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 נמי ניאה השנ" שיניתו ולענין מ"ת.מי'

 אורח לה יש דעדייןכיון
 כיון בלא"ה וגם בנים בת בכלל היאכנשים
 על לדקדק לו אין בלימור בתורה השקהדנפשו
 בעינן רהתם נהי כה"ג פטור מפ"ו אף דהרייה
 נמי דהוי לגמרי מפ"ו לפטור היינו עזאיככן

 לערב בשביל אכל אשה בלי ולהיותסה"ת
 יצטרך ואם בליטוד נפשו חשקה אס דידרבנן
 ינטל בי' תיוין שיהיו טפיי בשביללפרנסה
 לערב על להשגיח לו אין לו הקבועמלימודו
 אין פ"1 על דאף דעות דיש בזה"זובפרט
 על לכוף נהגו יא דלכך בש"ע כמ"שסצתין
 המיקל כדברי הלכה בודאי בדרבנן ולזהפ.ו
 : לערב מצות על בזה"ז להשגיח חיובואין
 בעיי' ב' שמתו בקטינית שא' ע'ך4 מאך1סי'

 בריווח ומהפרנסת עשירהוהיא

 ותמה להיתר לצדד רצה ר"מ והגה בעלבלי

 בנוברן מפורש הזה ההיתר כי זכר שלאאני
 כרשב"ג הלכה שמא ס-ס מצד רו"םומ-ש
 גורם מול כמ"ר הלכה ושמא זימני ג'דבעינן
 שבת בהל' עיין הנה בע? בלא מתפרנסתוכאן

 מפקחין ספקות בכמה דאפי' מפורש שכ"טס"
 קמן דליתא כרובא הוי דס"ס הוכחתיומזה
 בלבי עלה לכאורה והנה פ"נ. נגד מהניולא
 היכא היינו הרוב אחר בפ"נ הלכו דלא דנהילותר
 תייש דבעלמא כיון אז רוב רק חוקהרליכא
 בפ"נ מ"מ כן קימל לא דאנן ונהי למיעוטאר"מ

 וחזקה רוב דהוי היכי אבל למיעוטאח"שינן
 מיעוטא דהוי למיעוטא חייש לא ר"מ-אף

 ע"ב( )דל"ד ע"ז במס' התוס' כמ"ש-מיעוטא
 לה יש הכא וא,כ היישינן לא בפ"נ גם""כ
 ז"א אך ס"ס גהדי שהני לעלמא היתרחזקת

 הס"ס בצירוף איסור תיקת יש נמי בשבתדהרי
 הבעל אס רק היתר בזה אין ולכךומפקחין

 והאשה בתורה ועוסק יושב להיות ורוצה תורהבן
 י"ל ובמצוח מצוה צירוף הוי אז אותותפרנס
 ידע לא מציה שומר כי קטלנית חששדליכא
 ודברתי בנ"ב מבואר זה וגם רעדגר

 בן איש הבעל אם אבי מכבר בת"בעזה"י
 איני הספר על לישב דעתו אין אותורה

 : וכף להיתרמצטרף
 ""ד ש בא ימיני יימדני שא' מעז.םף

 שבעת אשתו עי קולשיצא

 הי' כי וכו' מעל בו מעלה בביתו הי'שלא
 הזוג בין ומריבות קטטות שנולד סוף וכו'בה ומיחי הב"ר ושלהי ראש וקלות שחוק דבריעמה ולדב- ווצרה לרכוס מעלי דלא אינוסירגייים
 בעלה התקוטט הקול זה כמחמת הדברוקרוב
 יש אם הדבר חקרו שלא אם שהב"ר עדעמה
 ריחוק שיהי' הכניסו אעפ"כ בהקשממש

 וטוען להחזירה המגרש רוצה וכעתונתגרשו בדב-
 ובעת פריצות שום ממנה תוה לאשמעולם
 לביתה לבא לבליעל תגיח שיא בהשמיחה
 אינה היא וגם בדבר חייב; איננה אשרהשיבה
 ופי לעשות לה ומה ברצונה ושלא בזהרוצית
 ידין בזה יחוש יש אם וכו' מביתהתברח
 הדעות רו"ח ראה וכבר ע"ר משום אשתומשיא
 בלא דאפי' הי"א לדעת שחשש רק בזהבש"ע

 הראש,נה בהשקסה והנה יחזיר. לא נמי כלוםיו"
 כד דמשום אומדנא הוי הי"א דטעם נ"להי'
 וכפל התנה כאלו הוי אומדנא וכל מוציאההוא
 הדש דין ג"ל הי' כן נאמר ואם יחזיר לאלכך

 בפירוש הבעל ואומר הגט סדר דהוידלדידן
 לכ"ע בזה א"כ שבעולם תנאי שום בלישמגרש
 אימך שהרי לעז בזה שייך דלא להחזירהמותר

 הטעב אין באמת מיהו תנאי שום נלישמגרש
 שקנסו קנס מכח הוי הטעם רק כן ה-אשל

 לא א"כ פרוצות ישראל בנוה יהיו שלאאותה

 לדינא מיהו תנאי בלי שמגרש שאומר מהמהגי
 שנזכר דבכ"מ בידנו דכללא חרא להקלנ"ל

 בשם שני ודעה בסתם ראשונה דעהבש-ע
 המחבר דעת ה"נ וא"ב ראשונה כדעה הלכהי"א

 דהני ובפרט לתנאי וכפלי' התנה דבעינןיהלכה
 ג' דעה הוי כלוס אמר בלא ד:;פי' דס"לי"א
 כתב הרמב"ם לדעת תם יחידאי הרמב"םודעת
 גרושין קודם לה שיאמר בעינן דעכ"מבט"ז

 אמר דכאן דאפשר ואף כגרשה הוא זהשמשום
 ונאכן עצמו על נאמן אדם כל בזה מ"מ כןלה

 דהף זו לדעה והרמנ"ם הש"ס יטעםדאף ועוי"י מגרשה. זה שמשום לה אמר שלאלותר
 דביר הש"ס בזמן דוקא היינו י"ל סריצותאמשום
 בתקנתן חו"ל הועילו שפיר בע"כ לגרשההבעל
 אבל בע"כ לגרשה הבעל ביד דהרי בזהשתקנו
 וא"כ מרצונה רק בע"כ מגרשין ראיןבעה"ז
 למנוע ולא בע"כ לגרשה א"י בלבד ש"רבשביל
בתקותן חדי הועילו מה א"כ ועונה כסות שארממנה
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 ולא פרוצה תהי' סוף סיף יחזור שלאבתקנתן
 שלא לשטתו והרמב"ם כלל גט ממנותקבל
 מודים כ"ע י"ל לדידן אבל ר"ת תקנתהביא
 מלתא דעיקר וכיון לדידן איסור ביהדאין
 לסמוך די כן ס"ס יא הפוסקים רם וגםדרבנן
 ומ"ש להחזירה. שמותר ולהקף זה היתרעל

 כולם דנקט אף ראשונה כדעה סתםשהמחבר
 בלשון שמתחיל דבמה כתנתו מ"מ ת"אבישון
 להדיא משמע ש"ר משום אשתו אתהמוציא
 עכ"פ והיינו ע"ר משום בפירוש הוידהההצאה

 אך כפלי' בלא דדי או כפלי' דבעינן כדעהאו
 משום שמוציא שיאמר דבעינן בסתם ס"לזה

 דהיינו וי"א בלשון אח"כ כתב ולכךע"ר
 בעינן אם דעות ב' חף ש"ר משוםדבמאמר
 כסתם ס"ל עכ"פ זה אבל יא אוכפלף
 ועיין מגרש הוא ש"ר דמשום דעת גלוידבעינן
 דבעינן הפוסקים כרוב נמי פוסק מאירבבית
 הרמב"ם דגם כתב ארזים ובעצי אמירהעכ"פ
 רס"מ שחשש ומה כמש"ל. העיקר לכך כןס-ל
 חשש דאין פשיטא והבעל ב"ד מחאתפשום
 כיון א"צ וכאן בתשובותי שהארכתי כמוכלל
 עמו ששהתה עד אין גם קינוי בלשון נאמרדלא

 שהולך שראו בכך ומה טומאה כדיבסתירה
 אנשים שם שה" אפשר עכ"פ לביתההפרץ
 רו"מ ויכול בזה איסור שום רואה אני איןלכך

 אין דבזמנינו גם ומה לבעלה להזורלהתירה
 אודות שנית : תלה על הדת להעמיד להחמירכח

 כלום שלי ההיתר אחר אין כי ידעו הנההנ-ל.
 שלא וכל היחוד על אוסרין דאין דידועכיון
 וא"כ בעלה על אסורה אינה המנאפין כדרךראו
 וזה ש"ר משום המוציא מכה רק איסורחין
 )דכ"ד יבמות בש"ס והנה יהיתר כהבתיכבר
 סיירי פסיק דלא קלא הוי אם דאפי מוכחע"ב(
 המשנה על שם פריך מה דאל"כ כן הףאסף

 אשתו דהמוציא ממשנה איש אשת עלדהנטען
 ש"ר משום דהמוציא ס"ל וגע"כ ש"רמשום

 דל"פ בקלא אפי' א"א על דהנטען דומיאתיירי
 בלא"ה הא ש"ר משום שהוציאה דוקאואעפ"כ
 : להיתר כמ"ש פשוט הדבר לכך להחזירהמותר
 אייטינגא י מ מי"ה מהיגויו שא, מ"ח.םי'

 אודות הזונה. ואשש ב"שבנדון
 דאסור לדעתי הנה משיב אני לו אך כלליהשיב רציתי ולא הצדדים סב' נשאלתי כברהמעשה
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 דהי אהד אופן בשום היתר ח ואיןלהחזירה
 ואף יחזור דלא ש"ר משום אשתו אתכמוציא
 כיון כאן מוציאך אני זה מפני לה אמרדלא

 לעז בלעון אמר והת זונה שהיא בס"תדנשבע
 אייגע איזט זיא אז ס"ת רעם בייא שוועראיך

 זה מכח נצמח ביניהם המחלוקת וכלקורבה
 כאומר הוי זה ודאי זה מכח רק הויוהגרושין
 לי הגידו תם מוציאה הוא זה דמפניוכופל
 שמקודם יאס בק' שם שהיו מפה נאמניםאנשים
 מפרסמת שהיא שמעו כבר מהיום שניםששה
 אברהם נפתלי ר' הגביר הניח לא ולכךלזונה
 התנצלותו על וגם זונה אשה עם שדר לש"ץיקבלו
 מק' לי שכתבו מה לפי מבעיא לא אחיושל
 שייך לא ודאי ונשבע ס"ת לקח דב"שיפר

 לישבע ס"ת שיקח מעשה רעשה כיוןאמתלא
 אלי ששלח בגכ"ע שכתוב מה לפי גם אףבה

 מ"מ בידו בלא"ה הס"ת הופט שהי'מכ"ח
 אמתלא דדין אמתלא שייך לא דבשבועהנראה
 והיינו הידושו אלא בו 5ך ואין הואחידוש
 אמתלא בשביל ישבע לא אבל בעלמאבדברים
 דקשין רבה מעשה הוי הגרושין הרי ועודח"ב.
 שום יעשה לא כזו רבה ומעשה הגרושיןהם
 נאמן שאחד גם ומה אמתלא בשבילאדם
 בשעה בבהמ"ד שם ועטר שם שהי' ליאמר

 ממזרים המה ילדיו שני דגם שאמר ושסעשנשבע
 זה והנה אמתלא שום כאן אין כדבריוואם

 את העדים יכחישו אם ואף הנב-ע מןהשמיטו
 שלא להרהיק ראוי לכתחלה מ"מ הזההאיש
 שם לזונה דמפורסמת כיון להחזירהלהתירה

 לומר גמור שקר הוא לדעתי הנה האמתלאוגט
 לנסותה עמה לזנות לבא אחיו את הסיתשהוא
 הקל את להסית גדולה עברה הוא באמתכי
 ולכך אח ואשת איש אשת איסור לידילבא
 ועיין דאאמע"ר כן דעשה לומר נאמןאינו
 טרפון בן שמעון ע"ב( מ"ז )דף שבועותבמס'
 לא דכתיב הנואף אחר יעוקב מנייןאומר
 א"כ הסמ"ג והניאו עי"ש תנאוף לאתנאף
 דר"מ וממעשה רשע עצמו לעשות דא"נודאי
 יחטא שלא ההתלמיד בקי ה" שהוא ראי'אין
 ולאחיו עוה"ז משא"כ עברה שום יעשהולא
 עברה לעשות יסית איך שבקלים קלשהוא
 והיא אצלה שכב בעצמו אחיו דברי ולפיכזו
 בכיל דהף היי ידים משמוש ודאי ישינההיהה

עריות
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 בעלה שהוא סכרה תחיה דבריו יפי וגםעריות
 הוי ודאי אים כאיש אציה שבא %ואמרו
 א"נ לכך כירוש ג"ש בכלל דהוי ידיםמשמוש
 זחיך רשע הוא 3ן רעשה דגרי ולפי כןדששה
 המבואר ולפי יאלקים כדולה בעיר לש"ץיקבלוהו
 וצייה זה על גם תשובה עשה ר"8בקדמאים
 לכך ביער ביילה אדיות לפני א"עיהפקיר

 בכסה טוכח זה והנה להחזירה. דאסורנ"ל

 וח"כ כפ% כתנאי הה דיווח דאומדנאדוכתי
 בשינן אם הפוסקים דפליגי דמה בזה נראהה"נ

 אם יק היינו מוציאך אני כך פשוםשיאסר
 גדולה אוטדנא תה אם אבל נדוה אומדנאייכא

 וגז"ד וכפל" אמר כאלו הוי מגרשה כךופפשום
 יא יפשע פזו גדויח אוסדנא לך אץודאי
 שם בש"ע לפמ"ש נראה ועוד כן. שיאסרסייגן
 איו טשי אשתו את דהמההא הש"ס טןוחוח

 יעולם מחירה אתח שאין יודע הוי יואומרים
 כיון שכתב כבשש הובא שם פרשיי 9פיוהנח
 עשה וטדלא %בדוק לחטתין חויי יודאיתו
 מדכתם א"כ וכר לו חביבה דאינה ספחק

 נרושין דקודם תוכח ולדקדק לחטתיןדהוים
 אם הפוסקים דפליגי נראה וא"כ כן לואומרים
 אמרו יא אם רק היינו לא או ויאמרבעינן
 יודע הה יו אמרו אם אבי יודע הוי כןיו

 השיב יא והוא לעולם להחזירה אסורשאתה
 בעינן לא לכ"ע אז הנרשה אני זה מפנילא

 להחזירה אסור ענין בכל רק כפלף ומכישאמירה
 כהוגן עשו יאס פק' הב"ד הסתם מן ולכךח"ב

 : להחזירה אסור גוד:ון לכך לוואסרו
סף

 "ידיית פנחס ה סי סהיב שא' כ8'פ*
 גבר אחד באישמקאסרנא

 אחותו ובת נדולים בת אשה לו הי' אשראים
 במחנה פסיק דיא קיא וה" יאיש נשואההיתה
 היתה ועי"ז ב"א עם ההוא האיש ינאף נאףכי

 מתה ועתה הימים כי בעעיו שנואהאשתו
 לבעלה כסף ברצי ב.א החשודה והשתדלהאשתו
 מוציא כי הדבר עדע ועתה בנט אותהיפטור
 ליקח הוא רוצה ועתה הנ"ע דודה הההכסף
 לישאנה שאסור משוט הדין הנה תשובה.אותה:

 והנה דאפשר בטה בידו למחות הב-דומחרבין
 ראשונה דעה חף הפנוה על בהנסען קע"1בסי'
 בנסען הש"ע ונקט בח"א ומא"ש לכונסהדאסיר
 דס"ל הי"א ובשביל לרבותא היינו הפנף'על

 אבל הפנו" על הנטען נקם ולכך יכנוסדמצוה
 וכן יכנוס שלא כ"ש הוי איש אשת עלהנטען
 על בנטען ה' סעיף י"א סי' ובש"ע בש"סהוא

 1 י בנט מה ק"ו והוי יכנוס לא והנכריתהשפחה
 לאו רק דהוי בשפחה וכן דרבנן לאו רקוהוי
 בהוציאה דוקא א' סעיף בש"ע ומ"ש בא"א.ומע"ש
 דיעגד בשביל רק היינו מכוער דבר משוםבעלה
 יכנוס לא בעלה הוציאה לא אפי' לכתחילהאבל
 בעלמא יעז משום ראפ" שם הב"ש כהבוכן
 דהוא שנודע בנ"ר ומכ"ש עיי"ש יכעסלא
 אלמוהו ודאי יגרשה לבעלת ליחן מסון להנתן
 הדין לכך מכוער מדבר גרע ויא לקלאאלמי
 דמה בדבר ם ועוד יכונסה לו דאסורגרור
 אס דאף ונכרית שפחה או הפנו" עיבנטען
 מכח רק הדין מן לו אסורה אינה הדבראמת

 מכ"ש לו אסור השם חלול והוי הקולדמחזיק
 מן לו אסורה היא אמת דאה א"א עיבנטען
 לבועל אסורה כך לבעל שאסורה רכשםהדין
 הרי לו דאסורה דל*פ קלא דהה כיוןא"כ
 כמ"ש י" חיישינן נשואין דקודם קלאכל
 יו דא10רה ודאי לכך דוכתא וכמה ט"ובסי'

 : ודםסדיסט
 באדם מעשה ע"ב( )דנ"ז ג3יטיז אי' נ'*סי'

 לגרשה באשתו עיניו שנתןאחד
 ממנו והוגבו עד וכו' מרובה כתובתהוהיתה
 נאסרת האשה אין קיי"ל הרי סובא וק"לכתובתה

 וא"כ המנאפין כדרך אותם שיראו עד געלהעל
 בכך מה המנאפין כררך אותם ראו דלאכאן

 בעלמא ביעור כדרך רק הוי זה הרי הש"זשראו
 הכייה עי למעלה ורוק יוצא מרובד עדיףויא
 וה"נ ע"כ רק ונקרא דמוכח אומדנא נמידהוי

 זה ואין כך הטיל אולי ש"נ דהה דנימאנהי
 תחסר ולמה בע"כ רק והא דמוכח אומדגארק
 שיצא כדי פ" רש"י והנה כתובתה ותפסיד בעלהעל
 דבתר קלא בכךהרי מה וקשה אשתו שזנתהק%

 דאף להסוברים מבעיא ולא יה ל"תנשואנן
 דקשה מנעל מוציאין אין נסי דל*פ וקיאבע"כ
 מוציאין דל"פ וקלא דבע"כ להסוברים אף רקכן

 מחמת רק דהוי כיון כאן אבל ע-כ מחמתשלא הקוי הוי אם דהיינו מבואר כבר מ"ממבעל
 להוציא ירצה ואם מוציאין אין לב"?ע"כ

 ום דהי' לומר ואין כתובה לה ליחןסחהבין
 גה ועשות ורצה דל*פ קלא בלא*ה מתחלהק%

דבו
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 להסוברים עכ"פ דתקשה חרא ג"כ מכועיובר
 לאידך גם ואף מוציאין אין נמידבתרוץיהו
 ש"ז דראו זו מרמה למ"ל דא"כ קשהפוסקים
 דבר יהי' נכי במטה שניהם שכיבת ע"יבלא"ה
 שכרותן שמחמת ידעו דהעולם לזמר יאיןמכוער
 שלא שכורים כ"כ שהיו ידעו אם דא"כ כןעשו
 יפטרו הזנות על גם יחד במטה בשכבןידעו

 וכאנוס דעת בו כאין הוי כזה לשכרותדבהגיעו
 שכור הוא דאם תפלה בהל' הפוסקיםוכמ"ש
 דברכות פ"ק בהרא"ש ועיין אנוס נחשבממש.
 דכוונתו לומר אין יזם עיי"ש ר"ג שלכבניו
 דת על עוברת מכח כתובתה שתפסיד בזההוי
 דא"כ יחד ערוה עם לשכב סה"ת רזומשה
 לומר דנדחוק ואף הש"ז של זו ערמהלמ"ל

 לשב תקשה עכ"פ כן עשה מלתאדלאלומי
 צריך נמי משה דת על דבעוברת רס"להפוהקים
 מאשה זו גרע ולא ט"ו ס" עייןהתראה
 לא וכאן התראה רבעי כב"ש עיי"ששהמירה
 כן יפרש לש"ס הו"ל דא"כ בה דהתרהמצינו
 בשביל כתובתה תססיד למה בה התרהובלא
 11 מעשה כוונת דבר סוף כזה. מכוערדבר

 כתיבתה והגביהו דמיים מה וגם בערפליוטה
 מרצונו לגרשה גא אם סיירי דבמה מובןאינו

 שהוא שנודע אחר כתובתה תפסיד דלמהפשיטא
 ניתנה לא הרי יקשה בע"כ דקמ"ל ובע"כשקר

 ליחן אותו דכפו בע"כ מחיים לגבותכתובה
 דאיש חדש דין נשמע יהי' מיה והנהגט.

 כופין אשתו עי ש"ר להוציא עלייההששה
 בסוסקיס נתבאר לא דין חידוש וזה להוציאאותו
 ש"ר דמוציא מצינו בתורה אדרבא הריגם
 ולכה עולמית יגרש שלא אותו כופין אשתועל
 ש"ר מוציא אם דדוקא ולומר להיפוך תקנוכאן
 שאר על ולא כן הוי בתולים לה מצאשלא
 למה וגם לדבר טעם אין לכאורה ש"רמוציא
 אותו קנסה דהתורה היפוך אל מהיפוךיתקנו
 דברי גם להיפוך הקנו וחז"ל עולמית יגרששלא
 זה קוי של טיבו דמה תמוהין הנ"לרש"י
 ולזמר כתובתה להפסידה יוכל הקיל בשבילאסו
 הכתובה לשלם יו דבאין הסוברים כדעתדס"ל
 כשיש אבל דש"ס מדינא אף בע"כ לגרשא"י
 כשאין בע"כ לגרשה ריכול מודה כחיגתהקול
 כתובתה דהוגבו קאמר דהרי הכתובה לשלם15

 : וצ"ע לשלם יו שהי'משמע

 ושני א' סעיף י"ס בסי' במ"ש נ"א.שי'
 שמת לאשה המעידיםעדים

 בשביל לחטוא מצווין שנים שאין וכףבעלה
 בשפ הרי"ף בשם הפוסקים כתבו כן הןאחד

 בפ"ב שלנו בש"ס גם מוכח כן ובאמתהירושלמי
 שם דקאמר עד נעשה דשליח בסוגיאדקדושין

 תרי לבי דאתהא משום בגרושין אתמרואי
 דלקמן אהדדי סתרי הרי"ף דדברי צ"ע אךאחד בשביי חשודין ב' ראין שם ומוכח וכו' חזיאלא
 העריות על דההשוד הרמ"א הביא מ"בבסי'
 והטעם לעיולי בין לאפוקי בין אשה לעדותפסול
 ימתקו גנובים דמים מכח הוא לעיולאדפסול
 דבאחד כיון ה"נ וא"כ כן הרי"ף ודעתעיי"ש
 אם א"כ נתן עיניו שמא חשש טבח ישאנהלא
 גם וא"כ עריות על חשוד הוא היי כןאמת

 ובאמה בעלה שמת הקול יצא שמא ניחושבתרי
 מיס נהשב לא ומ"מ להנשא אסורהמדינא
 לכך אמת דהקול סובריפ דהעולפ כיוןגנזכים
 ויכול גנובים מים ויהי' אחד שישאנה כדימעיד
 ואפשר לשטתו הרי"ף על וקשה עמהלקלקל
 העדים אם אף לכך ניחוש דאם כיון שאנירזה
 וא"כ לכך ניחוש נטי אתר ויצאנה ישאנהלא

 לה חיישינן לא לכך אשה עדות כלבטלת

 : וא"שכלי
 דק' המינקת האשה בניין שא' :"ב.מי'

 מינקת בהיתר אתערב לאב.
 האחרונים משמעות דודאי מציין אני לעצמירק

 מיתת קודם ג"ח עברו לא אם דדיםשצימוק
 מכת ולא סיבה איזה מתמת שיהי' בעינןבעלה
 ההמירו חז"ל באמת כי נראה הדבר וטעםעצמה
 החומרות כל אך פלוג לא מכח חומרות כטהבזה
 קיש רק חניקה שם בכיל עכ"פ היא אםהוי
 מינקת דאסרו כיון בזה אהר מצד היתרלה

 בכלל דאינה מה אבל בתקנתן חלקו לאחברו
 באם ולכך פלוג לא בזה שייך לא כללמגיקה
 הכל אמרו דחז"ל כיון ג"ח למניקה בנהנתנה

 מיתא תליא דבחדשים משמע כר"חבמינקת
 אז ג"ח מלהניק פסקה אם וא"כ גרמווחדשים

 הוי זימני ובג' ג"ח ממנה מניקה השםכל
 בזה שייך ולא מניקה שם ממנה ופסקחזקה
 פסק אם מג"ח פחות בצימוק אבל סיוגלא

 בכלל אינה בגרסתה ולא ד"א סחפת ציפוקתעשה
 הף באם אבל פיוג לא בזה שייך %אמניקה

מחסת



 שלמהלף אהע.ז %שו"תהאלף82
 להצטמק שלא ד% רבידהכיון א-נ עצמהפחסת
 ראו" אינה דבאמת אףושוב יציקה בכללהוי
 בעינן לכך ואסורה בתקנתן חז"ל פלוג לאיהניק
 מיהו בגרסתה ולא סיבה עף* צימוקשיהי'
 חודש ט"ו ותוך באלמנה דוקא דהיינולראה

 כיון חודש ט"ו ואחר באימנה או בגרושהאבי
 נהי נראה לכך בזה להקל דעות ישדביא"ה
 מחמת דדי' צמקה אם בכה"ג מ"מ מחמיריןדאנן
 אף להנשא להתירה יכולין בעלה בחייעצמה
 דעות יש דבלא"ה כיון עצמה מכחדהף

 : בנהלהקל
 נ"נ*שי'

 גידי אין "מינקת בנדיו שא,
 ובפרט הידוע מטעםלהצטרף

 כיון מלהיתר לאיסור נ"ל יותר זה דכלבזה
 יא הפועלים הכרת והנה בנהר נטבעשבעלה
 דבראה כמה  ורצת הטביעה ראו דהם כיקמהני

 ר' עשת רק ונשאר הכרתו מהני לאחטגיעה
 ראהו דהוא כיון גם w~p רק והוא לבדומרדכי
 דלא כיון הכרה הוי לא א"כ הים חוף עלמשח
 מכתבו דמתוך ואף המים מן שהעלוהו מידראש
 נראה ביבשה וחציו במים חציו עדיין ה"מכר
 רובו עכ"פ או כולו שיה" דבעינן מהני לאדוה
 הערלים הגדת רק ונשאר מחציתו לא אבלבמים

 כיון בזה וא"כ מסלם"ת הי' אם במיםשמצאוהו
 מכח מדרבנן רק זה עדות מהני לאדמה.ת
 אבל אחר חשש עליו אין אם תיגח א"כתב"ע
 בזה הלידה מן כד"ת כלו לא דעדיין כיוןצאן
 כיון עגון מקום גזה דאין להתירה מקניינןלא

 הם חדל הנה גם כד-ח להמתין להדאפשר
 צריכה דמינקת אמרו והם נאמן דמסל"תאסרו
 להנשא לה להתיר ביוי אין לכך כר"מושפתין

 : כד"חתוך
 נ"ר*מי'

 זה אשר באלמגה מקיאקא שא,
 בן ילדה ומחצהכשנה

 ונשתנתה נתעברתה מינקו-ש בעודו-הותיכף
 הבן שילדה מעת שגה ובערך למינקתבנה

 בן שוב ויידה בנים במשבר באההראשון
 אח"כ וגם בעלה מת ללידתה ותיכף אותולוגיקה
 והאשה חדשים כמשלש זה השני הילדמת
 גנה את לגמול בדעתה אשר להתייעץבאה
 ישרה שלא מחמת ומחצה שנה עתה הואאשר
 לה אמרתי גם אותה ודחיתי הפינקתבעינ"
 אשר עד לאיש תנשא לבל לחוש להשראוי

 המוריפ מגדולי לאהד והלכה כד"ח יהיה"
 אמרתי ואנכי כלל לזה החוש שלא יהואמר
 הנה סובא. לן איבעיא לט דפשיטאמלתא
 בג8 בנחנה דקיי"ל אמת הן דיבר אשרהיטב

 ידוע אך להנשא מותרת בעלה בחיילמינקת
 אירע אם או רדף צמקו שיהי' ג"חדבשינן
 דדי' צמקו דעכנה כיון ג"ח קודם דד"שצמקו
 עכשו הרי זה בנדק אבל סותרת בעלהבחיי
 רן דדי' צמקו לא מיתתו קודם בעלהבחיי

 בכלל הוי ודאי חלב בהם להיות חזראדרבא
 תלינו בעלה סיתת  בעת והכל חברומינקת
 אז דדי' צמקו בשלה מיתת בעת אםטלתא
 מיתת בעת נאם אבל חכרו מינקת בכללאיגה
 חברו מינקת בכלל הף דד" צמקו לאבעלה
 הי4 לא דעדיין כיון מ"מ מת הבן דאותוואף
 בנה יברו כאלו הוי כד"ה הראשוןלולד

 דין לה דיש דדי צמקו לא ועדייןלמינקת
 רו"מ' הביא ובחנם פו"מ אמר ויפהמינקת
 ב' להניק לכופה הבעל ביד אםהחקירה

 בנים ,
 הבעל ביד עכ"פ כן לכוסה גידו אין אםדאף
 לומר ויוכי הוא שירצה איזה להניקלקופה
 הוי א"כ למינקת תתן והשני הראשוןלהניק
 תלוי דהעיקר כיון גם חברו מינקתבכלל
 שלא גגמלתו דהיינו נראה א"כ דד"בצמקו
 הוי אם אגל דדי' צמקו הוי א עיבורמחמת
 רק צומקין דדי' אין אז שנתעברה  עיבורמכח

 דם כי בדד" חלב בא העיבור ע"ילהיפוך
 צמית מצמית לא ודאי א"כ חלב ונעשהנעכר
 ודאי דד" צמקו לא מעולם אם וא"כ כללדד"

 תחלה דד" צמקו אם ואף להנשאדאסורה
 היתה רק כן הי' לא בעלה מיתת רבעתכיון
 הוי הדין אך הורה והיטב אסורה ודאימינקת
 הולד הוכר כבר בעלה מיתת בעת ראםכך

 דכופין פ9ב בס" המבואר באופןהמינקת
 לא בזה א"כ הולד סכנת מכח להניקהמינקת
 וגם הבעל מיתת געת להניק ראוי' האםהיתה
 דהוי כיון להניקתו לכופה הבעל ביד הוייא

 והוי חברו מינקת דין לה אין בזה לולדסכנה
 עדיף וזה הת"צ שמתיר ארסיי חלנהכמו

 שאינו הבן מצד דהמניעה כיון ארסיימחלבה
 בכלל אינה לכך לו הוא וסכנה להגיקרוצה
 מיתת בעת אם אבל ומותרת חברומינקת
 אפשר וה" עדיין המינקת מכיר הי' לאהבעל

לאמו
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 אם וכן להנשא הסורה ודאי אותו להניקלא18
 זח וארן אסורה ג"כ מכירה ה" אם ספקהוי
 אהזקח יה דמוקמינן חדא להקל מד"רבכלל

 כמה ודעת מכירה הי' לא שבתחלהקמייתא
 בחזקת ומכיש לחומרא חיסורא באתחזקדסד*ר
 מודים הגוף בחזקת יכל החולקים ואףהגוף
 איפור מחזית סובא הגוף חזקת דאליםדידוע
 כן גזרו תחלה דחרי נפשות ספק חשש הויגם
 רק גזרו מתחלה וגם הולד סכנת חשש מכחרק

 ולהקל. סדרר בזה אומרים אין לכך הספקעי
 מטעם מינקת מהתרת נוהר דאני אףוהנה

 כאן מ"מ בהקדמה למשה בתסארתהמבואר
 בא אני לאיסורא כוונתי- דעיקר משיבאני

 נמשך ההיחר רק רו"ח דברי עםלהסכים
 : השאלה צדדי כל לפרש דצריךטמילא

 ודאי ראוי הוי הדין שאיתם עקד נקה*נמי'
 שלמה סצ"ה הרב בהם שתתרה כיון הכידיןרק שוגי יה אין כישיחגרשו

 התראתו שאין רהט וטיש מטורקאאליעזר
 יותר בקה' שאין אחר ימה ידעתי יאהתראה
 אייהם שלח הנ59 דהרב כיון ועכ"פ ממנות9ח

 אוסר בנ"י שהרב יהס נודע הי' ואםידיינים ולשאוי ימלוך להם הי' להנשאדאסורה
 ודאי הף ואיכ וחתויין אוסרין היו הםנם

 שייהם ביותר ממליצים שר"מ היות אךמזידין
 אם ממזר שהולד אוסרים עם שהמון כתבווגם
 העם דהמון כיון מ"מ אך סיהם יפצה הביכי

 אשר הולד של פגמו משום אז בזהסועים
 שלירשו בהפרשה די יהיות מתיר הנניישד
 הדין דמצינו כיון נ"ל הה ועוד כי"ח, סוףשד

 חיסור לנה21 דצריך שח"ו ובס" ר"ח ס"בישו
 בס" דמפורש ואף היתר בהם שנהגכימים
 דכאן כיון ההנו זה א"צ דרבנן דבנדויר"ח
 יהי' עכ"פ לכך בהפרשה די יהירי מתיראני הנ"י טום מכח אך להתגרש ראוי היבדין

 שנהגו ימים וגם יולד כדאח סוף עדהפרשה
 לדעתי כי וחוץ המרשה בכלל יסף היתרבהם
 לקיים מלתא מידר בכלל הוי מדינא כןראה

 : גדר יפרצו לב9תקהז"ל
 היא אם "אשה הנדיו שח, ע"ד נקו.סי'

 אני הנה לא או מינקהבכלל
 בהפארת המבואר מסעם עצמי להכניסנמנע
 רק מינקת בכלל היא אם טוח זת אךלמשה

 1 3נימל

 דל8 בה וכיוצא זז אצי אחר מטעםלהיתר
 חז"ל. גזרת בכלל אינה בזה מינקת לכליבאה
 יכולה *אינה הרופאים כדברי אמת אםוהנה
 דשדיף נראח זה סכנה לידי דתבא מכחיהניק
 להניק ראוי "ru גופה כל אם דד"מצימוק
 וכן להקי הת"צ דשת ארסיי בחיבהוהרי

 עכ"פ דחתם מהתם עדיף וזה י*ד ס"הנוב'ק
 יהבנים שיזיק אחר מצד רק להניקראו"
 ראוי' אינה עצמה' דהיא בזה ומכ"טהתירו
 הו"ל ודברי איסור הוא כי היות אךמינקת בכלי דאינה קודמין וחי" סכנה לה דהוייהניק
 לצרן יש ולכך הורה משל יותר תתוקצריכין

 אינו זה הרי השכנים גם דשםלהדאקטורים
 משל עדות יגבו יכך בנים להניק בהסתרדבר

 היתה אם בביתה והיוצאים והנכנסיםהשכנים
 היתה שלא יעידו אם בעיה בחיי הבניםם

 מלתא לאלומי רא" זה הוי בעלה בחיימינקת
 לבד מהם כי היות אך דשם הדאקטוריסלדברי
 שיא רצתה עושרה מכח דדלמא 4א נ ראי'אין
 פרעמיסלא לק' ותסע בירור עוד יעשו לכךיהניק

 לק' או הקרית מן הממונה פיזיקושיהדאקטור
 צייגניססע יתש הם אם דשם להפיזיקושרישא
 הדאקטורים שאומרים מחשש להניק ראוי'דאינה
 ידי יצאנו ובזה חשש בלי להנשא מותרתאז

 : הבריות וידישמים
 נקז*םי'

 גדור אמנם אם המינקת וי לשו
 כזח בנדון אך וכו'בעדי

 העיבור חודש בדין אך חודש כיד יה"דבאמת
 בנו"ב ראו כבר והנה נדרי בכיי אישזה

 אין ובאסת גמלתו אם העיבור בחודששסיקל
 זמה דרבנן במיתא העיבור בחודשלהחמיר
 ב' נקט דלפעמים הש"ס מישון הנויםשהוכיח
 מנ"ל כן לדייק נבא אם כד"ח ופעמיםשנים
 דחנה להקל טפי יאל דרבנן במילייהחמיר
 אבל גרם דשיפורא לפעמים מצינובחדשים
 ולכך גרם שיפורא אסרינן יא ודאיבשנים
 די רק שלמים בעינן דלא יגל כדווח נקטאם

 שלמים בעינן שנים ב' נקט אם אבלקיפורא
 דבגמלתו הנו"ב שי חילוק כעין וי"י ליוםמיום
 ב' בעינן גמלתו ובלי בשיפורא בכד"חדי

 זח כעץ וכמ"ש השנים ברוב די מיהוונים
 שנים ברוב איתא שבעה ע"ב( ע' )דףבפסחים
 דהטגת לומר בדרבנן להחמיר מנ"ל וא"יעיי.ש

על
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 כיל סברא אין זה ומלבד העיבור חודשעל
 דהוי דבשלמא בכלל הה העיבור דחודשיוטה
 טעם בלי חכמים גזרות או התורה וגורותדין
 ובעינן שנה וגזרו הוא כן חכמים מדת כיאז
 דתלף בדבר אבל שהוא ככות שלימהשנה

 התינוק שיעור הוא רכך הטעם הוי בע"כחודש כ"י תנשא שלא חדי דגזרו דמה כיקבטעמא
 טובת בשביל אם א"כ כד"ה לירקשצריך
 יותר ולא להניק צריך שכך כן גזרוהתינוק
 סברא זו ומה יא או עיבור הוי אם לי מהא"כ
 יותר להניק יצטרך השנה נתעברה שאםלומה
 הטבע נשתנה עיבור דעת לומר אינו ודאיזה

 עליון לאלהים אקרא בפסוק בירושלמיובפרט
 שאין שנים ג' בבת שם דמפרש עיי גומריאל
 הוזרין בתולע נתעברה ואם הוזריןבתויי'
 נתעברה אם היונק בתינוק זה גם מנה לאוימה
 עוד להנשא ואסורה יותר יהניק צריךהשגה
 דמים מסולקת בחזקת שהיא מניקה יעשןוגם
 טבעה נשתנה השנה דנתעברה נאמר אםכד"ת
 לא 11ה חודש עוד דמים מסולקת בחזקתוהיא
 בזה להקל נראה סי' לכך מקום בשוםנשמע
 להקל בידינו אין כי ואם עיבור בחודשלגמרי
 בזה להקל ראוי ודאי בזמנינו אך הדיןבנוף
 צריך שהחנוק שראו הוי חז"ל טעם דעיקרכיון

 יונק תינוק שום אין בזמנינו והנה כד"חלהניק
 להתינוק שמזיק אומרים הרומאים ואדרבאכד"ח
 והי' ארס" חלבה כמו הוי וא"י כד"חלינק
 ובפרט בזה"ז חודש בט"ו לגמרי להקלראוי
 הי' ודאי בזה"ז ולכך בט"ו בלא"ה מיקידחפיי
 דהוי כיון להקל אין דמ"מ רק להקיראוי
 להתירו אחר מנין צריך במנין שנאסרדבר
 העיבור חודש לענין אך בכד"ח תיסח א"כאך
 בפ"ק בזה כיוצא ועיין עליו דגמנו מצינודלא
 דדותה ונהי אימנו לא אביצה שם דקאמררביצה
 התם היינו מלתא תליא בעדות דביצההש"ס
 הרי בזה אבל תייא בהא והא א"א זה בלידזה

 אימט יא אעיבזר וא"ת בכד"ה התקנה יקייםאפשר
 י"ל שנים ב' דקאמר מה ובפרס להחמירומנ"ל
 לא שבמנין דבר עכ"פ לכך מיירי השגיםברוב

 בזה"ז להקל יש העיבור בחודש עכ"פ ומותרהוי
 : וו"פ דמסייע תנא לנו שיש בגמלתוובפרט
 נהלהה אשר' הפינקת בדבר הנה nffj*םי'

 punla נמנעה חלהומתוך

 נטנע 8מ שמעודי מלבד השזבלת : חלבהופסק
 ברור היהרה יה" אפ" מינקת בהיתרמלהיות

 יהתירה טסה דעתי אין ודאי בזה זה מלבדאך
 צמקו אם יי ומח בתקנתן רבנן טלוג לאכי

 דומה ואיש חולי מחמת או ד"א מחמתדדי'
 באם משא"כ קיים מוכיחה אין דשם הולדלמת
 בסס' דאסרינן וכעין קים מוכיחה הרי חיהילד
 דהתקנה נכון סרס ועוד אחר דבר יעניןנדה
 וראוי הי התינוק אם לכך הולד עי הוילא

 ביון ביה האם מצד יהי' דהשינוי רקלהניק
 ובכל בתק:תן רבנן פיונ לא התקנה הוידעלי'
 דאין כיון התינוק מת אם אבי אסורהענין

 שייך לא בזה התינוק מצד רק. ממנההמניעה
 אין ויכך התקנה נגור יא דעייו כיון פלוגלא

 : יהתירהנראה
 דעתי לפי הנה המינקת. בנדיו שא' נ"ע*םי'

 מרמה כי ויתפרדו גטצריכה
 שניקש מה הכמוסים טעמים מלבד הנה כיעשו
 סמיכה כדי בו אין היתר צד לה למצואכת"ר
 יזיק כי הרופאים אסירת מחמת היחרו עיקרכי
 רו"מ ורוצה גופה חולשת מחמת הנקהלה

 הנה ארסיי בחלבה הת"צ של לנדון זהלדמות
 סמך שלא יראה ג' סי' בסוף בח"צהמעיין
 שכבר מצד רק לבד הרופא עדות עללהתיר
 יהוכחה באתה וגם כך בניי שמתו ג"כהוחזקה
 סמך ע"ז חיים נשארו למינקת שנתנהשאלו

 יוהר ויעיין לבד הרופא עדות עי ולאלהתירה
 ע"ז להתיר סמך לא בסופו י"ר סףבנוב"ת
 הטעמים שאר בצירוף רק ארסיי חלבה שהי'לבד
 בתחלתו שהאריך וכמו גדולים עשיריםשהיו
 לסניף רק עשה ארסיי שהלבה ומה טעמיםבכמה
 רק הרפא דברי על שם סמך לא בזהואף

 שמתו ג"פ הבחינה בכור כן באו שכברמטעם
 זה זולת הא בסופו עיי"ש חיים נשארווהשאר

 מה דין מן ובר בעלמא. לסניף אפי' עושהולא
 לו אין ארסיי חלבה לדין נ"ר רו-םשדימה
 שכל דוכתא בכמה גדול רכלי יזה כללענין
 יה אך נתקנתם פלוג לא עשו חז"י שגזרומה
 אבל התקנה ולשון בשם נכלל עכ"פ אםהה
 לא בזה שייך לא התקנה ולשון בשם אינואם
 סי' בב"ש עיין עצמה מינקת גבי הוי וכןפלוג
 הוי ארסיי חלבה ראם א"ש ולפ"ז כ' ס"קי"ג
 מצד המניעה והוי להנקה ראוי אין החלבדגוף

ההלב
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 ואינה ממש שדים צמוק כמו הוי זה גמאהחיב
 ל-ש בזה שייך ולא מניקם ושם תתקנהבכלל
 רק יתנקה ראוי עצמה מצד ההלב אםיבל

 דמן נהי לה מזיק שהוא אחר מצדלמניעה
 עכ"פ נפשה תסכן שיא להניק פטורההדין
 עשירה או גרושה גם והרי היא סליקהבכלל
 הפוסקים כי טסכימין ושעפת להניקפטורה
 החלג שגוף כל בזה וה"ה נקטינן והכייאיסור
 ובכלי יהנקהראת

 חז"ל פלוג ולא היא סנופה
 הנגנב בלשון מכוון שכן ראיתי ושובבתקנתן
 תהי' ימה דד" צמקה גם ולפ"ז וז"ל שכתבשם

 נקראה יא וזו בסניקה רק גזרו לאדמתחיה ול"י בצמקה התיר בעצמו ושא"שטומרת
 נקראה יא ארסיי שחיבה זו גם א"כשניקה
 אין יכך גבירור יר"ש שהתכוון נראהשניקה
 שהם ברור הדבר ויזה כלל היתר טוהילמוד
 שאר בצירוף מיד 3ט וצריכין זל"זאסורין

 : עמדי אשרהטעמים
 מזדקק אינני המינקת בנדיו שא' ס'*םי'

 היכא רק פשוט בהיתירהאפי'
 מינקת בכלל דאינה בעלה בחיי חלבהדפסק
 בחיי חיבה למסק דויה אינו רידף גדתאך

 בתשובה הרא"ש ישון הביא בב-י דהמעייןבעלה

 מינקת נקראת שאינה הוא כך ר"מ ששוןודי
 כ"ת למינקת ונתנו מלהניקו פירשה אסהגרו
 התרה מצינו שלא ומאחר הבעי מיתתקודם
 בשם הר"מ על לסמוך ובאנו הולד מתאא"כ

 אם שכתב בלשונו ידקדק אנו צריכיןהגאונים
 ופסק ינמרי פירשה דמשמע מלהניקפירשה
 כן כסו עכ"ל כלל מניקה ואינה לגמריחיבה
 מדעתה שפירשה היינו מיהניקו שפירשה אומראני
 בריאה היתה שהיא צטקו דוקא דדי' צמקווכן

 בזה החיב לה שיוחזר שכיח לא אז דד"וצמקו
 טתוך שפירשה מה אבי מניקה מכלליצאה
 צימוק בכלל ולא פירשה בכלל יא זה איןהלי'
 חלי' בעת פעמים שכמה הדבר הוי וזהדדים
 יה תחר לגור" כשחוזרת ואח"כ חלב להאין
 וז-ל שכתב בב"י הובא הר"ן ועיין.בלשוןהחיב
 זמן קצת שפוסקות נשים של גדרכן הואוידוע
 להניק עוד ראויות ואין חיבן נפסקלהניק
 אבל בוריין מתוך בפסקו תיגח וא"כוליי"ש
1ponsלהם דחתר שכיחי הרבה חוליין מתוך 
 והנה פניקה. בכלי היא ודאי לכך חלבןאח"כ

 ארזים והעצי י"ג ס" p.alln עי שתמהמה
 ואמרו ענו אחד פה וכוים הרדאר 3ם כ'ושכן
 דגי ההיתר שהשמיטו והרמשת הרחיףייישב
 כשמואי יסבור דר'נ ותרצור"3

 דאורייתא דהבחנה
 גזר יא במינקת מ"מ בזה ר"מ דנזר נהיולכך
 דרבנן הבחנה דגם כרבא דקי"ל לדידןאבל
 במינקת ח"ה בגזרותיו כר"מ דהלכה כשןשוג

 תמה זה ועי אחרת אשה אסו ר"ג דביוגזרינן
 דיימוד שם דקאמר ע"ב( )ד"ק מיבמותרףמ

 לך דוהייתי קרא לי ומה קרא חך לי וסםעצמו ישמואי דרבנן רק הוי אחריו ולזרעו 19דוהיתה
 כאן אין הנה עכתו"ד אחריך ולזרעךלאלתיס
 סברא דיש ראי' יש דשם מסוגיא ואדרבאתימא
 אנא שם פריך ג"פ דהרי דאורייתא דהוייומר
 לאלקים יך והייתי דכתיב אברהם נסימעתה
 א"כ וכו' בי' דרשת קא מהו יסיולזרעך
 אסטכתא רק דאם דאורייתא דהוא סעי דחףמוכח
 דהוי הש-ס טסיק דאח"כ נהי וא"י פריךמה
 מיותר אינו בפנחס דחתם משום היינו דרבנןרק
 שיהיו זרעו דוקא דקט"9 אחריו ולזרעומ"ש
 ולא בחנים דין יחם הה אז שנתכהןאחריו
 זבחים עאן יזמרי שהרג עד פנחס נתכהןיא כסרני וס"ס כחן הוא שנעשה קודם שנוידוזרעו
 לשון דהתס א"ש האמת ולסי יום טבולפ'

 אג9 אסטכתא רק הוי יכך מיותר אינואחריו
 יפיף לבך מיותר אחריך לשון דהויבאברהם
 דהש'פ ואף דאורייתא להבחנה שמואלמיני'

 תיסוף לא רחמנא לי' דה"ק קאמרביבמות
 כבר זח דהרי כן מ"י לא שמואל וכו'כותית
 דויד וכו' בנך את יסיר דכי טקרא חדללמדו
 וממילא נתנה שלא עד כה"ת אנינו אברהםדקתם אהדי דהרי למ"צ ותרתי כמותה הוישפחה
 יישבו כגר ראשונת מצרית שלקח ומה כותיתיקח

 תולדות פ' ונזה"ק בים"ת ועיין בח"אהמהרש"א
 יא קרא לי' דה-ק ביבמות דקאמר הש"סוא"כ
 הייסוד ס"ס הוי יא דיהס"ד היינו כותיתתנסע
 אחריך דיזרעך קרא ואיצטרך בנך את יסירדכי
 יומרד הך דס"י או כמותה שפחה דולדלומר
 קודם בש3 מכיי יצאו דלא דס"ל רק יסירדכי
 39ן ועושת מצווה אינו דין לאברהם והוימ"ת
 יקח שלא מצווה יהיות הכתוב עשאו זהעל

 יסיר דכי לימוד הך יסבור שמואל אבלכותית
 קודם ב"3 מכלל יצא דאברהם וסקל בנךאת

מ"ת
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 פ' י5"ת ועין ועושה מצווה דין יו והתט"ב

 אחריך לשון צריך אינו ולכך וסר"דבראשית
 הבחנה ס"ל ולכך הבהנה דבעינן לומררק

 נתכהן דלא כח"ד ס"ל בפנחס והתםדאורייתא
 אחריו לשון ואיצטרך לזמרי שהרג עדפנחס
 דברי ואיש דרגנן רק דהח התם ס"ל ולכךלגופו

 : לוה השייך שאח"ז השוגה ועיין הנ"להסכמים
 נטמנת ""שה ow י"מ "קי ואשר ס"א.סי'

 באיסור הנה הלבהשפסק
 אצלי פשוט הדבר איסורא באתחזקדרבנן

 כיון נאמן ע"א איסורא באתהוק דרבנןדבאיסור
 איפשטא דלא איבעיא זה הוי תורהדבשל
 הוי בדרבנן וממייא קכ"ז מה יו"ד בש-ךעיין

 בכלל נחשב זה אם בזה ידון יש גםלקולא
 בעלה שבהיי מעידה דהיא כיון איסוראומההזק
 מינקת איסור עליו הי' יא ואן חיבהפסק
 אם הפוסקים בפלוגתת ותליא א"א איסוררק

PP't~aקימל ואנן יא או לאיסור מאיסור 
 להסוברים והנה לאיסור מאיסור מחזיקיןדאק

 חזקת נחשב לא ודאי להנשא מותרתדנרושה
 מגרשה אם אף דהרי הבעל גחיי מינקתאיסור
 מינקת איסור עליו ואין להנשא מוהרתתה"
 שכבר אוסרת והרי הבעל מיתת לאחררק
 יה ה" שלא אומרת וא"ב מקורם חלבהפסק
 אף וא"כ מעולם איסורחזקת

 האוסריי
 בגרושה

 איסורא באתחזק נאמן ע"א דלמא ס"ס הויעכ"פ
 כאן אין א"כ גגרושה המתיר כדעתודלמא
 להיפוך ס-ס דהוי י"ל מיהו כלל איסורהזקת
 י"ל אך וכף לאיסור טאיסור מחזיקיןדימא
 א"א שהיא זמן כל מ"מ בגרושה האוסריןאף
 על חל איסור דאין מינקת איסור עליו חללא

 יש בזה מיהו איסור. חוקת נחשב ולאאיסור
 יש באיסורין מ-ם אחע'א דאין דאף כיוןלדון
 איסורא אתחזק נחשב לכך דל"ג ביבמותכמ"ש
 לפי אבל בעלמא הערה דרך כתבתי כ"זמיהו
 חזקת דהוי שאני לעיל דבמעשה נראההאמת
 יולדת כל ודרך תחלה חלב לה דהי' כיוןהגוף
 וכיון השף חזקת זה הוי כד"ח חלב להלהיות
 הפ"י וכמ"ש חזקות משאר עדיף הגוףדחזקת
 דפריך סמה ומקוה דחביות בס31יאבקדושין

 ומוכח וכו' חזקתו על יין העמד אדרבאשם
 מוכרחין ודבריו הפ"י ומתירוץ המהרש"א מקו'שם

 כיון וא"כ איסור מחזקת עדיף הגוףרחזקת

 אתהפך דננד הש"ס בדעת סברא דהוידחזינן
 צדדין חיגך לפי אף א"כ נאמן ע"א איןאיסורא
 מה רק לנו אין איסורא באתחזק נאמןדע"א
 אבל איסור חזקת נגד דהיינו חכמיםשאמרו
 דודאי ל"י איסור מחזקת דעדיף הגוף חזקתנגד
  wnw בח191 אעה דשם ונדה נאמן ע"אאק

 ואינה הגוף הזקת אינו ולכך שעה כלרואית
 4אל כן בעדים רק חלבה שפסקנאמנת

 : לדינאוצ"ע
 na~m הרי"ף לעשב שנ"ל כחה פו"ב:*כוי'

 נלותא דריש האשכשסיטו
 דיגו והוא ( ס" ועיין למינקת בנהשנתנו
 דת42 דכתובות פ"ה הברייתא בלשוןלדייק
 וכו' שגמלתו 'או שמת או לטינקת בגחנהנה
 למינקת בנתנה חם זה ואצ"י זה הוי הריוקשה
 או במת מכ"ש לדידי' מותרת יונקועדיין
 בנה דנתנה נראה ילי כלי יונק שאינוגמלתו
  לעצמה הכינה ניידתו קודם הכונהומעיקה
 שם עלה הל לא לידה בשעת תיכף ואזמניקה
 לסניפה יידחו קודם אותו דנתנה כיוןמניקה
 יידתה אחר רק נתנהו לא באם אבל מותרלכך
 קם-ל נטלתו או במת אבי אסור מיד להךאף
 ~mm מ"מ מניקה שם עלי' חל דכאאף
 נטי הה ר"נ שהתיר דר"ג דמעשה ישלויפ-ז
 סברא חך על מסכו בזה שילדתו קודם דוהםכן

 איסור בחזקת היתה דכא כיון בהו הדרודלא
 ילדה שכבר אחר שנתנה היכא אבלמעולם
 בבי אף מהני לא איסור שם עייו דהלכיון
 בהו הדרי דלא סברא אהך ממכינן ויאר"ג

 הזה דהדין י"ל ולפיז איסור מחזקתלהוציאה
 אסורה מעוברת למה טעמים סני בהני תיוייהי'
 למניקה מעוברת סתם מכח או דחסה מכחאם

 דסתם מכח מעוברת דלכך טעמא דלהךקיימא
 דמניקה כיון י"ל וא"כ קיימא ימניקהמעוברת
 תתעבר שמא חששא מכת רק אסורה אינהעצמה

 דמסתמא חששי מכח הוי דאסורהומעוברת
 מכח רק אסורה דאינה וכיון קייטאלמניקה
 ר"ג דשאני סברא הך מהני לכך חששותכמה
 כשהיתי יהנשא ר"ג התירה ולכך ב" הדרידלא

 ילדה אם אף הותרה דבבר וכיון עדייןמעוברת
 כיון דחסה לטעם אבל מהיתרה תצא לאאח"כ

 ולעולם להנשא בלא"ה אסורה עיבורדבשעת
 מכ8 אסורה כשילדה אף שוב וא"כ הוהרהלא

טניקת
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 מהני ולא איסור בחזקת היא דיבר דכיתשניקה
 אין דקיי"ל דאף בהו הדרי דיא סברתעוד

 npm אין אם היינו יאיסור מאיסור5חזיקין
 אחת חזקה אס אבל יהברתה קודמתאדרת
 זה דחסה סברא יהך אף והרי יחברתחטרמת
 דההוש קיימא לחניקה מעוברת דסתם אמתנשאר
 מכח אסורה ה"מ בלאו דמעוברת רקשעיד
 קיימא למניקה מעוברת סתם דעכ"פ וכיקדחסה
 וא"כ מינקת לאסור דעיבור איסור הזקתמהני
 סברא הך מהני יא שוב אסורה דכברכשן
 וא"ת מניקה לכלל באה כשכבר בהו הדרידלא
 מחכוין שאינו דדבר יהודא כרכי ס"ל ח"ני"ל
 אסור אינו חבט מעוברת לדידי' ובע"כאסור
 התיר לכך קיימת למניקה מעוברת סתם מכחרק
 עד למניקה בנה בנחנה מעוברת בעודהיחו
 מעוברת בעודה להנשא להם והותר נולדשלא
 והוי מותר שא"מ דבר דקיי"ל לדידןאבל
 דאחר כיון א"כ דחסה מכח מעוברתאיסור
 לכ"ע בנה נתנה מהני לא מניקה לבללשבאה
 ה"ה א"כ מהני לא בה הדרי דלא בהך אףלכך

 ממ"ג מכח מהני לא מעוברת בעודהבמתגה
 כבר ואח"ם מעוברת מכח בלא"ה אסורהדעתה
 איסור מחזקת יוצאת ואינה מניקה בכייהיא
 נגד בהו הדרי דלא מביא הך על ממכינןילל

 : ודוק השמיטוהו זיכך איסורחוקת
 דחסה הטעם עי שסעיי מה a~o.סי'

 על מצווין ישראל איןדהרי
 פעמים למה מצינו לא אמו דא הנההעוברים.
 העולם תקון ומפני בממון אף תקנות חז"לשעשו
 חיי בשביל שיתקנו ראוי דהוי מכ"שואית
 תקנו מ"מ עיין יתחייב יא הוא אם אףהנפש
 הסוגיא מרו"מ מעלם הולד תקנת מפניכן

 אחר טעם הש"ס קאמר תחלה דהריבמקומה
 ליבא ודאי בזה והרי סנדל עוברה תעשהשמא
 דבר עושה אינו הוא דהרי איסור ולאחיוב
 הנפש והיי הולד תקון מכח רק הכונהובע"כ
 למעיין אמת הן כן. הוי דחסה לטעם ה"הא"כ

 רש"י וכתב עליו חיים נמי דאחר ד"הבפרש"י
 דס"ל משמע נפש להרוג מכוון אדםשאין

 בכונה נפש להרוג שיכוון הוי דהחששירש"י
 הש"ס כוונת הוי פשוטו ולפי לכך דחקוומי
 נשמר יהיות בכונה ומכוין עליו חייפ דידי'כך
 חשש ויש עליו חייס לא דאחר אבי להרהשלא

 ומי יהרגנו דעת בלי וממילא נשמר יה"עלא
 שיכהן הש"ס של דהכעה לואר ירש"יהגיד
 חייס נמי דאחר לפרש ירשא הו"ל וכךיהרת
 פ" וימה להרגו שלא לכוין נשמר והואעליו
 דהחשש דליל ובע"כ נפש להרוג מכויןשאינו
 וא"כ איסור יעשה הבועל שהוא מכח הוידחסה

 החשש הוי ובע"כ מותר מתכוין שאינו דברהרי
 חייס דאחר יפרש הוכרח ולכך להרגושיכוין
 דבריו אך נפש להרוג מכוין ואינו עליונמי

 הטעם אין סנדל בחשש הרי כן דמנ"יתמוהין
 א"כ הולד תקון מכח רק הבועל איסורמכח
 שעוררני אחר מיהו כן. הוי לטעפ-דחסה גם"ל
 הטעם שהעתיק הרמב"ם ליישב מצאתירו"מ
 יחשש כפשוטו מפרש הרמב-ם דודאי די"לדחסה
 ם שיא רק להרגו בידים שיכוין אינודחסה

 דמשני ומה כונה בלי נהרג ויהי' נשמרלהיות
 בדבר ונשמר עליו דחייס היינו עליו חייסכידיי
 עליו חייס נמי דאחר דפריך ומה להרגושלא
 דעכ"פ האיסור דמכח הכונה הוי ופירזה

 לחיים שיא נשמר הוא לכך בעוברין הויאיסור
 לנו מניין וא"כ מותר שא"מ דבר הריאך

 דלא ברייתא בהך הנה אך עליו חייסדאחר
 ולא יוציא שם סיים חברו מעוברת אדםישא
 לכנוס זמנו ולכשיגיע יוציא וחכ"א עולמיתיחזיר
 הות ררך *יוגמא רבא ירוע  והנהיכנוס.

 ל"ו )דף שם בתוס' לי און  ומצאתי  יהידאר'
 יהף ה"נ וא"כ אדרת דר"י כן שהקשוע"ב(
 חכמים מדברי דמוכח כיון כן הנ"ל הש"סקף
 ולכך ישא לא חברו דמעוברת מודה ר"ידגם
 דאין דמעוברת מעמא הוי מה דלר"י שפירפריך
 לומר ואין נמי דיר" דא"כ דחסה מכחלומר
 עיין חייס נמי דאחר דא"כ עליו חייסדידי'
 בדבר ונזהר עליו חייס הוא האיסור מכחוהיינו
 שא-מ דבר דהוי איסורא ליכא דהרי יומרואין
 חייס דאחר וא"כ אסור דשא"מ ס"ל ר"ידהרי
 דלתני לתרץ הוכרח לכך האיסור מכח עליונמי

 הטעם ס"ל הוא אסורה חברו דמעוברתדמודה
 דקיי*ל לדידן אבל קיימא למניקה מעוברתדסתם
 דדחסה הטעם נשאר שפיר מותר דדשא"מכר"ש
 עליו חייס ודידי' בדבר ישמור נזהרואינו
 ליכא ואיסורא שלו דאינו עליו חייס לאודאחר
 61"מ ומ"ר שא"מ דבר הוי יהרגנו אםדאף

 בתשש כמו הולד נפש חיי בשביל עשוהתקנה
סנדל




