרשה
 מותר הוי כאן תרצה לא דאולי דשע"שחזקה
 בזה גם דידי yu~ יפי אבל אחרת ליקחלו

 ואינו הנ"ל החשש כל לצרף דיש כיוןאסור
 חיישינן ולא עירוב משום עייו דמומך למהדומה
 ומן דהוי השליח מת או העירוב נאבדשמא
 לזמן לנאבד וה-ה ל"ת מועם דזמן ולמיתהמועט
 נתקלקל אולי רב יזמן דהוי בזה אבלמועט
 : בזה חששות הרבה ויש השליה מת אוהגט
 ב' ס" מנחס גבעת בספר ראיתי ה'.שי'

 הנתב דברי לדחותשרוצה
 לגרשה יכול או לא-י לעלות רוצה דאסשכתב
 דאינו דלהי דחה והוא ממ"ג ומכח לכ"עבע"כ
 אם מ"מ דרכים סכנת מכח לא"י יעלותחייב
 נחשב יא אונס מכח לא ברצון עולהאינו

אונס
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 וזימה אינן וראיותיו דבריו וידעתי כיי"שאונס
 דדי דעלמא מילי לכי דודאי נפרדיםענינים
 אינו גיבו אם אונס דהוי אף בזה בלבברצע
 משום רצון נחשב .ברצון רק אונס מכח זהעושה
 בזה ודי גכך 1" ניחא ~הוא בלב עכ"פדהרי

 אין רעה מחשבה הרי עברה או במצוהאבי
 דוקא מ"ע בביטוי ובפרט למעשה כשרפההקב"ה
 כביסת נחשב בזה פרטיה והוא לעשותה בידואם

 כעין עושת ואינו לעשות דגידו כיעבידיו
 שכר יו נותשן יברח עבר ולא בישבדאמרינן
 כן יעשות ה" רבידו מכח והיינו מסוהכעושה
 ולא המצוה יקיים בידו חף אם יהיפוךה"נ
 בידי עונש חייב זה ועי בידים כביטל הויקיים
 דהוי יכת ה" לא לקיים רצה אם אבישמים
 אקס סבת עושה אינו דהוא גהי המעכבואונס
 מחשבה רק נחשב לא מעשה מ"מ בכך להוניחא
 ת"ל דעון אמרינן ויא עונשין אין זה ועיבלב
 דלא nana ויא n~va דהוי היבא רקטרם
 המחשבה עי עונשין ראין עונות מכל זה עעגרע

 וביבו אונס דהוי דמה הוא כך דהכלל עודוי"י
 לא נמי רצון ומ"מ אונס נחשב 9א זה לי'ניחא
 הנ"ל בספר שמביא הראיות בכי ולכךנחשב
 ולכך המעשה לבטל גמור אונס בעינןבכולהו
 בהילוך אבי אונס נחשב לא י" ניחא ביבואם
 השמים מן עונשין אין עברה דבר וכילא"י
 מעכבו האונס דהוי וכי ברצון עושה אםרק
 נחשב לא יכול ה" לא נמי לעשות רצחואם
 נבי ד"ו סמכות הנ"ל כספר דלא עוד ורא"רצון
 שם דקאמר בטלו ילא נטיי קימו ולאקיימו
 משמע א"כ נשרפה או מאלף בסתהנ"מ

 מאליו המעשה נתבסי אם בטיו ולא בסיודלם-ד
 בץ טחיק אים ויטה כקיימו הה אונסמהמת
 4' ניחא ואם לא או .בהאונס י4 ניחאאם
 ולטש בזה לחיק דאין ובע"כ בידים כבטיולהוי
 אף וא"כ שבלב דברים עי משנחינז יאמצוה
 אם רק תקון יו אין לכך בפועל תחלהל"ת עי דעבר כיון היינו קיימו ולח קיימולס-ד
 ניחא לא אם אף ממש אונס ואף בפועןמתקן
 לא ס"מ עי"כ מלקות יתחייב דהרי בהאונסי"
 חל"כ עשה דתחלה כיון ממש אונס אףמהני
 ברצון איסור עשת דיא היכא אביברצון
 ופוטרו מהני ממש דאונס  בעניןטתחלה
 נתחייב לא ל" ניתח בלבו אם אף ודאיפעון

 ? בעדה ברור ניל כן נכתץ הליאב ודבריבכך
 בנים יו ה" ד' סעיף א' בסי בשמיש ר:טף

 שיונתק יש בש"ס חנהומתו
 קיים וסתו בנים יו ה" סול . דר"ח מ"בבדף
 ב"ו אוסר דר'נ לעיל ממ"ש לרעה הש"ספריך י* למה ונשאלתי ס"ו. קיים יא אסר ורשפ"ו

 מ-ט אריה וכף נקבות וב' זכרים ב'אוטרים
 תחת אחר זרע איקים לי שת כי דכתיבדר"ג

 בעי תשיופין אלמא ופרש"י קץ הרגו כיהבי
 תשלומין בעי ומתו לו גה" מוכח א-כעיי"ש
 דעה דתי בפשיטות י"כ אפשר הי'ויכאורה

 די יר"ש אף אומר דר"נ ברייתא כאידךס"ל
 אך ראשונה ברייתא כהך ס"ק ויא ונקבהזכר
 מוכח ברייתא לחך ממרש דר"ח כיון דוחקזה

 בין יחלק דיש בזה העיקר נראה אך כןרס"ל
 טע4 עיקר הרי דחנה לנהרנו שמים בידימתו
 דהוי בש-ס מפורש תשלומין דה"ב דס"לדר"ה
 עד בת דוד בן דאין סכה הוי פ"1 דעיקרמכח
 מלפני רוח כי דכתיב שבנוף נשמאשיכיו
 גראס. ולפ"ז די פ"א דהוליד כיץ ולכךיעטוף
 בזת די פ"א שנברא כיון לכך נברא מהעבור שלי וחבלית שליחותו הבן עשה דוקא,אםדהיינו
 גמר ולא שליחותו השליח עשה לא אטאבל

 כאלו למפרע והוי הי' כיא הה א"כהתציית
 למקום הוא דהוזר ודאי לכך כיל עדיין נבראלא

 מחדש נברא להיות ועומד כבתחלה שבגוףהנשסות
 פסתם* אז שמים בידי במתו בעלמאולכך
 התכלית וגמר חייו ימי וכלח שליחותועשה
 בידי נהרגו אבי דיצא יר-ח ס"ל לכךשיו
 נמר לא עדיין זה משפט בלא ונספחאדם

 יא ודאי בזה שבגוף לנשטות וחתרשייחודו
 קין דהרנו בחבל התם ופכך עדאן פשקיים
 הש"ש דמיים מה יומתק ובזה תשיומין בעילכך
 תחת אחר זרע איקים יי שת כי קראבחך

 הש-ס זח סיים מה ויענין קין הרס כיהבי
 מיפן כי דקרא מרישא . די הוי הראחויענין
 דכונה נראה אך הב9 תחת אחר זרע איקיםלי

 רא" להביא יפוי חח יא דביא"ה בזהכיוון
 דקא הוא דאודויי די"י רבנן כסברת דידעדי'י

 קין הרגו כי סיומא דהרי רא" מביא יסךמודי
 כי כאן זכרה נ"מ ימה בעלמא הודאה הויואי
 דהוי ובע"כ להודאה ענין זח אין קיןהרגו
 לכך תשלומין ט"ב בסתו והרי לתשלוסיןכוונתח

סיימה
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 בעי ולכך קין הרגו כיסיימה
 תשלומיי

 ר"ה ולכך
 תשלומין ל"ב דבמתו לקמן דס"ל לשיטתואויל
 כי דכתיב הוי דר"נ דטעמא כאן מפרשולכך
 כוונתה רק להודאה הוי לא בע"כ קיןהרגו

 קין הרגו כי לסיים הוכרחה ולכךלתשלומין
 דבכל דס"ל ור"י אזיל לשטתו ר"ה אדרבא~כך
 יליף סהכא לאו דר"נ ס"ל תשלומין בעיענין

 : וא"ש אחר מקרארק
 ד אב היייייץ מאיי ה מי מהיי שא' ז/מי'

 בדבר תשובתך וזאתדזיקוב
 שלא ימימה מימים בעדי גדור כי מלבדשאלתו
 הדין יהי' אפ" חרגמ"ה היתר בשוםיהתערב
 תורה משל יותר סופרים דברי קשים כיפשוט
 הייתי דאט גם אף השיריט שיר בהדרשכמ"ש
 אני וגם אתערב לא ודאי בזה לחרגמ"המזדקק
 מחמת אשתו לגרש שבא ימי כן מלעשותמוחה
 בימים היינו בזה המתירים אף כי בנים לושאין

 להאמין קרוב והוי פרוץ הדור ה" שלאהקדמונים
 פרוץ שהדור בזמנינו כן לא לש"ששכוונתו
 איזה מכח באחרת נתן דעיניו לודאיוקרוב
 במשנה הש"ס בזמן ואם ממון מכח אוסעס

 לאשה האמינו לא פרוץ שהדור כשראואחרונה
 בקום ממש איסור והתירו לך אני טמאהלגמר
 הראשונים כל אקהייתא בה מקהי וכאשרועשה
 שוא"ת רק ממש איסור דלא כזה בדיןמכ"ש
 חרגמ"ה להתיר בידינו ראין פ"ו קיוםומטעם
 יא לש-ש שמחכוין בו דמכירין ולוזירעבורו
 באוהל מנשים שבכשרות כשרה טאשה הואטוב
 מכ"ש לך אני טמאה לגמר לה האמינוולא
 ולמעט אדם לשום בזה להתיר דאיןגנ"ד

 : כן הוא לכ"ע ובוטנינו עדיףבפלוגתא
 והיא יבמה לו שיש בבחור שא' וא'*מי'

 ולא יחלוץ בידה שאיןהלנית
 הנה ועזבה. אשה: לישא לו מותר אםלייבם
 מותר לחלוץ מוכן והיא ממנו המניעה דאיןכיון
 יכך קמערים אערומי דלמא רק אשה לישאלו

 לה יתן לחלוץ שתרצה עת ובכל בנק"חישבע
 כן דכמו חגם שבועת זו ואין בחנםחליצה
 שנשתדכה במינקת י"ג סי אה"ע בש"עמצית

 אם וכן המשודך לבית תכנוס שלאשתשבע
 שלא המניקה נשבעת אם למניקה בנהנתנה
 יתיר ישבע אם ואז דוכתא ובכמה בהתחזור

 : אשה לישאלו

 ית יק יי שיזיז באריי שאיתי עמד פ'.םי'
 עם ונשתדן אשתו ומתהאחת

 ועכשיו שנה ארבעים בת שהיא אחתבתולה
 ארבעים בת כי היות יו יומר מקלקליםעמדו
 יקח תשובה. : דב"ב בפ"ח כמ"ש יוידת אינהשוב
 שנשאו מנשה שבט מבני הוא עדיף ולאייקח
 יעקב בעין ועיין ארבעים בת שהיו צלפחדבנות
 הנשים זכות על סמכו דהבעלים הריטב"אבשם
 סומכין דאין דאחז"ל ואף עיי"ש נס להםשיהי'
 רב"ט בפ"ט וכמ"ש שוין הנסים כל לאו הנסעל
 חזינא זוטא לניסא חזינא יא רבא דלניסאדנהי
 הוי יולדת ארבעים בת דלהיות מוכח ה"נוא"כ
 ואית הנס עי סמכו ויכך הוא ושכיח חטאניסא
 כיע ובפרט ע"1 לסמוך יכול הנ"י החתןה"נ
 הות וגדולה מתנות ושלח התקשרות עשהדכבר
 בושת לה יעשה שלא בעצמו זה זכותיות
 שיזבח הוא כדאי הקדמונים הרם על יעבורולא
 דבת שאחו"ל זה כלל ולדעתי ממנה. יהבנותלכך

 הרהורי לה הי' לא אם רק הוא יולדת אינהארבעים
 בע9 הרהורי לה ה" אם אבל ביני ביניבעל
 שלא אימנה אשה גבי שאחז"ל כעין יולדתשפיר
 קא ר"ח לבת רבא דאמר שנים עשרהנשאת
 עיף דעתא אנא היא ואמרה אבירך רבנןמרנני
 הש"ט רק כן הוי ארבעים בבת והה"נהוי
 ואם צדקניות והיו אטר דשם שם שפירפריך
 מוכרח לכך צדקניות אינן בעל הרהורי להםה"

 אם ממ"ג הוי כאן וא"י נס דרך דהףלתרץ
 הרהורי יה הי' לא ואם תלד בעל הרהורי להיש
 ומותר שתלד זה זכות וכדאי צדיקת היא א"כבעל
 דאיך שהקשיתי פה נמי מיושב ובמ"שממ"נ,
 הנס על א"ס הרי הנס על הבעליםסמכו

 ה" שמא ס"ס מכח עשו דכאן א"שולפם"ש
 יהה שמא ה" לא ואת"ל בעל הרהורילהם
 ינכה שמא וליחוש כודאי הוי וס"ס נסנעשה
 נס יהי' אם דהרי בזה שייך יא מזכיותיולו
 לא מזכיותי' וינוכה ההאשה רק לו יה"לא
 שכבר יבפרט יישא וסותר ס-ס הוי לכךמשיו
 לו יה" ובעוהא השא ישא לכך השידוךעשה

 : חכם יעצה שומע כיבנים
 ממנו וקנה אשה שיקח בבחור שא' זצ*זא י/כמי'

 אחרת: לישא או בע"כ לנרשח ורוצההזקינה  ודיי ומתו בנים כטח לווה"
 חף כי ואם גמור איסור הוא ידעתיתשובה.
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a~wהם טעם דעיכה י"ל כי יותר בזה להותר 
 עון די"ל מכח חוי בזה"ז יכוף ראין דצ"לשסקים

 *בל כלל בנים לו ה" 2לא תינח וא"א זה גורםח"י
 בזה ת"י ממנה להבנות זוכה דאיה שנראהרק ח"י בעון אינן ח"ו הבנים מיתת הנה וסתו לובה"
 דברי ליישב מקום הי' ובזה דכופין מודיםצ"ע

 קנ"ד בס"ס הב"ש שהביא רבם-ה ,בשםהמרדכי
 יו היו יכלא סיירי דחד ד"9 אהדדישסתרי
 לדינא מ-מ אך ומתו 19 בהיו מיירי וחדבנים
 בקצרה כתבתי וכבר כלי בזה יהקי דאיןנראח

 המתירין הפוסקים דיי והוא דזיק1ב לק'לעיי
 אבל פרוץ הדור הי שיא הקודם בזמןסירי
 מכוין שאינו יותר וקרוב rt1D שחדורבזה"ז
 מה ק"ו הוי והרי באחרת נתן עיניו רקיאףש
 ממש תורה איסור דהוי יך אני טמאהבאומרת
 ואעפ"כ ועשה קום הוי וגם חד"א נסשי'ושויא
 ומפורש נאמנת דאינה אמרו אחרונהיבשנה
 דהדור אחרונים בדורות דראו טכס הטעםבהרא"ש
 עשה רק דהוי זה באיסור מכ"ש וכו'ברוץ

 לזה לחוש דראוי חד"א שויא ולאובשוא"ת
 הדברים ניכרין ד2זה גם וטח באחרת נתןדעיניו
 כן. אוסר סטנו זקנת שהית דסחמת הואושכן
 לש"ש שטכסן בו שמכיר האומר יאמרואי
 והרי ללבב יראה וה' לעינים יראה דהאדםז"א

 מכ"ש נאמנת ואינת שעג"ב אותת חשדינןהבורך באוחי מנשים היא אם אפ" יך חניבטמאה
rnaשנשא תחיה שפשע זה בגדת גם ומח 
 ממנוזקנה

 תיד ויא שתזקין אדעתו יאסוקי והו"י
 אפ" והרי חרגמ"ה יעבף כשין אין יכ"עלכך
 אס הוגנת עצת לו נותנין יכמין מצותיבטי
 שכמותך אצי כלך 19 אומריפ זקנה והיא ילדפוח
 ולב-ע פשע ולכך אדעתא לאסוקי חוילא"כ
 גמור איסור הוא לדעתי 9כך בזה כווין4ץ

 : חרגט"ה יעבורל
 אשתו שנטבעת באיש כשאלתי הא*טף

 זכרה ואבדבמשאלשס
 דחנה לחיהר והשבתי אחרת יישא לו מוהראם

 ר"ה ס" ובחריט נחיות הל' ברפב"םמכורש
 טובח כרת באיסור רק גמשאל"ס תחמירודלא
 באיסור אף סותר הה כרת איסור הוי דלא כיהא
 אחה"ר הולכין באיסור דהרי הוא ק"ו תםחורה
 אז9ינן בטמון אם ואים אדה"ר א"תובמתת
 באיסור טכ'ש ינחיה וסרדין  בטשאי"סב"ר

 דטהל דרבנן רק הוי דהרת כמה דדעת גפ)מה
 היק-ת בשם רו"ט V'b1 וז-פ. ארובא בזהלסמוך
 ע"פ רק בודאי כותתם להיתר תשובות איזהבשם
 היוזר בלי אבל נשתטית כדין רבניםמאה
 נראה לכן טחם רא4 אין המיתח עייסמוך

 : רבנים מאח היתר טיפ רק לו יהתיר.
 בהנוע דהה שהטירה באשה שא' ע"ר הבב.ט"

 ונושאת ג-ח הכומר בביתוישבה
 9ה זיכה ובעקה חזיר וחוכית צוארה ע9ש'1
 וביקש לכאן ובא א' בס" כטבואר אחר ע"יגט
 שהיית ומחמת אחרת יישא היתר לוייתן

 אדמףר יפני הדבר הגשנו בדברמסופקים
 מאדמףר השינו ולא חדשים מב' יותרועבר
 המרת אח"כ שגמרה שמענו הזמז ובמשךתשובה
 איזת עוד אצלם יגמרה חוקותיהם כפיהדת

 וברחה ועבודתם אותם עזבה ואח*כשבועות
 מותר אם אדמרר יורנו טקומה נודע ולאלמק"ג
 הנח וכף. עגון מקום הוא כי אחרת לישאהבעל
 בס" כן ברם-א מפורש הרי ואלה זה טה ידעתילא
 וסותר אחר ע"י גט לה דטזכה ה' סעיףק"מ
 נותן והשכי אח"כ בה חזרה אפי' אחרתייקח
 מכה ויכף יח מהגי הסרתה דבשעת כיוןכן

 בכך מה א"י יידה כקבלה וחף יח חואדזכות
 בזה בעינן ולא נתגרשה כבר בה חורהדאח"כ
 מחמירין ויש ק"מ בס4 הרמ"א ומ"ש רבניםפאה
 יא אבי עליו נאסרת אם דין עי רקהיים
 דיתי הבשי ומ"ש שפ ran כמ"ש הסירהעי
 לנאסרת מומרת בין יחלק אין .הסהרי"קטעם
 טחנם כך דנהיל מכח הרמ"א דברי ליישבונדחק
 מותר תא הדין טן דהרי מוטרח דשאנידחק
 סעיף א' בסי' כמ"ש כלי גט ביי אחרתליקה
 ילך לחחמיר חוירא 3ט הזיכוי היי א'כיףד
 אטר ודחי זיכה דבלי בנאסרת אבי לזחדי
 מחסיר בזח קולא הזיכה והוי אחרתייקח

 ראפ שהקשת ומה הרי"ף. ידעת יחושהמהרחיק

 9ק'פ אהדדי א' לסי' ק"מ, ססי' הרמ"אדברי
 ק-ט בס" אב9 לבד גסזסרת מיירי א'דבס"
 ~malo ויא בנאסרת רק היינו דעא ב'שהביא
 גפ נחמיר אם דאף עוד יין 3ם הבשש.כס-ו

 ל8 דעדיין שידוע במומרת רק היינובפומרת
 תו שזיועה בידוע אב9 יגד בנחסרת אוזנתה
 דבאהשע אף זינתה הסתם שטן מומרתבסתם
 יאויש הלי"א ט"מ בזה דעות ב' הביא ז'סי'

ס"
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 שמן המרדני בשם הביא מ"ג ס-ק קשחסי
 ויל יכך דע"ז הש"ס מן כן והגיח ינתההסתם

1mm~uאחר. ע"י גט זיכף מהני לכ"ע יחד 
 מסעיף 1' ס"ק ק"מ בסף דג"ש על שהקשהוסם
 דצני י"ל היי לף קשיא קא מה יד-מזי ל8ה'
 אשתו באם מ"ש הרישא על נם קאי מבאירין*ש

 אשתו בדין 3ם מחמירין יש בזה דגםסומרת
 ה' בסעיף יעיל שנתבאר כסו כתבסוטרת

 דעות ב' הביא כבר ולויל אדלעיל שמסךהרי
 כיון במומרת ה-ה ומשמע במומר סחסיריןויש
 הרמ"א דמ"ש עיקר נ"ל ובאמת אדלעילשציין
 הג"ש כט*ש הנאסרת על רק הוי מחמיריןויש
 הביא דבטוטר וחף יכ"ע מהנ* במומרתאבל

 מומרת אינה היא אם פיעו י"י דעא ב'הרמ"א
 לנכתב וסב לה מחא דהו נכל דאתהא כיוןאז
 גם לה וכחן אינו שמא חוש יש לכך דומן
 י"ל לכך אהד חסרון רק בו און מופר הואאם

 דלה כיון מומרת בהא אבל יה זנותדאינה
 יא תכרים פרתכם יח שכיחא להזילא
 וכות הה ודא* יכך דו טן למועב סב בהשייך
 נ-כ זנתה הסתם ומן טוהרת דהיא כיון גםלה

 תרתי בה חוי א"כ והמנ"א המרדכי בשםכמש"י
 לזכות לכ"ע ומותר לה זכות חוי ודאילעקבתא

 הגט זיכף לה דמיוני לדינא השיקר לכך גטלה
 מותר המרתה בעת לה דזיכה וכיון אשרעיי
 וכיק תרעים גמעשמ אותו תענן שלא זכותיה הוי ודאי בה חזרה עתה אם אף אזרתיישא
 : לדינא נ"ל כן כשרה היא דעתח כיון לכ"ע זיכוייה מהני משוטה ועדיפא לה זכות הה דעת לחדיע
 ג משיף ב סי בשף8 בם*ש י"ג.כשיי

 ערער עליו ש49אמשפחה
 יהמום wao'-ד ג'ק יוסף פר החריף *איניהעל
 עבדות מ"ש הטחבר דכוונת נוכתב החאפ*ל
 הולד בישראלית דעבד עבד ולא nnbVהינו
 אבי wa בדיקה סריך למה א"כ ושאיכשר
 הולד אכתי עבד אסה אני דחף ירא דיוחפה
 כן שם כתב ע"ו לדף בא' במקנח עייןכשה
 רגע כן שם כהב כחנם wun סתנ*תיןגד"ח
 דאשכ עבדות חשש סכה חבדיקה דהוייומר

 תטה שלא תמוח הדבר רק עישש אביו אםים"י
 שדברי וניל להיפוך שדבריו שטוכח הח"מ עלק

 דהיינו המגזבר דפ4ש מפרש שהות נכוניםההקר
 או חלל או טפזר 18ח שנתערב שניסשיעידו

 מעידים דהעדיפ הכונה אין עבדות בהםשא
 על העידו דהם הכונה רק מהם אחה עירק
 שיש שיודעים העידו שהם דהייתי ניחדהכל

 הוי אם מה יודעים ואין פסול צד 11גטשפחה
 קמ"י וסובאעבדות שי הפסול 18 חיי של או ממזר שלהפסול

 אם דבשלמא ס"ד דהף
 חלל או טמזר מכח הוי דהפסול בבירורמעידין
 אבל ח' שהם אמהות ד' בדיקה תריך ודאידבזה
 הף מה מסופקין שהם ספק על רק העידואם

 עבדות פסול או חלל או ממזר פסול אםהפסול
 באלמנת לקמן דמסורש כיון ס"ד הה בזהימזר
 בדיעגד מותרת חלל ספק רק דהף היבא רקעיסה
 דמעידין נהי ה"נ ס"ד הוי וא"י בדיקהבלי
 מסוסקין הם הרי מ"מ פסול ודאי כאןדהה
 ומשום עבדות פסוי או וחלי סטזר פסול הויאם
 איה כקושייתו דורות ד' בעינן יא עגדאפסת
 ויהי' עיסה כאלמנת דדינה נימא נמיהשתא
 אם א% אמה ואס אטה אטהוה ב. בבדיקתדי

 פסול שטא ס"ס נמי דהוי נצטרך יאאבי'
 עיסה באלמנת כמו ס"ס וחף 11 אינהושטא
 אף אסורה בודאי בכה"ג רק דדא קמ"ייכך

 דומה דאינו אמהות ד' בדיקת בליגדיעבד
 כאן אץ שמא הספק הוי דשם עיסהלאלמנת
 בדיעבד לכך כלל בדיקה בעי ויא כללפסו
 ודאי פסול כאן דיו כאן אבל בדיקה גליכשרה
 ב' עכ"פ בדיקה בעי נמי שבדות הף אםוחף

 צריך כך ובין כך בין דעכ"פ וביתאמהות
 דלסא מכח אמהות ד' בדיקה צריך עוגבדיקת
 כתב בזה וכיוצא חלל. או ממזר המסולהוי

 הפרק באמצע ד"ה דברכות בפ"ב יונההרביע
 דשמואל להקשות ויש ת"ל הפרק לראשחוזר
 לא ספק ק"ש קרא pw ומתו מי נפרקדאסר
 דרבנן דק"ש ק"9 וקורא חוזר אינו ק"שקרא
 י"ל הפרק לראש שחוזר הכא חסרינןהירא
 אינו כלל קרא דבשלח יזה זה דומהשאינו
 יקרות כשהתחיל אבי דרבנן דקאר וקוראחוזר
 כיון לתקן יו יי טעה שאם טודח ששאלאפף

 יקויא דהף דרבנן נספק אף הרי עיטשדהתחיל
 הכא ה"ה א"כ לתקן לו יש התחיל אםמ-מ
 כך נפי הף יחם אחד דין וסדיר דס"סבס"ס
 באימא ולכך כהוגן לעשות צריך מתחילדאם

 כלל בדיקה צריך אם ספק דהף עיסהבאלמנת
 הת אם אבל טכס דחף ייון הקילו כוחלכך

כאן
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 א"כ עבדות שמא דהסשק דק פסת יחיכחן
 דמתחיל כיון שוב אמהות ב' בדיקה צריךעכ"פ
 וחלל ממזר חשש מכח הכל לבדוק צריךיבדוק
 באלמנת אף בלא"ה והרי ס"ס בזה מהניולא
 בזה לכך בדיעבד אף דתצא דעות יועיסה
p~aחכמת בהגהות להנ"ל ראי' )ועיין מודים 

 כתב שפיר והב"מ ף( סעיף ג' ס" לאה"עשלסם
 וא"צ נטור כשר הרי בעבד דאי בשפחהדמיירי
 ממש היינו פסוי ספק רק הף א"כ כילבדיקה

 בשפחה דמחיי וגעת יקמן הטפורש עיסהאלסטי
 הס"ס ואין בדיקה בעי ובודאי פסיל ודאידהוי
 אזלינן לכ"ע בזה הבדיקה יה" היכן עדרק

 ישון זה דכל המחבר כוונת והוי ותצאיחומרא
 והה הפסול הוי מה יודעים שאין עצמןהעדים
 אם אבל חלל או טמזר חשש בשבילהבדיקה
 לא באמת בבירור עבדא על רק מעידוןהי'
 לדעת ד' שהם אמהות ב' רק בדיקהבעינן
 ראי  עוד ועיין נכונה. עצה תה ח"בהט"מ

 בתסרט הובא בכורים הל' בכ"מ ת"ילסברתנו
 בשם יכהן כאן אין ד"ח ג' מגונה דבכורותפ"ק
 ליחן צריך לכהן אהד ייתן דצריך דהיכאהכ"מ
 אף לכהן ליתן דא-צ וחיכי ג"כ לעצמואהד
 לדברינו: רא" והוא להפריש א"צ לעצמוהשני
 קטנה יידה שהביאי בעניים שא' י"ר.כמי'

 נשתדכה וכעת שם וטעדלהלקה'
 שלא היא אשי נתעוררו הנשואין ובעתיכהן
 איש היתר עפ"י תשאה שמע יא והכהןכדת
 הטה בזה המחמירין דעת הנה תשובה. :מאיש
 פסק והבאה"ט אחריו והנמשכין ב' בסי'הב"ש
 הטריז הגהת הוא הלא המקייין ודעת כןג"כ

 לחוש ויש פייושא יחד הג"ש מ"ש והנהודעותי.
 ינו ידוע משפחתו שאץ למי ממזר יספקא8"
 מפורו אסופי והרי מאסופי גרע דאטו תמוהזה
 וכדומה רבים במקום דהושלך דהיכא ד'גסי'
 ממזר ספק בו אין אסורי חשש דליכאבענין
 דאין ובע"כ לנו ידוע משפחתו אין עכ-פוהרי
 דאין כלל הושלך כלא ומא"ש ממזר הששגזה
 אסופי דין זו ילדה ה"נ וב"כ ממזר חששבו
 חביאוהו ישראל אדם שבני כיון אך להיש
 סימנים בשאר או רבים במקום כהושיךדינה
 רק מטור חש9 בה ואץ אסורי דין יהואין
 דטותרת ודאי בדיעבד והנה לכהן חללהחשש
 ו' ס" לקמן דעה יש שנתעברת בפנוי דחףביון

 דגעינן ומה רוגא בהד אש" תצא לאדבדיעבד
 דהוי כאן וא"ב לכתחלה רק הוי רובאהרי
 לכתחלה אף שמתירין דעות יש דהרי ספקעוד
 לצרף דכדי פשיטא לנו ידוע משפחתובאין
 בדיעבד עכ"פ רובא בחד הטקילין לדעת זודעה
 ורוב לכהונה וכשרים חילים אינן רובןוהרי

 חליים יא ישראיים הם ישראל בדתהמתנהגין
 שאחד ציון מ"מ ישא שלא בו דהתרו ואףוגרים
 ומוכח מכבר בתשובה כמ"ש מזיד נחשב לאיו המתירין מן גדול לו האוסרין ואין יוהתיר
 דאין ג"כ נראה לכתחיה יענין אך יתד בסיכן

 ף סף בסוף פסק דהב"ש כיון בזה"זאיסור

 יתד באינה אפח לכתחלה תנשא רובאדבתרי
 הביאו והאחרונים כרוב דינו ס"ס והנה ליברי
 ביחוסי בקיאין אנו אין דבזה"1 הרשד"םדעת
 וטוי תצא לא ובדיעבד ודאי כהן לט ואיןכהונה
  עכ"פ מיהו הדבר וישתקע עליו חולקיםדהכל
 ואתיל הללה ~*ru שמא ס"ס דהוי י"לבזה
 דמוחז-ן כיון לוסר ואין כהן אינו שמאחללה
 ממש כהנים המה לכהונה המוהזקין ורובלכהן
 רוב לה יש היא גם א"כ ספק לגדר נכנסאינו
 מכח אעפ"כ ואם לכהונה כשרים ישראליםדרומן
 חלית היא שמא למיעוטא חיישינן יוחסיןמעית
 למיעוטם דהיישת חללה היא אם נאמר אנואף
 ס"ס גם דיש כיון וא"א כהן אינו הואשמא
 לכהונה כשרים ישראל רוב וגם רוב כמודהוי
 כב' ס"ס דהוי וא"ל רובא. תרי כמוהוי

 ומה רוב בחד סגי ודאי דמהית כיוןז"א גופיי
 יוח46ך מעלת מכה רק חף רובא תרידבעינן
 ס-ס מהני דרבנן ובחשש דרבנן חשש רקהוי
 כ"ד p'D במגיי 9יז ענינים וכ' גופיףכב'
 ה' סעיף ג' ס" מאיר בבית הובא מ"גכלל
 בנופר אחד דספק קשי סי' בפה"ג טבוארוכן
 ולכך מדרבנן רק הוי מהני דיא בהערוגותוספק
 לש- ידוש משפחתו באין המחמירין דאףנראה
 כהונה גיחוסי בקיאין שהיו הש"ס לדיןהיינו
 דטותר ודאי בזה"ז כן לא ודאי כהןולענין
 כי ואם לנו ידוע שאץ ממופחה וישאלכהן
 מזה פרוש לו לומר ראוי למלוך בא אםבודאי
 הקשר יבמי דאין נראה נשתדכנו כבר אםמיהו
 רק אינו זה חשש עיקר כל כ? והיות זהמשום
 דהרי לדינא ולא ביוחסין עשו מעלה מ3חדרבנן
 וכך הוכחתי מאשר הוששין אין ממזרלחשש

דעת
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 דרבנן מעלה רק דאינו וכיון הפוסקים רובדעת
 בהערה ודי נוטה דעתי כן שומעין להקליסך
 : זה אודות שני' תשובה סי' בק"א ועייןזו
 כל י"ב סעיף ב' סי' הש"ע כתכ כאד*סי'

 כשרות בחזקתהמשפחות
 לנו ידוע משפחתו כשאין להחמיר העלהוהב"ש
 דעה הך יע% מה וק"ל ממור יספקיחוש
 דאין בקדושין מפורש ש"ס והוא ד' סעיףיקמן
 אם אבל מיתה לשט שלא בואשיך רקאסופי
 דין לו אין מיתה ישם שהושלך הוכחהיש

 משפחתו אין עכ"פ דהרי יי* ותיפוקאספי
 להנשא ואסורה פסול חשש יש ובלא"ה לנוידוע
 כיון .עדיף אסופי צד דבחד דא"ש נראהאך

 והשליכתו עליו חסה ואעפ"כ דהשליכתודחזינן
 באם אבל ממזר הוי דלא מוכח טיחה לשםשלא
 ועל אמו עליו שדקדקה חזינן ולא אסופיאינו
 כשמשליכתו לה צר בעת עליו לדקי.ק ובפרסאייו
 ממזר בן על שגם יחנן לה צר אי%דאם

 לה דחוקה השעה הי' אם אבל עליושיחמת
 דאינו מוכח כשמשליכתו אף עליו חסהואעפ"כ
 וליכא אסופי אינו באס שייך לא תהטמזר
 ממזר הוא שמא לחוש יש שפיר בזה זוהוכחה
 מהרטט בשם כן הק' 4ישיע"ק ראיהיושוב
 י"ל מיהו כמ"ש ביאר ל8 אך כמאשותי'
 הוכחה ליכא באם קשה דעכי ליבא זחדת4
 דאסופי זו גזרה רס"ל אסופי מטעם הזחלאסרו
 סיירי דהפוסקים א"ש אך שפיר שהרטשי' יסבוב וגמז ל% ידוע משפחתו דאין ת"ל זהבלא
 לברר ואני לפנינו דאדם ריעותא דאיכאבענין

 דאיכא כיף ~כך הוא ואיזה הוא זה מיפ89חתו
 אם ואף הוא ממזר דלמא יחוש ישמטותא
 מפורסם דבר דאינו כיק לברר שאףי יעניןתדשן
 ענין בכי ואסרו בתקנתן רבנן פלוג יאידוע
 אלו בשביל לנו ידוע משפחתו שאין סילישא
 ריעותא ואיכא מבררים ואין לברר יכשילשחי'
 כיון באסופי אבל פסול בו דיש הוכחהיש

 לברר שא"י מה ריעותא וליצא בקסנוהודהושלך
 תנזק להיות דתמוה מלתא הוא וגםמשפחתו
 ולא אינשי דכירי מידכר כה"ג כלמושלך
 חזינן ולא לברר נואיי וכל לזה זה ביןיסעו

 בחזקת המשפחות דכל אדינח אוקמוהוריעותא
 הדין בגוף וגם נ"ל. כן יממזרות וליחבשרות
 באמת טנהגגו הנה לחומרא הב"ש שהייי8ה

 הוקרין אין להנשא הבאים ואשה ~fflשכל
 דנהיגין ובע"כ כלל משפחותיהן אחרודורשין

 אם בדיעבד דהוי ובפרט להכי דל"חכהסוברים
 להחמיר דאין נראה לכהן וגם להנשא אותהנאסר
 ואין כן נהגו לא דעלמא דסוגיא כיוןבזה

 הבאה אשה כל רק משפחה שום אחרסדקדקין
 להנשא כשרה בחזקת אותה מחיקינןיהנשא
 : לדינא נ"ל כן רא" להביא מצריכין ואיןלכהן
 ישא יא דאמרינן במה מ יי wffQ מאז,םי'

 וילך זו במדינה אשהאדם
 לגרש אסרו למה וכו' אחרת במדיגה nPRמשא
 אחרת במדיגה אשה ולישא ח במדינהאשה
 דגרושין כיון דיל ז"א מלגרש מ"ש הנהוכף
 גרשתי גבי בב"ב כמ"ש הרוב ע"פ לי' איתקלא
 דכתובות בפ"ב דאמרה ואף בפ"ח איתייי

 ע"ד רק היים בצינעא דמגרשי אינשידעבידי
 הרוב ע"פ אבל בכך מהדי להכחיש ואיןהמיעוט
 חיישינן לא קול דאיכא כיון א"כ ל" איתקלא
 דפקיע רבנן דשאני שם כמ"ש אחותו נושאלאח

 לשאול הו-ל יותר אך בזה ה"נ כןשמייהו
 אך וכו' במדינה אשה ישא לא אשתו מתהמאם
 והרי גזרו לא פ"1 במקום דודאי לק"מבאמת
 ינטל ואיך שם רק זווגו לו ימצא שלאאפשר
 לו דיש היכא רק יצרה לשבת ממצות אומפ-ו
 ואינו במקומו ולשבת פ"ו לקיים דיכול כיוןאשה
 ודב זה חשש מכח גזרו בזה להנאתו רקנושא
 לכאורה דהנה קצת חידוד בדרך עוד ו"לונכון.
 בעלה ימות אם הזה חשש שייך היק באשהגם

 אחרת גמדינה יבעל לישא תוכל לא זובמדינה
 איסור זה דגם מאמו אחותו נושא אחדאולי
 דבאשה י"ל והנה מאס לי מה מאת לי מהתורה
 יה'פי אין ראשה מכח לגזור חדל רצולא

 מצרה בעל בדין דקי"ל וכעין עבורהימטרח
 כן למטרח מי דל"ל כן תקנו לא אשהדנגד
 במנ"א זיגג תמצא לא אולי דבאשה י"ל בזהה"נ
 אפשר ה4 לא לכך עבורה למטרח מי להואין
 $a זו גזרה דועך כיק ושוב באשה כןלגזור
 יא באיש גם לגזור רצו לא ובאשהבאשה
 כעין ואטלויא כחוכא דרבנן סבתא יהי' כיגזרו

 לגזור רצו לא לכך דוילנא בטעשה הפוסקיםשכתבו
 זו בסדינה אשה ישא דלא תקנה בדך רק גזהכלל
 באשה שייך לא תקנה דהך אחרת במדינה אשהוישא
 : וא"ש אהדדי סתרי הוי ולא באיו בזה גורולכך
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