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 ז' משיף 3' ס" בש"ע בם4ש הז.סעץ

 אביו בחוקת כהןושאר
 והרשב"א והס"מ הק"ן בשם 8*ש סקהד ב"שעיין
 ופה אתנקה אוקמא ומת"ת סדיר ותרידתרי
 תרומה לענין ולא דרבנן תרומה לעניןמד"ר

 אהרן אלישע מףה הרב ושאלנידאורייתא
 לומר דאפשר וכתב הקאן לשון מביא בבכידהרי
 אבל בעבודה או בא"א רק רבנן החסירודיא

 בשמן הב"ש כתב ואיך החמירו לאבתרומה
 כי עצמו בהר"ן עיין שיא והשבתילהיפוך
 לתחמה רק כן נראה שאין סחם שםבהר"ן

 ויפה הרשב"א דעת וכן וסיים אסורדאורייתא
 הנ"ל סברא על לי דקשה וסט בשמו הב"שכתב
 דל"א דיבמות מהשאס בא"א רק תחמירודלא
 מתייבמת ולא חולצת גרושין בספק דגםדמסיק
 ביבמה דגט טובח וא"כ קי"ל והכי ותרינתרי
 ספקא והרי תרי חף נמי לאו רק דההלשוק

 במיתה דהה אסורה תרוסס והרי סדרכםואסורה
 ינום הל' מהד"ג. לאה-ע בתבורי גתשובהירין
 ח"א מהרטיט ידעת רא" טזח הבאתי קנ"1ס"
 יינסה א"א מאיסור דמחזיוךן עיו"ט ב"בס"

 : עיטשלשוק
 כ-ז סעיף ד, ס" בש"ע בקו"ש י*ח.סי'

 הנה וכף שנתעברהארוסה
 במשודך דגם דמי מתבתי קע"ז סי' לש"עבחי
 י-ל גופא בארוסה נסתפקתי שם אך כןהדין
 ינדתה שטבלה לומר אפשר אם דוקאדהיינו
 כנדה אסורה ברכה בלא דכלה דנהי י-לדאז
 חיישינן לא יכך בהכי איסורא יאינוי משמעלא

 הטזנות שכל בזה"ז אבל אחרים עם nmstלשמא
 היא נסי דלארוס כיון אי4 לטבול חזששץאגן

 בפט" וכמו מאחרים נמי דנחשדת ישלגאיסורא
 : כןשחוששין

 טבילה שהלכה אשה בדץ ששחי מה הם.סף
 כסלו ג' וילדה ניסן יו"דביום

 שאם כהב לה ונתן סית י"1 מערשחוהאשה
 כך הנקה שכר יתן ט' גן או זיי"1 בןתיד
 והוא מעוברת שהיא n~pD הגט אושת גיוכך
 ויכן יזגונים חרה רק חיא ממנו לא כיאמר

 צועק הוא ועתה ההוא אושן עי הכתגהשלישו
 ולא ז' בן יא אינו כסלו ב' עד ניסןשמיו"ד

 רק איש ידעה לא שמעולם צועקת והיא ט'בן
 בישרת אם הפלוגתא ראה כבר חנהמבעלה.

 גן1

 לכך לא או גרם ושפורא למקוסעין יולדתיט'
 הנה השחזק עם והדין דדינא ספקא דהויסברו
 החודש רוב דניסן כיון כאן חרא הוא כןלא
 שבורא געינן ולא ככולה רובא הוי בזה א"כהוי
 מ"ל שאורא בתרי דדוקא ז"ל לבד בכסלורק

 חד אבל גרם שפורא בט' אומרים ראין סום'לכמה
 גרם שייוורא דאמרינן דמודים י"לשיפורא
 וכסה כסה רואים ואנו הטבעים נשתנו בזהועוד

 אס אף ועוד ובשפורת. ט' בבן שיולדותכשחת
 דעכ"פ כיון זה לברר א"י דשא כיון ספקהף
 בגעל חולין בעילות רוב א"כ עלי' דבאמודה
 גרא שפורא אם שמא והוא ברי טוענת היאוהוי
 ושמא לברי מסייע רוב דהוי כיון א"כ לאאו

 לדין ממש דומה זה בלא"ה גם טמון,סוציאין
 דהף אף יאנסתי דגובית נאנסתימשארסתני

 בהד" חוקה דהוי כיון מ"מ החיוב עיקר עלספק
 )די*ב. כתובות עיין עדיף ברי ושמא בריאמרינן
 הזקת לה הוי ה"נ א"כ ס"ה ס" אהע"ווב"ש
 דכאן ובפרט עדיף וברי ושמא ברי בהדיכשרות
 וח"ב עדיף ברי ודאי לחזקה הרוב דמסייעעדיף
 בלא,ה הרי תמד ספק בלי להאשה הכתבייתן
 א-כ הכתג גלי אף הוא בהנקה ח"גמדינא
 הנ"ל טעמי טחני הכתב בלי אף דחייבכיון
 : ספק בלי להאשה הכתב יחחייר דחייבודאי
 משפטת run האשה עיד שאלתם עיד כ*סי'

 שהיא הזה שהאד הואכך
 זטן ממנה פירש שהוא אומר והבעלמעוברת

 דחאב מטזר הולד או חדשים ט' כשיעוררב
 בזה בעינן ולא ממזר לעשותו הולד עלנאמן
 מכוערים דברים כמה ממגה דרש כיעיב"ה
 הדשים ס' ערך מטנה שפירש אומר אםיכך
 ודאי מפזר הויד הף הלידה עד פרישתומזמן
 ושיך %א ביותר פרוצה דהית דחף הילדיםההר
 נאמרת היא מ"מ בבעלה תולין בעילות רובבה
 מכחיש, הבעל דאין כיון כורים שהם בג"על

 השלג כיעור עדי עבור הנה גופה היאונדון
 בנים לה יש אם מבעיה מוציאין אין פסיקדלא
 אע יסיבוהא הגי גלל דכ"ע אליבא הויזח

 שהוא אומר שהבעל כאן אבי מבעלתמוציאין
 ודאי ~nfuvt לו ידוע א"כ וצתעברה ממנהפרוש
 יו מה דתה שתמיר שחושש ואף יהוומאהחייב
 הברך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים אץבכך
 יהדיר run'w דאי בזה ומב"ש פשע דהותהיצא

ואס



 18 ז שלמהלף אתעזז עלשו"תהאלף

 לבניו גנאי ומה" ואף בכך לו מה תמירואם
 לגרשה ויכול כך עבור איסור לעשות לוחלילה
 דמלכותא דינא נגד יהי' שלא רק בגטבע"כ
 שלא שאומר רק לגרשה שלא רוצה ואםוד"ל
 תדור והיא שליש ע"י יזונה רק עמהידור
 ! משפטם כן קי"ז בסי' כמ"ש רשאי אחרבבית

 תרי"ט מנחם י"ח אשהשנשא בא"י שמיץ "יכסנדי מטיב שא' כשא*םי'
 שאלה מזה עשה לא והבעל בשבט בט"ווילדה
 שם. לה לקרוא כבת לו והיא לס"ת לווקראו
 ד' בסי' מפורש לפניו ש"ע הרי עליו אניתמה

 גרם ושיפורא למקוטעין יולדת לשבעהדיולדת
 הרעש ומה ממש ממנו דהוא להיות יתכןוא"ב
 אין תשעה כבת גדולה הילדה אם ואףהזה
 זה סי' הפוסקים כתבו דלא לזנות רא"זה

 דקולו במדרש ויש לשבעה נולד רבינוומשה
 ט' כבני גדולים דהוי שבעה גני ושכיחיכנער

 מבעיא לא ~כך שבעה כבן דקסן ט' בןויש
 אם הנשואין בעת הרגיש שלא אומר הבעלאם
 לתלות ויש עמו הדין ודאי א"כ מעוברתהיא

 נשיאין שבשעת אומר באם ואף הואדממנו
 לבטל בזה"ז נאמן אינו מעוברת שאיאהרגיש
 אמנם ואם קע"ז. בסי' כמ"ש בע"כ יגרשהחר"ג
 דאורייתא איסור הוי אם היינו חולקין יששט
 כמה ידעת דרבנן רק הוי והר"ג עמהלדור
 נכוף דרבנן איסור מכח דאיך דנאמן ס"ללכך
 ומניקת מעוברת אבל תורה איסור לעשותאותו
 שהרגיש לומר א"נ לכ"ע ודאי דרבנןחברו
 בה הרגיש אם ועוד גט לקבל לכופהתחלה
 וי"ל רשע עצמו משים נשאה ואעפילתחלה
 הוי דרבנן באיסור אפי' וי"ל דאאמע-רדא"נ
 הבן על לומר נאמן דאג דקיי"ל נהי גםכן

 ד' ס" ברמ"א מפורש הרי מ"מ בנושאינו
 אח"כ א"נ כשרות חזקת לו דבה" כ-טסעיף
 לתורה שקראוהו כיון ה"נ וא"כ בנו שאיננולומר
 פלוני בת הש"ץ ואמר שבירך מי להילדהועשה
 אח"כ א"נ לכך לבת יו הוחזקה שם יהוקרא
 מעיברת החשש בו אין לכך ממנו שאינהלומר
 יעשה ולא הדבר וישתקע חברו ומינקתחברו

 : ערעורמזה
 אסיר ד י סעיף ה בסי במ"ש כ"ב.םי'

 בנ"מ עיין לכותילומר
 כמאן הלבתא והפוסקים הש"ס סטיותומהביא

 לחדש כתבתי ע"ב דמיג בש"ס ע"עובספרי
 תליא חיטא בבר דאשלד"ץ למ"ר דדוקאדאל
 השליה הי' אם עביר בעי אי למ"ד אף אומלתא
 בה מותיב דבע"כ כהצר דנחשב בעניןשוגג
 שולחו מחייב הי' ישראל גברי האי הי' אםדאז
 ואין נכרי דהוא משום רק ריעותא בזהואין

 בשאר אף רבנן גזרו בנה לנברישליחות
 תליא עביד בבעי למ"ד אבל כשליחועשוהו איסוריי

 הי' אם דאף בענין מזיד הוי והנכרימלתא
 שלד"ע דאין שולחו מחייב הי' לא ישראלהשליח
 ואין דאשלד"ע לריעותא תרתי דהוי כיוןבזה

 לנכרי אמירה גזרו לא ודאי בזה לנכרישליחות
 בכה"ג אף דבשבת נהי דעכ"פ איסוריםבשאר
 בשאר מ"מ איסורים בשאר לנכרי אמירהגזרו

 דבח"ש כתבנו גם ודאי בזה ינכר לאאיסורים
 איסורים בשאר אף אסור דח"ש להסובריםאף
 ומותר בזה שייך לא ודאי לנכרי אמירהמ"מ

 מ"ש: עיי"ש בח"ש לנכריאמירה
 aw הכהו מרדכי שיים מהרב שא' כ"נ.סי'

 לנכרי השוורים למכורמותר
 כיון חששת ואתה לסרסם אחר לנכריליחן
 כאן אין הנה בעלמא הערמה דרך המכירהדהוי
 רק מכירה בעינן שלא ידבר הערמהחשש

 נכרי ע"י שולח הוי אם די הוי נמישליחות
 ועל לנכרי שליחות ראין כיע אחר לנכריליתן
 המדרש מן רא" ומ"ש קפדינן. לא דלפנילפני
 בשפיכות דהתם ז"א לנכרי שליחות דיש נחפ'

 בדיין נהרג אפי' דהרי קרא דגלי שאנידמים
 על חייב וגם בישראל דאינו מה ובע"אאחד

 ואין שליח ע"י דהוי אף כן כמו לכךהעוברין
 בלא"ה והרי התורה חייבה מ"מ לנכרישליחות
 התם דשאני ובע"כ התורה וחייבהאשלד"ע
 בן חייב גרמא ע"י דגם י"ל וגם קראדגלי
 הוי גורם שליחות דין לו דאין נהי וא"כנח

 מכח וחייב עושה הי' לא לו שאמר דלוליעכ"פ
 הח"ה על להקשות אחד ספר בשם ומ"שגרמא.
 לק"מ זה ישלד"ע שמים בדיני דהריורמ"א
 רק לנכרי שליחות אין מכח הת"ה טעםתדאי
 דאין דאף בשלד"ע כמו דדלמא חששדהוא

 שליחות באין גם דלמא חייב בד"ש מ-משליחות
 דהרי שליחות יש דבד"ש כן הוי נמילנכרי
 דילפינן רק לגכרי שליחות הוי קרא דגלילולי
 דלמא וא"כ ראתם דומיא דבעינן אתם גםמאתם

לא
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 טון ולכך בד-ש ולא אדם כדיני רק ממעטלא

 בתרתי י"ל וא"כ דאשלד"ע מעם עודהח"ה
 נמי חרא דבכל כיון כלל שליחות איןלריעוהא

 בהצטרף -מ"מ חייב דבד"ש נהי א"כ שליחותאין
 יא בלא"ה גם שייחות אינו בד"ש גםתרתי
 רק הוי לד"ש ד"א בין חילוק דהוי דמהקשה

 ד"9 בין לחלק שייך לא בנכרי אבלבישרא?
 מכה דטעמו הת"ה על שהקשה ומהלד.א,

 כמ"ש שלד"ע יש לכך במוחזק דהריאשלד"ע
 בכך מוחזק הנכרי ה"נ וא"כ שפ"ח ס"בחףמ
 אבל כן ג"פ עשה אם רק הוי דמוחזק לק"מזה
 והת ורשע גדע חשוד דהוי אף עשהבלא

 ה"נ כן אשלד"ע מ"מ שיעשה דמוכחאומדנא
 אפשר הרי ג"פ כן עשה דהנכרי ידועאסו
 אשלד"ע מ"מ חשוד דהוא ואף ג"פ כן עשהדלא
 דבשוגג הסוברים לדעת הת"ה על קשהועוד
 יודע דאינו שוגג הף ודאי והנכרי שלד"עיש

 מכה את*ה טעם דעיקר נראה ולכך לודאסור
 יש בד"ש אולי דהשש רק לנכרי שליחותאין

 דאשלד"ע' הטעם נמי הוסיף לכך לנכרישליחות
 לדייש רק לנכרי שליהיר אין דבלא"ה כיוןדאז
 בד"ש אשלד"ע במוחזק ואף בשוגג אףבנה
 מביק הנ"ל דמוחזק דין על שהקשה ומהלבד.
 במוחזק משני לא למה שותפין של בור גבינ"א
 להסוברום קושיות הרבה יש בזה הנהלכך

 ועיין השליח בשוגג לתרץ ישלד"עדבשוגג
 המח"א על שהקשה מה הרומות הל'בשעה"מ
 קשה בלא-ה דהנה לומר נראה ולי בשכרלתרץ
 שם בש"ס שמוכח כיון שסיחות בנה שייךאיך
 שיתחייבו לה משכחת לא שותפין דבב' הס"דיפי
 כיון הרי שליה משף מצי האיך א"כ הכרי,על

 כיון לומר וצריך עבדי מצי לא ביחדדתרווייהו
 אף בזה לכך שליה להיות יכול לאחדדעכ"פ

 נעשה מ"מ שליח להיות אפשר לאדלתרתייהו
 בקדושין התוס' כתבו זו וכסברא לתרווייהושליח
 דמיון נינהו דרחמנא שלוחי כהני הני גבידכ"ז
 אף דידן שלוחי נמי הוי דרחמנא שיותידהוי
 סייגו י"ל איבעיא הוי דשם ואף עביר מצידלא
 אין דידן שלוחי עם דרחמנא דשלוחיהתם
 געשה דעכ"פ כיון בזה אבל כלל התחברותלו

 להשגי שותף דנעשה י"ל אדם בן לאחדשותף
 לפ"ז אך ענדי מצי לא יחד דתרווייהואף

 מצי לא יחד דתרווייהו כיון הוי ריעותאעכ"ם

 אין או אשלד"ע דבעלמא כיון ה"נ וא"כענדי
 לנכרי שליחות יש. דבשכר נהי לנכרישליחות

 יחד בהצטרף מ-מ ישלך-ע' שוגג או במוחזקאו
 תרווייהו עבדי מצי דלא ריעותא בו דהויבמה
 מצינו זה וכעין 'כלל שליחות ואין תר"להוי

 קבלוהו דמהני' דאף כ"כ סי' חו"מ וש"עבש"ס
 בן מהני לא לתר"ל אבל כחד רק היינויקא"פ
 לגמרי השליחות בסל דבתר"ל בנה י"לה"נ
 עצה וזה אשלד"ע דהא התם שפיר פריךולכך
 להאריך א"פ יותר הנושא. חומר לפינכונה
 לנכרי למכור ומותר מדי יותר בזה יחמירולא
 לנכרי שיאמר לנכרי לומר ואף אחר לנכרילומר

 מותר:אחר
 נקב הי' כשנייד ם ששאל מה כ*ך*םי'

 שהי' רק סתום שלוהשתן
 שם דרך שותתין רגליו ומי הצד מן נקבלו

 הנ"ל הנקב וסתם רופאים ע"פ רפואה לוועשו
 הארץ. כל כדרך האמה בפי נקב לוופתחו
 שפכה כרות זה אין כי גיבר אשר היטבהנה
 בפתיחה דאפשר כיון גם שמים בידי דהויכיון
 יש בזה מיהו דכשר להכשרו שחור פסולהוי
 רפואה בלי מעצמו חזר אם דוקא אולילעיין
 והוי כן לעשות אדם כל דביד רפואה ע"יאו

 מה אבל להכשרו חוזר נחשב זה הדיוטמלאכת
 לעשות אדם כל ביד ואין מומחים רופאיםדצריך
 דאינו כיון להכשרו חוזר נחשב לא דזה י"לכן

 מטעם כשר בנ.ד מיהו רופאים ע"י רקחוזר
 ס"ק ה' סי' הב"ש דמדברי דשאל ומההראשון.

 חדא די"ל קשיא לא זה עדיף דרפואה מוכחז'
 מומחים ע"י לא בנקל דהוי ברפואה מיירידהוא
 נעשה וג-כ מעצמו דנפתח מיירי דהתם י"לגם
 יה" שמא לחוש דהתם או עדיף זה רפואהלו
 זכר לעשותו אבל רפואה עדיף זה ונקרעחוזר

 : זה והבן רפואה גרע ודאיזה
 ה" אם הנה השאיה. בדבי הנה כמה.שי'

 נקב בו עושה לבדוהרופא
 לו דיש מפולש הוא שמא חיישינן הוילא

 בחזקת הוי דבר כל גם דמעיקרא הגוףחזקת
 שני נקב עוד בו נעשה ולא מעשה נעשהשלא
 עשה עצמו דהוא כיון בזה אך מפולשלהיות
 חזקה יש שפיר בזה נסתם שאח"כ נהי נקבבו

 חתיכה הוי אולי דגמתם ואף נקב שהי'דמעיקרא
 הרופא שניקב עתה וא"כ מכה סחבתהעולה

הנקב
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 מפולש והא זה כנגר זה הף אולי במקיאהנקב
 לפי נראה הי' כן לחומרא דאורייתאוספיקא

 הה מפולש דלשון שהבין ממכתבו שנראהמה
 בש"ס דנקרא כעין זה כנגד וה צדדיםבשני
 הכונה רק הכונה זה אין באמת אך מפולשמבוא
 רק וגא מפולש היינו יעבר מעבר ניקבאם

 אגל כשר בזה לעבר מעבר מקב לא אםלאפוקי
 מתח ובב"י מפולש היינו לעבר מעבר דהייכל
 עכ"ל נקב כסתם מפרש דהוי שכתב כןיותר

 מעבר רק דהכונה מוכח נקב כסתםומדכתב
 טמנו חב במחט נקב כשעשה תיכף ~כךלעבר
 אשתו לגרש וצריך בקהל לבא נאסר כברמים

 בביצה גדול נקב הרופא לו שעשה עההומב"ש
 : אשתו לגרש וצריך בקהל לבאדאסור

 נראה הנה וכףירשא אבי יי"ר סעיף ה' בס" בנגמ"ש כנ"ך*כא'
 זה אם אבל חולי מחמת שבא יו שידועדוקא
 מתחלת אפ לו וספק אדם בידי ה" שלא לוידוע
 גזה חולי ע"י בא אח"כ או כן הויברייתו
 בידי דלמא ס"ס דהוי דכשר טורים פ"ענראה
 הסוברים כדעת דלמא אח"כ שבא ואת"לשמים
 ואף ג-כ מתהפך הוי וזה כשר נמי חולידע"י
 אגו צריכין תחלה הרי מ"מ מתהפך אינואם
 תחלה חמר צריך ולכך זה בא דבר מאיזהלדת
 דלכ"ע ברור נ"ל זה לכך כך טתחלה הוידלמא
 הנה חויי בעא הדין ובגוף בקהל. לבאכשר
 וכו' דכא פצוע ד"ה ע"ב( )ד"כ יבמותגתוס'
 שעת לו הי' שלא כשר שמים בידי אבלוכתבו
 הכושר שעת לו שה" חולי ע"י משמעהכושר
 ע"ב כ' מדף סותרין שפרש"י מה והגהפסול
 ע"ב( ע"ה )דף גש"ס דהנה והוא ע-ב ע"הלדף
 הפצוע ולא פצוע דכהיב היינו רבא שםקאמר

 יגא לא לי' וסמוך פ"ד יגא לא תנאבמתניתא
 אדם בידי פ"ר אף אדם בידי ממזר מהממזר

 ובע"כ סגי ובחד למ"ל דתרתי ק'שכאורה
 בידי רק לוקה אינו דללקות אתנהודתרווייהו

 אף הוי בקהי לבא לאסור אבי ממור כמואדם
 אסור שמים בידי הפצוע דאינו כי לכך חוליע"י
 כשר אם לענין ע"ה בדף ולכך בקהל לבאלו
 וכף רעמים ע"י דוקא פרש"י שפיר בקהללבא
 להיות קנו געלו כבר אם  לענין כ' בדףאבל
 כיון חולי דבע"י לרש"י ס"ל בנה להוציאחייג
 רק להוציא חייג אינו מצוה ועשה ייגחדכבר

 דיבום כיון הולי ע"י אכל אדם בידי באאם
 אהדדי רש"י דברי סתרי ולא להיציא חייבאינו

 כ' בדף שם הש"ס מלשון כן רש-יוהוציא
 יבא לא שנאסר פשום לקיימן ואסור דפייםע"ב
 ואסו 8"ד יבא דלח קרא חך ולכ"ל וכףפ"ד
 ולמ"ל בקהל לבא אסור דפ"ד ידענא לאבת"ז
 סריס גם תחלה זכר הרי בלא"ה גם שנאמרמשום
 יבא דלא קרא הך רק הביא ~מה והזקןאדם
 בזה בכתוב דמ8ור9 מה דוקא דקמיל אךפ"ד
 ולא 6"ד מלשון רק דמשפע במה אך לקיימןאסור
 : וא"ש בעלו כבר אם לקיימן מותר ימההפצוע
 "גט הבעי  ~nvwn lru נדוו כ"ז.מיי

 בלי ישינה כשהיתהלאשה
 רצו ואח"י אמה רק עדים שום הי' ולארצונה
 אמר יפה הנה כהן. הוא אך שלום לעשותהזוג
 כתב קטן דנער כיון בזה אין הנט ריחדאפי'
 כתב ואינן עדים החתים הנ"ל הנער וגםהגט
 כמוסיף רק ואני בעלמא תספא והוא העדיםיד
 מסירה עדי הוי דלא כיון הריעותהן כל לולידאף

 לדעת רק כלל גט אינו פוסקים כמהולדעת
 דעדות רס"ל אף טעמו ועיקר גט הויהרמג"ם
 אדעתא המקדש דבל כיון רק דרבנן רקשבשטר
 מגי' לקדושין רבנן ואפקעינהו מקדשדרגגן
 עבר אם אבל חדל כרצון עשה אם תיגחא"כ

 אפקעינהו לא חז"ל גרצון עשה לא א"כחרגמ"ה
 רמ"ח בב"ב התוס' שכתבו וכעין יקדושיןרבנן
 גם לכך בזה ה"נ כן וקדשה אשה מאנסנבי

 בס' גם גט איזו מסירה עדי בלילהרמב"ם
 גט הוי לא התורה שמן כתבנו בסופוטוטוד"ק
 מעמי הלין סכל לכך בכת"י ובן בע"כבזמנינו
 עמו לדור וכשרה הגט ריש בכלל דאינונראה
 הגט בריח ה" קרא דלולי כיון דיילובפרט
 וי"ל דפוסל גלתה דהתורה רק לכהונהכשרה
 אם לא אבל לכהן להנשא לכתחלה רקהייגו
 דבמרדה ואף ממנו להוציאה לבעלה נשואהכבר
 אם רק היינו דיעבד או לכתחלה בין חילוקאין

 אם אבל תצא נשאת אם אף או הכהזנהנפסלה
 שף* מבעלה להוציאה בהיחר בעלה עםדרה

 רא" דאין ואף שמעגו לא זה הגט ריחשנתחדש
 אסור א"א יחוד דהרי הוי לדבר זכרלדבר
 לבעלה מותרת שנתייחדה איש אשת ומ"מסה"ת
 על נאסרת אשה דאין היחוד על אוסריןדאין
 דריח נ"ר $m י"ל כן וסתירה בקינוי אלאבעלה

הגט
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 אם מבעלה להוציאה לא אבל לכהינה פוסלהש
 בעיה עם ידור דמיהרת ודאי לכך בהיחרנשאת
 הש"ע דישון מלעיל. נשמט תורה: שלכדת
 הגט ריח דאפי' מ"ש א' סעיף וי"ו בסי'גופו
 וה"ד שכתב זה ומה הנט ריח וה"ד לכהונהפוסל
 פסולין הרבה הא לנו פסול חרא אסו הגטריח
 ומ"מ בגט הפסולין דכי גדע וא"ב בגטיש

 הפוסלין הפסולין דכל מוכח ובע"כ לכהונהנפסלה
 זה גט שמו אין בהכשר שאינו הנט גוףמכח
 מחמת שנפסל רק כהוגן הגט באם לכהונהכשרה
 אבל לכהונה ופוסל הנט ריח נחשב זהאמירתו

 שנהגרשה קול הוי אם גם המוסל גט שארלא
 נשאת אם דבדיעבד הב"ח דעת לכהונהדפסולה

 דהב"ש ונהי בשמו שם הב"ש כמ"ש תצאלא
 לכתחלה בין מחלק דהב"ח חזינן מ"מחשק
 היינו י"ל החולק הב"ש אף לכך דיעבדובין
 בהיתר בנשאת לא אבל באיסור נשאת אםדוקא
 לבעלה מותרת דעכ"פ מודים דכ"ע ודאיליבא קוי גם אם אבל לגמרי שנתגרשה הויעכ"פ הקוי אם דוקא התם גם הגט ריה נעשהואהיה
 להוציאה אין תחתיו יושבת היא דכברובפרט
 פוסל הגט דריח לעיל שכתבתי ומה כך.בשביל
 להקשות אין לבעלה אוסר אינו אבללכהונה

 וקיבל דעבר המביא פרק סוף גיטין הירושלמימן
 חשו ולא היתה וכהנת ה" מעשה יעקב ר'אמר
 בהרא"ש הובא וכן הגט ריח משום חכמיםכהו
 הירושלמי כוונת הוי גופו דזה די"ל דאהנה
 מכה הגט ריח משום הכמים להו חשודלא

 כהו לשון וא"ש הגט ריח שייך לאדלבעלה
 לריח חששו לעלמא אבל חשו לא להןדדוקא
 לא דיבעלה מכה חשו יא יבעלה רקהגט
 דבאמת י"ל קצת פלפול ודרך וז-פ. הגט ריהשייך
 אמר למה לבעלה דאי קצת ורא" לעלמאהכונה
 היתה כהן ואשת לזמר ין הי' היתהוכהנת
 הכהנות היו הש"ס בימי דחנה הכונה י"לאבל

 לאו דאי וכמשאחז"ל לכהן יהנשאמקפידות
 זר יהיות דהקפידו הרי גלינא לא כהנתדנסיבו
 אחר ורצתה היתה וכהנת אטר ולכך כהנתנושא
 חכמים להם חשו ולא לכהן להנשא בעלהמיתת

 : הגט ריחמשום
 אשתו עם שנתקוטט גח"ט נננדרן כ"ה*םר

 לקהלתו בא פוריםוקודם
 לה שעשה בגד לה ונתן אשתו עם שלוםוענוה

 כהבגד שמונח הרגיי:ה והיא ברה מריסואחר
 דגט מ"ש הטעם לו שאבתוב רו"מ וביקשגט

 בחבורי עיין אחד מעם הנה כלום איתבע"כ
 סופרים קנאת ובספרי בהשמטות בסופוטוטוד*ק
 אצוה כת"י בחבוריי וגם שם כתבתי טוטו"דיחלק

 ממש בו אין ודאי הוה בגט והנה לולהעתיק
 עוד יש מסירה עדי ביי שהי' מלבד הנהכי

 מוקדם נט דהוי בזה הרגשתי שלא מהפסול

 ישן גט הי' גט פסול ודאי בעצמו הגעלוע"י
 גט מכח פסול הגת קודם עמה דנתייחדכיון
 בלי דגט פוסקים כמה דעת הנה ולזה ג"כישן
 קל"ג ס" בב"ש עיין כחם אינו מסירהעדי
 פסוי רק דהוי רס"ל להרמב"םואף

 כיון ם
 מפי דהוי דרבנן רק שבשטר עדות ס"לדהוא
 התורה מן לבד בע"ח דדי דם-ל מה ובע-ככתבם
 מקדש דרבנן אדעתא המקדש כל מכחהיינו

 הב"ש וכמ"ש מני' לקדושין רבנןואפקעינהו

 הנמים ע"ד עשה דלא כאן וא"כ קמ"אבס"
 בהרס עבר גם ישן וגט מוקדם בגטדגירות

 דהי' כיון סה"ת בטל הגט להרמב"ם גםודאי
 ממש הזה בגט אין ודאי לכך מסירה עדיבלי
 בע"כ דגט בחבורנו שכתבנו הטעמים מלבדכלל

 : גטאינו
 בחבוריי הגה "ז סעיף ו' בבסי' כים*מי'

 ע"3 נ"ה נו"ן סי'מהד"ג

 בזה היתר צדדי כתבנו ע"ג ובסי' בזההארכתי
 דשניהם היכא בזה היתר עוד למסיף נ"לוכעת
 בכמה דמוכח כיון די"ל ממנו דהולדמודים
 מוכרח וממקומו רוב כמו הוי דברי בש-סדעתא

 וברס"ב דידה בברי או כשרים ברוב דידבדיעבד
 בתויות נטיס דרוב כיון מה"ד גבידכתובות
 דאיכא כיון הכא וא"כ דם-א ושמא כברינשפת
 רובד כתרי בזה הוי א-כ ודיד" דידה בריתרי
 אומרת באינה דאף דעות יש רובא בתריוהרי
 דידי' דברי להיפוך י"ל גם לכתחלה מותרתברי
 רוב חד דאיכא וכיון רוב כחד הוי הבעלשל
 פוסקים לכמה מותרת נטי דידה בריבהדי
 הדברים נכרין אס ולכך ס"ה הרמב"ם גםולקצת
 יש מאחרים דיימא לא ונם ממנו דהויאמת
 בצירוף נ"ל כן כשרים רוב דליכא אף בזהלהקל
 אות ה' במהדורא ועיין שם שכתבנו היתריםהני

 : בזה מ"שא'
 בע בתולה נשא אלמן כהן שא' ל'*שי'

יוה.כ
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 ואמרו ויד הפילה אדר ובי"ד לסוכותיוה"נ
 קברנים שני גם וצפרנו בשערו נגמר שה"המילדות
 אשתו דחה הכהן ועי*כ כן אמרו הנפלשקברו
 שהמילדות וטוענת נתעברה שמבעיה צועקתוהיא

 ורוב עכו"ם רוב היא והעיר לה אהביםוהאנשים
 מגדולי היתר יו יהי' אם טוען והבעלסיעה
 צידד מעכ"ת "גה תשובה. : עמה ידורהדור

 פ"א ובהה'מ בראשונים שמבואר כיוןבהיתרה
 מ"פ וצפרניו שערות דנגמרו דאף די"למיבום
 יוידת לט' דיולדת כיון וא"כ נפל דהויי"ל

 וכו' שערות נגמרין שיהיו אפשר ומ"מימקוטעין
 אסשר שבעה בבן ה"ה א"כ הומן קודםב"ח
 סי' הב"ש שכתב וכעין ו' בחודש נגמריןלהיות

 מכשר ושמא מבעלה שמא ס"ס הוי א"כד'
 40 הש"ע בגליון מרבבה הדגול למ"שודומה

 מבעלה שמא להתחיל צריך כאן דגם כזה ס"סף
 זה מכח מ"מ זו נכונה עצה כי ואםעכתו"ד
 דעות דיש כיון להתירה די בו איןלבדו
 קיימא בן הוי גודאי וכו' נגמרו דאםיהיפוך

 להיות א"א ט' דבבן ובע"כ ה' בן דהויאף
 ואשתהי הוא ז' רבן ובע"כ הזמן קודםנגמר
 לחומרא רק היים המחמירין אף וא"כאשתהי
 אבל קודם נגמרו דלמא ימיעוטאוחיישינן
 וצפרניו שערות נגמרין אין וידות רובלעולם
 דבוב רומא תרי כאן דאיכא ובפרט לט'רק

 היוידות אלו וגם לזי"ן ומיעוטן יוידות יט'נשים
 נגמרין וצפרנם שערותיהן אין יט' אולזיין
 הוי הרי ס"ס מהני מה א"כ ימיהם מלאתעד
 דנגד רוב הוי ספק כי דנגד ובפרס הרובנגד
 ספק ונגד פסולין רוב הוי נבעלה דלכסרספק

 כמ"ש יולדתן לט' נשים דרוכ רוב הוידלבעלה
 מלאת עד שערות יהם אין ולדות רוב וגםבש-ס
 להתירה עמו מסכים אני לדינא מיהוימיהם.
 ברוב דאפ" ו' בסי' מפורש דהרי פשוטוהדין
 וא"כ תצא לא נבעלתי לכשר אומרת אספסולין
 אומרת הרי הוא מבעלי דאומרת כיוןה"נ
 השערות מצד להיפוך רוב דהוי ונהי נבעלתילכשר
 תרי דאיכא אף לכשר לומר נאמנת הרימ"מ
 אף הוא מבעלי לומר גאמגת ה"נ וא"כוובא
 ודאי המיעוט ע-ד עכ"פ להיפיך הרובדה-י
 ובזה הזמן קודם נגמרו שיה" שיזדמןאפשר
 ובפרט עדיף בפלוגתא ולמעט דפליג מאןליבא
 חזקת חזקות ב' כאן דיש מעלה עוד ישדכאן

 1 2בית

 היא דהשתא עומל הגוף והזקת לכהונהכשרות
 להני מיעוטא מסוך וא"כ געלה תחתדנתעברה

 לומר האמנת כמע"מ נעשה ובודאי חזקותב'
 כשרים מיעוט מצטרפין י"ל גם נבעלתילכשר
 קודם שערותיהם דנגמרים ימישוט שםשיש
 בפ"ג הר"ן וכמ"ש ופלגא פלגא ונעשההזמן
 דמצטרפין מקום מכ5 ביצים לוקחין גבידחו?ין
 ופלגא פלגא ונעשה טמאים ומיעוט נבלותמיעוט
 ומיעוט לגמר מיעוט גבי בברכות בש"סועיין
 מיעוטין תרי הגי מצטרף ה"נ וא"כ עיי"שלע"ז
 דידה. ברי ומהני ופלגא פלגא והוילהדדי
 ללידה הנשואין בין ראין כיון שאני דכאןועו"נ
 זו הוכחה מכח גימא אם וא"כ חדשים ףרק
 בע"כ מקודם דנתעברה וכו' שערות לודיש
 בהיותו רק שערות לידי בא דלא זו בסבראיימא
 שפורא ג' מעוברת דהיתה בע"כ וא"כ ט'בן

 עוברה ניכר להיוה לה הי' וא-כ הנשואיןקודם
 אדם אין בשם דקיי"ל וכיון הנשואיןקודם
 ממום גרע לא ה"נ כן בודקו אא"כ גכוםשותה
 הרגיש לא ולמה מעוברת שהיא בה מרגישוהע
 אחר דלגשואין ואף מעוברת היתה לא בע"כבה

 יחומרא רק היינו שלימים גריך הראשוןמיתת
 ניכר עוברן נשים רוב אבל למיעוטאלחוש
 נלך אם סמ"ג וא"כ שפורא ע"י ימיולשליש
 במלואת רק שערות להם אין דרוב רומאבתר
 נשים דרוב רובא בתר נלך שוב א"כימיהם
 למיעוטא ניחוש ואט שפורא ע"י ימיו ישלישהוכר
 לולד דהי' במיעוטא גחיה שוב א"כ ניברדאינו
 נלך לא אי מת"נ ובפרט זמנו קודםשערות
 לא בזה גם העובר היכר לענין שפוראבתר
 כע"כ  שערות לו הי' ואיך שפורא בתרנלך
 בעת ממילא א"כ שלמים ט' לו שה"נאמר

 הוכר לא ולמה שלמים ג' לו הףהנשואין
 כיון ועוד נתעברה. דמבעלה מוכח בע"כעוברה
 בפ"פ ובקי אלמן והוא בתויה בחזקת היתהדהיא
 בעולה או בתולה היא אם אז הרגיש לאלמה
 מסכים הנני טעמי הלין מכי לכך אז שתקולמה

 : בעלה תחת שתשבלהתירה
 א"י עם שנתייחדה באשה שא' ל"א.סי'

 והתקוטט אשתו רק אדם שום הי' שלא ראההבית אי בא וכאשר הבית מן יצא הא"י אתוראה הבעי בא ואח"כבחדר
 ואמרו; נטמאה אם אותה ושאל היחוד עבורעמה

שנינתה
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 הרב יפני גם הזוג בא ואח"כ עמושינתה
 מאמין אם הבעל את הרב ושאל שזינתהוהודית

 ואחר אותם והפריש לה שמאמין ואמרלה
 הרב לפני האשה באה מהפרישה ימיםכמה
 נגע שלא הי' ששקר הראשונים מדבריהוחזרה
 תהלה אמרה למה לדבר" אמתלא ונתנהבה

 אמרה לכן תמיד עמה מתקוטט שבעלהמחמת
 על לה שצר נתיישבה ועתה שיגרשהבכדי
 אומר וכעת עמו לדור ורצתה להם שיש ילדיםג'

 שלה .והאמתלא נטמאה שלא לה שמאמיןהבעל
 הפלוגתא שראה מה מלבד הנה לו.מקובלת

 סי' בב"ש המובא והמגיד והראב"ד הרמב"םשל
 שם כתב כ"ז מלבד בזה אמתלא מהני אםה"1

 גם כתובתה דמפסדת כיון ברצון דבאומרתמב"ש
 ומלבד עיי"ש אמתלא מהני דלא מודההראב"ד
 כולי זונה עצמה לעשות דודאי יותר נ"לדבריו
 דאמרינן וכמו אמתלא בשביל עבדה לאהאי

nl~yY1n~ya מכ"ש אמציא בשביל עבדה  לא 
 לעשות עבידא לא וזונה רשיעא נפשהלעשות
 קיי"ל והכי משמע דבש"ס ואף אמתלאבשביל
 דאומרת אמרינן ברצון אני טמאה דאומרתדאף
 בשביל עושית דבזה אף הרי ענ"ב בשבילכן

 גדולה אמולא דהוי דעג"ב טעם שאניאמתלא
 עבורה טענינן אנן רק כן אומרת אין היאדהרי
 וגם רשיעא נפשה דמשוי' אף לעשות דרכהבזה
 העולם כל גלוי זו דאמתלא כיון יודעתהיא

 ענ"ב בשביל כן דאמרה רק זונה דאינהיאמרו
 אומרת היא רק לכל גלוי שאינו אמתלאאבל
 בשביל זונה לעשותה כן לעשית דרכה איןכן

 לא מעשה לעשות דקיי"ל כיון ועודאמתלא
 דנתייחדה כיון ה"נ א"ב המתיא בשבילעבדה
 בשביל עבדה לא כעשה לעשות הנכריעם

 המובא ששהה רב?גו דלדעת כיק ובפרטאמתלא
 עמו דנתייחדה כיון מהני לא מגו אףברם-א
 כעדים הוי הנכרי עם דגתייחדה דכיון מזהמוכח

 שיא אומרת דאם נהי מגו מהני ולאשזינתה
 היינו היחוד על אוסרין ואין מהני כללזינתה
 שזינתה רוב כמו הוי רק כמש כעדים הוידלא
 נגד ברי מהני זינתה שלא אומרת באםולכך
 ובש"ס ד' ובסי' דוכתא בכמה כדמוכחהרוב
 ברי מהני פסולין ברוב אפי' דכתובותגפ"ק
 נגד מגו באונס שאומרת רק במודית אבלשלה
 אם וא"ב מ% בדיני וכמ"ש מהני לאהרוב

 פד מהני 9א דאמתיא מכ"ש מהני יאמגו
 מאמין דהבעל מלבד הנה ענ"ב ומטעםהרוב
 שמאמין נאמן דאינו להסוברים גם אך כןלה
 דנתייחדה כיון כאן מ"מ חרגמ"ה יבטללה
 יומר נאמנת לה נאמנות ובלי כרגל"דהף

 נראה ועוד היחוד ע"י רגל"ד דהף כיוןטמאה
 טמאה יומר התחילה היא אם רק שייך לאדענ"ב
 הוא אם אבי כלל בעלה שאלת בלי לךאני

 דלא כיון הן משיבת והיא זינתה אםשאלה
 לא לה בעלה שאלת ע"י רק כן מעצמהאמרה
 דלא והבו חידוש דענ"ב ודין ענ"ב לומרשייך
 ולא  מירה באומרת דוקא דהיינו עלהיוסיף

 רו"מ ומ"ש לו סודית והיא שאלהכשהבעל
 לומר אא חרגמ"ה דאחר מ"ש הרמ"אבנוונת
 רגמ"ה תקנת הרי ם על ותמה להשמאמין

 גס מבקשת היא וכאן האשה לתקנת רקהוי
 אחר דהיינו הכונה ופף לך אני טמאהשאומרת
 דיברה ששקר ואומרת ממאמרה בהשהזרה

 במחשבה עלתה כן לה שמאמין לומר א"נאז
 לשון להדיא מורה וכן דבריו ראיתי סרםלפני

 הדין דעיקר מוכח שם למעיין אח"כהרמ.א
 עמו מסכים הנני ולכך ג"כ בה חזרה אםהוי

 : הגרושין רק תקנה לה ואין לבעיהדאסורה
 יעקב יצחק מטה מהגאיז שא' לשב.סי'

 שחידש מה טימשפל.אב"ד
 בשר בקירוב תחלה הי' שאם אחד דיןבמכתבו
 דאמרינן שנבעלה אף אח"כ מותרת מותרבאומרת

 מ"ש נזכרתי כל טרם תלאובה. : אלבשה יצרהבזה
 אלבשה דיצרא דשמואל לאבוה ס"ל דלכךההפלאה

 לדין זה ודומה באישה מעל כוונה דעכ"םמכח
 רק הוא אונס לאו מותר דאומר כיוןמהרי"ק שי בדין דבשלמא תמוהין ודבריו כהריקםשל
 גדול עונה הוי יא דלשמים נהי לכךשוגג

 אונס הוי דלא כל בשוגג גם אסורהלבעלה
 גם כאונס דהוי אלבשה דיצרא סברא הךאבל
 הוי בו המעילה דכוונת דהיכי מותרלבעיה
 כותה סוף סוף דהרי לבעיה גם מותרתבאונס
 ואם שריא בישראל ואמס באונס רקלמעול
 חטא הוי א"כ אונס הוי לא אלבשהיצרה
 לכך כשרות אחזקת נוקמא והדק"ל ית' לוגם
 על רס"מ שהרגיש ומה נראין. הפלאה דבריאין

 הפוסקים מדברי דמשמע סמה דבריוסתירת
 בקירוב אבל באונס בעינן ביאה תחלתדדוקא

בשר 22
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 משה אלבשה יצרא אמרינן יא באונס לבדכשר
 אלבשה יצרא בשם ל"ש דבאונס יחלקמוכרח
 אבל צדיקים אצי היא רעה רשעים שלדטובחן
 בקירוב אף אלבשה יצרא שייך מותרבאומרת
 דגם דיגל זה יחייוק הוצרך יא וידעתיבשר
 ומה באונס בשר הקירוב ה" אם דיבאונס
 י"ל באונס ביאה תחלת בלשונם הפוסקידנקטו
 כבר ביאה תחלת ה" דכבר אף נקטהירבותא
 וא"כ דבר לכל ביאה בכלל היא ביאהותהלת
 בזה וי"ל עוד. יצרא תקיף דיא לומר ע"דהוי
 דהייג מכריתות בסוגיא שם הפ"י שהעירמה
 הק"מ אלבשה יצרא סמא לא ושיט וכה כהעל

 ולכך ליצרא תקיף נמר דכא כל ביאהבאותה אבי ליצרא תקיף לא געי דבבר כיוןדהתה
 בשר בקירוב מבעיא לא נקטי דלרבותאי"ל
 אם אף גם רק אלבשה יצרא שייך דודאילגד
 אותה גמר דלא כל נמי באגס ביאה תחלתה"
 כח עי האבר בהשניא אב5 יצרא תקיףביאה
 עוד קשה ומיהו ליצרא עוד תקיף לא בזהאהה
 משכחת היכא חרופה בשפחה זרע שכבת הפ"יקף
 פטור וביא"ה ביאה גמר בעינן יבזה כיוןלה

 אלבשי' יצרא שוב ביאה תחלת דהוי כיוןוגימא
 לא ביאה תהלת ועל ביאה גמר עלויופטר
 : בתירוצו שם הפ"י כמ"ש ובעשיחייב
 דין נפל הדא נראה אק כתיר שי דיוינוח

 לה משכחת דהאיך בבירא מהרתקשי
 בטן מותרת יה" ות"כ בשר קירוב בליביאה
 דכוונת ישבתי זה מיהו אלבשה יצראדבבר
 סיירי ומהרי"ק הנ"ל הפ"י עפ"ד יה"דבריו
 אומרת כדרך לבעילה תחלה דנתייהדההירי
 מהני יא בשר קירוב תחיה דהוי אףמותר
 תחלה דנתייחדה מיירי כת"ר אך אלגשהיצרא
 אז בעילה עשה ואח"ם בשר קירוב עלרק

 דא"כ כן אא"ל לדינא מיהו איבשה יצראאמרינן
 דשרי אונס דשסואל ולאבוה בכתובות פריךמהו

 כסברת נימא אי ממ"נ לה משכחת היצארחמנא
 א"כ באונס תהיה בעינן דוקא דביאהרו"מ
 שייך יא דבאונס שלו בחילוק יחלקמוכרח
 מה א"כ מותר באומר כמו אלבשי' יצראכ"כ
 ס'ל דשמואל דאבוה נימא דשמואי לאבוהפריך
 אלבשה יצרא דשייך מודה מותר דבאומרבן

 תהלה דנתייהדה כגון אונס לה משכהתוא"כ
 הוי וזה אלבשה יצרא הוי ואח"כ בשרבקירוב

 סברתי לפי ואף כה"ג לה ומשכחת ממשאונס
 יצרא לומר יותר שחך בשר דבקירובלחלק
 פריך מה דקשה מכ"ש ביאה מחתלתאלבשה
 דהוי היכא אונס לה משכחת דכה"ג י"להרי

 אח"כ אז בשר קירוב על רק תחלההאונס
 שם קאמר מה קשה וכן אלבשה דיצראמודה
 מותרת נתפשה לא שאפ" ויש וכו' דרבאת"כ
 ראל ומה ברצון וסוסו באונס שתחלתו זוואיזה
 מותר אומר וס"ל מוהר באומרת הכונהדלמא
 היית בארס שתחלתו דקאמר ומה הואאנוס

 ולא אלבשה יצרא אסרינן בזה גשרבקירוב
 דלרבא י"ל זה מיהו ביאה ובתחלת ממשבאבס
 שוגג מותר אומר ס"ל דרבא הת"כ אמרלשטתו
 יאב בברייתא קראו הוי ולא הוא למזידהקרוב
 ראשונה קושיא אבל מזה סיוע יש לשטתולדידי'
 עיקר שנ"ל מה לפי יותר דתקשה ומכ"שקשה

 מותר דאומרת זה דין קאמר לאדמהרי"ק
 דקיי"5 לדידן רק מעל הו דכיוונה יגעל"אשדה
 גהי ולכך הוא למזיד קרוב סותר דאומרכרבא
 מזיד הוי דלא מיתה חייבת אין שטיםדלדין
 דהוי כיון זה מהני לא הבעי לענין מ"מעטש
 מה מעל בו למעול כעונה והרי למזידקרוב
 א"כ הוא אטם מותר אומר אם אבלדאסור
 דאונה מותר לבעלה אף בזה כאנוסההה

 % למעול נכונה הוי ולא שרי טשריבישראל
 היא ואנוסה כלל מעל דאינה סבורה דהרימעל
 דאבוה נימא יוהר קשה הוא כן ואםבדבר

 ומשכחת הוא אוגס מותר אומר ס"לדשמואל
 מותר באומר באונס בתחלה כה"ג אונסלה
 דלא אסורה לכך ממש באונס מיירי הואאבל
 מוכרח הדבר זיכך אלבשה יצרא בזהוחייך
 הסברא מצד דין מן ובר כדבריו.שלא
 הוי דכגר היכא רק אלבשה יצרא דל"שנראה
 יצרא ל"ש בשר בקירוב אבל ביאהתחלת
 הך כלל ס"ל לא דשמואל אנוה דהריאלבשה
 היינו כן ס'ל דרבא ונהי אלבשה דיצראסברא
 בשר קירוב 1yy לא אבל ביאה התחלת ע"ירק

 הרא" עליו דבר והמחדש עדיף בפלוגתאולמעט
 אלבשה יצרא דשייך נאמר איך גםבעדים.
 שיהיו אפשר איך א"א בבועל א"כ בשרבקירוב
 וקבלו טעשה בשעת בהם התרו אם אףנהרגין
 בשר קירוב בשעת דתחלה אפשר הריהתראה
 התראה דקבלו נהי ואח"כ מותר אומריםהיו

דלמא
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 דהמתרים לומר ונצטרך אלבשי' יצראדלמא
 הביאה עד בשר קירוב מתחלת בהם מתריםיהיו
 מכל לכך דוכתא בכמה הביטול מבוארולזה
 וכו' סי' בק"א ועיין בזה כוותי' דלא גראסזה

 : להנ"ל ששייך מהוכו'
 דהאשה שאלתו גוף יבנדין לחננאל* ל"כינמי'

 או ננעלה אט לה ספקהי'
 דבר רכל דסוקמינן בפשיטות דמותרת נראהלא

 לאוסרה לנו ואין מעשה נעשה שלאבחזקת
 דאסורה לשבוף דומה ואינה נבעלה שמאמספק

 דרבנן רק הה דשם חרא נבעלה שמאדחיישינן
 מכח הספק הה התם ועוד כהונה מעלותומכח
 יש ובו בידה הדבר אין וא"ב באונסשמא
 ורובא בעריות פרוצים נכרים דרוב דעותרוב
 דתשמיש התוס' כמ"ש הוי לא במעשהדתלוי
 רק היינו מיהו במעשה דתלוי רובא נחשביא

 אבל הרוב לבטל המעשה אלים דלא רובלענין
 נעשה שלא בחזקת לאוקמא ראוי ה" מעשהמ"מ

 חזקת יש ולה הדבר תלוי ברצונה וכאןמעשה
 לכך ליכא להיפוך רוב ועכ"מ להיפוךכשרות
 לסוטה דומה ואינו נבעיה שלא בתיקתמוקמינן
 לה קינא דהרי רגל"ד דהתם מספקדאסורה
 דדינו נראה ולדינא לדבר יש והרבהונסתרה

 : מטעמי' ולא אמתדין
 "יי י" ימאית בטף נםתפמתי ל"ד.סי'

 דהוי תקנו ורבנןגס
 דרבנן אדעתא דמקדש דכל משום והיינונט

 אסורה אם מג" לקדושין רבנן ואפקעינהומקדש
 נשאת אם דיעבד לענין ובפרט לא אולכהן
 לרס"ל מבוטל בסלו לענין כגון לא אותצא
 בגיטין אונס אין דקיי-ל לדידן או מבוטלדאינו
 מטעם והיינו קמ"ר סי' לק' בש"עוכמ"ש

 כיון לכהן להנשא מותרת שי וכו'דאפקעינהו
 אסורה ואם אסורה או ושין כאן איןדבאמת

 תצא. בדיעבד אף או ל-ת בדיעבד עכ"פאם
 בגיטין התוס' לדעת רק הוא שלגו ס' כלוהנה

 והקדושין יחכה כדין דבאמת מדבריהםוימשמע
 להרשב"א אך מותרת לכהן דגם י"ל א"כבטלין
 רק אפקעינהו לא דבאמת רס"ל דכהובותפ"ק
 הוא הקדושין רבנן שיפקיעו יודע שהואביון
 לדידי' שלם בלב מבטלו ואינו ומגרשנומר
 עיי"ש בדבריו מפורש וכן לכהן ויאסורודאי

 והנה קמ"ו. סי' מלואים באבני דבריווהובאו

 דבבי מה גב4 דקיכ ביבמות נראה זה דיןפשוט
 היא שהלכה אשה ב"ש וכף דר*א מ"טרבא

 וכו' בעלי מת ואמרה ובאה ימד"הובעלה
 הכי דאמרה והאי אתי בליטא דלמאוליחוש
 לישראל דאינסב אי קמכוונה לצרהלקלקלה

 דלטא ליחוש וק"ל לכהן דאינסב הבמ"עה"נ
 עד מכאן באתי לא אם ע"ת נט הבעל להיתן
 ובזה לבוא יכול הי ולא אונס וארעויב"ח
 ומה בגיטין אונס ראין משום להנשאמותרת
 ואף קמכוונה לצרה לקלקלה שמתשאומרת
 לקדושין רבנן דאפקעינהו כיון ל"ת לכהןדנשאת
  ובסרט לכהן ומותרת כלל גרושה  אינה א"כמנ"
 ק' ואיד האבעיא בעל בעצמו רבא הוידכאן
 אונס דאין לרבא דס"ל הכא וקיהל לשנאלהך

 לפשוט דר"א בטעמא לי' מבעיא ומהבגיסין
 דלמא ליחוש דנשאת משש וא"י ברייתאמהך
 דאכתי לכהן בנשאת הנשאת ואיל בגיטאנפקא
 אמס וארעו באתי יא באם ם גרשהדלמא
 ל"ת נשאת דכבר כיון עכ"פ שבכהה בא%א

 אם אף דבכה*נ מוכח מזה רבא ששיטומדלא
 דל"ד בגיטין התוס' לפמ"ש אמת הן תצאנשאת
 דרוב ב"א על יחפה שמא דל"ח אפקעינהוד"ה

 אין מגרשים ואם נשותיהם מנרשים איןאנשים
 אין אנשים דרוב כיון ה"נ י"ל א"כמבטלין
 אם ואף ע"ת מגרשין אין ואףמגרשים

 עי" לסמוך צרתה יכולה ולכך לאונס ל"חע"ת מגרשיי
 לכהן בדיעבד אפי' דאסורה מזה רא"ואין
 כה"ג לחפות אא דלכך אח-כ התוס' לפמ"שאך

 רבנן אפקעינהו לא לכך דמכחן כיוןמשום
 לכך מכחן הי' לא ראם משמע א"כלקדושין

 א"כ יבטל ושמא יגרש לשמא אף חיישינןהוי
 לא אם ע"ת גרשה לשמא דליחוש קשהה"נ

 פריך דמאי ובפרט אמס אירע ושמאבאתי
 דלמא סריך ומאי בגיטא נפקא דלמאוליחוש
 נשותיהן מגרשים אין אנשים דרוב כיון ל"חלגט

 דוכתא בכמה כמ"ש הוא ישכיח מיתהמשא"כ
 ראוי שכיה דיא למאי דאף לי' דמשמעובע"כ
 ושמא ע"ת גירש שמא לחוש יש לפ"ז א"כלחוש
 תצא בדיעבד דאף כמ"ש ובע"כ אונס לואירע
 זה כותבי אחרי שפיר. ינפשה ומקלקלאמכהן
 שם" לא ד"ה ע"ב ד"ב כתובות בפרש"יראיתי
 לכהויה וגם לאחר ותנשא גיטא והוי וז"למתיא
 כן פרשה למה תסוה והדגר מהיוםנפסלה

דם
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 לאחר מותרת אם דפשיסא נחסלה לכהונהדנם
 אם דמה ק"ו הוא וגם לכהן דאסורהפשיטא
 יחומרא מכ"ש להנשא ומותרת גט הוילקולא
 ומה לכהונה פוסל הגט ריח אם" דהרידמהני
 דמוכיר הסוגיא בכל וגם רש-י שכ' וגםלשון
 תה הכא ףק כן רש"י כתב לא גט דהוילשון
 דעיקר כיון רש"י דז'כ נראה אך טעםצריך
 דרבנן תקנה משום הוא בגיטין אונס ראיןשסעם
 81"כ וכי יכנן אפקעינהו דאמרינן משוםובע"כ
 אך אפקעינהו מטעם מותרת לאחר להנשאתיגח
 לקדושין רבנן דאפקעינהו כיון אדרבאלכהן
 פרשיי שפיר ולכך לכהן אף מותרת שתהי'ראוי
 מ"מ דאפקעינהו מטעם לאחר דמותרתדאף

 והיינו וגם לשון א"ש ולכך מהיום לכהןאסורה
 שמואל האריך דימה לרש"י קשה דה"משום

 בקיצור הול"ל מתיא שמי' לא לומרבלשוני
 מותרת דיכהן אמרינן הי' אם הנה אך גטהוי
 בא לא דאס למקצת בגיאתו מועיל סי'א"כ
 אפקעינהו צ"ל ה" ולא סה"ת הגט הוי א-ככלל
 רק בא באמת אם אבי לכהן אף אסירהוהיתה
 דמה"ת כיון דאתאי הזו ואמר מבראדפסקא
 א"כ דאפקעינהו לטעם לבא וצריכין ביאהנחשב
 במקצת הועיל א"כ לכהן אף מותרתשוב

 ולכך לכהן להתירה דברים למקצתדביאתו
 ביאה שמי' דלא יתירא לישנא שמואלקט-ל
 בא לא כאלו דינו והוי מתיא ל"ש וז"שכלל
 מדאמר רש"י וז"ש לכהן אף אסורה ואזכלל

 דהוי דקיי"ל מוכח מתיא ל"ש בלשונושמואל
 פי' דרש"י וא"ל לכהן גם דיניו לכל ממשגט
 בגיטין אונס אין דמדינא סבר דה" לס"דכן

 באמה תקנה מכח דהוא למסקנא אבל תורהמדין
 מטעם הוי דשמואל ומעשה לכהן אףמותרת
 יודע סי' להס"ד דגם דז'א דשכיח אונסדהוא
 בריש רש"י וכמ"ש תקנה משום רקדטעמו
 חיתי דמהיכי טעמא בגמ' עדמפרשהסוגיא
 דמהני דברים משאר גיטין עדיפי יהי'מה-ת
 רק הוא להס"ד דגם ובע"כ אונס טענתבהו

 כן למד דרגא סבר דתחלה רק תקנהכטעם
 מסברא דרבא דחה ואח"כ וברייתאממתניתין
 רק דהוא להס"ד גם ידע זה אך אמרדנפשי'
 שמואל דמלשון רש"י כתב ואעפ"כ תקנהמטעם
 סובר ה" להס"ד והרי לכהן דאסורהמוכח

 מוכח בגיטין אונס דאין משום דידי'דסעמא

 אף רש"י כזונת ובע"כ לכהן אסורה בזהדגם
 מ"ע משום דאסורה פשיטא יכתחלה דיעניןבדיעבד
 ודו"ק: וא"ש דיעכד לענין רק דקמ"ל ובע"כוכדומה
 הפוסל איש אינה רחץ באם שא' ל"ה.סי'

 רחץ אם בביאתולכהונה
 מזה ונתעברה אשה רחצה ואח"םבאמבטי

 חגיגה בש"ס הנה יא. או לכהונה כפסיהאט
 לכה"ג מהו שעיברה בתולה שם מבעיאדף
 הך והנה עיברה באמבטי שמא חיישיגןעד

 דפירשו מה ע"ד לקולא דהוי שם מוכחחיישינן
 וא"ב עיי"ש לנו לחומה הקץ שמאבחיישינן

 וצ"ע לכה"ג אמבטי ע"י נפסלה דלאמוכח
 ואפשר העתיקו ולא זה דין שהשמיט הרמב"םעל

 תליא קיימין בבתולי' דבכה"ג רא" איןדמשם
 בתולי' באמבטי רק דהוי כיון וי"למלתא
 דמותרת יי משמע בהטי' אף )והריקיימין
 דהוא אף נפסלה ודאי כהונה ובפסולילכה"ג
 ביתא תליא דבביאה כהונה בפסולי אבלבהטי'(
 לכהונה ונפסלה ביאה נחשב באמבטי דאףי"ל
 לכל ובנו כאחיו דהוי ס" וב"ש בא"מועיין
 שבתי אך שאני כהונה מפסויי י"ל מיהודבר

 דסיט ביבמות הש"ס משמעות לפיוראיתי
 לכה"ג מאלמנה דפוסל ביאה דיליף שםדקאמר
 באימנה פיסל דאינו י"ל גופ" דבכה"נבאמבטי אבי בכה"ג דפוסל ממש ביאה תינחוא"כ
 למה ק"ל לפ"ז אך כהונה בפסולי פומי אינולכך
 ~חומרא יוסי לר' ת"ק בין זו נ"מ שם קאמרלא

 זרעו עכ"פ באמבטי אף א-כ פוסל פוסלשזרעו כי דס"ל יוסי ויר' פוסל אינו באמבטידלת"ק
 ושוב בזה וצ"ע פוסל הוא אף לכך ופוסלהוא
 אישא שי' פי"ז א"ב הל' במשי"מראיתי
 וי"ל במ"ש הרגיש ולא בזה שמאריך ט"ופרק
 ע"ב דס"ט שם ממשנה הנ"ל לדיןראי'

 משום פוסל (ינו ביאה משום פוסלדהעבד
 רחוק ענין ומנקט לב"ל וקשה וכף כיצדזרע
 בדרך נ"מ למנקט הףל איסור ודרך זרעובזרע
 משום אז באמבטי מעבד נתעברה אםהיתר
 זרע משום פוסל חף ואם נפסלת אינהביאה
 פוסל אינו אם אבל התרומה מן נססלתהיתה
 גם דנססלה ובע"כ בתרומה מותרת זרעמשום
 פוסל זרע משום דאף י"ל מיהו ביאהמשום
 מכח פוסל אינו המשנה בנדון ודוקאכה"ג
 זרעו נחשב ולא במותה ונכרית שפחהדולר

אבל
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 גם 1פוסי ירעו נחשב w~a כזה בנדוןאבל

 : בזה כעת וצ"ע ורעטשיס

 נפשית "צית עביי שז'נהה אשה ה:ה ל"י*ס"
 בתשובה המהרי"קמישראל

 והבאתי דבריו דחיתי ובתשובותי לאיסורהעיה
 ממ"ש המהרי"ק עי תמה אני וכעת יהיפוךראי'
 וכו' אבדתי אבדתי דכאשר דמגלה מש"סרא"
 ממ"ש להיסוך שם מש"ס משמע לכאורהוהרי
 נכתלקה הצלמים לבית שהגיעה כיון אח"כשם

 שמא עזבתני למה אלי אלי אמרה שכינהמענה
 ופרש"י כרצון ואונס כמזיד השוגג על דןאתה
 א"כ הוא. באונס אייו הולך שאני ואףשם

 כאנך אמרה ותחיה באונם דהה אמרהמפורש

 ומזח לרצון זה דמחשבת משמע אבדתיאבדתי
 גא"י ותשובת הישיע"ק כדעת מוכח הי'לכאורה
 דהוי כיון הכונה דהתם מהרי"ק ראיותשדחו
 ע"ש מרדכי על אסורה תהי' יכך סיכותכשבוי
 שפיר מרדכי על לאסור דיענין א"שולכך
 ויש אי ולא אדם והוא משום נאסרתתהי'
 מהקב"ה עונש נגד אבל נתרצית שמא לחושלו

 נתרצית שלא גלוי ית' דיפניו כיון טענהשפיר
 המהרי"ק דעת גם לעונש. ראו" אין באונסועי'
 שתאסור לבעלה דלענין דנהי די"ל נ"להי'

 בעברה יאו בעלה דאיסיר היינו ונצוןנחשב
 כפסויי והוי ביאה דרך אתר בה עע אספעיה עי דאסורה י4ל עברה עשתה שיא דאףתקיא
 דנאסרים ערוה ואסורי פסויים בכמההגוף
 בזה י-י כן פשעו ולא חטאו שלא אףזע"ז

 תקפה שהוא ממש באונס וינתה אםדדוקא
 אבל לבעלה שמותרת קרא גלי בזה עלי'וגא

 בעברה הוי דיא אף אסורה ברצון עלי' שבאכי
 אבל בעברה הוי דיא אף נאסרה למרדכיולכך
 כיון דגאמת סענה שפיר ית' ממנו העונשסגד
 הוי ישראל נפשות הצלת עבור הולכתשהיא
 כמזיד השוגג על דן אתה שמא סענה ולכךאונס
 שגיטם על קשה דייקינן כד אבל כרצוןואונס
 המיך אי אבוא ובכן בפסוק מגלה במס'ממ"ש
 השתא דעדן תורה של כדת כדת יאאשר
 ותשף הישיע"ק דברי וא"כ ברצון יעכשיובאונס

 היתה אנוסה באמת דבריהם דלפי נסתריןנא"י
 דהוי אמרה למה א"כ ירצין מעוים כיווהולא
 דהוי כיון הוא כדת הרי תורה של כדתולא
 תמוה הוא מהרוסק ידברי ונם באמתבאונס

 שיא דהוי אמרה דתחלה ואיז סותריןשדבריו
 דהרי ברצון והשתא באונס עכשיו רעדכדת
 של כדת שלא והושית ממש ברצון דהויאמרה
 כמזיד שוגג על דן אתה שמא אמרה ואח"כתרה
 אליו הולכת שאני אף ופרש"י כרצוןואונס
 נראה ולכך לאונס זה החשיבה א"כ הואבאונס
 לעיקר מרש"י ראי' והבאתי במק"אכמ"ש
 לא יזה היא משפחה מאיזה שגילתההרצון
 המן יוסיף פן עתיד עבור רק עתה עבורעשתה
 כיון א"ש ולכך עיי"4 אחר בזמן כןלעשות
 כפי רק האדם את דן הקב-ה שאין ידוערזה
 אמרה ולכך  עתיד בתר הולך אינו ולרעהוכעתו
 השתא דעד כדת שלא המלך אל אבוא ובכןשפיר
 שדעתה מה לו גלתה זה ברצון ועכשיובאונס
 של ם ביום אתרא וליומא למחריעשות
 תעשה ואז היא משפחה מאיזה לו שתגלההמשהה
 שלא הוי דזה כיון ממש רצון ויה" כדתשלא
 וחשש העתיד עגור רק נפשות הצלתמחמת
 אח"כ אבל מרדכי על נאסרת תה" ולכךבעלמא

 זה שכינה כשנסתלקה הצלמים לביתכשהגיעה
 לגיות דעתה ה" לא ואז להייכתה א' ביוםהי'
 ממש אונס ה" כעת וא"ע ימהר רק עכשיויו
 הצית עבור הוא באונס מ"מ אליו שהויכתדאף

 לעשות שעתידה ומה ממש אונס והוינפשות
 אין דירעה כיון היזם יינשה ראזי איןיסחר
 בזה ויובן שעתו. כפי רק האדם את דןהקב"ה
 כמזיד השוגג על דן אתה שמא מ"ש המפו'מ"ש
 דהיא א"ש ולפמ"ש למ"ל ותרתי כרצוןיאונס
 נפשות הצלת עבור לזנות מותר אם מסמקתהיתה
 שהיא דמה סברה דמתחלה ממ"נ טענהויכך
 ומותר נפשות הצלת משום באונס הוי אליוהתכת
 דן הקב"ה אין ראם ממ"נ וטענה כה"גלשות
 משום הולכת הרי נענשה למה א-כ כרצוןאבס
 הצלת עבור לזנות שאסור ובע"כ נפשותהצלת
 ס"ל תחלה שהרי הי' שוגגת עכ"פ א"כנפשות
 כמזיד שוגג דן דהקב"ה מוכח ובע"כשמותר
 שוגג דן הקב"ה שאין ואח"י שוגג עבורונענשה
 אף ולכך כרצון אונס שדן מוכח יהי'כמזיד
 ולכך כרצון נדונית באמת באונס הילכתשהיא
 או כמזיד השוגג על דן דאתה או ממ"נטענה
 לפי הנ"ל הש"ס מן ועכ"פ כרצון האונסעל

 רק המהרי"ק כדעת דלא מוכח יהי'דרכנו
 אח"כ שגלתה מה רק ממש אונס הוי זהאדרבא

משפחתה
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 נאסרה בזה להבא החשש לתקן עבורסשפהתה
 : וא"ש מרדכיעל

 ל"ז*שי'
 אחד בבהיר מביני יסמיני שא.

 שנים ט' כבן מרוסיאשברת
 ישראל או לוי או כהן הוא אם יודע ה"ולא
 ט"ו בן הי' כשכמר תורה בשמהת אחתופעם
 במעות שקנה היינו לכהן אחד במנין א"עהוחזק
 כי בפה להורה עלה לא והלאה ומאזכהן
 בעירנו מוחזק הי' הא ומשום אחרות בעיירותהי'
 שנבעלה זונה עם א"ע שידך שנה וכמולכהן

 שהעיד ע"א והביא כהן שאינו ואמרלעכו"ם
 אנשים לכמה ברוסיא ששאל איך עדותבתורת
 הי' לא שהוא בבירור ואמרו אביו אתשהכירו
 שהוא ג"כ ואמרה אמו את ששאל גם לוי רקכהן
 ג"כ מאמו ששבע לפנינו העיד ע"א ועורלוי

 א"ע הוחזק לא והוא לוי רק כהן ה" לאשאביו
 : מעולם כפיו נשא ולא הנ"ל בש"ת רקלכהן

 נפשי' שויא שייך אם בכאן לדון הנהתשובה.
 דכאן כיון לכאן ענין אינו עדים במקוםחד"א
 ומפי עד מפי עד הוי רק אביו את הכירולא
 ששמעו מה ובסרט עדים דין להם אין זהאמו
 נגדו נאמנת היתה לא לפנינו היתה ואםמאמו
 בנה לומר שייך דלא נראה אהר מטעםמיהו
 טוגה הוי שלו דהאמתלא חרא חד"א נפש"שויא
 וסבר מהותו ידע לא קטן בהיותו שברהכיון
 אם זה בלא גם לכהן הלוי לו והי' כהןשהוא
 לעלות לתורה כבור לעשות כדי ששיקריאמר
 דביתהו שהרי טובה אמתלא הוי נמי בש"תראשון

 וה"ה חולשתה מחמת לפניו שיקרהדשמואל
 מהרי"ק בשם קל"ה בסי' במנ"א מבואר והריבזה

 מנהג מכח לצאת אותו ויופין כהן בישדאפי'
 י"ל התורה כבור בשביל ה"נ א"כ הטרהוכבוד
 מעשה הוי רזה ולזמר לתורה לעלות כדיששיקר

 ז"א אמתלא מהני לא ובמעשה לכהן שעלהמה
 קורא כהן בליכא דהרי המוכיח מעשה אינודזה

 גם כהן שהוא מוכיח המעשה אין א"כישראל
 במקום אף מהני אם אף חד"א נפשי' דשויאי"ל
 ניכר אינו מעשה בשעת אם רק היית י"לעדים
 לומר אפשר הוי מעשה ובשעת פניו עלכחשו
 שקר שהוא נודע דאח"כ אף או אמתשהוא
 אמירתו דבשעת היבא אבי כחד"א נעשהכבר
 בתחלה האמירה חל לא אז טשקר שהוא ניכרה"
 שייך לא בזה י"ל מעולם איסור נעשה ולאכלל

 מעולם כפיו נשא דיא כיון וכאן חד"א נפשי'שן"
 באותו סוכות ה" וגם סה"ת בעשה הוי זהוהרי
 תברכו דכה בעשה עבר ואיך כפיו נשא ולאפעם
 הוי א"כ כהן שאינו עצמו החזיק בע"כולכך
 על עבר דלא הוי ראשונה וחזקה להיפוךחוקה
 רק הוי לכהן עצמו שהחזיק ומה תורהאיסור
 משמע דלא וי"ל דרבנן ומתקנתא דרבנןבמילי
 ראו לא אם לו אודיע ועוד בזה, לאיסוראלי'
 שנה ט"ו בן רק דהי' כיון גדלות סימניבו
 נפשי' שויא לומר שייך לא ובקטן קטן דהיי"ל

 לצרף ויש לחומרא רק הוי דרבא וחזקהחד"א
 אפשר כי זה לנדון ענין אינו ואם לסניף ג"כזה
 במק"א לו נצרך יהי' אולי גדלות סימני בוראו
 דכהנים הרשד"ם דעת עוד בזה לצרףויש

 כספקא רק והוי ברורים כהנים דין יהם איןבזה"ז
 נם עליהם לסמוך היחריט הני וכדאיבעלמא

 יא ספק על רק דאומר דהיכא כתבנובחבורינו
 זה החזקנו שלי ובס"ס חד"א נפשי' שויאשייך

 לדברי מסכים אני הלין מכל לכךבטעמים
 : הזונה האשה ליקח ומותר כהן דין לו שאיןרו"מ
 לע"א מעירו שנסע "חי יאיש שא' ל"ש.נמי'

 שם ונשא כהן והואאחרת
 מאותם היתה הזאת שאשה בכאן הקול ויצאאשה
 ונסעת מעוגרת והיתה בתולה בעודה זנתהאשר

 בין קטטה נפלה ואח"ם הנ"ל לעירממקומה
 שהאמת לפניהם ואמרה ב"ד לפני ובאוהזוג
 משרתת היתה שהיא רק א. מק"ק שהיא כךהיא
 שזינתה שאמרה רק א. לק' סמוך אחדבכפר
 וכו'. מעוברת היתה וממנו שלה בעה"בעם
 דיבר לא מינקת או חברו מעוברת מדיןוהנה
 וכדומה הילד ומת ילדה כבר בודאי כילרו"מ
 איסור בדין והנה בזה לדבר שא"צבענין
 דבדיעבד וי"ג בסי' רו"מ גם ראה כברלכהונה
 פסולין ברוב אפי' תצא לא לכ"ע נשאתשכבר
 שחשש ומה נבעלתי. שלכשר ברי אומרתאם
 ס.ק וי-ו סי' בב"ש הובא הסמ"ג לדברירו"מ
 בחזקת אינה ת אשה הנה לזנות במופקרתי"ס

 ראשונה מביאה מתעברת אשה דאין ואףמופקרת
 מאיש אטו מופקרת לעשותה מזה רא" מהמ"מ
 מסתבר ויותר וישנה שיבעל אפשר אינואחד

 דזנתה מלזמר עמה התחיל שכבר בזהלתלות
 שהיתה בקה' קול יש אם ואף ג"כ אחרעם

 לא ולזה נשואין דבתר קלא הוי מ"ממופקרת
חיישינן
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 האחראים עפמ"ש עוד י"ל ולכאורה כידועחיישינן
 רק הוי בזה"ז דכה:י מהרשד"ם תשובתבשט
 מופקרת אינה שמא ס"ס דהוי י"ל א"כ ספקכהני
 י"ל מיהו כהן אינו הוא שמא מופקרתואת"ל
 אחר ס"ס י"ל אך גופין דשני ס"ס הוירזה

 כדעת דלא דלמא כהן ואת"ל כהן אינודלכא
 באומרת לכהן מותר נמי מופקרת רקהכמ"ג
 הוי קולא צד עכ"פ ס"ס אינו אם אף גם ליברי
 נבעלתי לכשר שלה דבורה על לסמוך בזהיהקל

 : בעלה עם לישבומותרת
 לי נתחדש הקודמת. י:תשדבנדק ל"י.כעי

 כוה בנדון אהדספק
 דכבר כיון נ"מ אין ממש וו דבמעשה  אמתהן

 היהה שהיא בזה כיוצא לעלמא נ"מ אבלנשאת
 שזנתה ואומרת ט. בק' היא וכעת אחיממקום
מכבי

 בכפ-
 תרי או כשרים רוב ט. הי' אם

 אם פסולין רוב הי' והכתר כן להסובריםרובי
 רוב דהוי בכפר הי' דשנות דאוירת כיוזגימא

 דממ"נ להיפוך גימא או לכהן אסורהפסולין
 כגו לה יש א"כ בכפר שהי' לה נאמיןאם

 שהי' נסמנה וא"ב בכאן שזינתה אוירתדהיתה
 ואם הי' כאן נמצא דכאן גימא אויכשר
 כדאית הד לכל רוב חד או רובא חרי כאןיש
 אם להיפוך או אסורה לאו ובאם מותרתלי'

 או כשרים רוב הוי  שזינתה שאומרתהמקוט

 פסולין  רוב הוי עכשיו שהיא  ובמקום  רובאתרי
 והוי  שאומרת  במקום שם שזינתה לה  נאמיןאם
 שמשקרת נימא או ומותרת רובא חד או רובאתרי
 ואסורה. פס:יין רוב והוי הי' כאן נמצאוכאן
 מכח דמו:רה ודאי הראשונה בחקירהוהנה
 דבורה בהר ואם מוהרת כנכ"ה בתר אםממ"ג
 במקום אם השג" בחקירה אבל מגו מכחמותרת
 רוב הוי שהיא ובמקוס רובא התשאימרת
 כנכ"ה נימא או דבורה עי נסמוך אםמסולין
 דאמר )דט"ו( דכתובות פ"ק הש"ס ומלשוןואסורה
 שאמרה אמר ולא מעשה הוי צפורי שלבקרונות
 הי' דבקרונות דאף מוכה צפירי של בקרונותשנבעיה
 עכשיו היא אם נבעלה ששם אומרת והיא רובאתרי
 : ואורה נאכנת אינה רובא תרי שם שאיןבעיר
 דידה ברי מהני דבדיעבד דנהי נסתפקתיערלי

 חברו מינקת או חברו מעוברת נשאאם
 דאח"כ קיי"ל דאז שברח רק בגט דיוצאדהדין
 חסוליו ורוב זונה שהיתה כה"ג אם יוציאלא

 הית דיעבד נחשב זה אט לי ברי אוטרחוהיא
 לנרשה מחויב שהי' הוא דהדין כיון אודנשאת
 ע"כ דברת גהי א"כ מניקה או מעוברתמכח

 רובא הד או רובא תרי ובעינן הוי לאדיעבד
 : לי' כדאיה חדלכל

 אם הכהן בעלה מת אם נסתפקהי בזהנכף
 פסויין רוב דהוי אף אחר לכהןמותרת

 הוי אחר דלכהן נימא או הוהרה דהותרהכיון
 והנה רובא תרי ז:1 רוב בלי ואסורהלכתחלה
 נאמנת שאינה אף נאנסתי לביולי האומרתבדין
 לכהן אסורה דאה"כ הרמב"ם כתב מ"מ ענ"בכי

 שאני כאן או כן הדין בזה דגם נימא אםוא"כ
 : יותר לעיין וטיפ זה בכלוצ"ע

 שבועות ב' הכומר בביתוישבה יהמיי שהיכ" משיתת באשה שא' מ'.סי
 בה חזרה ואח"י הצלמים לבית הולכתוהיתה
  אסירה ודיי  לדעתי לבעלה. מוחרת אםוברחה
 ועיין זינתה ודאי שבועות ב' שהיתה כיוןלבעיה
 זינתה דמסתטא המרדכי בשם קכ"ח ס"מנ"א
 כיון לא או המירה כבר אם בין חילוקואין
 סרובים נכרים ורוב שבועות ב' היתרדכבר
 דדוקא ל"ב ס"ק ז' סי' ב"ש ועייןבעריות

 זמן בנתייחדה אבל מוהרת מועט זמןבנתייחדה
 לבעלה דאסורת לסוטה דומה וזה אסורהמה
 יותר רגל*ד דהוי בזה מכ"ש רגי"ד דהוימכה

 ההמרה על דחשודה כיון ונם דזינתהמסוטה
 ובעיני ה' בעיני חמור דהוי טרפותולאכול
 נאמנות לה ואין נדה על נמי חשודההעולם

 ולכך בתשובה חזרה ח: דעדיין כיון נדהעי
 : בודאי לבעלהאסורה

 ס" ע "ש עי שאי "שי ע"ר מ"א.ס.'
 שנשא דכהן י"ח סיף1'

 הולד מאחר בין ממגו בין מעוברת גרושהאשה
 מדברי והוא עברה מטיפת בא שלאכשר

 ממ"ש הקשה וע"ז הש"ס מן כן והוציאהרמב"ם
 הבהמה דבהיתה מזבח איסורי בהל'הרמב"ם
 נרבעת ואם למזבח אסור הולד ונרבעתטעוברת
 הדינים ישתנו ולמה כשר הולד נתעברהואח"כ
 מה הנה הדברים כוונת יו אפרש הנה מזה.זה

 כשר הולד שנרבעת אח"כ נתעברה אםדשם
 דאח"כ בהיהר היצירה ה" דשם דלק"מ פשיטאזה
 יצירתו הולד אין כן אט כמותה בהמה עלי'בא

 יצירתו הוי גרוסה עי שבא בכהן כשא"בבעברה
בעברה
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 ונשא ישראל ובאמת הלל הולד ~כןבעברה
 והולד בעכרה דיצירתו כיון כשר הולד נמיהללה
 מעוברת דהיתה מה נמי ולהיפוך הוכר אחר"ולך
 זה גם הולד גם אסור ובנרבעת חלל הולדאין
 להקרבה הבהמה כל התורה דאסרה דבנרבעתא"ש
 נרבעו וולדה היא דאמרינן אסור הולד גםלכן

 דבנרבעת וכמו מאברי' כאבר נחשבדהולד
 דהוי הולד גם נאסר לכן למזבח אסורהכולה
 דהולד לומר שייך לא באשה אבל מאבר"כאבר
 רק התורה אסרה יא דהרי מאבר" כאברהוי

 האיסור ואין גרושה או חללה על לכהןהביאה
 בכך ומה גופה בי על יא הביאה עי רקחל

 על ביאתו אין 6"מ מאברי' כאבר הוידהולד
 לומר שייך לא לכן אמה על כבא נחשבהולד
 הטו"ז כתב זה וכעין אמו ירך דעוברבזה
 עת"ש מותר דהולד טרפה לענין פ"א סףביו"ד

 : וז"ר בזה ה"נכן
 בלי בעלה שמת באשה נסתפקתי כ41ב*סי'

 ועדיין ונתייבמהדק
 קודם אף או הוא גם ומת היבם עלף באלא

 גכנוסה וזיקה אחד יבם דה" כיוןשנתייבמה
 כדמוכח מארוסה ועדיפא לארוסה דמיאעכ"פ

 בש"ס וכדמוכח מארוסה טפי לו דזקוקהבפוסקים
 יבם יעוברת נ"מ גבי וביבמות הכותבפ'

 אם להיפוך וכן מארוסה גרועה לאועכ"פ
 אם הוא גם ומת ונתייבמה הארוס ומתנתארסה
 גורם. מזל מכח להפוסקים קטלנית דין בזהשייך
 )ד"מ בב"ק ממ"ש הוא זה לספק שהביאניומה
 ה"נ רישא רק משנה דרשות מסיק דר"חע"ב(
 מוכח וא"ב עליו בעליו שם שהולך מקוםרכל
 יצא אחר רשות ע"י מ"מ ג"ptmn1 8דאף

 מכח הטעם אין ובע"כ משנה דרשותמחזקתו
 אדרבא הרי כי יוחם ישמרנו אחר דאישר"ל
 בזה דאם ועוד פחותה בשמירה דילמועד
 עליו בעליו שם שהולך דכ-מ בכך דמהתליא
 ויותר יותר ישמרנו שהשני אפשר הרימ"מ
 דחוקה הוא דגוה*כ רק בזה הטעם איןבע"כ
 וא"כ אחר לרשות ולא רשות לאותו רק מהנילא

 לס"ד אמת דהן כן יומר ראוי נמיגקטינית
 מזל ודאי דהתם ממועד ראי' אין מרםמעיע
 אבל משנה רשות י"ל ~כך נגחן להיאגורם
 טשנה רשות שייך לא גורם מעיין אםמאשה
 דהוי בארוסה ובפרט גורם דמול להטעםשוך

 בשאר מיהו משנה רשתן י"ל סרם מזל מכחרק
 לבי עכ"פ או אנשים לג' דהוחזקהקטלנית
 היתה דהרי רשות לכל הוחזקה א"כאנשים
 ביבמה לפ"ז אבל לכל והוחזקה ג' או ב'ברשות
 אחיו ע"ש יקום תלד אשר הבכור וה"דכתיב
 כספו קנין הוי דיבטה ביבמות ואמריגןהטת
 על וכתובתה רשות כחד נחשב וא*כדאחיו
 דין לה ראין י"ל ולכך הראשון בעלהנכסי

 אחריט לרשות תכנוס דאם לאחריםקטלנית
 רק גורם מעיין די"ש היבא משנה רשותי"ל

 mslw שבי וישב בפ' מ"ש בזה ויובן גורם.טוי
 ימוח פן אמר כי בני שלה יגדי עד אביךבית
 על נ"ט זה דמה הכי ותמהו באחיו הואגם
 שבי ט"ש יל"ר ועוד בני שלה יגדי עדמ"ש

 בית שבי יומר די והה זה יד8 יא מיאנטנה
 איכפת מה מיותר אביך בית שגי וגםאביך
 ניל לכך שלה יגדל עד בביהו תשב אםי"

 דנתייבטה היכא דבקטלנית כיון קאמרדדינא
 דרשות לאחר קטלנית דין בה שייך לאומת
 דהוי ודאי שלישי ליבם אבל לאחר זה אךמשנה
 בעלה ע"ש יהי' עדיין דהרי קטלנית דיןלה

 בתפר והנה רשות לאותו הוחזקה והריהראשון
 דמחמת ידוע ה" כי גורם מעיין שייך ה"לא

 בזה אף לומר שייה גורם פזל רק מתוחטאם
 בשבת כמשחז"ל ג"כ החטא עי טורה המויכי

 דחף מוכח א"כ גגבא הף וכף דאתייידדמאן
 ומסייע מכריח המזל 8ימ חפשייתדהבחירה
 הי' שיה דהמזל בתמר י"ל כן וכמולחטוא
 דהסזל כיון וא"כ וימותו יחטאו שהםהמסייע
 לשיה תנשא אם הרי אך משנה דרשות י"לגורם
 אמר אך רשות לאותו הוי א"כ יבום נמייהי'

 במקומות נסי רשויות חילוק דיש מצינולפעמים
 בנוה לענין רכ"ד בחו"מ פוסקים קצתוכמ"ש
 ברשות ולא הדבר תלוי דבמקום דעותדיש
 מביתו שישנה אפשר יהודה אמר ולכךהאדם
 הרי אך משנה רשות נמי ויה" אב"לבית
 מונע רשות ל"ש עליו בעליו דשם היכאאסרי
 אמר לכך על" בעלה שם יה" נמי כאןוא"כ
 לה ויהוו אלמנה דשבי חדש שם לה יה"דבזה
 משנה רשות ויהי' אג" בית ותה" הדששם
 ככנוסה זיקה באמת הרי אך שלה ימאולא
 הפוסקים כתבו וכבר ארוסה כמו עכ"פוהוי
 בר"ת מוכת וכן מארוסה כגוסה טפי חףדזיקה
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 וביבמות יבם לשומרת נ"מ כידה ידו גביתכותב
 מארוסה כידה ידו טפי הוי יבם דשומרתמוכח
 קסלנית שייך בארוסה ואם לארוסה דשיהומכיש
 נפלח כבר הרי וח"כ ליבם בזקוקה הה"נא"כ
 וכבר יהודה בגיח בשודה שלה ישניליבום
 מהני ומה יהודה בבית כשהיא ריעותאנולד
 דתמתין אמר לכך אביי לבית אח"כ שתלךסח
 יבום שייך לא דבקטן האמר שיה  שיגדףעד
 נולד הוי ולא בקטנותו ככנוסה נחשבה ל8אשו

 ס" באה"ע מבואר ומה"ט יהודא גביתהיעותד
 שבי אמר ולכך בקטנותו מזונות יה דאיןקס"ב
 יצא ואז בגי שלה ינדל עד אביך ביתאלמנה
 רשות ויהי' כאחיו הוא גם ימות פןמחשש

 : בזה צ"ע עדיין ולדינאמשגה
 השייפץ מאיי מי"ה מטיב סקאלה מ'נ.סף

 אחת באשה דזיקובאב"ד
  ועתה הבחרות בימי מל"ח געלי' שניאשר

 מדין להוציאה היתר צד איזה יש אםשואלת
 חולי על מת הראשון שגעלה לאשרקטינית

 על מתה בעלה אחות וגם רכליונגענפעהליר
 ולא לזה גורם משפחתו אשר לתלות יש א"כזה
 עמו מסכים הנני תשובח. וכו': הטרמתהיא

 היא היתה אם דודאי דנ"ל נופך ואוסיףלדינא
 רק הוי ובסשפהה זימני ג' בקטלניתמוחזקת

 כיון מבמשפחה גה יותר תופין היינו זימגיב'
 בין במצוי תויין וקיי"ל יתר הוי דידהדחוקה
 אך במקולקל הקלקלה ותויין להחמיר גיןלהקל
 ובמשתהה זיפני תרי רק נמי היא דהחזיקהכיון
 בה דגתלה חזית מה א"כ זיפני תרי הוינמי
 תרי נמי דהוי במשפחה נתלה זימני תריטכח
 באחיות דתולין רמ"ד ביבמות מוכח והריזימגי

 שוה דינם והוי בהם נתלה וא"כ ג"כובמשפחות
 כיון לכך זימני תרי ובה זימני תרידגמשפחה
 היא שמותרת היתר נחזקת לה מוקמיגןדשקולין
 כולו הוי במשפחה נתלה ראם ובפרטלהנשא
anaאם אבי אלימתא יותר חזקה והוי אחת 
 כל הף דהרי אלימתא חזקה הוי לא בהנתלה
 הובא הראשונים דהרגישו ומה אחרת מחוליאחד

 דבתרי כרבי קייאו דלטה ב' ס" ~ppinגהלקת
 בש"ס טגואר שם ובמשפחות חזקה הויזימני
 מ דבעיגן ז' סעיף ב' מה ובש"ע ס"ד()דף
 דמשפחה הכ"י בשם כתב שם והרמ"חזיפני
 דגני בש"ס מפורש דהרי תכוה ובאמתשאני

 זימני כתרי נמי והוי מוחזקות אחיותמילה
 ממש קרובים דהוי אחיות בין לחלקואפשר
 משפחה בשאר משא"כ נחשבו אחדוכבשר
 בעינן לכך אחיות כסו כ"כ קרבות להםדאון
 קושיא מתרץ יבמות דהיש"ש כתב וררם זימגיג'
 המשפחה כל דאין כיון ביה מחלק שפיר ורףמזו
 ולדעתי גריאים דהם במשפחה אנשים וישכן

 דהרי נפשות סכנת ליכא דבמשפחה לק"מבלא"ה
 מתים אינם אני סצורעין או נכפון רקהם
 די לכך נפשות סכנת דהוי במילה אבלממש
 רק דאינו טצורעין או בנכפין אבל זימניבב'
 דקאמר הש"ס מלשון קשה החילוקיםדיכה נכון יותר החילוק תה זימני ג' בעינן לכךחויי
 אדם ישא יא טוחזקות אחיות דאמרתהשתא

 רא" מה קשה החילוקים ולכל נכפיןממשפחת
 דודאי א"ש 5פמ"ש אך משפחה לשארמאחיות
 שאר כמו אחיות הם עוין npmn גוףלענין
 דהריעותא רק ריעותא להחזקת הם ושויןמשפחה
 דהיכא בעלמא כמו דיש ולכך שוה אי12גופה
 סכנה בו דאין והיכא כרבי קיי"ל סכנהדהוי
 דנ"ל ובפרט וא"ש. גזה וה"ג ירשב"גדי"5
 שאר דבשלמא ומת כנפל הה הריאהדחולי
 שונים חולאת הוי עיגנו ראות דיתי אףחולאת
 וכדמוכח השנ" מביא אחת דחולי יתכןמ"מ
 אותו דאומדין לחולי מחולי ניתק גביגשיס
 שאחד יתכן חולאת בשני דגם מוכח א"כוכו'
 גורם שהמעיין יתכן ה"נ ולכך להשג"גורם

 ובסכנת אחת חולאת הוי ושניהם זהלחולאת
 בסכנה להקל רק אומדגא בתר הולכין איןנפשות
 בחולי אבל חומרא מזה דנמשך היכיולא

 חולאת לשאר ענין לו דאין ידוע זההריאה
 לתלות ואין ומת נפל כמו הוי ודאי ובזהכלל

 ע"ד לסמוך ויש שונים לחולאת טרםבמעיין
 גם ומה הראשון הטעם בצירוף בזההרמ"א

 אז השני ה" דאם הריאה בחולי הוידהראשון
 בחולאת שלא מת דהראשון כיון לזמר סבראהוי

 מזל או גמעיין גה לתלות מגרא והוימשפחה
 ובמשפחה הריאה בחולאת מת השני אם אףלכך
 בה יותר ותלינן במקולקל הקלקלה חולין"ל
 הראשון אם אבי הראשון בעלה מת דכברכיון
 א"כ כן מתה אחותו ושגם הריאה בחולימת
 י12 לכך כלי קלקול בהאשה התחיל כלאהוי

 ( להתירה עמו מצטרף הנני לזה יותרלהקל
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 לדעתי הנה קטלנית כענין שאן מ"ד*מף

 הנה כי טוב לדבקיאמר
 שאינו שם שכתב ס' סי' חאה"ע הנוב"קדברי
 דבעובדא בזה לצרף נראה היתר בזהמורה
 למעלה זה זכר מדלא בג"פ קטלנית היתהדידי'
 ג"פ הוי דשם בע"כ וכמש"ל ב"פ רק9ה"
 לסמוך רצה לא לכך קטלנית דין לה ישדלכ"ע
 קיי"ל דדלמא ריטתא עוד דיש כיון סברתועל

 דשת ב' הוי בש"ע והרי גורם מעייןכמ"ר
 קיי"ל והרי ב"פ רק דה" דידי' בגדן אבלבזה

 רק כב' ולא חוקה הוי זימני דגג'כרשב"ג
 ועכ"פ רבי לדעת לחומרא חיישינןבקטלנית
 אין דלתא סובא ספיקא כאן הוי וא"כספקא
 דין יה יש ואם כלל קטלנית דין עודלה

 ובמתפרנסת גורם מזל כמ"ד קיי"ל דלמאקטלגית
 בזה. להקל יש בודאי לכך זה שייך יאכמע"י
 כוונהו שעיקר מה דיך" בנדון לצרף ישעוד

 שומר ובודאי עה"ת לשקוד בידו להיותלש"ש
 יו"ד סי' הנתב וכמ"ש רע דבר ידע לאמצוה
 מכ"ש מצוה רק דהוי כן הוי ביבמהואם
 כ"ג בסוטה כמ"ש מגני ואנוני דעדיסיתורה
 פסוקי בביאור הנניב ומ"ש בה עסיק היאאפי'
 בפשיטות לפרש דיש להאריך צריך הי' לאתמר
 דאינו ומכ"ש הוא מצוה בר אינו דקטןכיון
 דיבום נהי לכך מצוה לים יכוין כונהבר
 דיבמה כרבנן דקיי"ל מכח גקסן אפי'מהני
 מ"מ ונות לשם נתכוין אפי' מ"מ עלי'יבא
 ובפרט מצוה לשם במתכוין רק הוי לאמצוה

 וכף שבי יהודה אמר לכך מצ"כ כמ"דדקיי"י
 ויכוין מצוה בר יהמ אז כי בני שיה יגדלעד
 אבל סכנה אחריות לו יהי' ולא מצוהלשם

 לכך כונה בר יא וגם מצוה בר אינובקטנותו
 דס"9 ירבנן והנה כאחיו. הוא גם ימות מןאמר
 קרא מהך ראי' יהי חזקה הוי זימניבג'

 חשש ליכא לעצמה דבמתפרנסת כהנו"בדיהודה
 גם ימות פן יהודה אמר איך דאל"כקטלנית
 ב"פ רק חזקה כאן הף לא הרי כאחיוהוא
 דהוא אביך בית אלמנה שבי מ"ש נמיהובן
 יגדל עד אלמנה שבי לגמר די והיילמותר
 אך אביך בית במאסר קם-ל ומה בנישלה
 יתומים מנכסי נזונת אלמגה דהנה קמ-לדינא

 בבית יושבת אט זה אך יבם מנכסייהיבמה
 מבואר אבי' לבית לילך רצתה אם אךהיורשים

 כפי רק שונות לה לתת דא"צ ובש"* צ"הבסי'
 סכנת על חשש לא יהודא ולפ"1 הבית.ברכת
 ולא מתו רבעתם ידע כי ב"פ רק חף כיבנו
 על וחשש עצה לה דנתן קמ"ל רק ידהעל.

 גם ימות שלי לו מיד תנשא אם ואמרטובתה
 ויחזיקו ידעו ל8 והעולם בחטאו כאחיוהוא
 לישאנה עוד אדם שום ירצה ולא בקטלניתאותה
 ויה" מהם מזונות לה יגיע בביתו תשבואם
 שבי סובה עצה לה אמר לכך קטלנית דיןלה

 מזונות לה יניע יא ואז דוקא אביך ביתאלמנה
 תצסרך עצמה בסני והרי הבית ברכת כפירק
 במו"מ בעצמה עוסקת להיות ותצטרך כידועיותר
 לבד מתפרנסת שהיא יראו ואם עצמהלפרנס
 יתנו יא הוא גם אח"כ ימות אם אז הבעלגלי
 לה נתן דיהודא קמ"ל ולכך קטלנית דיןיה
 כאחיו הוא גם ימות סן וכו' שבי יטובתהעצה
 אביך בית תשבי אם אך קטלנית דין לההתש
 לא מתפרנסת בעל שבלי ויראו מספרימים
 זמן איזה צריך ועכ"פ קטלנית דין להיה"
 גא"י בתש' וראיתי שלה. יגדל עד ומן להוקבע
 מוכרחין. דבריו ואין הנ"ב על חולק י"ס סי'חאה"ע
 דהתם בעצמו ראה כבר ממילה רא" שהביאמה
 המצוה הגינה ולא המילה ע"י מתו דכבר כיוןשאני
 הקטן אבל האב עישה המצוה דהתם ועודעליהם
 ולכך להקטן הוי הסכנה ועיקר מצוה בראינו
 לאביו גם צער דהוי ואף המצוה בזה טהנילא
 דבר מהגי לא ובזה כרבא לקי הוצא בהדיי"ל
 ומה להגן. מה לו אין המסוכן עיקר אםמצוה
 התם די"ל ראי' אין ד"ה מסוטה ראי'שהביא
 מבואר הרי גם קודמת חליצה מצות לס"דאזיל
 הפורעניות מן כגני אנוני דממנה דסוטהבפ"ג
 הגבב בשלטא א"כ החטא מן מצלי לאאצולי

 המצוה מהני בזה יבר מות סכנת בישתיירי
 חטאים שתכניס החשש הף ההם אבללהגן
 להגן. המצוה מהני לא בזה אותם ותחטיאלביתו
 ליכא דבמצוה נכונים הגו"ב דדברי מזההעולה
 מצוה לשם מכוין שר"מ וכיון קסיניתחשש
 הגא"י אף והל דעדיף תורה ללמודובפרט
 הנ"ב של ראשון היתר הוי וגם בנהמודה
 ומה יחד כוים בהצטרף עצמה דמפרנסתמכח
 בזה אין טעמי הלין מכל לכך ב"פ רק דהםגם

 ומורא פחד שום עליו יה" ולא כלל אחריותהשש
 : באלהיו ישען ה' בשם יבטח ראשו על יעלהלא

ולענין




