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 : 81רה כפתור נכונת בצח זה כי ודוקסנדל
 אחר ששדה איספה בריאת שא' ם'ד.םף

 ימים ח' והניקה בעלהמיהת
 ח48 בן הניקה והיא ימניקת בנה נתנהואח"כ
 בשוש חודש כ' אפר ונשאת בנה גסיהואהיה
 כד-ח תוך יישא איסור שיש כי5 ידעושיא
 הש"ע הנה תשובה. : האיסור יתם נודעוסה"כ
 מעוברת ונשא עבר י"ב סעיף י"ג בס"כתב
 ברה אא"כ אותז מנדין זה זמן תוך מניקהאו

 הפרשת בזה מהני דלא מפורש מזה בגטויוציא
 אם דינים בשני יעיין לי יש אך יגרשרק

 בשוגג אבי בגט כופין ונשא במזיד בעברדוקא
 בעבר צש"ע ומ"ש כופין בשום אף או כוסיןאין
 מגדין אין דבזה מנדין עבור רק היינוונשא
 בעי בשוגג אף גט אבל בשוגג ולא במזידרק

 דנימא הדין הוי בגמיתו גם אם יעיין ישוהשני
 או מינקת גוף כדין בגט כופין נמידבגמלתו
 יכתחיה יהנשא דאסורה נהי דבגמיתונימד

 בדיעבד א"צ הפרשה דגם ואפשר גט א"צבדיעבד
 בנה נתנה ת"ר דכתובא בס"ה גרס" והנהבזה.

 מותר מת והיכתא עד וכו' גמלתו אוימניקה
 אסור דגמלתו הטעם שם ופרש"י אסורגמלתו
 הטעם ראין כוכח להנשא שרוצית טשוםלגמיתו
 עשתה שבכונה דאמריגן משום רק פלוג יאמשום
 סיים בנזרותיו בד"ה ובתחלה יהנשא כדיכן

 בין בעיה שטת במניקה רבנן י"פ וה"נרש.י
 דהטעם משמע מניקתו שאינה בין מניקתושהיא
 אף לאסור ראוי הי' ל-פ דטשום ס"ידרש"י וא"י אהדדי סתרו פרש"י ואיכ ז"פ משוםהוי
 יהס"ד ולכך ל"צ שייך בזה דים בנהשמת
 סברא והוי בגזרותיו בר"מ הלכה מכחיפריך
 פרשניי ולכך אסורה בגמיתו בין במת ביןיומר
 מותר רמת דמסיק להמסקנא אב5 5"סמשום
 גם דא"כ ז"פ משום לפרש א"א אסורגמלתו
 משום יפרש מוכרח ולכך אסור יהי'במת

 שייך יא ובמת להנשא כדי שגסטפודאמרינן
 באמת דימה דא"כ ז"א אך אח"כ בש"ס כמ"שזה
 קיי"ל למה בגזרותיו כר"מ הלכה דקיי"5כיון
 התם ומ"ש מת יא אסו גזרינן ולא מותרבמת

 לא דבמת ובע"כ בגזרותיו כר-מ הלכהדקיי"ל
 5סה דומה ואינו מת לא אסו ימגזרשייך

 הש-ס וטונת בגזרותיו כר"מ הלכהדקיי"י
 סתרי דפיקת* קשה אא"כ התוס' כמ-שבע"כ

 בסלתו 5א אסו במלתו פרשיי דתהיהאהדדי
 גם וצלע. להנשא כדי גמלתו שלכך פ"והח"כ
 11 ואח"י זו גקס דברייתא קשה העמס גוףשל

 מותרת מת או נסלתו או למניקה בנח נתנהדנקט
 יסינקת בנה במעה רמח ק"ו הוי דהרייהנשא
 ומכ"מ כלל יתק שאינו בגמלתו כ"שפותרת
 ידידן חף קיימן דבטת ורא" מהזרתדבסת
 ולמה עדיף רפת ובע"כ אסורה ובנטלתודטותרת
 בפסקיו הרא"ש ח"נ וצ"ע זו ונמהל זונקם
 להנשא אסירת גמלתו או לוגיקה בנה נתנהואפ"
 כדי לגם?ו תמהר שמא דחיישינן כי"חעד

 שרפ"י רש"י מישון ושינה הולד ויסתכןשהנשא
 דכווגתו ומשמע להנשא שרוצה גמלתוכתב
 שנטלתו ותלינן אאה דקנסינן חוח קנסמטעם
 מטעם דלאו משמע הרא"ו מלשון אבי זהינטל
 שהגטיו יחוש שיש גזרת משום רק הואקנס
 ואני ואל"מ להאריך ויש יהנשא כדי אחרתסעי
 אותה שנשא מה במזיד ה" דאב לדינאמסיים
 בגמיתו אף אז יגרש אותם יקנוס טקום ה"את
 שויר דהי כיון הכא אבי כן יומר אפשרה"

 הסוברים עי לסמוך השסקים סטכו כברובשוגג
 דלא נראה והפרשה הפרוח רק בזה צריך ה"יא ההוא"כ דשונם כיון קנס בזה ד5"ש גט א"צדשונג
 שתשגיח בזה מעיח דיש סניקתו עדיין באם רקשייך
 הבחנה לענין וכן וחלבא כביעי למסמסו עייועדיין
 הפרשה בעינן בזח בהפרשה לתקן עדיץ מעלהדיש

 ע"י תועית לו אין שכעת גמלתו כבר אםאבי
 מטעם הוי איסורו ועיקר הוי דהוי דמההפרשה
 עוד כן תעשה 5ח ובזה יהנדס יכתחלהיה דאסרינן מה די בזה אחרת פעם תימינו שדאנזרה
 יא דלכתחיה די זו בנזרה ה'ג כן תנשאיא הכתחיה דאהני בטוקדם בגיטין דאמרינן וכמוס"א
 תעשה דאם ובפרס כן תעתה 5א ושובתנשא
 יועייו ולא יהתנרש הצטרך באמת במזידכן

 בשור* כן עשתה אם שזב וא"כ כלוםמעש"
 : נ"ל ין ביחד ידור ומוקסין הפרשה עודא"צ

 דל"ב בש"ג אתפלץ נסתפמתי ס4ה.ס"
 שוגנ חוא ה" אםגט

 והוא רידף בהר ניך אט דינו מה מזידתוהיא
 מזידה והיא דידה בתר נלך או נט ול"ישוגג
 כתובת יה די9 דקיי"ל ממס וחנה גסובעינן
 מיה מוכח ידידי רק לדידה קנסינן דלאמוכח
 ידיתי רק חמס נמי הוי גט רבעי מהדה"ה
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 יא קנס בר' שייך דיא שוגג ה" אםולכך
 די"ל גמורה רא" אין מזה מיהו ידידהקניינן
 הכתובה לה יתן שלא דאם הכתובה לעניןדדוקא
 נימא ואם ירתח והוא ידידה רק קנסיהה
 תרויח והיא לדידה הקנס הוי כתובה יהדיש
 בזה יותר לקנוס מי את ספק דיש היכאבזה

 דעכ"פ כיון בזה ובפרט אותה ויא אותוקנסינן
 ולשניהם שניהם לקנוס ראוי הוא והרי ירויחאחד
 רכל אדינא אוקמוה שוב ולכך בזה לקנוסא"א
 דאין הפרשה לענין אבל כתובה לה ישאשה
 ב" שייך דלא שוגג בהוא ובפרט לוהרוהט
 ותצא לדידה קנסינן מזידה דהיא כיון י"לקנס

 לדידה דקנסינן כה"ג לה אין כתובה דאףואפשר
 שוגג דהוא כיון דיר" להרוחה חיישינןולא

 : לקנסוואין
 ההנקה כי הרופאיםהגידו אשי הגיישה האשה נדיז שא' ם'ו.שי'
 ובתוך טבת כ"1 למניקה ה51ד ונתנה 9היזיק
 שבט ג' ב' ביום ונתגרשה חיבה פסק כברנ"י

 להיות חומר בכל ע"ע קיבל הגט קודםוהבעי
 קאמפרמיסס ע"פ כן ונעשה ע"ח הילרהנקת

 הנה תאיבה. : להנשא מותרת אםסהנבררין
 לה שיזיק הרופאים עדות על סמך הדברבגוף
 אחרונים מתשובת שמשמע הארכתי וכברההנקה
 הוכחות שאר בצירוף רק עדותם ע5 לסמוךדאין

 שמגידין דמה כתבנו דין מן בר ועודואומדנא
 המפורש ארסיי לחלבה דומה זה אין יזיקשההנקה
 בזה בגזרותיו כר"מ קיי"ל באסת דהריבח"צ
 פלוג דלא הוא כך והכלל הא אסו האדגזר
 אסרוה מניקה שם בכלל שהיא וכל בתקנתןחי"ל
 החלב אם בשלמא ולכך זו גזרה בכלל נכנסהלא כלי שניקה שם לה אין אס אגל להנשאחדל
 הוי להניק ראוי החיב אין וא"ב ארסייגופה
 כיון דמיא חלב יה וכאין דדי' צמקהכמו
 ראוי דהחלב היכא אבל לולד יזיק החלבדגוף
 עכ"פ דבר בשום לה הוי דהאחריות רקלולד
 חז"ל ל"פ ושזב מניקה שם מכלי יצאהיא

 המוכיחין אומדנות ה" אם אף ויכךבתקנתן
 או באלמנה היינו זה אך מהני לא נמיליה
 מיתת אחר זה נידמן עכ"פ אם בגרושהאף

 קודם ומדע בגרושה אבל גרושי' אחר אובעלה
 ידוע בלא"ה למזיקה בנה נתנה וכברהגרושין
 יא דאגן ואף בגרושה שמתיר הזקן טר"שרעת

 מקודם למינקת בנה נתנה אם ט"מ כחת"קי"י
 שהחמירו מה גופו זה הנה מקודם חלבה פסקוגם

 אקהייתא בה מקהי ג"ח דוקא דבעינןהפוסקים
 דאפשר וכתב ג"ח דלמ"י בב"י הובאהרא"ש
 חלבה שיוחזר אפשר ג"ח שבתוך להם ידועדהי'

 שצפד בחולנית אבי דעלמא באשה תיגחוא"י
 החלב לה יחזור שלא ידוע בזה עצמה עלעורה
 אחר רק הוי לא דל"פ ז"פ ל"ש ובזה ג"חנ"ב

 אסורה דמינקת תק'ח שם עליו שחלהגרושין
 להניק פסקה באם אבל בתקנתן ל"פ ולכךלהנשא
 יה ה" לא הגרושין בשעת א"כ הגרושיןקודם
 עלי' חי לא הגרושין וקודם כלל מניקהשם

 ל"פ בזה שייך לא ולכך כלל הנשואיןאיסור
 החלב לה שיחזור לחוש אפשר שבאמת כלם

 לא דמסתמא היכא אבל ג"ח בעינן אזאסור
 דביל נימא אם ואף ג"ח ל"ב החלב 5היוחזר
 רק היינו ט"מ ג"ח בעינןענין

 באלמנהאבי
 בגרושה

 בזה מקודם הלבה ופסק להניק טקודםופסקה
 בס-ק הח"מ משמעות לפי ובפרט ג"ח ל"בודאי
 ג"ח בעינן כן עשתה בגרסתה אם דדוקאיו"ד
 וא"כ ג"ח ל"ב סיבה איזה ע"י הוי אםאבל
 והכרה מניעה שוס ע"י כן שעשתה כיה"נ
 רק מדעתה שאינה כל ג"ח ל"ב ברצונהולא
 ר"ש על החולקים דאף י"ל ועוד ההכרח.ע"פ
 היתה הנה דעד דכיון בגרושה רק היינוהזקן

 מלהניק נפטרה הגרושין ע"י רק להניקמחויבת
 ובשעת גרושין אחר רק הנקה פטור חל דלאכיון

 גזרת בכלל הוי עדיין מחויבת היתהגרושין
 מלהניק נפטרה הגרושין קודם אם אבלמינקת
 לא הגרושין דבשעת כיון שמותרת הכלמודים
 נפטרה הגרושין מכה ולאו להניק חייבתהיתה

 להניק מחויגת היתה ביא"ה אס ודוקאמלהניק
 להוציאה מהני לא בזה נפטרה הגרושין מכחרק
 מחויבת היתה נתגרשה לא שאם וכל מניקהמכיל
 כאלו בזה חז"ל עשו שנתגרשה עתה אףלהמק
 שלולי כל אבל הנקה בחיוב ונשארה נתגרשהלא

 אינה להניק פטזרה היתה כבר נמיהגרושין
 כבר הגרושין רקודם כיון ה"נ וכאן מניקהבכלל
 אחרת מינקת יהשכיר מחויב שהבעל הדיןנפסק
 ובזה הגרושין קודם סניקה מכלל יצאהכבר

 באם שפסק שמואל אמונת תשובת דעתנתחזק
 מותרת להניק מחרבת דאינה ב"ש לוהכניסה
 הזקן הר"ש לדעת רק כן כתב והואיהנשא

ולדעתי
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 והקשה ומה בזה. מודה ר"ת דגם י"לולדעתי
 דברי הן הן שם דקאמר הש"ס מן בנוברךעליו
g Qוקשה להניק סהויבת אינה לב"ש והרי 
 הזקן יהר"ש דס"י זדי הזקן הר"ש ידעתמזה

 אף ירניק שמחויבת דכל כך רק הוידתקחדל
 רק מחויבת אינה אם אף בעלה מיהראחר

 בקשת ע"י רק מרצתה הגה עד שהניקהדחזיגן
 שלא חז"ל גזרו אז מלהניק נמנעההנשואין
 מחויבת אינה אם אבל שניקה בכלי והויתנשא
 היא הנשואין רצין שבשביל חזינן ולאישניק
 מניקה היתה לא דבלא"ה י"ל רק מלהניקנמנעת
 ובפרט להניק מוכרחת להיות חדל גזרו לאע"ז
 עלי' לעכב הבעל דא"י פ' בס" הסובריםלפ"ד
 דצערא מכח יולד המסוכן דבר תאכלשלא
 גורו למה קשה לכאורה וא"ב עדיףוגופא
 ולכאורה הולד סכנת מכח תנשא שלאבמינקת

 דס"ל הזקן הר"ש לדעת ראי' רמזה נראהסי'
 אסור באלמנה רק להנשא מותרתדבגרושה

 דהבעל פ' בסי' הש"ע דייק דלגך א"שלפ"ז
 להנשא מותרת שהיא עליו כתב ולא לעכבא"י

 יהנשא אסורה היתה געל ה" לא אםדודאי
 להסכין זה תאכל איך להניק דמוכיהתביון
 ליחן הבעל וביד בעל לה שיש סיירי התם רקסויד
 לסכנת לחוש עלי' ואין אחרת למינקתהילד
 להוציאו יותר החיוב ועליו מטנו יותרהולד
 לו מחויבת דשא כיון ס"ד דהיי רקמסכנה
 בזה ותניק תאכל שלא ימנעה בידו ישלהניק
 לאכול רשות לה ויש לעכב א"י דמצדוקמ"ל

 אחרת מינקת לו ישכור הויד סכנת משוםואי
 דגופא צערא לסבול לה אין בגרושה הה"נוא"כ
 ים הב"ש מ"ש מהיישב ובמ"ש הסכנהלהוציאו להשתדי החיוב הבעל ועל הולד סכנתסיום
 נתיישב ולמס"ש אר"י לפסיק הנ"ל הרסב"םע5
 משם תקשה הזקן הר"ש על יהחולקיםמיהו
 ס' בס" הי"א כדעת ס"ל שהם יומרודוחק
 דומין הענינים ראין בע"כ אך לעכבשיוכל
 דגיפא צערא בכיל אינו הנשואין ומנועתזע*ז

 ולכך דגופא צערא הוי ודאי הנקה גוףאבי
 הנשואין מכח רק מניקה היתה בלא"ה אסתיגח
 אם אבל דנופא צערא נחשב יא להניקנמנעת
 דגופא צערא נחשב להניק נמנעתבלא"ה
 לדעת הויד סכנת חשש עבור להניק לכופהואין

 דבשלפא כך יהר"ש ס"ל ולכך 8' בסי'ארמב"ם

 הנשואין ובשביי להניק מחויבת עתה אףאלמנה
 דעך נהי בגרושה אבל הולד סכנת ידחהלא
 דגופא צערא יה דנחשב י"ל מ"מ הניקהעתה
 ההכרח מכח היית הנה עד שהניקה מהרק

 תתחייב ויא שתתגרש כיון אבל להניקשמחויבת
 ולכופה להניק תתרצה יא מסתמא ספדיאנן
 ואף תניק לא דמסתמא מניקה בכלל נכנסהיא גרושין בשעת וא"כ דגופא צערא בשבייא"א
 נתחייבה כאלו הף מ"מ מניקה נסי אח"כאם

 נתחייבו: אחרת אשה וכאלו גרושין אחרלהניק
 שעת בתר דעיקרו יהנשא נאסרה דלאלהניק
 א"כ מניקה דין לה הוי יא ואז אזלינןגרושין
 אין להניק חייבת אשה דגל כיון לדידןתינח
 הכרח מכח די"ל הניקה הגה שעד במהרא"
 מעתה מסתמא י"ל מגרשה אם לכך כןעשתה
 אינה לכך דנופא צערא יה ונחשב תגיקלא

 אין אשה דכל דס"ל יב"ש אבל מניקהבכלל
 קודם דנם כיון אדרבא א"כ להניקחייבת
 א.כ הניקה ואעפ"כ חייבת היתה יאהגרושין
 א"כ ההנקה דנופא צערא לה נחשב דלאחזינן
 הנשואין דלולי סהדי אנן גרושין בשעתבזה
 הנשואין סכח רק פבהחלה תניק עתהדגם
 בשעת מניקה בכלל הוי שוב מלהניקתמנע
 סכנת בשביל אסרו והנשואין עכ"פגרושין
 דבהכניסה שמואל האמתת כוונת א"ש וביההולד
 הבעל סיתת או גרושין עד אם ודאי ב"שלו

 מרישין מיתה אחר נמנעת עתה רק מניקההיתה
 ואף מניקה על דגזרו חז"ל גזרת שייךבודאי
 נמי דמקודם דכ11נת1 רק אסור הזקןלר"ש
 ומת יהניק מחויבת היתה אם רק להניקפסקה
 מקודם ג"ח כסקה לא אם זה מהני לאהבעל
 יא המיתה קודם וגם חייבת אינה אםאבל
 גם ולסם-ש מניקה גזרת עלי' ל"ש אזהניקה
 חשש יה דהי' בנ"ר וא"כ בזה מודההב"ח
 מחויבת היתה לא נמי הגרושין מקודם א"כסכנה
 הנרושיח קודם פסקה וגם סכנה בחששלהניק
 ע"נ הנעי הנףב קר נתיישב יבמ"ש ג"חל"ב

 חייבת היתה שלא מה גרוע לב"שדאדרבא
 כל בהצטרף בנ"ד ולפ-ו הניקה ואעם"ככלל

 בכלל היתה לא הגרושין מתחלת הנ-להיתרים
 ודב יום צ"א אחר להנשא ומותרתמניקה

 : ידינאופשוט

 כחש"ן 4ות שגייש כמימי שא' ט4ז.סי
והיתה
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 בשגגה ונשאת אחה"פ וגמלתו מניקהוהיתה
 וכד"ת להנשא שאסורה והיא הוא ידעו'שלא
 ורימז מה הנה הבע"ל. בר"ה יהישלמו
 נראה אינו זה גרושה מצד בזה להקלבישונו
 מכח הוי בגרושה המתירין הטעם עיקרדלל
 על" הוא ישגיח או עייו והחיוב בעי להדיש

 במומר אבל בישראל תיגח א"כ לדיןויתבענה
 להניק עלי החיוב ובנה טעמים הני כלל"ש
 כמו בזה והוי לצדקה קודם קרוב הקרובמדין
 כיון כדבריו נראה אחר מטעם מיהואלמנה
 חודש מט"ו יותר הוי שכבר מדבריודנראה
 הפ"י היתר הוא כדאי הודש מ"א יותר הויוגם

 גרושין דל"ב לענין בדיעבד עליו לסמוךבק"א
 דיפרשו נראה ולכך בעלטא בהפרשה דדירק
 כפי יעשה העיבור ובחודש כד"ח עד מזיזה

 יתיר בהפרשה להם קשה יה" אם ?יניוראיה
 לא ואם למנין העיבור ויעיה כר"ח אחרלהב

 : למנין העיבור יהי' לא להםקשה
 מבעלה שנתגרשהבאשה כמסג' :ם"וק*כמי'

 ילדה ואח"ם מעוברתבעודה
 הורה ואח"כ חדשים ף ערך להניקוהתחילה
 שתנה בה ותזרה למינקת בנה ייתן מורהיה

 נשאת ואח"כ ג' פעם לאחרת ועוד וחזרהיאחרת
 לא המורה הנה תשובה. : המורה הוראתעפ"י
 טויבת משה מו"ס הגאון שהפריז מה אך הורהסב

 דא"צ נראה מדינא באסת הנה לגרשהדמחויב
 הגאון מ"ש בראש דהנה בהפרשה ודילגרשה
 באינו רק היינו המתיר היקן הר"ש דאףהדל
 בלשון דק לא במחכ"ת הנה במכירה ולאמכירה
 מי יש בגרושה שאמרנו זה וז"ל שכתבהש"ע
 שנתגרשה קודם שהניקתו דוקא דהיעושחוסר
 שנתגרשה קודם אם דדוקא משמע ומ' שהכירהעד

 בשעת אם אבל אסורה אז וההכרה ההנקההיתה
 הנקה אס ומכ"ש אח"כ רק הכירה לאהגרושין
 להר-ש אז הגרושין אחר הי' שניהםוהכרה
 בשעת אם דדוקא מניקה דין לה איןשקן

 הנקה גם אם וכב"ש ההכרה הוי לאהגרושין
 מינקת כשאר רק דינה הוי אח"כ אז הי'לא

 דבאחרת וכיון כלל חברו מינקת שם לה ואיןאחרת

 בזה ה"ה שמכירה אף טלהנשא בה למהותא"י
 אחר מטעם כן מלואים באבני אח"כ מצאתיוכן
 בזה כאן דנתן מה בזה הרב דק יא ועודקצת,
 היא דסכירה זה דין שורש דהרי מכירהדין

 ושם ע"ב( )דנ"ט הש"ס 8ן הוא להניקסהויבת
 וכ-כ מאחרת להניק רוצה ואינו דמכירהפרשא
 שאיש בכה"ג דוקא משמע פ"ב בסי'הרס-א
 דנקט וכסו מכירה דין לו יש מאחרת לינקרוצה
 וכאן הילד סכנת מפני הטעם ופוסקיםבש"ס
 חין א"כ אחרות נשים מג' יונק דה" כתבוהרי
 ימה הדבר בטעם נ"ל ועוד מכירה. דיןלה

 והיין הגרושין בשעת הכרה שיה"בעינן
 שאינו הוי הבעל דדעת אומדנא ישדודאי
 שלא תנשא ויא שתגיקהו זה באושן רקמגרשה
 דעדיין היבא רק גרשה דהכי ואדעתא לילדיזיק
 עדיע הגרושין בשעת אם ומכיש מכירהאינו
 דאולי אומדנא ליכא כלל להניק התחילהלא
 אם אחרת מינקת לו שישכיר הבעל דעתהוי
 דהגרושין אומדנא ימכיש להניקהו תרצהלא

 הכירה הגרושין בשעת אם אבל כן ע-דנעשין
 מהדי אנן באחרת עוד אטשר דלא כיוןאו
 עד תנשא שיא כן ע"ד רק הבעל גרשהדלא

 יהי* א"כ תנשא איך ולכך שלה הנקהשתגמור
 פתח לנו נתחדש ולזה הגרושין בטללמפרע
 we1 שהכירה אף בגרושה בזה"ז להתירחדש

 תלוי דהדבר דהיכי התוס' לפמ"שהגרושין
 ולכך אומדנא בתר אולינן יא שניהםבדעת
 אפשר דהוי ר-ג תקנת קודם סיירי הזקןהר"ש
 דבעל אומדנא בתר אזלינן לכך בע"כלגרשה
 מרצונה רק בע"כ יגרשה דא"א לדידןאבל
 התוס' והרי שניהם בדעת תלוי הדבר הויוא"ב
 שם שכתבו הטעם לולי דבקדושין בפג"שכתבו
 נחשב הוי מותו אחר שיהי' פה לו נ"מראין
 לדידן בגרושין ה"ה וא"כ שניהם בדעתתלוי
 בזה אזלינן ולא שניגס בדעת חלף דברדהוי
 לה יש מקודם שמכירה אף ולכך אופדגאבתר
 למחות כח ואין דעלמא מינקת שאר דיןרק

 דברי הי' דברינו ולולי להנשא. לאסרהבידה
 דבמכירה מביא ראי' דמה תמוהין הזקןהר"ש
 בפה דבמכירה שם בש"ס ממ"ש להנשאאסורה
 הילד סכנת מפני דהוי מפורש שט הריומניקתו

 שהיתה מחמת עצמה מצד דלא מוכחא"כ
 הילד סכנת מפגי רק יהגיק מחויבתאשתו
 דהה היכי לחזור א"י נמי אחרת מניקהוה"ה
 בהתחילה פ"ב ס" רמ"א בהגהת מוכח וכןסכנה
 נפש מפני נפש דוחין אין ומכירה אחרתלהניק
 nsw'-כ בה יחזור א"י נטי באחרת אםוא"כ

נטו
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 יהנשא אסורה דעלמא דמינקת יאמראסו

 שם ההפלאה גם וכמ"ש אינו ודאי זהבמכירה
 אסורה מכירה דאם שלו לגרושה מנ"לוא"ב

 דדינה הכגגה הוי התם מהתם רא" ומהלהנשא
 י"ל נשואין ולענין דעלמא מינקת כאשהרק
 בזו ה"ה בידה מוחין אין בעלמא דמינקתכמו

 תניק לא אם להניק לכופה בשלמא דאלובסרט
 כמה הוי להנשא אבל לפגינו ודאית סכנתהוי

 הלבה יעכר לא ואולי תתעבר לא אולימפיקי
 )ועיין מזה זה ללמוד ומנ"ל מאתרת יניקואולי
 יותר בארתי ק"ו ס" מהל"ג לאהע"זבחבורי
 רק הר"ש דכוונת א"ש הנ"ל לפי אך זה(דין
 תניקהו שהיא הכרה הוי דמכירה דהיכיירא"
 הוי שוב יכך בדבר סכנה ויש באחרתדא"א

 מיהו זה באופן רק גרשה לא דהבעלאומדנא
 דקשה כך הוי הראי' דכוונת די"ל לדחותיש
 מכירה הי' דאם בברייתא בש"ס שם קמ"יטה

 קמ"ל דמה הולד סכנת uaa וממקהוכזפה
 ובודאי כן הוי דעלסא במינקת אף ת"לבגרושתו

 דקמ"ל בע"כ דעלמא ממינקת נרושתו עדיףלא
 דאסורה מינקת דין יה יש להניק דהייבתדכיון
 כן לומר מסתבר נמי רא" בלי מיהויתנשא
 דמשמע הנ"ל ופוסקים הש"ע מלשון הואומוכרח
 ולא הגרושין בשעת יה" דהכרה דוקאדבעינן
 מכת כנ"ל דהטעם לומר מסתבר לכךאח"כ

 לדעת במכירה חדש היתר ינו ונלדאומדנא
 יזה דאין לכך יצרך אין כאן מיהו הזקןע"ש
 לדעת מזה היוצא הנ"ל. מטעמים מכירהדין

 כי ואם להנשא. מותרת כאן היתה הזקןהר-ש
 כבר אם בדיעבד מ"מ כך על לסמוך איןלרינא
 דהוי היבא הת.ה ודעת הכא הוראת ע"פנשאת
 ומ"ש שוגג. הוי חכם הוראתע"פ

 הגאי
 מהר"מ

 לא הח"ה על חולק מהל"ג פי"בדהמשי"מ
 גוף על רק משיג הוא 11 הוראה על דלאדק
 מודים כ"ע דבשוגג הת"ה מן דמשמע מההדין
 אף וס"ק חולקים דיש תמה ע"ז לגרשדא"צ
 דהוראת חשק 4יע ע"ז אבי גט בעיבשוגג
 דוקא דהיינו הנ"ל הגאון ומ"ש שוגג. מקריחכם
 משאל"מ דבדין אמת הן מפורסם מומחה חכםע"פ

 דאף הדין חף התם אך כן מפורש י"1בס"
 ש"פ דבנשאת דאסרינן רק תצא בשוגגנשאת
 בזה לחונס ודמיא משוגי עדיף חכםקוראת
 המשל"ת וכ"כ בהוראה הפורסם שישףמשינן

 לכ"וכ הדור גדול ע"פ הוי דאם מהל"גפו"ב
 ע"פ הוי דלא היכי אך משוגג ועדיףל"ת
 שוגג דין אבל אונס דין לו אין מפורסםחכם
 שאינו n.PS דאף הת"ה כתב דהרי לויש
 גרע דלא שוגג הוי נמי דאסורה הדיןיודע

 ע"ה בעצמו ה" מאם דהו מאן המורההוראת
 א-צ דבשוגג להסוברים עכ-פ בזה ולכךושוגג
 דעת לנו דיש כיון וא"כ גס א-ג כאן גםגט

 הסוברים ודעת בגרושה לגמרי שמתיר הזקןהא"ש
 וכדאי להקך ס-ס לנו הוי גרושין א"צדבשתג

 ודי לגרשם לכופם שלא עליהם לסמוךהם
 שלא מעושה גט ידין אני וחוששבהפרשה
 השואל ומ"ש נ"ל. כן יגרש אותו נכוף אםכדין
 ביונק דגם כתובות בש"מ י"י כ"ישדעת
 הא משום ולדעתי מכירה דין יו ישמאחרת

 נגד יחידאי לדעת לחוש לנו דאין אריאלא
 שפסקו רמ"א והגהות והפוסקים הש"ידעת

 וכתב מכה-ג רא" שהביא טה וגםלהיפוך
 וכופה מכירה בחזקת בודאי הוי ג"חדאחר
 בסתמא סיירי דהוא ראי' דאין פשיטא זהוכר
 אז לא או יניק אם אותו בדקו לא עדייןגם

 דסמכינן ומניקתו כופה תיכף לב"רכשבאים
 אירע אם אבל מכירה בכיל דהויאחזקה
 מכולם ויונק חניקות השלש בפרט נתנסהדכבר
 מה אלא לנו ואין הרוב מן דיצא חזינןא"כ

 : בהפרותה דדי כמש"ל והברור רואותשעיננו
 היילפרן זאב משה מ"1 להנאון ס"ק*סי'

 ע"ד זלטיפלי.אב"ד
 והביא הנקה ימי כחת על נאמנת אםשאלתו
 לא הגה ובבאה"ט בכה"ג מבואר הבחנהדעל

 מוספרה יל5ינן הרי נאמנת תה" לא למהידעתי
 נפשה על נאמנת והיא באיסורין נאמן דנ"אלה
 איסור חזקת ליכא התם אמרת מה נדתההעל
 חזקת יש בזה אך דגיטין בפ"ק ה~ס'כמיש
 בעיא הוי באיסורין נאמן בע-א הרי הנהאיסור
 באתהזק נאמן ע"א אם הא"ר ר"הבש"ס
 ימד 9"ך עיין בספק הדבר ונשאראיסורא
 לקויא ספקו הוי בדרבנן וממילא קכ"זס"
 שכתב הרשב"א בשם אחד בספר ראיתיוכן
 איסורא באתחזק אף נאמן ע-א דבדרבנןכן

 איסורא אתחזק נחשב יא רזה נראה ה"ועוד
 איסורא באתחזק בע"א בש"ס מבעיא לאדעיכ
 מדאי לאיסור החזקה דהוי בדבר רק נאמןאם
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 שם דהייתי בטבל כמו בודאי אינווההיתר
 ההיתר דהוי בדבר אבל וכדומה ביבמותהש"ס
 כמו וא"ב זמן מכה ממילא ובא ודאינרי

 וא"ב ודאי ההיתר נמי הוי ודאי הוידהאיסור
 או כר"ח מימות הוי אם מסופקין שאנובזה"1
 מב' וכחתיכה בה"ש כספן רק הוי יהאה"כ

 דבש"ס דאף בתשובה כתבנו וכברחתיכות
 היינו איסורא נקבע לא מב.ח לחתיכהחשבו
 כיון בזה הספק על דבא תלוי אשם לעניןרק

 אבל תלוי באשם וחייב אלים ספק הוידעכ"פ
 חתיכה הוי לא בזה כודאי החזקה דהוייומר
 הוי ודאי איסור כאן דיש דכמו כודאימב"ח
 לכך היתר חזקת גמי והוי בודאי ההיתרנמי
 דהוי דמעיקרא בחזקה רק כודאי נחשביא

 אבל זמן מכח בא בודאי ההיתר ואיןלאיסור
 כוונת הוי וזה בודאי ע"א נאמן מב"חבחתיכה
 בחזקת אינה דידה שכתבו דגיטין בפ"קהתוס'
 זמן דיש כיון והכונה שעה כל רואיתשמהא
 כחתיכה הוי רואית שאיגה זמן ויששרואית
 וא"כ נאמן וע"א איסורא אתחזק הוי ולארב-ה
 כאשר בזה ועורגל והנקה. הבחגה בימיה"נ
 כ"ת ומ"ש על"ג. מכח בזה די"ל כ"תכהב
 דיש אף נאמנת אינה נתגרשה באומרת הדלג
 ועיין לק"מ זה על"ג הוי והרי מעב"דבידה
 דאס דא"נ גרשתי שאמר בבעל דקל"דבב"ב
 גידו דהוי אף הרי לה אית קלא דגרשהאיתא
 וגם על"ג בזה מהני דלא ומכ"ש א"נלגרשה
 בש"ס כמפורש על"ג נחשב יא גרושין זהבלא

 להכחישו יכולה דגרושין ותרי דתריבסוגיא
 נחשב לא דגרושין הרי להכחישו א"ימיתה
 עך"ג הוי שפיר זה נתגרשה אימתי אבלעל"ג
 דפריך דמ"ב מיבמות ראי' כ"ת ומ"ש עדים.עיי

 דאינה משמע שמחפה ומשני הליכה דרךונבדקה
 דקאמר כיון התם די"ל ראי' מזה איןנאמנת.
 בעי בנכסי בנה שיטול כדי עליו כחפהאשה
 וכיון ממון ישים עדותה עיקר הוי א"כהשני
 ע-א ואין ממון גערות נחשב יממן גםדנוגע
 איסור לשם העדות עיקר דהוי היכי אבלגאת
 משום העדות תחלת אם לממון גם דנ"מאף

 בחרס מבואר יזה דומה דנאכנת י"לאיסור
 כל דהוי הנקתה ליבי הוי אם ומכ"ש ס"זסי'
 דנאמנת לממון ולא איסור לענין רקדינו
 דשם דוקא הבהנה בימי הכה"ג נסתפקלכך

 דהוי הנקה בימי הוי אם אבל לממון נםנ"מ
 לזה רא" וכדמות דנאמנת פשיטא לאיסורארק
 שיטול כדי עליו מחפה ראשה הש"ס דמשניסמה
 כיון קאמר לא ולמה השני בעל בנכסיבנה

 שהיא יוודע אם וא"כ אסורה חברודמעוברת
 שלא עליו מחפית לכך לגרשה יצטרךמעוברת
 א"ש הנ"ל ולסי תגרשנה מעוברת שהיאיוודע
 בשביל מחפית והיא ממון יענין דנ"מ כיוןאך מעוברי שאינה לומר נאמנת היתה זהשמכח
 נאמנת אינה ולכך ממון יענין כעדותה הויכך
 ידע דלא כן משני יא דלכך לומר איןאבל
 חברו מעוברת אסורה מה מפני הטעםעדיין
 מבואר זה עכ"פ הרי בכך דמה אח-כעד

 הטעת והוי"ל אסורה חברו דמעוברתבמשנה
 חברו מעוברת שהיא יוודע שלא יטעתמכח

 נאמנת היתה זה דבשביל כנ"ל ובע"כויגרשנה
 ודולק, נאמנת אינה לכך לממון דכוונתה כיוןרק

 ימו לענין דנאמנת דנראה לדינא מזההעולה
 ע"א ראין קנ"ז בסי' הב"ש לדעת אףהנקתה
 חשש בחרם הוי התם י"ל חרגמ"ה נגדנאמן

 : וז"ב דנאמנת ודאי בדרבנן אבלדאורייתא
 בעילת יק שנבעיה האוה ד ע שא' צ:סי'

 לח נראה ואח"כ כבעלראשונה
 באותו ומצאה וניערה עמה אחד שזינהבחלומה
 המקום לה כואב הי' גם תחתי' זרעמקום
 מצאת שגית והקיצה ושינתה וכשחזרהמאוד
 עומד משכבה חדר לפני בחצר ישן שהי'איש
 ג"ח הפרשה צריכה אם ברה וכשניערהאצלה
 : ראשונה מביאה מתעברת אשה דאיןכיון

 דבעינן שכתב הח"מ דברי לכאו' הנהתשובה.
 נ"9 הי' ולכאורה מוכרחין אין ג"ח תוךנבעלה
 לבעלח שנבעלה דבל להיפוך הרמ"אמלשון
 כיון והטעם מותרת שיהי' אימתי יהי'תהלה
 פלוג לא דאמרינן ד"ג נדה בתוס'דמציגו
 ו' לענין קצ"ו ס" ביו"ד ועיין לקולאבדרבנן
 שמשה ללא שמשה בין מחזקינן דלא דחףעונות
 בכיל אינו שמשה לכלל באה שלא כלמ"מ
 לבעלה דנבעלה כין ה"נ "ל א"כ עיי"של"פ
 בין ל"פ א"כ הבחנה בעינן יא ג"חתוך

 ובפרט מותרת הכל לא או ג"ח תוךנבעלה
 פלוגתא יש דביא"ה אנוסה או מזנהגבי
 ל"פ מכח והיינו לחומרא קיי"ל דאגן רקלהקל
 יכך ל"פ מכח רק איסמה לעיקר ביתוא"כ

ממילצ
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 ע"פ להיפוך אמריץ בעי לה יש אםממילא
 כלל לבעל עדיין נבעלה לא אם רקומותרת

 לא בזה כיל בעילה לכיל באה דלא כיוןאז
 באה לא גבי ביריד ממ"ש היסוך ל"פשייך
 אך הרמ"א כוונת נראה הי' כן שמשהלכלל
 דמיים יה דין מקור הא"ז בשם הד"מ לשוןלפי

 נתעברה שממנו תלינן תתלה לבעלהדבגבעלה
 שיה" דוקא דבעינן הח"מ דברי דצדקונראה
 דא"א היכא אבל נתעברה שממנו לומראפשר
 ראשונה בביאה ה"נ וא"כ הפרשה צריכהלתלות
 הפרשה בעינן בבעל העיבור לתלות דא"אכיון
 בחלום לה נראה רק ודאית ביאה הוי דלאואף
 שהי נראה האומדנות כל דאחר נראהמ"מ
 תחלתו על מוכיח סופו ובפרט כמשביאה
 דקיי"ל קטלא לענין אפי' והרי לא11לת1שחזר
 בד"נ הולכין ואין העדה והצילו העדהדשפטו
 שיראו רק בעינן דלא קיי"ל ומ"מאהה"ר
 נדרךאזתם

 המנאפיי
 כמכחול שיראו בעינן ולא

 ואית מיתה חייבין וע"ז ששוכבין כל רקומ'
 הברור אומדנא על ממכינן לקטלא דאףמוכח
 בתר דאזליגן הבחנה לענין בזה מכ"שלנו

 דיש להקל יש דבאנוסה רו"מ ומ"שאומדנא.
 השינה  בעת בזה דאדרבא נראין אין דעותבזה
 מזנה ראשה אמרינן ערה כשהיא דבשלמאגרע

 דהיתה זו אבל הביאה אחר מיד עצמההופכת
 לכ"ע אדרבא וא"כ להזהר ידעה לא א"כישינה
 דלה כיון אדרבא י"ל וגם הבחנה בזהבעינן
 וא"כ עצמה הפכה לא לכך ברור ה" לאנמי

 : ג-ח שרישה הבחנה בעינן לכ"עבזה
 שמת לותר נאמנת מינקת אם שא' t~wpשי'

 הב"ש למ"ש דומה אםהילד
 לאחר שא"כ אשתו שמתה באומר קנ"זבסי'

 הנה בזה. שחולק הנ"ב דברי והביאחרגמ"ה
 הב"ש לדעת דאף זל"ז ענין לו איןלדעתי
 באתחוק כאסן ע"א ראין טעמו דעיקר כיוןי"ל

 בש"ך ועיין בש"ס בבעיא נשאר וזהאיסורא
 לכמה דאורייתא חרם י"ל וא"כ קכ"ז ס"יו"ד

 דרבנן ודאי מינקת אבל תורה ספק והויפוסקים
 הבעל ביד אין דהתם ועור להקל. סד"רוהוי
 האיסור לסלק בידה כאן אבל החזקהלסלק

 ואף אמה אצל דבת בסוגיא דש"סוכמעשה
 נאמן במי לנסכו שבידו כל איסור דרךדהוי

 החזקה. נגד נאמן איסור דרך אף שבידודכי

 עדי דגבי יש שי"ג דתרי חזינן דהריועומל
 ומוכח עב"ג מכח נאמן אם בש"ס טבעיאמיתה
 החולץ ובפ' נאמן ד~"ג לומר ברור זהדאין

 עלא דגאמן בפשיטות מסיקגאשתמודעינהו
 מיתה דבעד יש עי"ג דתרי ומוכח קרובאפי'
 לעלמא וערק שבק ר"ל מיד על"גלא

 בשלמא ה"נ וא"כ מיד עליגובאשתמודעינהו
 דשבקה ת"י גדולה באשה הוי קנ"זבסי'
 היכן קטן בילד אבל עי"ג ואין לעלמאואזלא
 וכן אשתמודעינהו כמו והוי על"ג זההניחתו
 ושם עירו שם ד"ה פ'( )דף גיטין בתוס'מוכח
 סוטה ממס' ג"כ יא" קצת ויש עיי"ש.עירה
 לא חברו דמינקת במשנה שם דמפרשמ"ג

 רבותא קמ"ל לא ולמה כתובה נוטלת ולאשותת
 דאומרת רק פגש מינקת אינה אפ"יתירא
 מטלת ולא יגש אינה אעפ"כ הילדשמת
 דנאמנת נ"ל לכן מותרת דבכה"ג מוכחכתובה
 נראה דהנה החדש בדבר לדון נ"ל ועודבזה.
 ולא הנושא הבעל על הוי מינקת גזרתעיקר
 דוכתא בכמה הש"ס לשון מורה וכן האשהעל
 אשה אמרו ולא וכף חברו מינקת אדם ישאלא

 דהאיסור מוכח תנשא לא מינקת אומעוברת
 אותו דרק משמע אותו מגדין לענין ובןעליו
 דמיון יו דאין נראה ולת"ז אותה ולאמגדין
 הבעל על כבר האיסור דהתם הב"ש לדיןכלל
 ואין איסור חזקת הוי יכן אחרת ישאשלא
 שנשאת קודם בזה אבל נאסן ע"א אוהוא
 דלא כיון הבעל ועל איסור ליכא על"לבעל
 דוקא לישא משועבד הוא אסו נשאה ולאקדשה

 לאו אי בבהמה בש"ס דאסרינן למה ודומהזו
 שיא כל אמ"ה הזקת ליצא עותדתלאברים
 למזבח לאו שוורים גסתם וכן אבריםנעשה
 על איסור חזקת נחשב לא ה"נ וא"כקיימי
 האיסור שהוחזק כקודם זה עדות הוי ולכןהבעל
 מותר בהיתר הדבר דיצא וכיון נאמן ע"א1ח1
 כה"ג מהני נפשות לעדי אף דהרי אח"כאף

 הרמב"ם כמ"ש בע"א אפה הוחזק דכברהיכא
 ראי ועוד נכי. היתר וזה מסנהדריןבפט"ז
 פרק בגיטין הרשב"א מדברי הנ"ללדברים
 ע"מ גיטך ה-ז באומר ראפ" שכתגהמגרש
 כריתות זה אין נמי יום ל' לפלוני תנשאשיא
 אסורה כלא"ש דהרי והקשה בראיות זהוהוכיח
 רק הוי רזה שמתרץ עיטש ג"ח עדלהנשא

דרבנן
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 הוי ג"ח דאיסור בל:1"ה א"ש ולפמ"שדרבנן
 איסור ליכא ולה האשה על ולא הבעל עלרק
 חל לו תנשא דלא זה ותגאי גזרו עליוורק
 מכח רק כריתות הוי לא שפיר בה א"כעליו
 דמהני הבנ"י בשם רו"מ וב"ש 1ד1"ק.התנאי
 על הנה דשלב"ל דהוי חולק ושא הבעלמחילת

 יעיין פנאי ואין תמוה הוא הראשוןהמושכי
 האב יכול ואיך הילד לטובת תקנו זהולדעתי

 בשם ומ"ש וחייו. הילד טובת למהול אחראו
 ס"ל והוא ר"מ דברי הוא מינקת דגזרתח"א
 הלכתא אפסקא דהרי ז"א דשלב"ל מקנהאדם
 דהביא ימה דושה ואינו כרבנן ובהא כר"מגהא
 אפרים ר' דעת על הסמ"ג בשם דמיוןרו"מ
 מסכים הנני ע"כ כמאן. הלכתא מכרעא לאדהכא

 : להנשאלהתירה
 אבד"ק מוהרמ"צ מהגאיו שא' לנ"ב:*שי'

 כבר המינקת בנדוןסמבור
 מתה הרב ע"י סטריא מק' ע"זנשאלתי
 בעומר בל-ג להנשא שנחוצה שכתבשמשון
 פשוט היתרה אפי' נזקק איני להיתרוהנה

 להיתר להצטרף דעתי הה לא זוובמעשה
 לא לכן לאיסור נוטה  רצתי ה" אדרבארק

 הנ"ל הרב אלי כתב שבועות ד' וזההשבחיו
 השבתיו שלא על שנצטער וכתב אחרענין
 דבמה והשגותיו והתירוה אחרים רבניםוצרפו

 ויה"ר התפארות כדי בו אין שהתירוהשהתפאר
 על שמתחרט בזה"ל לי והשיב מרבאדתשרי
 אחר שתיכף צדיקים של כחן גדול וכמההדבר

 ועדיין וכו' העלי' מן האשה נפלההנשואין
 הודה הנה בקיצור עכ"ל דוי ערש עלמוטלת
 הבעל דגם גילה שלא מה גמקצת וכפרבמקצת
 נקמת שנוקם ה' ברוך ואמרתי ומתנוניהולך
 ודאי הנה לדינא נדבר וכעת וגזרתם.חכמיו
 בהם אין היתרים הג' וכל לאיסור הורויפה
 מלצרף להזכיר חס ודאי הפ"י היתר הנהממש.
 כמו אחרים טעמים מחמת לקולא אפ"זה

 פשוטים בדברים רק כעת אדבר ולאשהארכתי
 העיבור חודש דבעינן דמה הביא הרמ"אדהרי
 די דלמא ס"ס מכח לקולא סמך לא ולמהג"כ
 חודש ראין כדעת דלמא כ"ד ואת"ל חודשבט"ו

 קולא צד הוי מקום בכל והרי בכללהעיבור
 ראין ובע"כ חודש בט"ו די הדחק דבשעתביק

 קולות ולשאר לס"ס לצירוף אפי' זהמפרפין

 חודש דס"ו דינא הך כלל מצרפין לאנמי
 הנמשכין וכל והם-ז וב"ש הרמ"א אםוא"כ

 נסמוך איך לקולא כיל זה צרפו לאאחריהם
 השני והיתר ואחרוגיט. הראשונים כל נגדאנן
 אף נשאל לדידן א"צ זה הנה הצייגניסמכח
 ממש אין כי ויעידו גתים בעלילפסקי

 למשרי אפ" שלנו הדקטורים שלבהצייגניס
 עברות כל על חשודים הם כי בכותחאביעא

 פלפלו וכמה להכעיס כרשעים ודינםשבתורה
 באיסור הרופאים עדות על לסמוך אםהפוטרים
 מכ"ש לשקר נחשדו לא אשר הקדמוניםבימים
 כל מהם נשיג מושטת מחנה וגער הללובימים
 יפקד ולא ' יזכר לא אשר שבעויםצייגניס
 וז"ל הס" בסוף קליד סי' גיטין הל' בב"יועיין
 מהביטול שטר ויביא ילך פן מאוד אנכיוירא
 כי וקר בדרך או אמת בדרך שיהי'הן

 כבר הרי וכו' ורמאי פריצי םבעונותינו
 ומב"ש פריצי שכיחי כי שקר לעירי חששבדרו

 כד על באיסורא מאוד לדקדק צריךבדורותינו
 אני אין נפשות ספק שהוא ביוה"כ ואףלסמוך
 נכרי רופא כשיש ישראל רופא עי לסמוךרוצה
 במקום רק מנכרי גרוע אפיקורס דישראלדידוין
 בנפש כי עליהם לסמוך אני מוכרח נכרידליכא
 עליהם לסמוך להזכיר חס באיסור אבלהוא
 היתר ובנדון שכמותם. רק עליהם סומךואין
 דבר הנה הניקה לא הראשון בן שגם מההג'
 מינקת מדין תצא דבזה גיחוך לידי מביאזה

 ואני מהריב"ש כלל ראי' דאון רו"מ דחוויפה
 דפריך דכתובות פיה הש"ס מן יותר רא"אביא
 דלא לתרץ ולש"ל ר"ג לבי דירי מר"גשט
 הניקו לא דהם לתרץ הו"ל טפי בהוהדרו
 פריך מה וגם היו דעשירים בניהםמעולם
 ממ"ש מותרת מכניקה בנה נתנה למ"רהש"ס
 כנוגהו דהמתיר גימא בגזרותיו כר"מ הלכהר"ג

 לחיק דאין ובע"כ למגיקה הקודם בנהדנחנה
 ואח"כ הניקה לא שתחלה נשים כמהויש

 להניק מתחלת טעמי משאר אוכשנתדלדלה
 ולא המינקת בו תחזור אם י-ל ה"נ כןבעצמה
 עלי' חייל ושפיר בעצמה הניק מינקת להיהי'

 עשיתם יפה לכך מינקת איסור שלתקחז"ל
 בטקומכם. להנשא הנחתם ולא אותהשאסרתם
 צריך אם תשא עבר אם מדין נדברוכעת
 רו"מ ומ"ש עמכם, הדין בזה גם לא אולהוציא
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 שוגג. זה אין בה מהיתם דאתה כיון מסבראזה
 וכתב וז"ל ד' ס"ק " סר גד"מ אמורזה

 החכם אמר אפי' מ"ג ל"ב כלל בתשובההרא"ש
 התירו ואחרים יכניס שלא ציוה שבעירכםהגדול

 עבר ואם הגדול פי לעבור לו הי' לא מ"מלו
 כי מבעיא לא והגה עכ"ל להוציא צריךוכגס
 נגד גדול נחשב הוא ריס כבוד דעתילפי

 דגם סיירי הרא"ש זה בלא אף רקהמתירין
 האוסר שזה לולי לכך עיר מאותו הםהמתירין

 כיון מוידין גחשבין היו לא שבהם הגדולהי'
 אינן המתירין אם אבל רבים נגד יחידדהוא
 כיון שבעיר החכם הוא והאוסר העירמבני
 לך אין אוסר והוא הגדול הוא בעירודעכ"פ
 יותר לשמוע ראוי ואליו שבימיך שופטאלא
 כי אם והנה מזידים. רק שוגגים נחשבוולא
 נעלם דבלא"ה לזה א"צ אך הוא ברור דברזה
 וז"ל ה' ס"ק במקומו ח"מ הגהת דברימכם
 אפ" הטועה בח"ח אפי' מקילין לא לם"זוהנה
 הוראת rs ג"ח תוך שקידש כהן ר"לבכהן
 בו סקילין אין אפ"ה וכף כך לו שהורהת"ח
 אין אם דאף כוונתו מבואר עכ"ל לגרשוצריך
 נמי וטעה ת"ח לו שהורה רק ת"חהנושא
 יועילו שלא המורה להת"ח דקנסינןיוציא
 ימי אף דאסור איסור במבטל וכמומעשיו
 לאחרים אף דקנסינן הרי בשבילושנתבטל

 בדין הסועה הח"ה ה"נ כן מעשיו יועילושלא
 לרזם שהתיר מעשיו יועילו שלא להקנסינן
 וראי בטטת הוי זו דהוראה וכיון לגרשוצריך
 יחד תרווייהו בהצטרף מכ"ש לגרשדצריך
 צעקו עירו גני וכל צבי מאיר סו-ה הג'שהרב

 להנשא ימק"א ונסעו שסעו לא והםככרוכיא
 לכך לגרש וצריך מזיד רק שוגג זה איןודאי
 הרצה לא היא ואם לגרש הבעל אתיהירו
 לגרשה ירצה לא הבעל ואם בע"כ לגרשהיכש

 בבכורו מתחיתו חמור סופו שיה"יבשרוהו
 הבורא רוח יערה ועלינו יגרשגה ובצעירוישאגה

 : השני לצד תשובה בקיאועיין
 רב זמן שזה מכפרי שאיתי ע"ד ע"ב.סי'

 וכעת אמו אם אחותנשא
 ולד שום ממנה הוליד ולא זקנתה לעתהיא
 ידע הנה לגרשה. כסף ברצי לסיימה ישתדלאס
 כתב שתחלה אף כי לגרשה מחויב הדין מןכי

 כתב ואחכר להיתר בסתם ראשונה דעההמחבר

 הלכה מקום בכל וקיי"ל שאוסר מי ישבשם
 דשאני שוין הענינים כל לא הנה ראשונהכדעה
 דעריות אביזרא הוי בשניות ואפי' דעריותמילי
 חמיו מאשת וראי' לגרשה לחייבו ראויובודאי
 "א בשם רק להיתר תחלה בש"ע מבוארדג"כ
 מכח רק צדק הצמח התיר לא ושיפ"כלאסור
 בלא"ה אבל מפורסמים הוראה בעלי ע"פשה"
 באחות אבל מתירין הפוסקים רוב שם גםתצא
 חייב בודאי לכך מתירין רוב ליכא האסאם

 והיא פ"1 קיים שלא זה בנדון ומכ"שלגרשה
 ונהי לגרשה שמחויב דעות הוי בלא"הזקנה
 להחמיר ס"ס הוי בזה מ"מ בזה"ז חולקיםדיש
 דלמא מותרת ואם אסורה האם אם אחותדלמא
 דעיקר גם ומה בנים להם ראין לגרשהחייב
 ילדה ולא שנים עשר כשהא המתיריןדעת
 ידעו לא אם וזה גורם ת"ל עון די"למכח
 בזה לתלות דיש כאן אבל המרם אחר עיןדבר
 וידוע במצוי דתולין ודאי כן גורם זה דעיןגופו
 ונדון גט לקבל לפייסה ומכ"ש לגרשה חייבלכך

 : כידוע בזה מכניס אני איןחרגם"ה
 עם שידיד שעשה שאיתי ע"ר וע"ר.כמי'

 אב לה הי' רק מאמהיתומה
 ואמה אביי מת הנשואין וקודם חורגתהואטה

 הבתולה עם הנשואין ועשתה השתדלהחורגתה
 מתה ואח*כ שנה ערך ע"ש אותו והחזיקההנ"ל
 שאשת אנשים הרבה לו אמרו כי ויעןאשתו
 ע"כ חורגתו חמותו רק היא כי לו מותרתחמיו
 בחופה עמה נשואין ועשה עמה שיחךעשה

 : מחלוקת עליו נתעורר וכעת כדמואוקדושין
 מותרת חמיו אשת אם גופו זה הנהועיקובה.

 והובא הראשונים בין המחלוקת מפורסםכבר
 סי' חאה"ע בנוב"ק ועיין דעות ב' ט"ו סי'בש"ע
 על הנו"ב שתמה מה והנה לאסור. שהמנהגכ"ו

 ותטה גזרו האחרונים דבדורות שכתבוהתוס'
 שבירושלמי ר"ח אחר הי' רבא שהריהנתב
 לא שר"ח לומר רק כתבו לא שהתוס' לק"מזה
 שר"ח לומר להו ניחא לא זה הברייתאידע
 שאח"כ רק שידע תרצו לכך הברייתא ידעלא
 אמורא דברי ידע לא שרבא לומר אבלגזרו

 ידע לא רבא י"ל ולכך שפיר יתכן זהשלפניו
 דברי לולי שהרי ותדע שבירושלמי ר"חדברי
 שם הש"ס הביא לא למה דעכ"פ קשההתוס'
 דברי ידע דלא ובע"כ החולק ר"ח דבריורבא
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 יהכריע והנה כלום. תמיהתו אין ולכך,"ח
 נ"ל הי' זה אך הראשונים במחלוקת בידיאין
 בהיים היתה חמותו אם רק היית להמתיריןדאף
 רק מתה כבר אם אף או בתה נשואיבשעת
 ס"ל בזה השיאו והוא בחיים הי' חמיועכ"פ
 אבל כחמותו דנראית לומר מ"ע הששדליכא
 חמיו אשת רק נשואין בשעת מת נמי חסיואם
 בנשואין המשתדלת היתה והיא אותן המשיאהי'
 ואסורה כחמותו דנראית מ"ע חשש הוי ודאיבזה
 אסורה סה"ת דאפ" נראה הי' ולכאורהלכ"ע
 תורה תאמר ואם שם קאמר בירושלמידהרי
 הראי' דעיקר כיון וא"ב תוכיח אי' בתרחפה
 הי' ושט אי' בת מרצפה הוא תורהדאינו
 רק אם אבל לכך לדוד בהשיאו בחייםשאול
 אם באמת אך דית דהוי י"ל השיאו חמיואשת
 אין ולכך מ"ע מכת הכונה אין ודאי ד"תהוי
 השיאו חמיו אם בין לחלק סברא תורהבשל
 לחלק יש ודאי מדרבנן אבל המיי אשתאו
 אותם השיאה לבדה היא חמיו אשת דבאםכן
 מה בב"י ועיין עין למראית לחוש ישודאי
 מחלקים וקצת חורגין לכ' אותם דימושקצת
 ימעט ולכך מ"ע חשש יותר הוי דבזהביניהם
 ובזה אסורה לכ"ע בכה"ג וי"ל עדיףבפלוגתא

 שם דקאמר במה ע"א( )כ"א ביבמות מ"שי"ל
 לך מותרת אני לו תאמר נמי חמיו אשתא"ה
 לא הא יי' פסיקא הא וכשני לך אסורהובתי
 דבאשת הכונה ול"נ פרש"י ועיין לי'פסיקא
 השיאה דאב מותרת שהיא לי' פסיקא לאחמיו
 פסיקא לא לכך לו אסורה היא גם אז חמיואשת
 פרש"י ועל אסורה. דבכה"ג מותרת וההיאל"
 לא הא פי' יא למה פירושו יפי דאףק"ל

 וצ"ע. יו מתרת אחר מבעי דבתהפסיקא
 לו אסורה ודאי דלדעתי מדברינו המורםוהגה
 התרת ע"פ הוי דלא כיון נשאה שכברומה
 ודאי לכך ישאנה שלא בו התרו אדרבא רקחכם
 ודאי שליש תוספת דהוי בזה"ז וכתובהתצא
 אינני מעולם כי אם הגט רק יה ליחןמחויב
 כזה בנחן אבל בעית לגרש להיתרמצטרף
 יהי' אם בע"כ לגרש אני מתיר באיסורדהוי

 : שם דמלכותא בדינא רשיוןלו
 אבל ה' סעיף ט"ו בס" במ"ש  27"ה.שי'

 מותרת אשה אבי' אגסאם
 על נושאין ר"פ ביבמות איתא בש"ס והנהיו

 אביו ומסותת אביו אנוסת אדם ינושאהאנזסה
 וברמב"ם מפותה זכרו דכא הטוש"ע עלותמוה
 הוי דבאסת הש"ע כוונת ול"י תרווייהואיתא
 א-כ לאשה תה" %ו יכתיב כיון דבאנוסהק"ו

 א"כ רוצית האשה אם יישאגה הואמוכרח
 באנס ואם אשתו נקראת להיות יותרקרובה
 אינו הוא שגם בפיתה מכ"ש לו מותרתאשה
 מפותת גם הש"ס דנקט ומה לישאנהמוכרח
 באנוסת יאוסר יהודא דר' לרבותא היינואביו
 דאפי' טפי רבותא הוי וזה אביו ומפותתאביו

 הוי ההיתר רק דנקט לדידן אבל אוסרבמפותה
 מיזכרו נראה ובזה הוא. דכ-ש למותרמפותה
 ולא אביו ומפותת אביו באנוסת פלוגתתןרק
 לבנו לכ"ע אסירה דפלגש מוכח פיגשזכרו
 אסורה עצמו פלגש מ"ט מותר פלגש דבתואף

 : אביו אשתכמו
 י"ח ס"ק ט"ו בסי' הב"ש נכןיזם!ק 27'ך*כמי'

 ועבר באונס שני' נשא אם'
 חולין במס' ועיין לגרשה. מחויב אםהאונס
 לארץ ישראל שהכניסו נחירה דאברי בעיאגבי

 קי"ג ס" וביו"ד כי"ח סי' וביו"ר שםובהרא"ש
 עיי"ש מצף ישראל פת שאין במקום פיטרבפת
 בנשואין דנשאה מחמת עדיף דכאן י"למיהו
 עיתן יצטרך להוציא יצריך גימא אי אףממש
 לגרשה. חייב ואין ויעדיף י"ל לכך גטלה

 דקיי"ל ומה מיבמות זה ספק להוכיח ישמיהו
 דהעמידו והטעם טתייבמת ולא דחולצתבשניות
 הלא וקשה דאורייתא כעין ועשאוהו בשוא"תחז"ל
 ודחי עשה ראתי לומר ראוי ממש בדאור'אף
 אסו ראשונה ביאה גורה רבא דמשני רקל"ה
 תחלה על" יבא אם בשניות וא"כ שני'ביאה
 לגרשה יצטרך לא שנף בביאה שובבהיתר
 עשה דאתי שפיר ואית לעולם לו מותרתותהי'
 הראשונה הביאה אם דאף ודאי אלא ל"תודחי
 צריך ממש נשואין והי' .היתר בדרךהיתה
 ובהיתר מצוה דהוי התם ואם לגרשהאח"כ
 רק כשהי' מכ"ש לגרשה צריך ואעפ"כממש
 האמס. כשיעבור לגרשה דבריך אונסע"י

 באונס נשאה אם דאף צ"ע הב"ש דבריובעיקר
 בעל לדעת מבעיא דלא כלל נשואין כאןאין

 הוי לא לקדש שאנסוהו באיש דס"להעיטור
 נשאה אם נשואין הוי לא ה"נ קדושיןקדושיו
 בע"ה על להחולקים גם אף גט וא"צבאונס

ציין



 עולמה3ץ אמץ %rrwהאשף8*
 בקדושין דדוקצ ד"י בפרט סשה ס4 ש-עעיין
 לתו מהנה שהוא הנאת רק והמקדש נמשךישע
 אנסינו כפי דהוי ס"ד ms נהנה אינווההא
 זחי הנאת בעבור דדוקא קנץ חף דל8יקמח
 aR3 אגל fD~n הנאת בשברר חיא ובהרצהגמר

 דהוי ביאה הנאת אז על4 ולבוא יינשאאנסוהו
 שכן דקדושק בפקק. כדאנמהנן מרובההנאה
 לקנות ונתרצה גמר בודאי עיי"ש מרובההנאתה
 בביאה לקדש אדי דבכה"8 מודה בע"היאף
 דוקא דהיינו נראח לכ"ע מיהו קדושיהדניי
 בזה רוצח אעו שהות רק עבירה שאינובדבר
 שלח אף הית הדבר דבדיד4 כיון אמרינןבזה
 גמר nam שאר או וזוזי אונסי אגברצה

 ולא גמש איסור שהוח בדבר אגלתתרצה
 כשרות tfna אדם כי ודאי הדגר תלויבדידי
 8*רה שאסרה בדבר פתרצה להיות נחשדולא
 באונס הכי הף ליששנה שאנסוהו אף ולכךע"ע
 ויעיהם אנוסים וישניהם הכא וג"ש ברצונו%א
 וישא נתרצו 9א שודאי דאמרינן עגרהיפ

 והנשואין והקדושין באונס רק השובפושיכם
 אם %כך ממנו כלל גט ואאצ מעיקראבטיים
 ואסורה נשואין כקודם הף ודאי האונסשבר
 כבב"ש %א ודב כלל גט ממנו וא"צעליו
 ביאת יטו ד"ה עזב( )ד"א יבסס תוס'ועיין
 ונאינו רכל כמ"ש ג"כ מדבריהם מוכהשנ"
 באונס ומג"ש אסורה דחי ע"י רקבהיחר
 הטעם דהתם זו רא" לדחות אפשר חתי*עישש
 וכיון תקון דאורייתא כעע רבנן דתקוןגל

 1לכאף בדרבון הה"נ טת%גסת אינהדמה"ת
 גזרה מכח הטעם הוי ראם כן לומה מוכרחהף
 %א גולג"ו הוי הרי שנ" אסו ראשונהבישה
 דלא נכונה זו ראת דייקינן כד אךוכריבן
 היו מה-ת באם רק וכו' דתקון כל בזהשייך
 הף בזה דאורייהא באיסור להתייבםאסהין
 אף דמה"ת כיון וכף דתקון כל יומרשייך
 גזרו שרבנן רק לחתייבם מותר תורהאיסור
maגזרה nwa בדרבנן א"י שני' אטו ראש21ה 
 וכעין יתמור לטה זו גזרת כן שייך דלאשרסן
 פטור הילך דאי הילך גבי דב"מ בפ"ק איתאצח
 ה"נ כן וכו' בדאורייתא כוותי' דליתאוכר
 שחך יא טמש הנרה בשך כוותי דייתאבית
 מ3ה רק הטוים ובעשכ וכו' דתקון כ9*מר
 5צי דהרי להקשות ואין וכף ראשונה גיאה88-ה

 9צ דנ%נ" נ%נשז נחשב לא דוה יגלמ5ףז
8 רקארא  בעביר השנע גזית חוציך י" 

 אדרבגן בשבור רק נתקן ולא כל9שהוריתם
 נזרה פשהם רק אתור אינו לשמו שהואמה
 כנו דחף גורינן לא דגזיג"ז יומר היייךבולו

 חך אצא חבל עברינן יא יהקנתאתקנתא
 בעבור' נצרך שנ" חטו ראשנה ביאהג5ךה
 5ו,כ גורת הדא רק הוי דבות דאוריתאאיסור
 השניי דאסרו גזרה חדא רק כאן ההשוב

 להתייבם אסור תורה ובשל תורח כשלוישאוהו
 8% בזה rnm וכף ראשונה ביאה גזרהטכח
 הוי ראשונה ביאה שי גזרה דעותי גזלג"זהה
 m~wn שאסרו גזרה הדא רק הוי תה הורחבול

 דשם זכית דינ" %ל חגרה כשלועשאוהו
 דאם נימא אי אבי ינה הנה יהתייבםאסור
 לח א"כ להוציאה א"צ שוב היתר עי*נשאה
 וכף ראשתה ביאה גזרה הטעם כלל בזהשייך
 יחהייבם סוהר ה" הגורה שחך הוי יא אםתורח בשי אף הרי תורה כש9 דעשאוהו נהיאי5
 להתייבם אם דלענין כיק הגזרה ל"שוהכא

 יבא דרבנן נייבם שאם גזרה מכחבדרבנן
 נ%נ"ז הה שפיר זה ג"כ תורה איסורלייבם
 בו,-בנן רק גיבוש אסור איש עצמו דשלחידהכיון
 עוד נגשר ואיך שנ" ביאה אסו נזרהפכח
 ראין ודאי אלא דאורייהא אטו בינוםדרגנן
 כאיסר הה בשניות גזרו דרבנן רק כןהטעם
 ש"יכיז תורה בול השייכין הדינים וכיתורח
 שג" ביאה אטו סכם בהם גם ואסורבזה

 תורה בשל דכמו תורה כשי עשאוהודלגמרי
 בדרבנן ה"ה להוציאה צריך בהיתר נשא אםאף
 ואין להוציאה. דצריך באונס בנשא מכ"שוא"כ

 למת א"כ גזלג"ז הף לא דוה יפמש"ללהקשות
 ותקנתא תקנתח דר"נ דצ"מ בפרקאמרינן
 שרגון כיע כן נמי ניסא עבדיגן לאלתקנתא
 דגיי דחקנו ניטא דרבנן בשגועה הל"גא"כ תהי נשבע דכשנגדו דאוריתא גשבועהתקנו
 דנשגע תקנו כבר ובדאזרייהא דאורייתאכמו
 דברים דלכמה כיון שאני דהתם א"ש אךונוסל
 כפפורש ידאורייתח פיסת שבושת בזן חילוקיש

 עצמה השגועה נוף לענין וכן ופוסקיםבש"ס
 אושש ואאר נקאח בלא והיסח בנפקחבדאוריתא

 חדא והת תורה כשי דעשאוהו בזהלותר
 בין נגמא אפ וצאר בפ"ע תקנה הה רקתקנתא

ג"כ
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 תקנה לעשות נצטרך ונוטל נשבע דכשגגדוב"כ
 לכך כן יהי' הקלה זו בשבועה דגםהדשה
 הכא אבל עבדינן %א לתקנהא תקפיאהיי

 תורה כשל דהוי תקנה כחרא הוי %כך"pw כחייבי ממש תורה כשל עשאוהו דרבנןששנעת
 עצמו ומזה מייבמין ראין תקנו כבר תורהובו%
 להוציא צריך באונס נשא אם דחף ג"כרחי'

 א"כ להוציא א"צ בזה דחה ממשבדאורייתא
 שלא גזרו למה ושוב תורה משל חיוקהוי
 דדינו ובע"כ לתקגתא תקנתא הוי הרייייבם

 הדל יבמות בתוס' עיין גם ודו"ק. תורהכשי
 כהיתר ה" ראשיה ביאה אס דאף ג"כסוכת
 שתשב בהיתר נשאת כבר כאיו avnיא

 עי"ש. באינם נשאה לאם רכ ראי' ומזהתחתיו
 שהקשו מה י"ל נזלג-ז בענין הנ"ל הסבראוע"פ
 עיי-ש תימרא ומנא ד-ה ,דק"ד( בחוליןהוס'
 הש"ס ונוף הכא מ"ש קשה האמת כפימיהו

 : ואכמ"י יעיין יששם
 אשתו עם שדר באחד ששאלו ע"ר ע"ןםף,

 וגרשה ילדה ולא שנהעשרים
 משישה דעתי ה" כבר הגס בעת להוחמר
 או מותר אם יהחזירה דעתו  וכעת לגרשךשנים
 אם דאף כלל שאלה ביה אין תשובה, :יא

 נמי איילונית משום אשתו ימוציא זהנדמה
 דבעינן כטה דעת דהרי יהסס זה דיסהאיט
 בשינן דלא הטחמירין ואף וכפל התנהדוקא
 מוציאך אני ~ה טשום שיאמר בעינן עכ"פכפלי'
 משלשה דכגר דאמר גהי כן אסר לאוכאן
 יא חל השתא מ"מ יגרתם דעתו פי'שניט
 הקדיחת' שמא ד"א ספח רק מוציאה זהמשום

 אמר דבלא הרטב"ם דדעת ואף וכדומהתבשילי
 כריב והלכה היא יחידאי מ"מ יחזור יא גמיכלום

 איסורו עיקר כי דרבנן במלתא ובפרטהסוסיהם
 ג"כ הרמב"ם דדעת כתב הב"י וים דרבנןבזה

 דין מן ובר וכו' ~ה משום שיאמרשבעינן
 איילונית משום למוציא כלל דמי דלא טעוודין
 איילונית שהיא שסבר בנופה טעות הוידהתם
 אבל למסרע טעית והוי כן דאינה נודעושח"כ
 זה יהיליד זכו שלא רק איייונית אינהאם
 להוייד זוכין אין שייונו פעמים כסה הריטזה
 מולידין לאחרים ונשאו נתגרשו ואםביחד
 יודע הייתי אלו לומר יפוי לא ב"ה א-כשניהם
 כל לכ"ע ולכך לעז חשש וליצא סעיח זהוחין

 1 *דלית

 : ת*פ יהחזירה פותר ודאי וכסלי' התנהדיא
 בצד מונחת "נסמאת ביירה ע"ח.סי'

 בסקופ ישראלבית
 וכסתות בכרים מוכרך ישראל של הרחובשכלה

 המעיונו שיר הנקראים כתבים שני וגםומלפסות
 אצסבא על ונמצאת כנהוג לילד שמירהשכותבין
 כישראלית דינה ודאי זה הנה אחד. ישראלבית
 גם ישראלית רשוי טוב סימן חף המעלותדשיר
 1 אתו והנכון רו"מ כמ"ש ישראל דהוי ניכרמקומו

 עגונותי תקנותקונטרס
שי'

~DeW חבל ט' סעיף י"ג יסי' כמיש 
 הראשון עד באאם

 הענינים לחלק נ"ל לכאורה ומ' משמושאמר
 שאמר הא' מפי אומר השני העד אםדדוקא
 היי להתיר באים אנו אם בזה שמתשראה
 אנו י"ג הראשון ראיית מכח ההיתרעיקר

מתיריי
 משנ' טסי איים בזה כן ראה שהוא

 אומר אם אבל יהכחישו הא' ונאמן בשמוהאומר
 משמעון ששמע מראובן ששמע ב"ד לפניהעד
 הוי מתירין שאנו ההיתר עיקר וא"כ פ'שמת
 רק אינו והעד המתיר שהוא שמעיןע"פ

 ראובן כח אלים ביה משמעון ששמעכמשיד
 כיון ממנו ששמע ב"ד לסני המעיד לוימכח
 משמעון ששמע רק ממנו נמשך ההיתרראין
 דפך אוימא מה אמרינן ולכך ממנו שמעולוי
 לפמ"ש להסביר ויש לוי. מעדות עדיף ולאמהך
 יסנינו שתיקן דמעיד דהיכי קט"1 בסי'הח"מ
 מגיד נחשב לא דזה להכחישו יכול הראשוןאין
 אם ה"נ וא"ב התיקון בעצמי שראה כייןמפיו
 לפני מעיד הראשון את ששמע מעיד השניהי'
 עדות ראינו אומר כאיו יהוי פ' שמתב-ד

 הראשון יכול הי' לא כה"ג ודאי בב-דשנחקרה
 המעשה שראה כאומר דומה דזהלהכחישו
 בב"ר עדות שנחקרה ראינו דאומר וכייןלפנינו

 פ"ב בתוס' כדמוכח עד מפי כעד הוילא
 מפיו כאומר הוי לא א"כ דוכתי יבכמהדכתובית

 ולפת להכחישו יכול הראשון אין ולכךג"כ
 שיעיד בעינן יא הבעי מיתת דבעד כיוןה"נ
 הוי שמת מסלף ששמע שאומר מה א"ככב"ר
 כאלו והוי בב*ד שנחקרה עדות ראינוכאומר
 אומר כן זו מעשה שעשה פ' ראיתיאמר

  ולא עצמו ספי כמעיד והוי כן אומר פ'ששמע
ספי
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 שי דיבורו עשי שבאמת כיון רק הראשץטפי

מראשי
 ראייתו ע"י רק ההיתר נעשה לא

 תיקן 8' לאוסר דומה איט לכך תחלהואראה
 הענין כל נגמר רשייתו ע"פ דשם הכרי אתיי

 בזה אבל עד מפי עד נחשב לא ולכךוההיתר
 הענין אין פ' שמת עד מפי ששסהשאומר
 לכך תהלה שראה מה ע"פ רק בשמשתויגמר
 הראשון יכול ויכך ראשון מפי מגידההשב

 שמת שראהו הראשון באומר וזהיהכהישו
 בזה א"כ שמת פ' מפי ששמע באומראבל
 רק המגיד מפי נמשך לא ההיתר איקרממ"ג
 אומר שהשני ומה שמת שראה הראשוןע*-י
 וזה ממנו השלישי שמע זה שמת שש18בשמו
 אומר ה"נ כן הכרי יי תיקן פ' כאומרהוי

 בזה שמת אחר מפי ששמע מעיד עויתששמע
 עדות שראה כמעיד רק מפיו כמעיד הוילא

 מעיד נחשב לא כה"ר וכל בב"ר עדותןשנחקרה
 שאין הכרי לי תיקן 8' שראה כמעיד יקמפיו

 ששמע במעיד זה ועדיף להכחישו יכולהראשון
 pO~m הראשון מן ששמע ממעיד עד מפיעד
 בדבר חילוק עוד נראה ה" ולפיז נכון.זה
 רק היינו יותר נאמן דהראשון דאמרינןדמה
 על ויסמוך עדותו ע"פ לדון צריכין אנובאם
 אבל יותר נאמן הראשון בזה אז להתירעדותו
 לומר רק דבריו 41פ לדון צריכין אנו איןאם
 דומה לערער יכול הראשון אין בזה עדותוסלק
 ההדים מן ואהד נתקדשה אומרי' בשניםכגון
 ע"א ובא בחלה ומת שנתקדשה שיודעאומר
 והתירוה הראשון העד מפי כן ששמעואמר
 אמר שלא ואומר הראשון בא ואהיהלהנשא
 כיון נראה בזה יפנינו מעיד נתקדשה ועלשמת

 בעלה ומת שנתקדשה מתהלה אמירתודבשעת
 עד רק נשאר והי' שתיק בעי דאי במגו נאמןה"
 נאמן דהי' בכה"ג א"כ הוא כלום ולאו לבדהשני
 ואז שתיק בעי דאי מס מכח תיכף אמירתובשעת
 נסלק אב רק עדותו ע"פ ולדון להתיר צריכין הי'לא

 רק כאן ראין מותרת נמי דליתא כסאןעדותו
 כאשר דהוי נראה בכה"ג הקדושין 1לע"א
 נחשב ולא בב"ד שנחקרה עדות ראיתיהשני
 עד מפי עד נחשב דלא כמו הראשון מפימגיד
 הכרי את לפני תיקן לפלוני דומה וזהסה"נ
 כמוהו השני ונאמן להכחישו יכול הראשוןואין
 כאלו והוי מגו מדין נאמן והי' לפניו כןשאמר

 4אמע אם בנ"ך ובפרט הטרשה את לעניוראה
'WMק דנץ חע אין 4  י~ק רק היאמץ 
 אץ לכ"ע דבזה "לעדותו

 הראשי
 ובוא נבטן

 יכול חינו הנדתי שקר באוסר אפ"נראה
 ביהד קאטר אז uan ששמעו כיץ בולחזור

 כבנקביה נחשב מנו חת יו וה" ומתנתקדשה
 צ"ל הנדתי שקר ~ומר לחזור וא"י בב"דעדותו
 נאמן הראשון דאין דהות איכא דביא"הוכיון
 לס"ד מחוץ באומר דאף דעות איכא וגםיותר

 נראה שכך בקלע שמשמע וכמו בו יחזוראשי
 בעד לכפור לח בו לחזור א"י דלכ"עבנ"ד

 בהיותי ובאמת הגדתי. שקר לומר ולאהראשון
 מן יותר נאמן הראשון ם מ"ט ק"לבזה
 ה" בעי דאלו מגו לבשני יש שהריהשני
 מאחר ששסע או שמת מעצמו יודע שהואאומר
 דלהיטנ" בב"ק התוס' הקשו בזה וכיוצאשמת

 כן בגזלנותא לקמאי פסלי בעי דאילבתראי
 כן שיודע אמר בעי דאי לבתרא נאמיןה"נ

 דאי מגו יש שהראשון דגם לוטר ואיןממק"א
 נחשב לא רזה דא לך הגדתי שקר אמרבעי
 להודות העוים יפני בושה יו יה" דזהמנו

 אינם העולם 1תה משא"כ שמשקרבעצמו
 וכיוצא עסו או השני עם אם מי עם האתתיודעים
 לו דיש היכי מנו אמרינן דלא בעלמאבזה

 שפיר מגו לו יש להשני אך העולם לפניקפידא
 דאף נראה וצוד וצ"ע. במגו נאמן יה"וימה
 נאמן הראשון להנשא בהתירוה דאף הח"משכ'
 מעשה נעשה ולא בהתירוה דוקא דהיינונראה
 נשאת וכבר השני ע"פ מעשה נעשה אם אבלע"פ
 שכבר כיון להכחישואת"כ יכול הא' אין לכ"עבזה
 : נ"ל כן עדיף בפלוגתא ולמעט ע"פ מעשהנעשה
 עיזי נ8'.שי'

 א-י ושפחה דבעבר ש מ ש בב
 ולפ"ז וכון להשנילהכחיש

 לעדות הכשרים עדות פסולי בשאר דה"הנראה
 יכול אין משמי כשר עד אמר אם אואשת

 דכשרים ושסחה בעבד כמו הראשוןלהכחיש
 כן יהאומר יהכהיש נאמנים ואין אשהלעדות
 אין כה"ג עדות טסולי לשאר ה"ה וא"כמשמו

 : להכחישו יכולהראשון
 מק' הגב"ע בדבר שא' בנדדן מ!4א*שי'

 לטה ידעתי לאראדזין
 עיר עוד יש שמא לחוש כ"כ רו"מההמיר
 סימגין יתר בו הי' לא אם אף הנהיאנוואה

רק 2*
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 נמי מיאנחאה משורשר שקל נכתב שה"רק
 שם כמו הף משמענר דהכיטי מותרת ,היתה
 הכינף דשם בתשובותיהם הפוסקים כמ"שאביו
 ושם אביו שם כאן הף וב"כ אביו כשםהוי
 הרי עיר עוד כאן יש שמא לחוש .וימהעירו

 ליח בגס דאר" קל"ב בסי' כףבהרמ"א
 אך עליו תמה שהב"ש אמת והן שוירילשני
 ימעייותא ב' בעינן דלל"ב מכח רק הת בוהמעיין
 ל"ת לטיבותא בחד דסגי דלל"ק שם מבואראבל
 בב"ש דיו בס4 מפורש הרי וא"כ שוירילשני
 ובחד הקילו דבעגונה הרא"ש בשם קל"בובסי'
 וגם אמת הרמ"א דין בזה ממילא א"בסגי
 ושם אביו בשם דעכ"פ משמע הפוסקיםמכ5
 יש שמא לחוש טיגייהו חד כתב ולא דיעיי
 בשמו דדי כמה דעת הרי ועוד כזה עירעוד
 לעגי חיישיגן ולא העיר בלי אפי' אביוושם
 עדיף בפלוגתא לפעט א"כ העולם בכליב"ש
 אנל העיר שם נמי דגעינן מחמירין דקצתנהי

 ועוד כזו עיר עוד יש שמא ליחוש חיתימהיכי
 שהיתה מה בס4 סימנים כמה עוד ישהרי
 עוד הי אפ4 ובזה אחיו בשם גם ליידטקשה
 יהתירה הליז בסימנים די ה" אחרתעיר

 כתבתי וכבר כזו עיר עוד הוחזק דכאומת"ש
 ובנדון בזה עיירות לכ' יחוש ראיןבתשובה
 יהתוודע נקל דבמדיגתם היתר עוד ישדידה
 ממדינה שמא ולחוש כזו עיר שם עוד ישאם

 אחרת ממדינה הוא אם ב"א של דרכם זהאחרת
 זו עיר על כותתו הוי ודאי סתם אומרואם
 שאומר ומסה"ת בנכרי התוס' ' כתבו לזודומה
 הזאת עיר על כוונתו הסחט מן טת פלונישאיש
 שהוא המדינה על כמטע הוי בסתם ה"נבן
 אין כזו עיר ליבא במדעים ואם עתהבה
 אבל לסניף כתבתי זח והנה אחרת לעיריחוש

 : הנ"ל מטעמים זה יכל א"צבאמת

 אמצעים סימנים כמה אם בדץ זמנה ש"ב:*ס"
 מובהק ס4 יהיותמצטרפין

 סימנים ב' בין יהכריע וי"נ הפוסקיםנחלקו
 הזדמנות דרך להיות דאפשר הרי חזקה ההיא זימני בתרי קי"ל דבעלמא כיון ס" דבב'ינ'

 אין בזה ה"ה לכך כך דאתרמי לומרומקרה
 אמצעים ס" בג' אבל ס"מ דהוי לומר מהםרא"
 תלינן ולא חזקה הוי זימני בג' דקיי"לכיון

 ובזה ס"מ. להיות מצטרפין הם מטילאבאתרמי

 הכר וכר נא הכר e*np וישג 8' מדרשבאבהי
 תפוח וחנא הפ בוראך ושל שלך בוראךנא

 ומזו"נ דחוק והוא, נס דרך שנמצאו פ4והמ"כ
 ואם זו אצירה לכל א"צ יהורא יה יאמיןאם
 יש וגם נס דרך שהוא ידע מניין יה יאמיןלא
 הכר לו אמרה לכפור שביקש במד"ר לעילשם
 כיהודא שצדיק לומר שייך איך ותמוה בוראךנא

 שלפה בחמדת ראיתי ושוב דק"ל ונר' ח"ויכפור
 ומה בזה נתקשה הוא שנם ל"א ס4חאה"ע
 קשה זה אך שטות זה מיעקב תחיהשהרגיש
 החותמת למי גא הכר תמר אמרה דמהשפיר
 דהיישינן מסיק ביבמות הש"ס ,הרי הודהויהודה
 והאחרת לאחרת נתן דלמא ה"נ וא"כלשאיה
 רק הוי שאלה דחשש אפ"ל וה" לההשאילה
 לחוש דיש דנהי לומר אין אבל סה"ת ולאדרבנן
 להורגת א"א שוב הף דספיקא כיון עכ"פלשאלה
 באשו דידע כיון הסימנים בלי אף ק' דא"כדא
 היתח היא שמא לחוש הו"ל אחת אשה עלרבא
 כיון או דעלמא רובא בתר הולך שה4ובע"כ
 ב"ר לילך ראוי הרי הסימנים מהני מהעכשיו ה'* י2 היא אינה מסתמא אמר הכירהדלא

 בשאלת יתיות דיש רא" אין והסימניםדעלמא
 דרבנן רק שאלה חשש דהוי מוכח יהי'ובע"כ
 אבל לשאיה חיישינן בסימנים דדוקא ישיאו
 כדעת ישאלה ל"ח ט"ע עיי הכרה הויאם

 ע"ז ההכרה הוי דכאן ה"ל מפראגהמהר"ל
 והוי בזה לי ניחא הח לא להמדרש אךט"ע
 אשר לאיש וכו' החותמת למי הלשון אריכותק"ל
 החותמת לסי נא הכר די והוי מיותר ומ' לואלה
 הה כאן דבע"כ מפרש ולזה הרה אנכי יווכף

 דרבנן סימנים ויפ"ד סימנים ע"י רקההכרה
 שלשתן בהצטרף רק אחד בכל ס"א בהוהף

 גרועים סימנים כאן הה מד"ר אם ס"מנעשה
 אסרה ~כך אמצעי נעשה שלשתן ועעבכ"א
 הרה אנכי שישתן יו איה אשר לאיודוקא
 רצה דלכך י"ל ולפ"ז ס"מ נעשה ג' ידירעל
 לכך בשאיה דאפשר לומר דרצה לכמוריהודא
 הד"צ שכ' כי לו אמרה היא אבל לכפוררצה

 השואל ראין לשאיה ל"ח השאול דבדברבתשובה
 נתן דהוא כיון ה"נ א"כ עיטש להשאילרשאי
 רק התנאי לקיים רצה הות והרי במשכון רקלה

 החפצים הוי יא וא'כ משם תחייה הלכהדהיא
 לא מזה הרי לה תקח אמר דהוח ואףשלה

ידעה



 שלמהלף הקיע ארץ %rwהאלף62
 וזמן שלה דאונן סברה ואץב כן הנאידעה
 ד16הר קיימי בטלית דהרי יאי אך להשחילרשאי

 ל" דניחא מדעתו שלא חבירו שי טליתליטרי
 בהן דה" כיון ה"נ הש"כ בממות" מצוהלקיים
 יש שפיר בזח א"כ ציצית מצות שלאחת
 לשאיה ל18ש אין דבב' אף ושוב לשאלהלחוש
 גרועים או אמצעיפ סימנים ב' רק הוישוב
 הף הרי יקל אך טוב סימן נעשה לאומב'
 בזה שייך %א הצטטת מן פטורה ואשהאשה
 לחוש אין ושוב בממונע מצוה לקיים לי'ניחא
 ציצית מן פצורה אשה אם הנה אךלשאיה

 לא או ציצית זמן לילה אם בזה תליא לאאו
 ואשה שהדג מ"ע הוי לא ציצית זמן לילהראם
 פטורה אשה ציפנת זמן לאו לילה ואםחייבת
 לו הוכיחה ויכך בזה מסופקת היתה היאולכך
 דתימיד במעשה במנחות משחז"ל ידוע דהנהכך
 מן עלט שהנין ציצית בטצות זהיר שה"אחד
 וכר אותו וראיתפ מ16רש מקרא ממ"שהזנות
 זונים אחם אשר וכף לבבכם אחרי תתורוולא

 הציצית דהוי כיון דביהודה קשה ואיכאחריהם
 לפי חזנה הזנות מן עליו הגין לא למהבידו
 יבום דהוי זמת הוי לא דהרי יק"מהאמת
 פסק לא וכו' ידע ולא כמשחז"ל ה"ובהיתר

 הו"ל זונה דהיתה סבר איך יהודא על קשהאך
 עליו הציצית הגינו לא למה דא"כלהוכיח

 דסצוה שם למ"ד דסוסה בפ-נ הרי י"לאך
 שם קאמר מ"מ ג"כ החמא מן מצליאצולי
 עסיק בלא אבל בה דעסיק בעידנא דוקאדהיינו
 לדידן נמי דה"ה י"ל א"כ עיי"ש מצלי יאבה

 אבל כלל החמא מן אצלי לא דמצוהרקיי"ל
 כדמוכה החטא מן מצלי דודאי ציציתעכ"פ

 לא מ"מ מפורש ומקרא הנ-ל דתלמידממעשה
 ולכך ומתורה המצות בכל דש"ס מסיד יהעדיף
 בעידנא שלא אבל בעידנא רק מצלי לאניצית
 יהודא דמעשה י"ל ויכך החטא מן מצלילא
 הצילתו לא לכך ציצית זמן ולאו בלילההיי
 יו אמרה ויכך יזונה ויחשבה זלכך החטאמן
 זמן לילה דאם היתה דהיא מוכח ממ"גהמר
 דחיישיגן די"ל הסימנים מן ראי' ואיןציצית
 היתה הטלית מ-מ הי' שלה דלאו ואףלשאלה
 קשה א"כ אך סימנים ג' וליבא להשאילרשאי
 בעידנא הוי הרי המצוה עליו הנין לאימה
 יילה ואס עברה הף ויא היתה דהיאובע"כ

 "ftw שוב *יכ בעידנא הף ולא ציצית זמןלאו
 ל ואיכף להשאיל רשאי השואל ואיןפטורה
 להנץ דדרכו בוראך נא הכר אסרה %כךסימנים

 הפ שלך הרי וא"כ ציצית טצות ע"י העברהמן
 השואל ואין הזונה של ולא קלך הםדעדיץ
 טן לחנן דראף הם בוראך ושל להשאילרשאי
 ואין הוא דהוא מוכח ממ"נ הוי וח"כהעברה
 דברים בזה ויש וא"ש לשאלה בזהיחוו

 : לדינאנ"מ
 דפיץטא מה ביבי "נ" לבערזאה פ4נ.שי'

 ע.פ מותרת דהאשה9"
 כי דידע פשיטא זה אין מלאגדן האישמכתב
 פה ילאגד עוד עריות עי חשוד ה" הזההכותב
 אשה ביי שם שנים כסה דיושב עתהוטר"ש
 בח"מ ועתן בזמנינו יודאי קרוב הויוכמעט
 רשש דלדעת "סימן בסוף מ"ב סי' קדושיןהל'

 לדעת ואף בעיה שמת לומה נאמן אינוהחשוד
 מדרבנן רק דפס% בחשוד רק התנוהרמב"ם

 שם כמ"ש מר"ת דפסול הערוה על בבאאבל
 לעדות אף דפס% הרמב"ם מודה ודאיהב"ש
 בלי אסורה לכך כודאי הוי הללו ובימיםמיתה

 : 11-פ מלונדןבירור
סף

 45'1א*
 באגרת דכתבו כיון הנה שא' ע"פ

 או ידעו ודאי מקהלתכםשהוא
  ולדעת עירו ושם שמו הוי וא-כ טזהשמעו
 שנע במקום עירו ושם בשמו די פוסקיםכמה
 כיון יזה א"צ וכאן במ"ע יהלכה כןוקימי
 שם א אמו שם יי ומה אמו שם נסידהוי
 בק"ק כמ"ש מהני סימנים שאר דגם ובפרטאביו

 דגם וגפרם אשכנזי או מארח מרדכי כמודהוי
 נמי והוי העפטר שהי' מלאכתו שם כאןהוי
 אביו ושם כשמו והוי דמהני סימן שארכמו
 טן רעציפיס בידו שנמצא מה ונם עירוושם

 סימן הף ג-כ כן אמת אם לביתו ששלחהמעות
 אינשי מושלי דלא מדברים הוי הרעצפיסכי
 וכתבו מאונגארן מקוים האגרת ראין מהאך
 רב ום שאין דואר הבי שי האדון וכתבלשם

 לכאורה רב בשם עצמו החתים האגרתוהכותב
 דהם כיון שאית ישראל כתב ממצאו גרעזה
 ויכך נרע דוה י"י ולכך דשקר ומוכח שקרבו
 לא ואם דשם רהיט ע"י הדבר להתברריראו
 בחשף כתבתי וכבר בזה להקל נראהיתברר

 וכאן מקוים שאינו אף ישראל בכתבכהמקייין
נראה
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 "טא עי תצא פן שאטט 9צח:

 ות לבי וחש mvbn טן הס"סי
 1"דבאוחף ר עי חי אששי מותי דלאדיש
 מטף ראי' כדמות ויש ישראל כתב בצירוףמהני
 פונדקית נאמנת סנדקית לכשתהא דקאמר*במות
 שם ופרשי שבידו וסיע ותרמילו מקלו להםהוידאה
 הסיחה תומה לפי איא סמכו על" לאשהרי
 יכשתהא ס"א ותרמילו, מקלו יתםוהביאה
 שהאמינו ענין באותו ויומר נסמנתפונדקית
 שתלי נאמנת אשה שאר נסי הויהפונדקית
 הסימנים 11ל וכו' להם הוציאההפונדקית

 היתה יא הסימנים דלולי מודח א"כ ש"יסבכו
 לשון מורה וכן הסימנים בציחף רקנאמנת
 מסלפית דלאו הירושלמי בשם שכתבו שםהתוס'
 מוכח וא"כ כמסלפ"ת אותה דעשו רקאהה
 הסי' דיולי אף לה האמים הס" צירוףדעא
 הוי ישראל בכתב ה"נ א"כ נאמנת היתהלא
 שאר בצירוף מהני עצמו מצד מהני דלא אףק

 ומסלפ"ת נכרית עדות דמה הוא וק"והאומדנות
 דלח אף ומ"מ מתקחז"ל רק מדינא מהנישלא
 והוציאה מה בצירוף מהני עצמו מפאתמהני
 התורה דמן ישראל בכתב מכ"ש ותרמילומקלו
 בצירוף דמיוני מדרבנן רק לזיוף חיישינןלא
 מן נאמן דעות לכמה נמי וע"א אומדנותשאר
 על תסתתי בזה ובהיותי אשה. בעדות"תורה
 דהיכא מהא דשמעינן שכתבו והרא"ש,רי-ף
 קיי"ל וכן עיי"ש וכו' וממסלפ"ת הנכרידסתחיל
 מרץ תמוה והדגר ט"ו סעיף י"י ס"בש"ע
 זה מהני דלא להיפוך משמע בש"ס הריכן
 בשם ותוס' ברש"י ועכ"פ הסימנים בצירוףרק

 לדעתם. לחוש לאוי שי' כן מבוארמירושלמי
 הישון כלל העתיק לא בהרא"ש באמתוהנה
 ותרמילו מקלו הוציאה הפונדקית המשנהבסוף
 ממ"מ וכ"ג 11 גרסא לפניו הי' שלאוכנר'

 הרי"ף בלשון וכן כן בגרסתו הי' לאיהרמב"ם
 חצאי שני בין רק זה סיום בו איןשבידינו
 כי גורע המוסיף כי ובאמת זה הוסיפויבנה
 במשנה כן גרס לא דהרי"ף מהרא"שנראה
 דס"ל עוד וי"ל מסלפ"ת דהוי שפיר הוכיחולכך

 גריעותא מהו הש"ס דקאסר דמהלהרייף
 וכו' יתרמילו מקלו הוציאה פונדקיתופונדקית

 ע-פ לא או לשאלה חיישינן אם בדין תליאזה
 שהוציאה ממת ראי' דמה מכבר שהקשיתימה

 א תכן מםV1W3 85 אסלוטף
 מצאלה דלשח לס"ד אזיל דהסומא ס"לוהעו"ש דלהי

 דשאלו כיון כשסלאת נדק אינו דזה כ"ללכך
 שן מהני הסימנים צירוף מכח רק חברנואף

 אנן אבל התוס' שהביאו הירושלמייסבור
~gp" הסימנים טן ראי' אק א"כ לשאלהדחיישינן 

 אח"כ דשאלו אף ממש מסלפ"ת' נחשב דזהמוכח
 דמרשאי כיון קשה עכ"ד לדינא מיהו חברנוא"

 וצירוף רק לה גאמעת הוי דלא משמעותוס'
 5א איך ממש כמסלפ"ת דיגה הף ולאהסימנים
 משמע ההוס' דברי יפי גם דעתם.הביאו
 9ה דה" ע"י דמע מחולקים ור"עדחכמים
 דין הףל דכא ס"5 ורבנן ממש מסיטתדין

 שייף מחתי ראי' מה א"כ ממשמסלפ"ת
 בזה ובפרס מחבריו ויא מחברו כניעהיכה והרי עיט פליגי רבנן הרי ר"ע מדבריוהרא-ש
 מה א"כ נשים ע"פ איה דמויאיןדקיי"ל
 היכא אף בכה"ג מסלפ"ת דהוי הם מכיאיןיי"
 בכתב במד עכ"פ וטע. אפחת אומדנותדליכא
 בנדון המוכח אומדנא מהני דודאי נראהישראל

 אם %ך דהתם ותרכילו מקלו כמו והויזה
 וישבו כך להתירה נראה האמת משם יתבררלא
 הטרוד דסק בע"א. נשאת כדין לה ויתירוביד

 : קלוגר שלבזההק'

 שלטה מיה "יי ש1 ע8ר פשה.טי
 טאלטשווא. אב"דאשכנזי

 הדבר ואין דיר" משעמא לדינא עמו מסכיםהנני
 שדימה שראיתי מה זוית ואריכות עיוןצריך
 בש"ס המפורש ידין לשאיה דחוששין דינאהך

 ומשמע ולהשכיר להשאיל העשוין בדבריםוטו"מ
 ר"ה ולהשכיר לנושאיי עשוין דכאיןמדבריו
 חלוקים וג' נפרדים ענינים דהם שגה בזהלשאלה
 עשוין אינן הוי וחפצים מסלסלים דסתםבזה

 הרבה שכיח דלא והיינו ולהשכירלהשאיל
 והוי שאיה בהם להיות יתכן מ"מ אבללהשאילן

 ולהשכיר להשאיי העשתן דברים ויש המיצועע"ד
 להשאילם ודגיי ביותר ומגזי השאיה בהודשכיח
 ובדיני כלל להשאיל עשוין דאין ג' עניןויש

 ביותר העשוין דוקא בעינן מגו לעניןממונות
 בסתם אבל מגו יו אין בזה ולהשכירלהשאיל
 שאיה בחשש אבל דלקות מגו לו ישחסדים
 לשאלה חיישינן חפצים דסתם להיפוך הויבענונה

 לשאיה ל"א אינשי מושיי דלא מה בכירק
ותדע
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 מושלי לא וארנקי בכיס הש"ס מוני למהזתדע
 שאין בכלים בקצרה משני יא ~מה וכףאינשי
 באין דאף מוכח ובע"כ ולהשכיר יהשאילעשוק
 ובעינן לשאלה בזה חיישינן להשאייעשוין
 מזה ונ"מ כיל אינשי מושלי דלא כליםיזקא
 ראם דס"ל מפראג המהר"ל לדעת דאףידינא
 דוקא דהיינו נראה לשאלה ל"ת. דרבנןסימנים
 אז ולהשכיר להשאיל עשוין שאין כליםבסתה
 העשוין בכלים אבל סר"ר אם לשאלהי"ח

 דרבנן סימנים אם דאף מודה ולהשכירלהשאיל
 היישינן בממון גם דהרי לשאלה בזהחיישינן

 דמה רק באה ממון מוציאין ואף לשאלהבזה
 דניחוש דסד"ר  לישנא להך הש"ס פריךדלא

 ידע דוה די"ל ואוכף וארנקי בכיסלשאלה
 להך רק להשאיל עשוין שאין בדבריםדמיירי
 באינן דאף וס"ל לשאלה דהיישיגן דס-ללישנא
 שפיר פריך לשאלה חיישינן להשאילעשוין
 ונ"מ כלל מושלי לא דהני לתרץופוכרה
 סברת לצרף אין להשאיל העשויןדבדברים

 : וכו' מפראגהמהר"ל
 ר' אשת העגונהבדבר זטא' ם!"ך,םי'

 נקל 11 אשה הנהעקיבא.
 למה הרבנים על תמה אני כי אוגדהלהתיר

 שמבואר מהרי"ט תשובת על עיניהם שמולא
 לשאלה בזה חיישינן לא כנפות ד' של שבבגדבו

 שלו כנפות הד' את הכירו הרי ה"הוא"כ
 בגדיו דבכל מהרי"ט בשם שם כ' הריועוד
 דזיל רוב דה"ה דוקא יאו רכל לשאלהע"ח
 רוב את להשאיל עשוי אדם דאין טעמאבתר
 בכתונת סימנים להם שיש כאן ובפרטבנדיו
 אינשי מושלי דלא נראה לבד והכתונתשיו
 כתונתו שהשאיל ולומר כתונת בלי להיותדא"א
 וכמ"ש אמרינן לא זה אחר כתונת ולקחלאחר

 לחוש אין וא"כ ל"ח דלזה בתשובההמהרי"ט
 בלי נשאר והוא לאחר כתונתו שהשאילרק

 לעשות אדם דרך דאין ל"ח ודאי ולזהכתונת
 דאין דהיכא מהרי"ט מדברי וכדמשמעכן
 בהצטרף ובפרט לשאלה ל"ח כן לעשותדרך
 האי כי דכל כאן ניכר כנפות הד' דגםיתד
 המ"ב דעת לזה ומצורף לשאלה לחושאין

 נעשה אמצעים סימנים ב' דהוי דהיכאבתשובה
 ואף בגופו הסימנים ה"נ וא"כ מובהקסימן
 ואף נחשבו לאמצעים עכ"פ מובהקים אינםאם

 צדקו דבזה נראה עכ"פ כדבריו שלא נימאאם
 דזה מזלאטפאליא הרה"ג שהביא אהד רבדברי
 דגריו דחה הנ"ל והרג דיחיד כשאלה רקנחשב
 הוי וג"ש מפראג מהר"ל פלוגתת בגוףדהרי
 בגופו סימן בחד פליגי דהם י"ל ילפמ"שכן
 להיות ואפשר הוא שכיח אמצעי דסי' כיוןבזה

 לא ולכך דשכיח מיעוט נחשב ב"אבהרבה
 סימנים ב' דהוי היבא אבל דיחיד שאלהנחשב

 כה"ג שיזדמן שכיח לא ודאי בזהאמצעים
 היינו ס"מ נחשב דכא נאמר אם אףולכך
 וכמו שכיח דלא למיעוט אף חשושחדל
 ע"ד רק הוי עכ"פ אגל במשאל"סדחששו
 דיחיד ישאלה נחשב בכה"ג ולכךהמיעוט
 ל"ח בכולו ובסי' אמצעים סימנים כב'ולכך

 בתשובה מ"ש לזה לצרף יש גםלשאלה.

 דמה די"ל יעקב שב בשו"ת אח"כומצאתי
 רק היינו לשאלה דחיישינן להש"סדס"ל

 דהיכי י"ל ולזה לשאלה ל"ה דמה"תמדרבנן
 מ"ע או ביותר וס"מ בכלי אמצעי סי'ם

 דאורייתא בתר נלך דאם ממ"ג מהניבכלי
 לשאלה ל"ח ומה"ת ט"ע או שבכלי ס"ממהני
 שוב לשאלה דחיישינן דרבנן בתר נלךואם
 יש והרי ג"כ דרבנן סי' מהני דבדרבנןי"ל
 להם שהי' כיון ה"נ וא"כ בנופו אמצעיסי'
 אשתו שנתנה הסימן גם כליו במקצת ממשט"ע

 סי' דיש וכיון ממש ס"מ והוי שלובכתונת
 כיון עוד די"ל ובפרט דמהני י"ל בגופואמצעי
 המהר"ל על שחולק הב"ש של טעמושעיקר
 היינו לשאלה ל"ח דרבנן סי' דאי דס"למפראג
 כיון ולכן ביותר ס"מ בעינן מד"ר דאימשום

 ולכאורה ביותר ס"מ אינו לשאלהדהיישינן
 לשאלה חיישינן ענין דמה לדבריו הבנהאין

 מ"ש ע"ד כ11נת1 ונראה הסימן לגרועלענין
 ביצים לוקחים דאין לענין דחולין פ"נהר"ן
 מ"מ נינהו מיעוטא דטמאים דאף הנכריםמן

 נעשה טמאים למיעוט נבלות מיעוטבהצטרף
 לא מ"מ מהני ביותר רס"מ בזה י"ל כןמע"מ
 כיון רק כזה דבר עוד בעולם מזדמן שיהי'ימלט

 דליכא היבא לי' ל"ח הוא דמיעוטאדמיעוטא
 לשאיה למיחש דאיכא כיון אב? לשאלהלמיחש

 כיסא והוי אינשי כושלי לא דרוב יהאלו
 לס-עיט דמוש?י כיעוט בהצטרף מ"מדל"ש
 דשכיח מיעוט עכ"פ נעשה כזה בסי'דשכיח

וחיישינן
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 היכא תיגח וא"כ הב"ש טונת כל ל"והיישינן
 אבל כן י"ל בכליו מ"ע או סימן רקדהוי
 בשני ובפרט ט"ע גם ס"מ תרווייהו דהויהיכא
 כה"ג שיזדמן כלל ל"ש כזה דודאי י"לכלים
 להסיטן מרעי לא שאלה דחשש הב"שומודה
 המיעוטים שיצטרפו לזמר שייך ולא להט"עאו

 שיזדמן ל"ש דמיעוטא טיעוטא אף דבזהיהדדי
 לכמה גם עדיף בפלגתא דלמעט עיוןכה"ג.
 דמודים י"ל לדידן כלל לשאלה ל"תפוסקים
 המבי"ס דעת לזה מצורף גם לשאלה דל"חכה"ג
 נמצא ואח"כ דרך באותו דנאבד דידועדהיכי
 וא"כ שנמצא היינו שנאבד זה דהיינודי"ל
 מר' ששמעה העידה אחת שאשה כיוןה"נ

 וראתה ב(1נדראווי לכפר שהולך חייטעקיבא
 קול שמעה רוע וכמו דרך באותו הולךאותו
 את שראתה שימקם העידו גם גוואלדצווחה
 ב(1נדרא11י לכפר שמאזווילד היינו הנ"לר"ע
 הזה טהר על רק אחרת דרך שום איןהנ"ל

 שהי' דידוע כיון וא"כ הנ"ל ר-ע שםשנמצא
 היינו י"ס שם ונמצא שם ונאבד דרך באותויו
 הילקים להלכה ונהי שנמצא האי שנאבדהאי
 לכל לצרפו יש מ"מ אחרונים פוסקיםעליו

 מותרת הנ"ל דהאשה נראה ולכך הנ"להיתרים
 לה ויתירו ג' של ב"ר שישבו אחרלהנשא
 נוטה דעתי כן ממש. בעדים שיא הנשאתכדין

 : בראד לפ"ק תקצ"ה תבא ט"ו ה'יום
 דל"מ הסוברים לדעת שנסתפק כמה theשי'

 העיד תחלה אם במסלפ"תט"ע
 סתם הגיד יאח"כ ט"ע ע"י במסלפ"תהנכרי

 דל"מ פשוט לדעתי לא. או מהני אםבמסלפ"ת
 בדין וב"ש הח"מ בשם לראייתו דומהואינו
 ואח"כ מסלפ"ת מתחלה הנכרי הי' לאאם
 מתחלה החשש אין דהתם דנאמן לפיתהגיד
 אח"כ אם לכך משקר לשמא רק טעותמכח
 לכך משקר דאינו כחזקה דהוי דמסלפ"תחזינן
 רק משקר מכח החשש ראין מזה אבלנאמן
 לפ"ת אח"כ דמגיד בכך מה א"כ בדמיונודטעה
 סובר מתחלה טעותו דמחמת אמרינן סוףסוף

 גרע ולא לפ"ת כן מגיד ולכך שמתבאמה
 מת שפלוני קול ביצא בהג"ה י"א בסעיףממ"ש
 דאין פ' שמת אחד כתבואח"כ

 סומכיי
 על

 ואף כן כתב הקיל מכח דשוא כתבאותו
o~pvinnידענו יא הכותב דעכ"פ היינו שם 

 לא או עליו סמך אם או קול אותו שמעאם
 שיו ט"ע על סמך דהנכרי חזינן כאןאבל
 מעיד נמי שאת"כ לחוש יש ודאי כןוהגיד
 בדמיונו דטעה י"ל ובאמת ט"ע אותו עבוררק

 ע"ז חולק שהרא"מ כ"ו ס" ביע וראיתיוז,ב.
 גדול מא"1 וראייתו בנכרי אף ט-ע דמהניוס"ל
 עי"ש המים ע"מ צף שראהו שהעידבנכרי
 תחלה שנטבע שראינוהו סיירי דהתם די"לז"א
 כיון וביה דאסורה משאל"מ דהוי רקבמים
 איסור רק כאן ואין תורה מאיסור כברדיצאה
 ובפיט דנכרי ט"ע על גם ממכינן בזהדרבנן
 וכמ"ש שנמצא האי שנאבד האי היינודי"ל

 היכא מ"מ כוותי' קיי"ל דלא ונהיהמבי"ט
 דאסורה היכא אבל מהני ג"כ דנכרי ט"עדיש
 והנה וז"ב. דנכרי ט"ע ל"מ לכ"ע י"לכה"ת
 מהני בישראל דמהגי סימן וכל דייקהרמ"א
 דסהני וט"ע סימן וכל דייק לא ולמהבנכרי

 הב"ש עפמ"ש כך דכוונתו משמע וכו'בישראל
 אף דאפשר הל"ט סי' הח"ה בשם ע"ובס"ק
 לי' פשיטא דבט"ע משמע וכו' מהני לאס-מ
 דפשיטא בט"ע ולכך לי' מספקא ובסימניםדל"מ
 וס"ל לחומרא חשש דמהני פליג דהרא"מ אףלי'
 וכיון לי' דמספקא בסימנים אבל ל"מט"ע

 דמהני לי' פשיטא ולהרא"מ ספק הוידלהת"ה
 של ספקו מכח הרא"מ של ודאי שבקינןלא

 וסימנים י"מ דט"ע להרמ"א ס"ל לכךהת"ה
 כן לגמר א"א ולדעתי הרמ"א דעת כ"גמהני
 במסלפ-ת תרווייהו דמהני או רק בינייהוולחלק

 וסימנים ל"מ דט"ע ס"ד דאי ל"מ תרווייהואו
 דקאמר גה"נ פ' בחולין זה נקט לא למהמהני
 מהדריגן דהרי מט"ע עדיף דסיטנא ה"אמריש

 לא ולמה בט"ע מהדריגן ולא בסי'אבידתא
 ול"ט בסי' דמהני מסלפ"ת מנכרי רא"הביא
 או רק בזה לחלק אין דבמסלפ"ת ובע"כבס-ע
 11"ב. ל"מ תרווייהו או סי' בין ט"ע ביןדמהני
 משסר חשש הה אם בין לחלק דיש הנ"לועפ"ד

 דיצא דהיכא שהבאתי הנ"ל דין וע"פ טועהאו
 הקול שמכח אח"כ לחוש יש שמת מתחלהקול
 אפרים השער שהק' מה בזה י"ל מעידהוא
 דלמא וליחוש יבמות בסוף הש"ס דפריךבמה
 מוכיח והש-א הוא נכרי ודלמא פריך ולאצרה
 צ"ע ולדידי במסל"ת דברים קישור דל"במזה

 היתה נכרית  פונדקית שם דקאמרמש"ס
ומסלפות
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 שנידו ס"ת תה תרמילו וזה מקלו זהומסיפרת

 קבר זה הגירסא ובש"ס ברחף( הגירסא)כן
 ומסלפ"ת נכרית בקיצור הול"ל וקשהשקברתיו
 המשנה בלשון ובסרט הזה אריכות ולמ"להיתה
 פינדקית נאמנת הפונדקית לכשתהאדקאמר
 הסמיכה דעיקר משמע ותרמילו מקלו להםהוציאה
 היי זה וימיל ותרמילו מקיו הוצאת עלהוי
 הול"ל מסלפ"ת דהוי הוי שלה הנאמנותעיקר
 הוי לא מסל"ת רעל מוכח ומזה היתהמסל-ת
 תרמילו וזה מקלו זה שאמרה מה על רקממכינן
 יש ולכאור' דברים קישור דבעינן מוכחוא"כ
 דברים קישיר ל"ב בעלמא דלעולם די"ללדחות

 חברנו אי' אותה שאלו דהם כיון שאני דכאןרק
 לבכות דהתחילה כיון דם-מ הש"ס דמסיקנהי

 דאינה כיון בזה מ"מ כמסל-ת דינהתחלה
 דברים קישור עכ"פ בעינן לכך ממשססל"ת
 דברים קישור ל"ב ממש מסי"ת דהוי היכיאבל
 דיל"ד להיפוך דמוכח נראה דייקינן כדאך

 זה היתה מסל"ת ואמר הש"ס האריךדתחלה
 ואח-כ בו שקברתיו קבר וזה תרמילו וזהמקלו

 כיין ומשני לה אמרו חברנו אי' והאכדפריך
 ואמרה חברנו אי' לה ואמר בכי' קאדחזינהו

 ואסיה בסיף גם סיים לא ולמה וקברתיו מתלהם
 כמה ראה אך וכו' תימילו וזה מקלו זהלהם
 אחר כן מסיים הוי דאם חז"ל מחשבותעמקו
 הוי לה קאמרי חבינו אי' והא הש"סמירכת
 מוכרחת היתה זו שאלה מכח דרק לומראפשר
 סתם היתה אם אבל דברים קישורשתאמר
 קמ"ל לכך דברים קישור בעינן הוי לאמסל"ת
 כיון מ"מ חברנו אי' לה ששאלו דאףאדרבא
 במת במסל"ת בזה די תחלה דבכי'דקחזיא
 דבר בזה נתחדש ולא בעלמא כמווקברתיו
 1כ1, מקלו זה שתאמר דבעינן מה רקמלעלמא

 דברים קישור בעינן בעלמא דגם מכחהיינו
 מוכח ולת"ז ודוק כלל מסל"ת הוי יאובלא*ה
 קו' קשה דא"כ דברים קישור דבעינןלהיפוך
 הוי נכרי דלמא פריך לא דלמה הנ"להש-א
 פריך מצי הוי לא דלנכרי כך י"ל הנ"ל לפיאך

 אחרת עדות שם שה" דבאמת דמיירידי"ל
 כיון ס"ד דהוי רק מסל"ת או ע"א ע"פשמת

 נחש נשכו פ' איש שאמרה תחלה הקולדנשמע
 קמ"ל יזה מעיד הוא הקול אותו מחמתאולי
 דלתא פריך מצי יא יכך אשחז את והשיאודל"ח

 לחלוץ ואיו ההשחיי השוד אינו דנכרי כיוןנכרי
 ולכך נאמשת לו גת:ה לא דהתורה רקלמשקר

 לחוו אין המועיל באופן אחד העיד אח"כאם
 ל8 גופו דהקול מעיד הוא הקול מכחשמא

 אבל עליו לסמוך דאין רק למשקר לי'מחזקינן
 שמא ל"ת עצמו מצד דמהני אחרת עדותכשיש
 רק סריך יא ויכך מעיד היא הקול זהמכח
 לכוון חיישינן ובזה הוא צרה ידלמאהש"ס

 לחוש דיש מסל"ק דהוי אף ל"מ לכךלהכשיל
 מורה וכן אח"כ מעיד הוא הזה הקול מכחשמא
 עיי דהוי אע"ג שכתבו והרא"ש הרי"ףלשון
 דדינו משמע מסל"ת מכלל נסקא לאשאלה
 דבעינן מכאן דמוכח וכיין דעלמא מסל"תככל

 : וא"ש כן הוי בעלמא ה"ה דבריםקישור
 הענוגה ע"ד ב"ר בק' בהייתי שא' כס"קק.שי'

 והלך קאממאכיר הי'שבעלה
 שמה ללכת דרכו הי' וכן יובשיווקי לק'בדרך
 קיממע ל"א עמו וה" הגזרה מפני בברחותמיד
 ניכר הי' ולא הרוג תמצא בכך סחורתו הי'כי
 היינו אשתו הכירה בגדיו כל רק כללפניו

 וכן בו לבוש הי' ציצייו שלהלייבטרדקיל
 הי' דברים איזה ועוד הצואי עלהפרציי?ע

 ושאר וסימנים בט"ע אוחם והכירה ממשעליו
 הגל אותם והכירה תחתיו מונחים היובגדיו
 רפואתה כי והשבתי הנ"ל הקטממע עמו נמצאגם
 מצד הוא אחד טעמי מכמה בעזה"י בנקלהוא
 האחרונים כתבו וכבר ציצית של הבגדהכרת
 המעשה דהי' במה וגם אינשי מושלי לאדזה

 נמי בזה והנה שלו תפייין של השקשהכירה
 אין התסילין עם השק דהשאיל לואר ממ"גהוי

 ביי בדרך ילך והוא חייליו להשאילמדרך
 שלא חברו של טלית ליטול דמותר דאףתסילין
 היינו דמשאיל דעביד מדעתו ומב-שמדעתו
 בעיר עמו ועודו מיד לו להחזיר ע"ד שעהלפי
 ילך והוא בדרך לחגרו להשאיל אבל בדרךאו
 דהשאיל ולומר להשאיל עביד לא זה תפיליןבלי
 ליקה דרך אין עמו לקת והתפילין השקרק

 יש אם ובסרט נרתקן בלי בזיון דרךתפילין
 ביי יחזיקן והוא לאחר דשיילו לומר נרתקןיו

 לעצמו עשה דלמא וא"ל עושה איני זהנרתקן
 ש5 דבבגד האחרונים במ"ש נם דא"כ אחרשק
 ושאיה יעשי' ע"ח דיתרתי ובע-כ אחריו עשה שמא נמי ניחוש להשאיל עביד לאמצוה

ואץ



 ד6 כפ הלמהלף תקם אפץ % שנתהאלף
 מיהו ישאיה. בזה יחוש אין ממ"נ חויות"כ
 לפי תפילין ין השאיל דלמא לחוש ישבזה
 לסטים עליהם ונפלו בדרך יהד בהיותםשעה
 עמו בהיותו שעה ולפי נתפס והשני גרתוהוא
 דומה ואינו לשאלה לחוש יש שפיר יחדבדרך
 לפי לשיילף יו למה דשם כנפות ד'לבגד
 ולא ססש ללבישה רק זה לטייל דרך אין"8עה
 משא"כ לטייל דרך אין הרבה ולימים שעהלפי

 יש להתפלל שעה ל8י לשיילם דדרךבתפילין
 אחת חוסרא לנו נתחדש בן ובהיות לכך.יותש
 גרע לתפלה המיוחד סלית אצלו נמצאדאם
 שהי' שעה לפי לשאלה חיישיגן שאירובזה
 רק הקילו ולא וברח לסחים עייפם ונפלועמו
 מן ראי' אין לפ"ז ועכרה לשייל עביךיא זה שעה יפי עשת דאינו כנפות ד' שיגבנך
 שפיר כנפות הר' מן רק תפילץ שלשביס
 בנדיו כל הכירה דכאן כיץ ועוד ראףיש

 לשאיה ל"ח בנדיו דבכל האהרמים כתגוובבר
 מונחים רק עליו כולם נמצאו לא דכאןואף

 לו דבסמוך כתב דהג-ש אמת הן פ"אתחתיו
 בהיי הקצה"ח אך בכלי לפירות דומה ואינול"מ
 הב-ש לפ"ד ואף הארכתי ובתשובה חולקאבדה
 תחתיו ולא להרוג בסמוך רק קאמר דלאי"ל
 דעלמא ב"ר לילך דיש י"ל טעמו דעי--ממש
 הולכין וקרוב רוב הרי לעילג קרוב דהוייאף

 דה"ב בפ"ב הרטב"ן כחג הרי וא"עאחה"ר
 דבמקומו בפרדסא דאשתכח וכו' תצבא הניגבי
 רנ-ם בסף הסם"ע וכ"כ מרוב עדיף קרובשמש
 מקומו הוי סטש החתיו דהף כיון ה"נוא"א
 גם זה. כעץ בקצה-ח וכ"י מרוב ועדיףממש
 דשאלה חשש הך דהנה יש5 19 סמוך הוי אםאף
 שימה המדת בשו"ת וכמ"ש מדרבנן רקטיט
 בגדיהם משיירי לא דאינשי רובי דודאיגן

 כמו למיעוטא חיישינן דבזה רק גדרךבפרט
 תיגח וא"א בזה החמירו כן במשאל-םדהוישינן
 מעלת דהה היכי אבל קרוב משלת דליכאאיכח
 דעימא ב"ר איינן אם מט"נ אטרינן אזקרוב
 לא דעלמא רוגא הרי הקרוב על ימסוךואין

 חיישינן ואם שעליו בנדיו בהכרת ודיפשיילי
 הקרוב מהני המיעוט וגד שוב א"כלמיעוטא
 לשאלה לחוש אין ושוב שלו כולס הויישוב
naaלשאלה לח91 אין ב"ר אזליכן דאם מת"נ 
 למיעאא מחוש ואם מלובש שהוי אלומכח

*9

 בוחר וציינן דגזה בגדיו כל הכרת מהנישוב
 חקאטליך בידיו שנטצא מה טי5 יש1יב.
 לשלהי עביד %א לסחורה הפוסד דברוהוא
 דרכו ראין מוקדה הף לסחורה העומדדדבר

 להיות הוא דמצף בק-טמע ובפרט בולהשתמש
 כהני והוי לשלויי עשף דלא משתבריןהשינים
 דמסקף מאוכף נדע %א אינשי ס1שלידלא

 דא הח"מ כמ"ש למכירה דניחוש וב"ללהמרא.
 ל8 דהה"מ נראה ולכך ע"1 עליו תמהודכבר
 זהו או ולמכור לסחורה העומד בדבר רקאמר
 מה אבל למכירה וחיישינן כנ"ל לשאלהלחוש
 דאין למכרו דרכו אין יעצמו עשוי שלודהוי

 דאין שר"י ס"ל ומה-ט כליו למכור עשויבעה"ב
 קי"ל דלא יר %כך אונאה כליו המוכרלבעה"ב

 למכור דרך דאין ל-ח למכירה לחוש ס"מכן
 עומד ואם לשאלה לחוש יש ובזה שיוכליו

 לחוש יש אך לשאלה לחוש איןלסחורה
 סיע "י ביחד תרתי דהוי ע"ד א"כימכירה
 רק והוי רחוק חשש רק הף לשאיהריחוש
 או חששא בחד רק החמירו לא לכךדרבנן
 והבו ליח ביחד לתרתי אבל למכירה אוישאלה
 שעייו בגדיו מקצת דגיכר וגאן עלה יוסיףדלא
 לא-ו לשאלה לחוש ממ"נ א"כ הקאממעוגם

 %תרהט בכל" ל"ש למכירה ולחושבקאממליך
 המבי"ח דעת לצרף יש גם ודב. ל"חביחד
 שנאבד האי היינו אמרינן דרך באותובנאבד
 אפ רק היינו עליו דהלוקין ואף שנמצאהיינו
 סף עוד הוי אם אבל זה רק בזה מעלהאין

 והרי לשאלה ביה לחוש דיש רק בגדיוע"י
 ההמירו דבנה רק אינשי משיילי לא ב"ארוב

 מעלה דאין היכי תינח א"כ כסשאי"סיטיעוטא
 דד,ייט חזקה עוד ביש אבי בנדיו הכרתרק
 דהיכא לשד בע"ז כתבו דהתוס' י"ל שנאבדהאי
 ואף דמיעוטא מיעוטא נחשב nptm רובאדהה
 דהחמירו נהי בא"א ה"נ י"ל א-כ ל-הרצם
 יר"ם דסיל סמה עדיף לא למיעוטא לחושרבנן

 דהה היכי הכא ולכך למיעוטא דחחשבעלמא
 כין ושוב ההמירו לא בא"א אף וחזקהרובא
 האיש דהיעו חזקה וגם משיילי לאדרובא
 בזה דעכיפ גם ומה לשאלה ל"ח לכ"עשנאבד
 פרובא עדיף דזה י"ל וקרוב חזיה דהויכיע

 לו איוב הנמצרים דהני אמר" ושובדעלמא
 לשאלה לחוש אין בגדש בכל ושוב ולו הויגטי

ולכך
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וקחי
 שלמהלף חק"; אהע-ז עלשו"ת

 מותרת זו דגשה גרסה טעמי הלין מכלולכך
 : כדין אותה ויתירו ב"ר וישבולהנשא

 מה בקצרה אשיגהו שא' כדדן םן'ט*טי'
 נאמנת היא אםשנסתפק

 שמתו הדבר שעת אז בבוטשאן שה" היותשמת
 דאומרת מה מהני אם ונסתפק אלפיםכמה

 מהני אם בדבר בזה נסתפק ,ובבאה"טקברתיו
 כאן אין לדעתי הנה כמלחמה( הוי אוקברתיו
 פלוגתא יש גופו דבמלחמה כיון כלל ספקמקום
 דומה אם פלוגתא יש וברבר קברתיו מהניאם
 ס"ס דהוי סשיטא א"כ יא או למלחמהכלל

 כמלהסה ואת"ל כמלחמה אינו דבר דלמאלקולא
 כיון ועוד קברהיו מהני גופו במלחמהדלמא

 והרי בקברתיו דנאמנה בש"ס מפורשדברעבון
 גרוע דרעבון דרבא לל"ב בש"ס מפורשרעבון

 דעות הוי ובדבר קברתיו מהני ומ"מממלחכה
 בש"ס לישני ב' כן והוי לא או כמלחמה הויאם

 כיון וא"ב ממלחמה גריעי דלא מוכחועכ"פ
 מכ"ש קברתיו ומהני ממלחמה גרועדרעבון
 דרך ראין הטעם ולומר קברתיו דמהניבדבר
 דחזינן אינו ודאי זה שתקברנו עד בדברלשהות
 מתו להניח אדם שום דרך ואין הואדלא"ה
 לא ב"א דרוב דחזינן ובפרט ולברוחמלקברו
 אומדנא שיש גימא ולמה הזה פחד מכחברחו
 לכך הקבורה עד המתיגה ולא ברחהשהיא
 עדים דבשני כיון ושד נאמנת קברתיובודאי
 מ"מ הרב רק חתם דלא ונהי בדדמי שייךלא

 ג' עוד בו והי' נאגרת דבוק הנייר הי'הרי
 הרי האגרת גוף על הי' שלא ונהיחתומים

 על הם דחתמו לומר נאמנת היא שוב זהעל
 לא זה על והרי מיתתו על להעיד העניןגוף
 אף נאמנה דאינה את"ל ואף בדדמישייך
 בלבה הדבר דחזק כיון מכח קברתיולומר
 להוסיף לגו אין מ"מ הקבורה עי משקרתתהי'
 נאמנת אינה דברים שאר דגם לגמר יותרעוד
 כל כי תשקר קברתיו לומר דוקא י"לוהרי
 היתר לעצמה מירית ובזה עומד לקבורהמיתה
 לומר אבל כן הי' שלא ואף שקברתיולומר
 לא ודאי מזה נמשך זה שאין עדותשאר
 שחשש מה ועל זה. על ונאמנת לשקרעבידא
 אביו ששם בעלה לה אמר שפ"א אמרה היאכי

 אביו בשם נכתב זתנאיס ובכתובהעזריאל
 רק לנו ואין חשש אין בזה הנה ליבמשה

410 

 אין אחר שם לה שאמר ומה והתנאיםהכתובה
 רמיא דלא מלתא לה דהוי כיון חרא כלוםזה

 אביו שם לזכור אדעתה אסקא ולאלאינשי
 אם ואף עזריאל בשם עתה וטעתה דשכחהי"ל
 בכך לנו ומה לפני' שיקר אפשר כן להאמר
 כי שיהי' מה יהי' טעמו אחר לחקור לנוואין
 אביו שם והכתובה התנאים עפ"י לנוידוע
 לחוש אין בקהלתכם הי' שאחיו לנו נודעועי"כ
 אינה החלוץ שאחות רו"מ מ"ש וגם יותר.בזה

 מיחוש שום בזה אין שמת הוא זה אםיודעת
 שלא כל יי"ש לכ' חוששין אין דקיי"לכיון

 האשה אומרת שעכ"פ כיון ה"נ וא"כהוהזקו
 ישראל של אחיו שהוא יודעת הזהשאיש
 זה של אחיו יי" ליב משה מו"ה בןאברהם
 אברהם ישראי האיש שזה מעידה והאשההחלוץ
 עם זה מצטרפין א"כ מת ליב משה מו"הבן
 יהוסיף ויש לאלוץ. מותרת היא שניהם וע"יזה

 דהעדים לומר נאמנת דהיא מ"ש לדברינותבלין
 אם זה דדין דנראה והוא הענין גוף עלחתמו

 להך בזה תליא לא או קברתיו מהניבמלחמה
 נאמנת ודאי דייקא מכח נאמנת דאשהטעמא
 בדדמי שייך לא דבנה כיון קברהיולומר

 לטעם אך דייקא דאשה כיון לחוש איןולמשקרת
 דלא סבורה דכאן י"ל בזה על"ג מכחדנאמנת
 משקרת שוב ולכך שמת דסומכת לגלוייעבידא
 אבעיא זה הוי דבאמת כיון ולכך קברתיולומר
 מכח או על"ג מכח נאמנת אם איפשטאדיא
 וא"כ לחומרא והכא הכא חיישינן יסךדייקא
 על"נ דלא דסבורה י"ל קברתיו על התםתיגח

 חתמו דהעדים יומר בזה אבל שמתדסומכח
 לפמ"ש ובפרט ממש על"ג הוי בזה הענין גוףעל

 שוין על"ג כל דאין להוכיח בתשובהבמק"א
 מה"צ מהני ודאי וזה מיד על"ג דהוי על"גיש

 על"נ שאינו ויש אשתמודעינהו גביכדמוכח
 אם בש"ס מבעיא הוי בזה בעלי במת כגוןמיד
 על שחתמו העדים על יומר ה"נ וא"כמהני
 ממש על"ג הוי זה הרג אגרת על העניןגוף
 סה"ת ודאי ומהני אשתמודעינהו כמו מהניוזה
 נאמנת. ובדבר במלחמה אף ודאי בזהולכך
 בלי חליצה לקבל מותרת שהאשה מהנ"להעולה

 ופקפוק:חשש
 שה" סאדגרע בק' מע"אגב"ע י" שהריבה יחי עטיי האשה ע"ד צ'.שי'

בק'
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 איש כי לו ונודע החולים בבית באקרעשטבק'
 היא שנים ושבע מת מבענדר ססאלירחיים
nY$מסאדגרע והמחצ והרב מזור לה לבקש שדה 
 טשערנוויץ. אב"ד הגאון והסכים להיתרכתבו
 בודאי כי הנכונים לדבריהם מסכים אניהנה
 סטאלרייא מלאכת ומלאכתו עירו שםהגדת
 כבר בלא"ה וגם עירו ושם אביו ושם כשמוהוי
 מהני המוכיחות אומדנות דהוי דהיכי הרמ"אכתב
 דמהני עירו ושם שמו וה"ה אביו ושםשמו
 בגט דהרי כן הוא דינא דבאמת מוסיףואני
 כי עירו שם בעינן ולא אביו ושם בשמודי
 במה וא"ש והדירה הלידה מקום כיתביןאין
 מוכת בעינן והרי הוא מי הגט מתוך מוכחהוי

 דל"ח ובע"כ מתוכו מוכח אינו ובזהמתוכו
 בדיעבד וגם מתוכו מוכח ונחשב אחר ליב-שעוד
 מכח ובע"כ אביו שם בלי לבדו בשמומהני
 הוי שמו בצירוף הוי אשתו שם דנכתבכזון
 ולא די דבתרתי מוכח א"כ אביו ושם שמוכחו
 בעדות ולמה עירו ושם אביו ושם שמובעינן
 עירו ושם אביו שם שמו שלשתן בעינןמיתה
 אדם ראין הוכחה דהוי כיון שאני דבגטובע"ע
 משא"כ סימנים בשני די לכך חברו אשתבגרש
 החמירו הוא שזה עליו הוכחה דליכא מיתהבעד

 דהוי היכא מיתה בעד וא"ע שלשתן גםדבעינן
 סימנים בשני דדי כ"ע מודים רמתאומדנא
 זמן כ"כ מדהוי הופחה הוי ה"נ וא'כ בגטכמו
 הוי זכרון שום ממנו נשמע ולא חזר ולארב

 גש"ס דמוכח בתשובה כתבנו וכבר דבתהוכחה
 מ"ב מכתובות אשה בהיתר אומדנא עלדסמכיגן

 יהודא הי' דאם מטתו כפו דאמר ינאי ר'גבי
 להתאבל אסור והרי עונתו מבטל הי' לאקיים
 שלו אומדנא ע"פ ציוה ואיך ברורה ידיעהבלי

 וא-כ עליו סמכיגן אלים דחאומדנא היבאובע"כ
 אומדנא הוי שנים כ"כ ממנו נשמע דלא כיוןה"נ
 לנו ונ"מ עירו וע"ש ע"ש לסמוך ומהנידמת
 שם כמו מהני מלאכתו דשם פשוט דזהדאף
 הנ"ל דברינו ע"י מהני מ"מ אביו ושםעירו
 כי גאלאץ בק' שהוגבה השני עדות גםלצרף
 אך סטאליר חיים שם שמת ונודע שםהוכרז
 הוי סטאליר שם עכ"פ והנה עירו שם ידעולא
 ויחשב ג"כ בו די הנ"ל ולפי אביו שםכמו
 ואמר אחד שם שהי' שכתבו דאף ונ"מ עדיםב'
 לו לשש אין עמו שהי' מת שיא שחוקדרך

 דרך רק כן הגיד לא כי הרבנים מ"ש מלבדכי
 לב"ר בא המתיר שעד כיון בלא"ה גםשחוק
 .לא לכך ב"ר בפני הגיד לא המכחישוהשגי
 א"ש בלא"ה הנ"ל לפי אך הכחשה זהנחשב
 הוי גאלאץ של השני עדהז גם דמצרפיןכיון

 חשש מהשהוי וגם שנים במקום ע"א הוא חיהאומר
 להתלוצץ שדרכו יץ שמואל נקרא הראשוןשהעד
 נפסל אינו זה דבשביל חרא כלום בזהאין

 מלבד כי עדות בתורת שקר להעידלחשוד
 קפרא בבר מצינו כי זכות לכף לדונודאפשר
 אלי' גבי תענית מס' ובש"ס דרבי בדחנאשהי'
 זה כל ומלבד וכו' ם בדחי אינשי תריובהני
 משמע דלא לעדות כפסל אינו זה חששבשביל
 כתב הרמ"א הרי ועוד בהכי איסוראלאינשי
 רם" בלי דהעיד חזינן אם בהפסוליןדאף

 אשה להיתר עליו וסומכין נפסל אינוועיקול
 לעוה"ב בחלקו דהשביעוהו כיון נראהוכאן
 עוד דמצינו כיון גם ועיקול רמ" בלי הויודאי
 מת סטאליר שחיים עדות בתורת דהגיראחד
 הוי עכ"פ עירו שם בלי מהני דלא דנימאנהי

 דהוי לץ שמואל עדות לדברי והוכחהאומדנא
 על גם שהעיד בעדותו ודי ועיקול רמי'בלי
 לבדו שמואל עדות רק הוי דלפ"1 ואף עירושם
 שהגדת כתבנו כבר להיפוך שאמר ע"א ישוהרי
 בב"ד שלא הוי גם שחוק דרך דהוי ראוהשני
 חד לגבי חד נחשב לא לכך בב"ד העידוזה

 שם או אביו נשם המתירין דעת לזהומצורף
 עדים ב' לנו יש דבריהם ולפי לבדעירו

 לפסלו אין לץ שהוא דבשביל הטעםובצירוף
 שצריכה רק פקפוק בלי מותרת שהיא נראהלכך

 הב"ר וזה להנשא מותרת תחלוץ ואםחליצה
 ע"א ע"פ הנשאת כדין לה יתירו להשיחיצו
 מאן שלשה של ב"ד ישבו היבם מת כברואם

 : לה ויתירודהו
 שחורה מרה חולי שהי' באחד שא' ע"א*םי'

 יחי' לא שבודאי כ"פואמר
 ה' ערך לו הי' מה ידעו ולא הלךואח"כ
 אותו מצאו ואח"כ הקהל מתוך נאבדשבועות
 בטיט נטבע ה" גופו וחצי רגליו בנהרנטבע
 המים במצולת וראשו גופו וחצי הנהר שלהיון
 וויא בזה"ל ע"א והעיד השעה בתוך אותווראו
 איהם ארויסציהן אנגעהויבען נאר האבאיך
 דערקענט תיכף איהם איך האב וואסער רעםסק

אויף
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 איזם דאס אז גיס גאנץ פנים יעםאויף

 גאר איזם פנים דאס ווארין אהרןעזריאל
 אין גאגץ גאר גאנצען אין איזט ער איןגאנץ
 אין דערקענט אללע איך האבע מלמשיםזייגע
 שופין וויא געהאט ער האט הארו רעםאויף
 גאנצע דאס לישייצס ווי אזני קרעצליךאין

 דאס אין לישייא איין ווי  געווען  איזםהארץ
 אין ציץ נייע פון געווען איול*פמירעויל
 זוגתו ווי אזוי האלז ביים אויביןאויפגעריסען

 גופו סימן הן פריהער געזאגט אלץ דאסהאס
 בזה"ל שני עד העיד שוב כנפות. הר' סי'והן
 שפענציר דעם מלבושים דיא דערקענט האבאיך
 איז ער וואס גיוואנט בלש פין התזין דיאין
 אין פעלץ דעם אין געגאנגען זיי איןתמיד
 פון פלאשטץדעם

 אויביי
 גיווען איז היטל זיין אין

 אויך איך האב לייפסידעקל זיין אין בוזיםאין
 פין ריס דער גיווען איז עםדערקענט
 אמאהל איהם אלליין דאס האב איך וואסאויבין

 מורא איך האב פנים דאס אין ריסיןצי
 תיכף שראהו עדים העידו כ"ז זעהן, צוגעהאט
 הבגדים על והעידו עדים עוד ראוהוואח"כ
 רק כנ"ל ממש הכל הלישייא טימן עלוגם
 אח"כ שראה מהמנידים אחד אמר הפניםשעל
 שהכירו להגיד יכול ואין בפנים כתפה9ה"
 תוכן ע"כ לבו של וסיטן המלבושים רקבפנים
 לא הזאת האשה היתר הנה תשובה. :התב"ע
 בפניו שהכירו אחד עדות ע"פ הואנפלאת
 מצד וגם הטביעה ראה לא וגם כשהעלוהומיד
 מצד וגם לשאלה בזה דל"ח בגדיו כלהכרת
 והוי מקום בצמצום הוי דזה לבו שעלהסימן
 בצירוף די ס"א הוי אם ואף מובהקסימן
 כל ובהכרת מפראג מהר"ל לדעת בגדיוהכרת
 היות רו"מ שחשש ומה מודים. כ"ע י"לבגדיו
 הנה בגדיו כל השליך אולי משוגע הי'בי
 לשטות לד"א דהוחזק דוהי חרא כלל חששז.א
 שלא עוד וכל הוחזק לא דגרים לשארמ"מ
 לזה לחוש אין בגדיו להשליך דרכו שהי'ראינו
 התורה לגל הוי לד"א דשוטה דקיי"לדאף
 בזה וכונה דעת שצריך דבר לענין רקהיינו
 עכ"פ הוי מאלו לאחת שוטה דהוי כיוןאמרינן
 דעתו ואין דעת בר דין לו ואין דעת בראינו
 עשה יא שמא חיישינן שחיטה לענין תםדעה
 בשוטה חיישינן ולשוא"ת לעשות שצריך4ה
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 מעשה לעשות ועשה לקום לחוש להיפוךאבל
 לחוש אין זה לעשות הוהיק שלא למהשגעון
 לקוס שוא"ת בין לחלק יש והרבה לשוסהאף

 בסימני חמור פריך הש"ס הרי ועודועשה,
 אוכף ומשני לשאלה ניחוש מהדריגן היכיאוכף
 נפל שמא ניחוש לא ומ"ט אינשי מושלילא

 דר"ח ובע"כ הבעלים ידיעת בלי החמורמעי
 שכתב הח"מ ודברי דעת בר שאינו אףלנפילה
 תמוהין המה ומכירה לנפילה דחיישינןדה"ה
 דסוגיא פשטא ועכ"פ במק"א דבריווישבתי
 מושלי לא דהם כיון בגדיו כל בהכרתה"נ וא"י דעת בר שאינו אף לנפילה דל"חמורה
 דעת בר שאינו אף לנפילה בזה ל"תאינשי
 יההמיר השברי דעת הביאו דהאחרוניםואף

 אינשי מושלי דלא לכלים אף לשאלהבשוטה
 וגהי מזה( עוד לקמן )ועיין לדבריו לחושאין

 מושלי דלא במה דאף פוסקים כמהדדעת
 לא מובהק דעכ"פ מכה לדידן חיישינןאינשי
 לזה חששו לא דאחרונים חזינן הרי מ"מהוי

 דלא מכלים דעדיף ובע"כ בגדיו כלבהכרת
 במ"ע זו לדעה חששו דלא או אינשימושלי
 מושלי דלא דבלים מוכח עכ-פ הרי בג"דובפרט
 אמצעי ועכ"פ ס"מ הוי דלא דס"ל רק סףהוי
 עכ"פ דהוי שבגופו הסימן בהצטרף וא"כהוי

 מובהק נעשה אמצעים ב' בהצטרף וא"ככס"א
 כ"פ כתבנו בזה החולקים יאף כמהלדעת

 מובהק נעשה ודאי אמצעים דבג'בתשובה
 והוא שלו כגפות הד' דהכירו כיון כאןוא"כ
 בזה להמחמירין אף וא"כ איגשי מושלי לאג"כ
 והסימן שני סי' הוי בגדיו וכל R~e עכ"פהוי

 מובהק ודאי ונעשה מובהק סימן הויבגופו
 ומה ספק. בלי מותרת זו האשה ולכךלכ"ע
 ס"א יועיי לא למה שכתב הט"ב דברישהביא
 יואב מו"ה הגאון דברי והביא רוב מכחעכ"פ
 קלסי' ורו"מ זה שדהה שלו יושר בכתבשהשא
 שמביא והדמיון כלל סברתו הוטב לאובעיני
 אנשים אלף יהיו לו דודאי כלל דמיון לואין
 בשנים רק זה סימן בהם אין כולם אםיתד
 גדנסק כולם ראין ודאי מהם אחד ונאבדמהם
 סימן דראינו כיון והיינו השנים אלו רקבמסק
 בשום זה סימן ראינו לא אם אגל בשני גםזה

 בהם אחד עוד יש שמא לחוש בזה רקאדם
 את ידון אובא בתר לילך ראוי כזהבסימן

כולם
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 מא"כ זה טימן בהם הי' שלא הרוב אשרגשם
 הזה במקום מוחזק שיהי' ראית דלא כיוןה"נ
 כל את לדון ראוי וא"י כזה בסי' אחדעוד

 בזה רק זה ס" בהם שאין הרוב אהרחרולם
 זה בס" אנשים עוד דיש מורה חיכי אםואף
 אחד בא לא מאוד רחוק ממקום ודאי הריט"מ
 לחוש ואין הוא ז(כיחא דלא מלתא וזהלכאן
 הוי הסמוכין מאלו שמא החשש דעיקר רקלזה
 הסמוכין באלו וא"ת זה ס" גו שהי' אחראיש
 זה סימן בהם ה" שלא ב"ר לילך ינוראף

 : הגרב הקשה ויפה דאורייתאורובא
 לה שה" באשה מקיאקא שאלה צ*ב.סי'

 שמת  מהיענראלכתב
 ונם מטתו על 01ת מלחמה בעי שהי'בעלה
 והם שמת מלחמית בעלי צדים ב' לההי'

 אונגארן במדינת ב"ר לה התירו ועי-כקברוהו
 ואח"ם ונשאת יהנשא לקראקא ובאתהלהנשא
 עשו וכן וטזה מזה דתצא הדין ופסקו בעלהגא

 שאם וחשש להחזירה השני הבעל רוצהועתה
 והתיר עשה ולכך באיסור ידורו לה יתירלא
 ודאי תשזבה. : קהלתו חכמי עליו וצעקולהם
 הסכימו הפוסקים כל הנה כי בזה עשה יפהלא
 ל"ש ע"א ע"פ גיסת ל-ש בש-ע מבוארוכן
 הדרכים וכל ומזה מזה תצא עדים ב' ע"פניסת
 מבואר זה עדיף ב-ד דהיתר ולומר כההאלו

 דר"ש גרע ב"ד היתר דאדרבא ובש"סהביטול
 מותרת בעדים רק ברשות שלא בנשאתס"ל
 מודה ב"ד והיתר ע"א ע"פ ובגיסת לולהזור

 על לסטוך רתם שרצה ומה לו לחוורדאסורה
 שמותרת במעות ב"ד לה הורו באסהרמ"א
 שטעו הכונה דההם טעות זה הנה יןלחזור

 שחך דלא גמור אונס לה הוי ובזהבהוראה
 דייקא לא ב"ד בתר דב"ד לאמתוגי לה הוילוטר
 בזה הב"ר את העדים שהטעו כזה בטעותאבל
 והו"ל עדים דבתר לאמתוני הו"ל י"לשפיר
 אזיל ובנה משקרים העדים שמא אדעתהלאסיק
 דהיתר לזמר והנה הרמ"א. על הטו"ז קו'לי'
 אינו זה הנה טפי עדיף עדים ב' עםב-ד
 כן נראה רשת שמלשון אמת הן כללסברא
 שלא וגיסת למד"ה בעלה שהלך האשהגר.פ
 געלך מה ואמרו עדים ב4 שבאו ב"דנרשות
 היתר צריכה היתה לא שהרי מעצמהוניסח
 ולס"ט מעצמה וניסת גלשונו מדדייק והנהב"ד

 שלא כין ס"מ ב"ד ברשות דניסת יהא ולוזה
 והו"ל לו לחזור מותרת ב"ד היתר צריכההיתה
 צריכה היתה שלא ברשות שלא  ניסהלפרש
 לד"ק ולמ"כ התירוה הי"ד מ-מ אבלרשות
 שלא דלשת גימא אי ואף מעצמהדניסת
 שלח ממש ברשות שלא משמעברשות
 עכ"פ כן יהא יו אף דין הביתדהירות
 מעצמה וניסת מ"ש מיותר הוא רש"יבלשון
 ובעית לו לחזור מותרת בעדים נשאתלמנקט המי כן נקט למה גופו ההנא על תקשהגם

 ב-ד ורשות בעדים תרוהיהו הה דאםדקם-ל
 רק היינו מ"מ לחזיר דמחזרת מודה הח"קאף

 ודאי להשני אבל יו לחזור מותרתלראשון
 תרתייהו לה דהוי כיון יחז היא דבשימאאסורה
 עוד להמתין צריכה היתה לא ב"ד ורשותעדים
 אינו השני אבל לעשות לה דמה כאנוסהוהוי
 הוי ולכך ממק.א ליקח יכול הי' דשואנאונס
 ה"נ כן לו דאסורה מזיד והוא אמסהכשיא
 בכל אסורה ודאי להשני אבל רבנן קנסוהובזה
 כשרים עדיט הי' לא דבזה דנראה יבפרטשין
 וחשודים קלים הרוב ע"פ והם מלחסות בעלירק
 בצירוף רק הוי המתירין וסמיכות עריותעל

 ב"ד רשות רק הוי ואים יענראל האדוןמכתב
 וחס ולזה לזה דאסורה לפסוק השיבותכר

 חשש יש ואם ישני לחזור להתירהלהזכיר
 ישתקע יכך וימות לרשע הלעיסהו כךשיזנ'

 : נאמר יהי' ולאהדבר
 לרז-מ מסכים אני ידינא ש"/ עיד ע"נ.כום

 דבריו על טוסיף ואנילהתירה
 פוסקים לכמה מהני לא ישראל דכתבדנהי
 כתבו מי בהמכתב סימנים נזכר לא אםהיינו
 כתבו מי מובהקים סימנים בו הוי אםאבל
 ה"נ כן המת בגוף סימן דמהני כמו מהניודאי
 גער אף מהני ובזה כתבו מי גהמכתב סימןמהני
 כן לו אמר הראשון דהעד סימן יש אם עדמפי

 היבא רק בכתב עד מפי עד מהני דלאדעיקר
 משקר ואולי הראשון לו אמר דלא חששדיש
 לו אמר שהראשון מובהק סימן דהוי היכאאבל
 נראה אמצעי סימן רק הוי אם ואף טהגיכן

 בהצטרף ולכך אמצעי סימן כמו עכ"פ הוידהכתב
 ב' מצטרף הכתב בגוף אמצעי סימן עודבו

 יש הזה במכתב וכאן מוגהק להיותאמצעים
 שכך מפיו כתבו אהד א כתבו שהואתיפטם

מהגי




