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סנדל ודוק כי זה בצח נכונת כפתור 81רה:
 .שא' בריאתאיספה ששדה אחר
םףם'ד
מיהתבעלה והניקה ח'ימים
ואח"כ נתנה בנהימניקת והיא הניקה בן ח48
ואהיהגסיה בנה ונשאת אפר כ' חודש בשוש

שיא ידעוכי 5שיש איסור ייש
א תוך כד-ח
וסה"כנודעית
ם האיסור :תשובה .הנה הש"ע
כתב בס" י"ג סעיף י"ב עבר ונשא מעוברת
או מניקה תוך זמן זה מנדין אותז אא"כ ברה
ויוציא בגט מזה מפורש דלא מהני בזה הפרשת
ן בשני דינים אם
רקיגרש אך יש לייעיי
בשוגג
דוקא בעבר במזיד ונשאכופין בגט
יעבעבר
ב"
אש
אין כוסין או אף בשוםכופין ומ"ש צ
ונשא היינו רק עבור מנדין דבזה אין מגדין
רק במזיד ולא בשוגג אבל גט אף בשוגג בעי
ן אם גםבגמיתוהוי הדין דנימא
והשני ישיעיי
דבגמלתו נמי כופין בגט כדין גוף מינקת או
נימד דבגמיתו נהי דאסורה יהנשא יכתחיה
בדיעבד א"צ גטואפשרדגםהפרשהא"צ בדיעבד
בזה .והנה גרס" בס"ה דכתובא ת"ר נתנה בנה
ימניקה או גמלתו וכו' עד והיכתא מת מותר
גמלתו אסור ופרש"י שם הטעם דגמלתו אסור
לגמיתו טשום שרוצית להנשא כוכח ראין הטעם
משום פלוג רק משום דאמריגןשבכונה עשתה
כן כדייהנשא ובתחלה בד"ה בנזרותיו סיים
רש.י וה"ני"פ רבנן במניקה שטת בעיהבין
שהיא מניקתובין שאינהמניקתו משמע דהטעם
סתרו
משום ז"פ ואיכ
י
הדוריש"י דטשום לפ-פרש"היי' ראויאהלדאדסיורו
"ף
אא
ס"י

יא

חיץ

לף שלמה

אהדדידתהיה פרשיי במלתו אסו 5א בסלתו
והח"כ פ" שלכך גמלתוכדי להנשא וצלע .גם
של גוף העמס קשה דברייתא גקס זו
11
דנקט נתנהבנח למניקה או נסלתו או ו
מת
יתרת
"ו
אחמ
יהנשאדהריהוי ק"ו רמח במעה בנהיסינקת
פותרת כ"ש בגמלתו שאינו יתק כלל ומכ"מ
דבסת מהזרת ורא" דבטת קיימן חף ידידן
דטותרת ובנטלתו אסורה ובע"כ רפתעדיף ולמה
נקם זו ונמהל זו וצ"ע ח"נ הרא"ש בפסקיו
ואפ"נתנהבנהלוגיקה או גמלתו אסירת להנשא
עדכי"ח דחיישינן שמא תמהר לגם?ו כדי
שהנשא ויסתכן הולד ושינהמישון רש"י שרפ"י
כתב גמלתו שרוצה להנשא ומשמע דכווגתו
מטעם קנס חוח דקנסינן אאה ותלינן שנטלתו
ינטלזה מלשון הרא"ו משמע דלאו מטעם
בימשום גזרת שישיחוש שהגטיו
אק
קנס הוא ר
א
ש
נ
ה
י
ש
י
ו
מ
"
ל
א
ו
ך
י
ר
א
ה
ל
ואני
סעי אחרתכדי
מסיים לדינא דאב ה" במזיד מה שנשא אותה
את ה" טקוםיקנוס אותם יגרש אז אףבגמיתו
ה" אפשריומר כןאבי הכאכיון דהי שויר
ובשוגג כבר סטכו השסקים לסמוך הסוברים
דשונג א"צגט ד"5שבזהקנסכיוןדשונם ההוא"כ
ה"צריךבזה רק הפרוח והפרשה נראה דלא
שייךרקבאםעדייןסניקתודישמעיחבזהשתשגיח
ולמסמסוכביעיוחלבאוכןלעניןהבחנה
עדייןעיי
דישמעלהעדיץלתקן בהפרשהבזחבעינן הפרשה
אבי אם כבר גמלתו שכעת אין לותועית ע"י
הפרשה דמהדהויהויועיקר איסורו הוי מטעם
נזרה שדאתימינופעם אחרתבזהדי מהדאסרינן
יכתחלהיהנדס ובזה 5ח תעשה כן עוד
ס"אוכמודאמרינןבגיטין בטוקדםדאהניהכתחיה
תנשא כן ה'ג בנזרה זו די דלכתחיה
תנשא ושוב 5א תעתה כן ובפרס דאם תעשה
כן במזיד באמת הצטרך יהתנרש ולא יועייו
מעש" כלום וא"כ שזב אם עשתה כן בשור*
ר ביחד נ"ל:
א"צ עוד הפרשה ומוקסיןידו
אתפלץבש"ג דל"ב
ס" ס4ה.
נסתפמתי גט אם ה" חואשוגנ
בהר רידף והוא
והיא מזידת מה דינו אט
נט או נלך בתר דידה והיא מזידה
שוגג
כתובת
י וחנה ממס דקיי"ל די9
"ס
ובעינןולג
מוכח דלא קנסינן לדידה רקידידי מוכחמיה
דה"ה מה רבעי גטהוי נמי חמס רקידיתי

עי

יא

שמת בנמהכחדיהםלכבהזהברש"ימיךבגזלר"וצתיוולכך יהס"ד יה
סברא
יפריך
יומרבין במתביןבגמיתו אסורה ולוהכוךיפרשניי יא
להמסקנא
משום "5ס אב5
דמסיק רמת מותר
גמלתו אסור א"א לפרש משום ז"פ דא"כ גם

יפרש

במת יהי' אסור ולכך מוכרח
דאמרינן שגסטפו כדי להנשא
זה כמ"ש בש"ס אח"כ אךז"א דא"כדימה באמת
כיון דקיי" 5הלכה כר"מ בגזרותיו למה קיי"ל
במת מותר ולאגזרינן אסו מת ומ"ש התם
דקיי"ל הלכה כר-מ בגזרותיו ובע"כ דבמת לא
שייךימגזר אסו לא מת ואינו דומה 5סה
הלכה כר"מ בגזרותיו וטונת הש-ס
דקיי"י
בע"כ כמ-ש התוס' אא"כ קשה דפיקת* סתרי

משום

ובמתי
א שייך

יא
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יא

ין

ניך

יה

זיכך

האלף
א
י
א שייך בר' קנס
ולכך אם ה" שוגג די
קי"י

שו"ת על אהע"ז

קניינן ידידה מיהו מזהאין רא" גמורה די"ל

דדוקאלענין הכתובה דאם שלאיתן לה הכתובה
יהה קנס רק ידידה והוא ירתח ואם נימא
דיש כתובה הוי הקנס לדידה והיא תרויח
בזה היכא דיש ספק את מי לקנוס יותר בזה
א אותה ובפרט בזה כיון דעכ"פ
קנסינן אותווי
אחדירויחוהרי הואראוי לקנוס שניהם ולשניהם
א"א לקנוס בזה ולכך שוב אוקמוה אדינא רכל
אשה יש לה כתובה אבל לענין הפרשה דאין
הרוהט לו ובפרט בהוא שוגג דלא שייך ב"
קנס י"ל כיון דהיא מזידהקנסינן לדידה ותצא
ואפשר דאף כתובהאין לה כה"ג דקנסינן לדידה
ולא חיישינן להרוחה דיר" כיון דהוא שוגג
ואין לקנסו:
ז האשה
ה
ש
י
י
ג
ה
י
שי'ם'ו .שא' נהדגיידו הרופאים כי ההאנש
קה
יזיק 9ה ונתנה ה51ד למניקה כ" 1טבת ובתוך
נ"י כבר פסקחיבה ונתגרשה ביום ב' ג' שבט
קודם הגט קיבל ע"ע בכל חומר להיות
וההנבקע
יהילר ע"ח ונעשה כן ע"פ קאמפרמיסס
ת
סהנבררין אם מותרת להנשא :תאיבה .הנה
בגוף הדבר סמך על עדות הרופאים שיזיק לה
ההנקה וכבר הארכתי שמשמע מתשובתאחרונים
דאין לסמוך ע 5עדותם רקבצירוף שאר הוכחות
ואומדנאועוד בר מןדין כתבנו דמה שמגידין
קאיןזה דומה לחלבהארסיי המפורש
שההנקהיזי
בח"צ דהרי באסת קיי"ל כר"מ בגזרותיו בזה
דגזר הא אסו הא והכלל כך הוא דלא פלוג
חי"ל בתקנתן וכל שהיא בכלל שם מניקה אסרוה
חדל להנשא אגל אס אין לה שם
י
בשלמאשניאםקהכל
החלב
לא נכנסה בכלל גזרה זו ולכך
גופה ארסיי וא"ב אין החיב ראוי להניק הוי
חלב דמיא כיון
כמו צמקה דדי' וכאין
דגוף החלביזיק לולד אבל היכא דהחלב ראוי
לולד רק דהאחריות הוי לה בשום דבר עכ"פ
שם מניקה ושזב ל"פ חז"ל
יצאה
מךכלי
אף אם ה" אומדנות המוכיחין
בתקנתן ויכ
ליה נמי לא מהני אך זה היינו באלמנה או
אף בגרושה אם עכ"פ נידמן זה אחר מיתת
בעלה או אחר גרושי' אבל בגרושה ומדע קודם
הגרושין וכבר נתנה בנה למזיקה בלא"ה ידוע
רעת טר"ש הזקן שמתיר בגרושה ואף דאגן
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כחת" ט"מ אם נתנה בנה למינקת מקודם
וגם פסק חלבה מקודם הנה זה גופו מה שהחמירו
הפוסקים דבעינן דוקא ג"ח מקהי בה אקהייתא
ג"ח וכתב דאפשר
הרא"ש הובא
דהי' ידוע להםבבש"ביתודךלמ
י אפשר שיוחזר חלבה
"ח
ג"
בחולנית שצפד
תיגח
ועאו"רי
באשהזהדעילדמואעאב
ה על עצמה ב
שלא
י יחזור לה החלב
נ"ב ג"ח ובזה ל"ש ז"פ דל"פ לא הוי רק אחר
הגרושין שחל עליו שם תק'ח דמינקת אסורה
להנשא ולכך ל"פ בתקנתן אבל באם פסקה להניק
קודם הגרושין א"כ בשעת הגרושין לא ה"
שם מניקה כלל וקודם הגרושין לא
עלי'
איסור הנשואין כלל ולכך לא שייך בזה ל"פ
ם כל שבאמת אפשר לחוש שיחזור לה החלב
אסור אז בעינן ג"ח אבל היכא דמסתמא לא
יוחזר 5ה החלב ל"ב ג"ח ואף אם נימא דביל
עניןבעינןג"ח ט"מהיינו רק
בגרושה
ופסקה טקודם להניק ופסקבאלמנ
יודם בזה
בק
הלבההאמ
ודאי ל"ב ג"ח ובפרט לפי משמעות הח"מ בס-ק
יו"ד דדוקא אם בגרסתה עשתה כןבעינן ג"ח
אבל אם הויע"י איזה סיבה ל"ב ג"ח וא"כ
ה"נ
שעשתה כן ע"י שוס מניעה והכרה
ולא ברצונה ל"ב ג"ח כל שאינה מדעתה רק
ע"פ ההכרח .ועוד י"ל דאף החולקים על ר"ש
הזקןהיינו רק בגרושה דכיון דעד הנה היתה
מחויבת להניק רק ע"י הגרושין נפטרה מלהניק
כיון דלא חל פטור הנקה רק אחר גרושין ובשעת
גרושין היתה מחויבת עדיין הוי בכלל גזרת
מינקת אבל אם קודם הגרושין נפטרה מלהניק
מודים הכל שמותרתכיון דבשעת הגרושין לא
היתה חייבת להניק ולאו מכה הגרושין נפטרה
מלהניק ודוקא אס ביא"ה היתה מחויגת להניק
רק מכח הגרושין נפטרה בזה לא מהני להוציאה
מכיל מניקה וכל שאם לא נתגרשההיתה מחויבת
להמק אף עתה שנתגרשה עשו חז"ל בזה כאלו
לא נתגרשה ונשארה בחיוב הנקה אבל כל שלולי
הגרושין נמי כבר היתה פטזרה להניק אינה
בכלל מניקה וכאן ה"נכיון רקודם הגרושין כבר
נפסק הדין שהבעל מחויב יהשכיר מינקת אחרת
כבר יצאה מכלל סניקה קודם הגרושין ובזה
נתחזק דעת תשובת אמונת שמואל שפסק באם
הכניסה לו ב"ש דאינה מחרבת להניק מותרת
יהנשא והוא כתב כן רק לדעת הר"ש הזקן

חי

כי

ולדעתי

יה

40

האלף

ש"ת על אהעץ

ולדעתי י"ל דגם ר"ת מודה בזה .ומה והקשה
עליו בנוברך מן הש"ס דקאמר שם הן הן דברי
 g Qוהרי לב"ש אינה סהויבת להניק וקשה
יהר"ש הזקן
מזהידעת הר"ש הזקן
זל
דתקחדל הוי רק כך דכ
"י
סו
דח
דישמ
יבתירניק אף
אחר מיהר בעלה אף אם אינה מחויבת רק
דחזיגן שהניקה עד הגה מרצתה רקע"י בקשת
הנשואין נמנעה מלהניק אז גזרו חז"ל שלא
שניקה אבל אם אינה מחויבת
תנשא והוי
כילני
ן שבשביל רצין הנשואין היא
בז
ישניק ולא ח
נמנעת מלהניק רק י"ל דבלא"ה לא היתה מניקה
ע"ז לא גזרו חדל להיות מוכרחת להניק ובפרט
לפ"ד הסוברים בס" פ' דא"י הבעל לעכב עלי'
שלא תאכל דבר המסוכן יולד מכח דצערא

אלמנה אף עתה מחויבתלהניק
הנשואין
יינהי דעך
בה
שש
בו
ור
לא ידחה סכנת הולד אבל בג
צערא דגופא
עתה הניקה מ"מ י"ל דנחשב
רק מה שהניקה עד הנה היית מכח ההכרח
שמחויבת להניק אבלכיון שתתגרשויאתתחייב
אנן ספדי מסתמא
תתרצה להניק ולכופה
א"אבשביי צערא דגופא וא"כ בשעת גרושין
נכנסה בכלל מניקה דמסתמא לא תניק ואף
אם אח"כ נסי מניקה מ"מ הף כאלו נתחייבה
להניק אחר גרושין וכאלו אשה אחרת נתחייבו:
להניק דלא נאסרה יהנשא דעיקרו בתר שעת
גרושין אזלינן ואז הוי לה דין מניקה א"כ
תינח לדידן כיון דגל אשה חייבת להניקאין
רא" במה שעד הגה הניקה די"ל מכח הכרח
עשתה כן לכך אם מגרשה י"ל מסתמא מעתה
לא תגיק ונחשב צערא דנופא לכך אינה
בכלל מניקה אבליב"ש דס"ל דכל אשה אין
חייבת להניק א"כ אדרבא כיון דנם קודם
הגרושין היתה חייבת ואעפ"כ הניקה א.כ
חזינן דלא נחשב לה צערא דנופא ההנקה א"כ
בזה בשעת גרושין אנן סהדי דלולי הנשואין
דגם עתה תניק פבהחלה רק סכח הנשואין
תמנע מלהניק שוב הוי בכלל מניקה בשעת
גרושין עכ"פ והנשואין אסרו בשביל סכנת
הולדוביה א"שכוונת האמתת שמואלדבהכניסה
לו ב"ש ודאי אם עד גרושין או סיתת הבעל
היתה מניקה רק עתה נמנעת אחר מיתהמרישין
בודאי שייך גזרת חז"ל דגזרו על מניקה ואף
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וגופא עדיף וא"ב לכאורה קשה למה גורו
במינקת שלא תנשא מכח סכנת הולד ולכאורה
סי' נראה רמזה ראי' לדעת הר"ש הזקן דס"ל
דבגרושה מותרת להנשא רק באלמנה אסור
לפ"ז א"ש דלגך דייק הש"ע בסי' פ' דהבעל
א"י לעכב ולא כתב עליו שהיא מותרת להנשא
דודאי אם לא ה" געל היתה אסורה יהנשא
ביון דמוכיהת להניק איך תאכל זה להסכין
סויד רק התםסיירישיש להבעלוביד הבעלליחן
הילד למינקת אחרת ואין עלי' לחוש לסכנת
הולד יותר מטנו ועליו החיוב יותר להוציאו
י ס"ד כיון דשא מחויבת לו
מסכנה רקדהי
להניק יש בידו ימנעה שלא תאכל ותניק בזה
קמ"ל דמצדו א"י לעכב ויש לה רשות לאכול
ד ישכור לו מינקת אחרת
ואי משום סכנת הוי
וא"כ הה"נ בגרושהאין לה לסבול צערא דגופא
סיום סכנת הולד ועל הבעל החיוב
הב"שתדי
להוציאו הסכנה ובמ"ש מהיישב מ"ש להש
ע 5הרסב"ם הנ"ל לפסיקאר"י ולמס"ש נתיישב

ים

מיהו יהחולקים על הר"ש הזקן תקשה משם
ר שהם ס"ל כדעת הי"א בס" ס'
ודוחקיומ
שיוכל לעכב אך בע"כ ראין הענינים דומין
זע*ז ומנועת הנשואין אינו בכיל צערא דגיפא
גוף הנקה ודאי הוי צערא דגופא ולכך
בג
אי
ת
יח אס בלא"ה היתה מניקה רק מכח הנשואין
נחשב צערא דנופא אבל אם
נמנעת להניק
בלא"ה נמנעת להניק נחשב צערא דגופא
ואין לכופה להניק עבור חשש סכנתהויד לדעת
ארמב"םבסי'  '8ולכך ס"ליהר"ש כך דבשלפא

יא
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יה

יא

לר"ש הזקן אסור רק דכ11נת 1דמקודם נמי
פסקה להניק רק אם היתה מחויבת יהניק ומת
הבעל לא מהני זה אם לא כסקה ג"ח מקודם
אבל אם אינה חייבת וגם קודם המיתה
הניקה אז ל"ש עלי' גזרת מניקה ולסם-ש גם
הב"ח מודה בזה וא"כ בנ"ר דהי'
חשש
סכנה א"כ מקודם הגרושיןנמי לא היתה מחויבת
להניק בחשש סכנה וגם פסקה קודם הנרושיח
ע"נ
ל"ב ג"ח יבמ"ש נתיישב קר הנףב
הה
דאדרבא לב"ש גרוע מה שלא הית
נעיחייבת
כלל ואעם"כ הניקה ולפ-ו בנ"ד בהצטרף כל
היתרים הנ-ל מתחלת הגרושין לא היתה בכלל
מניקה ומותרת להנשא אחר צ"א יום ודב
ופשוטידינא:

יא

יה

סי ט4ז .שא'כמימי שגייש
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והיתה מניקה וגמלתו אחה"פ ונשאת בשגגה סהויבת להניק הוא 8ן הש"ס (דנ"ט ע"ב) ושם
'שלא ידעו הוא והיא שאסורה להנשא וכד"ת פרשא דמכירה ואינו רוצה להניק מאחרת וכ-כ
בר"ה הבע"ל .הנה מה ורימז הרס-א בסי' פ"ב משמע דוקא בכה"ג שאיש
ישלמו
בישונו להקל בזה מצד גרושה זה אינו נראה רוצה לינק מאחרת יש לודין מכירה וכסו דנקט
דלל עיקר הטעם המתירין בגרושה הוי מכח בש"ס ופוסקים הטעם מפני סכנת הילד וכאן
ו או ישגיח הוא על" הרי כתבו דה" יונק מג' נשים אחרות א"כחין
דיש להבע והחיובעיי
ין א"כ תיגח בישראל אבל במומר לה דין מכירה .ועוד נ"ל בטעם הדברימה
ויתבענה לדי
טעמים ובנה החיוב עלי להניק בעינן שיה" הכרה בשעת הגרושין והיין
י
ל"ש כל ה
ונב קרוב קודם לצדקה והוי בזה כמו דודאי יש אומדנא דדעת הבעל הוי שאינו
הקר
מאדלימןנה מיהו מטעם אחר נראה כדבריו כיון מגרשה רק באושן זה שתגיקהווי
א תנשא שלא
דנראה מדבריו שכבר הוי יותר מט"ו חודש יזיק לילד ואדעתאדהכי גרשה רקהיבא דעדיין
וגםהוי יותר מ"א הודש כדאי הוא היתר הפ"י אינו מכירה ומכיש אם בשעת הגרושין עדיע
בק"א לסמוך עליו בדיעבד לענין דל"ב גרושין לא התחילה להניק כלל ליכא אומדנא דאולי
רק דדי בהפרשה בעלטא ולכך נראה דיפרשו הוי דעת הבעל שישכיר לו מינקת אחרת אם
זה מזי עד כד"ח ובחודש העיבור יעשה כפי לא תרצה להניקהו ימכי
ש אומדנא דהגרושין
?יניו אם יה" קשה להם בהפרשה יתיר נעשין ע-ד כן אבל אם בשעת הגרושין הכירה
ראיה
להב אחר כר"ח ויעיה העיבור למנין ואם לא או כיון דלא אטשר עוד באחרת אנן מהדי
דלא גרשה הבעל רק ע"ד כןשיא תנשא עד
קשה להם לאיהי' העיבור למנין:
כמסג' באשה שנתגרשה מבעלה שתגמור הנקה שלה ולכךאיך תנשא א"כ יהי*
כמי' :ם"וק*
בעודה מעוברתואח"םילדה למפרע בטל הגרושין ולזה נתחדש לנו פתח
והתחילה להניק ערך ף חדשים ואח"כ הורה חדש להתיר בזה"ז בגרושה אף שהכירה we1
יה מורהיית
ן בנה למינקת ותזרה בה שתנה הגרושין לפמ"ש התוס' דהיכי דהדבר תלוי
יאחרת וחזרה ועוד לאחרת פעם ג' ואח"כ נשאת בדעת שניהם
אולינן בתר אומדנא ולכך
עפ"י הוראת המורה :תשובה .הנה המורה לא הר"ש הזקן סיירי קודם תקנת ר-ג דהוי אפשר

יה

יא

סב הורה אך מהשהפריזהגאון מו"ס משה טויבת
דמחויב לגרשה הנה באסת מדינא נראה דא"צ
לגרשה ודי בהפרשה דהנה בראש מ"ש הגאון
הדל דאף הר"שהיקן המתיר היינו רק באינו
מכירה ולא במכירה הנה במחכ"ת לא דק בלשון
הש"ע שכתב וז"ל זה שאמרנו בגרושה ישמי
שחוסר דהיעו דוקא שהניקתו קודם שנתגרשה
עדשהכירה ומ' משמע דדוקא אם קודם שנתגרשה
היתה ההנקה וההכרה אז אסורה אבל אם בשעת
הגרושין לא הכירה רק אח"כ ומכ"ש אס הנקה
והכרה שניהם הי' אחר הגרושין אז להר-ש
שקן אין לה דין מניקה דדוקא אם בשעת
הגרושין לא הוי ההכרה וכב"ש אם גם הנקה
לא הי' אז אח"כ הוי דינה רק כשאר מינקת
אחרתואין לה שם מינקת חברו כללוכיון דבאחרת
א"י למהות בה טלהנשא אף שמכירה ה"ה בזה
וכן מצאתי אח"כ באבני מלואים כן מטעם אחר
קצת ,ועוד דק הרב בזה מה דנתן כאן בזה
דין מכירה דהרי שורש דין זה דסכירה היא

יא

לגרשה בע"כ לכך אזלינן בתר אומדנא דבעל
אבל לדידן דא"א יגרשה בע"כ רק מרצונה
וא"ב הוי הדבר תלוי בדעת שניהם והרי התוס'
כתבו בפג"ש דבקדושין לולי הטעם שכתבו שם
ראין נ"מ לו פה שיהי' אחר מותו הוי נחשב
תלוי בדעת שניהם וא"כ ה"ה בגרושין לדידן
דהוי דבר חלף בדעת שניגס ולא אזלינן בזה
בתר אופדגא ולכך אף שמכירה מקודם יש לה
רק דין שאר מינקת דעלמא ואין כח למחות
בידה לאסרה להנשא .ולולי דברינו הי' דברי
הר"ש הזקן תמוהין דמה ראי' מביא דבמכירה
אסורה להנשא ממ"ש בש"ס שם דבמכירה בפה
ומניקתו הרי שט מפורשדהוי מפני סכנת הילד
א"כ מוכח דלא מצד עצמה מחמת שהיתה
אשתו מחויבת יהגיק רק מפגי סכנת הילד
וה"ה מניקה אחרת נמי א"י לחזור היכי דהה
סכנה וכן מוכח בהגהת רמ"א ס" פ"ב בהתחילה
להניק אחרת ומכירה אין דוחין נפש מפני נפש
וא"כ אם באחרת נטי א"י יחזור בה -'nswכ
נטו
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אסו יאמר דמינקת דעלמא אסורה יהנשא פו"ב מהל"ג דאם הוי ע"פ גדול הדור לכ"וכ
אהע"ז

במכירה זה ודאי אינו וכמ"ש גם ההפלאה שם ל"ת ועדיף משוגג אך היכי דלא הוי ע"פ
וא"ב מנ"ל לגרושה שלו דאם מכירה אסורה חכם מפורסם אין לודין אונס אבלדין שוגג
להנשא ומה רא" מהתם התם הוי הכגגה דדינה יש לו דהרי כתב הת"ה דאף  n.PSשאינו
רק כאשה מינקת דעלמא ולענין נשואין י"ל יודע הדין דאסורה נמי הוי שוגג דלא גרע
כמו דמינקת בעלמא אין מוחין בידה ה"ה בזו הוראת המורה מאן דהו מאם ה" בעצמו ע"ה
ובסרט דאל בשלמא לכופה להניק אם לא תניק ושוגג ולכך בזה עכ-פ להסוברים דבשוגג א-צ
הוי סכנת ודאית לפגינו אבל להנשא הוי כמה גט גם כאן א-ג גס וא"כ כיון דיש לנו דעת
מפיקי אולי לא תתעבר ואולי לא יעכר הלבה הא"שהזקןשמתירלגמרי בגרושה ודעת הסוברים
ואולייניק מאתרת ומנ"ל ללמוד זה מזה (ועיין דבשתג א"צ גרושין הוי לנו ס-ס להקך וכדאי
בחבורי לאהע"ז מהל"ג ס" ק"ו בארתי יותר הם לסמוך עליהם שלא לכופם לגרשם ודי
גט מעושה שלא
דין זה) אך לפי הנ"ל א"ש דכוונת הר"ש רק בהפרשה וחושש אני
" דהיכי דמכירה הוי הכרה שהיא תניקהו כדין אם נכוף אותויגרש כן נ"ל .ומ"ש השואל
ירא
בש"מ כתובות דגם ביונק
דא"א באחרת ויש סכנה בדבר
שוב הוי שדעת כ"י
אומדנא דהבעל לא גרשה רק באופן זה מיהו מאחרתיש דין מכירה ולדעתי משום הא
יש לדחות די"ל דכוונת הראי' הוי כך דקשה לא אריאדאין לנו לחוש לדעת יחידאי נגד
שם בש"ס בברייתא דאם הי' מכירה דעת הש"י והפוסקים והגהות רמ"א שפסקו
טהפהקמ"וי
ממקהו  uaaסכנת הולד דמה קמ"ל להיפוך וגם טה שהביא רא" מכה-ג וכתב
כז
בגרושתו ת"ל אף במינקת דעלסא הויכן ובודאי דאחר ג"ח הוי בודאי בחזקת מכירה וכופה
לאעדיף נרושתו ממינקת דעלמא בע"כ דקמ"ל וכר זה פשיטא דאין ראי' דהואסיירי בסתמא
דכיון דהייבת להניקיש דין מינקת דאסורה גם עדיין לא בדקו אותו אם יניק או לא אז
יתנשא מיהו בלי רא" נמי מסתבר לומר כן כשבאים לב"ר תיכף כופה ומניקתו דסמכינן
ומוכרח הוא מלשון הש"ע ופוסקים הנ"ל דמשמע אחזקה דהוי בכיל מכירה אבל אם אירע
דבעינן דוקא דהכרה יה" בשעת הגרושין ולא דכבר נתנסה בפרט השלש חניקות ויונק מכולם
אח"כ לכך מסתבר לומר דהטעם כנ"ל מכת א"כ חזינן דיצא מן הרוב ואין לנו אלא מה
היתר חדש במכירה לדעת שעיננו רואות והברור כמש"ל דדי בהפרותה:
אומדנא ונלד
ע"ש הזקן מיהו כאןאיןיצרך לכך דאין יז
ה סי' ס"ק* להנאון מ" 1משה זאב היילפרן
אב"ד זלטיפלי .ע"ד
דין מכירה מטעמים הנ"ל .היוצא מזה לדעת
הר-ש הזקן היתה כאן מותרת להנשא .ואם כי שאלתו אם נאמנת על כחתימי הנקה והביא
לרינאאין לסמוך על כך מ"מ בדיעבד אם כבר דעל הבחנה מבואר בכה"ג ובבאה"ט הגה לא
נשאת ע"פ הוראת הכא ודעת הת.ה היבא דהוי ידעתי למה לא תה" נאמנת הרייל5ינן מוספרה
מהר"מ לה דנ"א נאמן באיסורין והיא נאמנת על נפשה
שוגג .ומ"ש
ע"פ הוראת חכם
יח"ה לא העל נדתה מה אמרת התם ליכא חזקת איסור
אה
דהמשי"מ פי"ב המויהל"ג חולק עהלג
דק דלא על הוראה  11הוא משיג רק על גוף כמיש ה~ס' בפ"ק דגיטין אך בזה יש חזקת
הדין מה דמשמע מן הת"ה דבשוגג כ"ע מודים איסור הנה הריבע-א נאמן באיסוריןהויבעיא
דא"צ לגרש ע"ז תמה דיש חולקים וס"ק אף בש"ס ר"ה הא"ר אם ע"א נאמן באתהזק
ע"ז 4יע חשק דהוראת איסורא ונשאר הדבר בספק עיין "9ך ימד
בשוגג בע גט
ישוגג .ומ"ש הגאון הנ"לדהיינו דוקא ס" קכ"ז וממילא בדרבנן הוי ספקולקויא
חכם מקרי
ע"פ חכם מומחה מפורסםהן אמתדבדין משאל"מ וכן ראיתי בספר אחד בשם הרשב"א שכתב
י" 1מפורש כן אך התם חף הדין דאף כן דבדרבנן ע-א נאמן אף באתחזק איסורא
בס"
נחשב אתחזק איסורא
נשאת בשוגג תצא רק דאסרינן דבנשאת ש"פ ועוד ה" נראה רזה
ודמיא לחונס בזה דעיכ לא מבעיא בש"ס בע"א באתחזק איסורא
קוראת חכם עדי
ףסםמשו
משינן שישף הפור
בגהיוראה וכ"כ המשל"ת אם נאמן רק בדבר דהוי החזקה לאיסורמדאי
וההיתר
10

ידין

יכך

י"י
יו

יה

ינו

אבי

יא
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וההיתר אינו בודאי כמו בטבל דהייתי שם
הש"ס ביבמות וכדומה אבל בדבר דהוי ההיתר
נרי ודאי ובא ממילא מכה זמן וא"ב כמו
דהאיסור הוי ודאי הוי נמי ההיתר ודאי וא"ב
בזה" 1שאנו מסופקין אם הוי מימות כר"ח או
ה הוי רק כספן בה"ש וכחתיכה מב'
אה"כי
חתיכות וכבר כתבנו בתשובה דאף דבש"ס
חשבו לחתיכה מב.ח לא נקבע איסורא היינו
רק לענין אשם תלוי דבא על הספק בזהכיון
דעכ"פ הוי ספק אלים וחייב באשםתלוי אבל
יומר דהוי החזקה כודאי בזה לא הוי חתיכה
מב"ח כודאי דכמו דיש כאן איסור ודאי הוי
נמי ההיתר בודאי והוי גמי חזקת היתר לכך
י
א נחשב כודאי רק בחזקה דמעיקרא דהוי
לאיסור ואין ההיתר בודאי בא מכח זמן אבל
בחתיכה מב"ח נאמן ע"א בודאי וזה הוי כוונת
התוס' בפ"ק דגיטין שכתבו דידה אינה בחזקת
שמהא רואית כל שעה והכונה כיון דיש זמן
שרואית ויש זמן שאיגה רואית הוי כחתיכה
רב-ה ולא הוי אתחזק איסורא וע"א נאמן וא"כ

ה"נ בימי הבחגה והנקה .ועורגל בזה כאשר
כהב כ"ת די"ל בזה מכח על"ג .ומ"ש כ"ת
דלגה באומרת נתגרשה אינה נאמנת אף דיש
בידה מעב"ד והרי הוי על"ג זה לק"מ ועיין
בב"ב דקל"ד בבעל שאמר גרשתי דא"נ דאס
איתא דגרשה קלא אית לה הרי אף דהוי גידו
לגרשה א"נ ומכ"ש דלא מהני בזה על"ג וגם
נחשב על"ג כמפורש בש"ס
בלא זה גרושין
בסוגיא דתרי ותרי דגרושין יכולה להכחישו
מיתה א"י להכחישו הרי דגרושין לא נחשב
על"ג אבל אימתי נתגרשה זה שפיר הוי עך"ג
עייעדים .ומ"ש כ"תראי' מיבמות דמ"ב דפריך
ונבדקה דרך הליכה ומשני שמחפה משמע דאינה
נאמנת .אין מזה ראי' די"ל התם כיון דקאמר
אשה כחפה עליו כדי שיטול בנה בנכסי
השני א"כ הוי עיקר עדותה ישים ממון וכיון
דנוגע גם יממן נחשב גערות ממון ואין ע-א
גאת אבל היכי דהוי עיקר העדות לשם איסור
אף דנ"מ גם לממון אם תחלת העדות משום
ה מבואר בחרס
איסור י"ל דנאכנת דומהיז
סי' ס"ז ומכ"ש אם הוי ליבי הנקתה דהוי כל
דינו רק לענין איסור ולא לממון דנאמנת
לכך נסתפק הכה"ג בימי הבהנה דוקא דשם
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נ"מ נם לממון אבל אם הוי בימי הנקה דהוי
רק לאיסורא פשיטא דנאמנת וכדמות רא" לזה
סמה דמשני הש"ס ראשה מחפה עליו כדישיטול
בנה בנכסי בעל השני ולמה לא קאמרכיון
דמעוברת חברו אסורה וא"כ אם יוודע שהיא
מעוברת יצטרך לגרשה לכך מחפית עליו שלא
יוודע שהיא מעוברת תגרשנה ולסי הנ"ל א"ש
שאינה
שמכח זה היתה נ
ןאמנמתמוןלוומהריא מחפיתמעבושבבריי
ל
אך כיון דנ"מיעני
ן ממון ולכך אינה נאמנת
כך הוי כעדותהיעני
אבלאין לומר דלכך משני כן דלא ידע
עדיין הטעם מפני מה אסורה מעוברת חברו
עד אח-כ דמה בכך הרי עכ"פ זה מבואר
במשנה דמעוברת חברו אסורה והוי"ל הטעת
מכח יטעת שלא יוודע שהיא מעוברת חברו
ויגרשנה ובע"כ כנ"ל דבשביל זה היתה נאמנת
רקכיון דכוונתה לממוןלכך אינה נאמנת ודולק,
העולה מזה לדינא דנראה דנאמנת לענין ימו
הנקתה אף לדעת הב"ש בסי' קנ"ז ראין ע"א
נאמן נגד חרגמ"ה י"ל התם הוי בחרם חשש
דאורייתא אבל בדרבנן ודאי דנאמנת וז"ב:
סי'צ :שא' ע ד האוה שנבעיה בעילת
ראשונה כבעל ואח"כ נראה לח
בחלומה שזינה אחד עמה וניערה ומצאה באותו
מקום זרע תחתי' גם הי' כואב לה המקום
מאוד וכשחזרה ושינתה והקיצה שגית מצאת
איש שהי' ישן בחצר לפני חדר משכבה עומד
אצלה וכשניערה ברה אם צריכה הפרשה ג"ח
כיון דאין אשה מתעברת מביאה ראשונה:
תשובה .הנה לכאו' דברי הח"מ שכתבדבעינן
נבעלה תוך ג"חאין מוכרחין ולכאורה הי' נ"9
מלשון הרמ"א להיפוך דבל שנבעלה לבעלח
תהלה יהי' אימתי שיהי' מותרת והטעם כיון
דמציגו בתוס' נדה ד"ג דאמרינן לא פלוג
ן ביו"ד ס" קצ"ו לענין ו'
בדרבנן לקולא ועיי
עונות דחף דלא מחזקינןבין שמשה ללא שמשה
מ"מ כל שלא באה לכלל שמשה אינו בכיל
ל"פ עיי"ש א"כ "ל ה"נ כין דנבעלה לבעלה
תוך ג"ח
בעינן הבחנה א"כ ל"פ בין
נבעלה תוך ג"ח או לא הכל מותרת ובפרט
גבי מזנה או אנוסה דביא"ה יש פלוגתא
להקל רק דאגן קיי"ל לחומרא והיינו מכח ל"פ
וא"כ בית לעיקר איסמה רק מכח ל"פ
ממילצ
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אמריץ להיפוך ע"פ
ממילא אם יש לה
ומותרת רק אם לא נבעלה עדיין לבעל כלל
בזה לא
אז כיון דלא באה לכיל בעילה
שייך ל"פ היסוך ממ"ש ביריד גבי לא באה
לכלל שמשה כן הי' נראה כוונת הרמ"א אך
לפי לשון הד"מ בשם הא"ז מקורדין דמיים
דבגבעלה לבעלה תתלה תלינן שממנו נתעברה
נראה דצדקו דברי הח"מ דבעינן דוקא שיה"
אפשר לומר שממנו נתעברה אבל היכא דא"א
לתלות צריכה הפרשה וא"כ ה"נ בביאה ראשונה
כיון דא"א לתלות העיבור בבעל בעינן הפרשה
ואף דלא הוי ביאה ודאית רק נראה לה בחלום
מ"מ נראה דאחר כל האומדנות נראה שהי
ביאה כמש ובפרט סופו מוכיח על תחלתו
שחזר לא11לת 1והרי אפי' לענין קטלא דקיי"ל
דשפטו העדה והצילו העדה ואין הולכין בד"נ
אהה"ר ומ"מ קיי"ל דלא בעינן רק שיראו
ולאבעינן שיראו כמכחול
אזתם נדרך
ומ' רק כלהשמשנואכפבייי
ן וע"ז חייבין מיתה ואית
מוכח דאף לקטלא ממכינן על אומדנא הברור
לנו מכ"ש בזה לענין הבחנה דאזליגן בתר
אומדנא .ומ"ש רו"מ דבאנוסה יש להקל דיש
בזה דעות אין נראין דאדרבא בזה בעת השינה
גרע דבשלמא כשהיא ערה אמרינן ראשה מזנה
הופכת עצמה מיד אחר הביאה אבל זו דהיתה
ישינה א"כ לא ידעה להזהר וא"כ אדרבא לכ"ע
בעינן בזה הבחנה וגם י"ל אדרבא כיון דלה
נמי לא ה" ברור לכך לא הפכה עצמה וא"כ
בזה לכ"ע בעינן הבחנה שרישה ג-ח:
שי'  t~wpשא' אם מינקת נאמנת לותר שמת
הילד אם דומה למ"ש הב"ש
בסי' קנ"ז באומר שמתה אשתו שא"כ לאחר
חרגמ"ה והביא דברי הנ"ב שחולק בזה .הנה
לדעתי אין לו ענין זל"ז דאף לדעת הב"ש
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י"ל כיון דעיקר טעמו ראין ע"א כאסן באתחוק
איסורא וזה נשאר בבעיא בש"ס ועיין בש"ך
יו"ד ס" קכ"ז וא"כ י"ל חרם דאורייתא לכמה
פוסקים והוי ספק תורה אבל מינקת ודאי דרבנן
והוי סד"ר להקל .ועור דהתם אין ביד הבעל
לסלק החזקה אבל כאן בידה לסלק האיסור
וכמעשה דש"ס בסוגיא דבת אצל אמה ואף
דהוי דרך איסור כל שבידו לנסכו במי נאמן
שבידו אף דרך איסור נאמן נגד החזקה.

דכי

5ץ שקמה

ועומל דהרי חזינן דתרי שי"ג ישדגבי עדי

מיתה טבעיא בש"ס אם נאמן מכח עב"ג ומוכח
דאין זה ברור לומר ד~"ג נאמן ובפ' החולץ
גאשתמודעינהו מסיק בפשיטות דגאמן עלא
אפי' קרוב ומוכח דתרי עי"גיש דבעד מיתה
לא על"ג מיד ר"ל שבק וערק לעלמא
ובאשתמודעינהו עליג מיד וא"כ ה"נ בשלמא
דשבקה
בסי' קנ"ז הוי באשה גדולה
תד
ואזלא לעלמא ואין עי"ג אבל ביל
"יקטן היכן
הניחתו זה על"ג והוי כמו אשתמודעינהו וכן
מוכח בתוס' גיטין (דף פ') ד"ה שם עירו ושם
עירה עיי"ש .ויש קצת יא" ג"כ ממס' סוטה
מ"ג דמפרש שם במשנה דמינקת חברו לא
שותת ולא נוטלת כתובה ולמה לא קמ"ל רבותא
יתירא אפ" אינה מינקת פגש רק דאומרת
שמת הילד אעפ"כ אינה יגש ולא מטלת
כתובה מוכח דבכה"ג מותרת לכן נ"ל דנאמנת
בזה .ועוד נ"ל לדון בדבר החדש דהנה נראה
עיקר גזרת מינקת הוי על הבעל הנושא ולא
על האשה וכן מורה לשון הש"ס בכמה דוכתא
לא ישא אדם מינקת חברו וכף ולא אמרו אשה
מעוברת או מינקת לא תנשא מוכח דהאיסור
עליו ובן לענין מגדין אותו משמע דרק אותו
מגדין ולא אותה ולת"ז נראה דאין דמיון
כלל לדין הב"ש דהתם האיסור כבר על הבעל
ן הוי חזקת איסור ואין
שלא ישא אחרת יכ
הוא או ע"א נאסן אבל בזה קודם שנשאת
לבעל על" ליכא איסור ועל הבעל כיון דלא
קדשה ולא נשאה אסו הוא משועבד לישא דוקא
זו ודומה למה דאסרינן בש"ס בבהמה אי לאו
לאברים עותדת ליצא הזקת אמ"ה כל
נעשה אברים וכן גסתם שוורים לאו למזבח
קיימי וא"כ ה"נ לא נחשב חזקת איסור על
הבעל ולכןהוי עדות זה כקודם שהוחזק האיסור
1ח 1ע"א נאמן וכיון דיצא הדבר בהיתר מותר
אף אח"כ דהרי אף לעדי נפשות מהני כה"ג
היכא דכבר הוחזק אפה בע"א כמ"ש הרמב"ם
בפט"ז מסנהדרין וזה היתר
ועוד ראי
לדברים הנ"ל מדברי הרשב"א בגיטין פרק
המגרש שכתג ראפ" באומר ה-ז גיטך ע"מ
שיא תנשא לפלוני ל' יום נמי אין זה כריתות
והוכיח זה בראיות והקשה דהרי כלא"ש אסורה
להנשא עד ג"ח עיטש שמתרץ רזה הוי רק
דרבנן
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דרבנן ולפמ"ש א"ש בל"1:ה דאיסור ג"ח הוי
רק על הבעל ולא על האשה ולה ליכא איסור
ורק עליו גזרו ותגאי זה דלא תנשא לו חל
עליו א"כ בה שפיר לא הוי כריתות רק מכח
התנאי 1ד"1ק .וב"ש רו"מ בשם הבנ"י דמהני
מחילת הבעל ושא חולקדהוי דשלב"ל הנה על
המושכ הראשון הוא תמוה ואין פנאי
יי זה תקנו לטובת הילד ואיך יכול האב
ולדעת
או אחר למהול טובת הילדוחייו .ומ"ש בשם
ח"א דגזרת מינקת הוא דברי ר"מ והוא ס"ל
אדם מקנה דשלב"ל ז"א דהרי אפסקא הלכתא
גהא כר"מ ובהא כרבנןואינו דושהימה דהביא
רו"מ דמיון בשם הסמ"ג על דעת ר' אפרים
דהכא לא מכרעא הלכתאכמאן .ע"כהננימסכים
להתירה להנשא:
שי' לנ"ב *:שא' מהגאיו מוהרמ"צ אבד"ק
סמבור בנדון המינקת כבר
נשאלתי ע"ז מק' סטריא ע"י הרב מתה
שמשון שכתב שנחוצה להנשא בל-ג בעומר
והנה להיתר איני נזקק אפי' היתרה פשוט
ובמעשה זו לא הה דעתי להצטרף להיתר
רק אדרבא ה" רצתי נוטה לאיסור לכן לא
השבחיו וזה ד' שבועות כתב אלי הרב הנ"ל
ענין אחר וכתב שנצטער על שלא השבתיו
וצרפו רבנים אחרים והתירוה והשגותיו דבמה
שהתפאר שהתירוהאין בו כדי התפארות ויה"ר
דתשרי מרבא והשיב לי בזה"ל שמתחרט על
הדבר וכמה גדול כחן של צדיקים שתיכף אחר
הנשואין נפלה האשה מן העלי' וכו' ועדיין
מוטלת על ערש דוי עכ"ל בקיצור הנה הודה
במקצת וכפר גמקצת מה שלא גילה דגם הבעל
הולך ומתנוני ואמרתי ברוך ה' שנוקם נקמת
חכמיו וגזרתם .וכעת נדבר לדינא הנה ודאי
יפה הורו לאיסור וכל הג' היתרים אין בהם
ממש .הנה היתר הפ"י ודאי חס להזכיר מלצרף
זה אפ" לקולא מחמת טעמים אחרים כמו
שהארכתי ולא אדבר כעת רק בדברים פשוטים
דהרי הרמ"א הביא דמה דבעינן חודש העיבור
ג"כ ולמה לא סמך לקולא מכח ס"ס דלמא די
בט"ו חודש ואת"ל כ"ד דלמא כדעת ראין חודש
העיבור בכלל והרי בכל מקום הוי צד קולא
ביק דבשעת הדחק די בט"ו חודש ובע"כ ראין
מפרפין זה אפי' לצירוף לס"ס ולשאר קולות
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נמי לא מצרפין כלל הך דינא דס"ו חודש
וא"כ אם הרמ"א וב"ש והם-ז וכל הנמשכין
ל לקולא איך נסמוך
אחריהם לא צרפו זהכי
אנן נגד כל הראשונים ואחרוגיט .והיתר השני
מכח הצייגניס הנה זה א"צ לדידן נשאל אף

לפסקי בעלי גתים ויעידו כי אין

ממש

בהצייגניס של הדקטורים שלנו אפ" למשרי
ביעא בכותחא כי הם חשודים על כל עברות
שבתורה ודינם כרשעים להכעיס וכמה פלפלו
הפוטרים אם לסמוך על עדות הרופאים באיסור
בימים הקדמונים אשר לא נחשדו לשקר מכ"ש
בימים הללו וגער מחנה מושטת נשיג מהם כל

צייגניס שבעוים אשר לא יזכר ' ולא יפקד
ן בב"י הל'גיטין סי' קליד בסוף הס" וז"ל
ועיי

וירא אנכי מאוד פן ילך ויביא שטר מהביטול
הן שיהי' בדרך אמת או
פריצי ורמאי וכו' הרי כבר
בעונותינו ם
ישכיחיפריצי ומב"ש
שקר
בדרו חשש לעירי כ
בדורותינו צריך לדקדק מאוד באיסורא על כד
לסמוך ואף ביוה"כ שהוא ספק נפשות אין אני
רוצה לסמוך רופא ישראל כשיש רופא נכרי
דידוין דישראל אפיקורס גרוע מנכרי רק במקום
דליכא נכרי מוכרחאני לסמוך עליהם כי בנפש
הוא אבל באיסור חס להזכיר לסמוך עליהם
ואין סומך עליהם רק שכמותם .ובנדון היתר
הג' מה שגם בן הראשון לא הניקה הנה דבר
זה מביא לידי גיחוך דבזה תצא מדין מינקת
ויפה דחו רו"מ דאון ראי' כלל מהריב"ש ואני
אביא רא"יותר מן הש"ס פיה דכתובות דפריך
שט מר"ג דירי לבי ר"ג ולש"ל לתרץ דלא
הדרו בהו טפי הו"ל לתרץ דהם לא הניקו
מעולם בניהם דעשירים היו וגם מה פריך
הש"ס למ"ר נתנה בנה מכניקה מותרת ממ"ש
ר"ג הלכה כר"מ בגזרותיו גימא דהמתיר כנוגהו
דנחנה בנה הקודם למגיקה ובע"כ דאין לחיק
ויש כמה נשים שתחלה לא הניקה ואח"כ
כשנתדלדלה או משאר טעמי מתחלת להניק
בעצמה כן ה"נ י-ל אם תחזור בו המינקת ולא
יהי' לה מינקת הניק בעצמה ושפיר חייל עלי'
תקחז"ל של איסור מינקת לכך יפה עשיתם
שאסרתם אותה ולא הנחתם להנשא בטקומכם.
וכעת נדבר מדין אם עבר תשא אם צריך
להוציא או לא גם בזה הדין עמכם ,ומ"ש רו"מ

בדרך וקר כי
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זה מסבראכיון דאתה מהיתם בהאין זה שוגג .בשם יש מי שאוסר וקיי"ל בכל מקום הלכה
זה אמור גד"מ סר " ס"ק ד' וז"ל וכתב כדעה ראשונה הנה לא כל הענינים שוין דשאני

עי

הרא"ש בתשובה כלל ל"ב מ"ג אפי' אמר החכם
הגדול שבעירכם ציוה שלאיכניס ואחרים התירו
לו מ"מ לא הי' לו לעבור פי הגדול ואם עבר
וכגס צריך להוציא עכ"ל והגה לא מבעיאכי
לפי דעתי כבוד ריס הוא נחשב גדול נגד
המתירין רק אף בלא זה הרא"שסיירי דגם
המתירין הם מאותו עיר לכך לולי שזה האוסר
הי' הגדול שבהם לא היו גחשבין מוידיןכיון

מילי דעריות ואפי' בשניות הוי אביזרא דעריות
ובודאי ראוי לחייבו לגרשה וראי' מאשת חמיו
דג"כ מבואר בש"ע תחלה להיתר רק בשם "א
לאסור ושיפ"כ לא התיר הצמח צדק רק מכח
שה" ע"פ בעלי הוראה מפורסמים אבל בלא"ה
תצא גם שם רוב הפוסקים מתירין אבל באחות
אם האס ליכא רוב מתירין לכך בודאיחייב
לגרשה ומכ"ש בנדון זה שלאקיים פ" 1והיא
זקנה בלא"ה הוי דעות שמחויב לגרשה ונהי
דיש חולקים בזה"ז מ"מ בזה הוי ס"ס להחמיר

דהוא יחיד נגד רבים אבל אם המתירין אינן
מבני העיר והאוסר הוא החכם שבעירכיון
דעכ"פ בעירו הוא הגדול והוא אוסראין לך דלמא אחות אם האם אסורה ואם מותרת דלמא
אלא שופט שבימיך ואליו ראוי לשמוע יותר חייב לגרשה ראין להם בנים ומה גם דעיקר
ולא נחשבו שוגגים רק מזידים .והנה אםכי דעת המתירין כשהא עשר שנים ולא ילדה
זה דבר ברור הוא אך א"צ לזה דבלא"ה נעלם מכח די"ל עון ת"ל גורם וזה אם לא ידעו
מכם דברי

הגהת ח"מ במקומו ס"ק ה' וז"ל

והנה לם"ז לא מקילין אפי' בח"ח הטועה אפ"
בכהן ר"ל כהן שקידש תוך ג"ח  rsהוראת
ת"ח שהורה לו כך וכף אפ"ה אין סקילין בו
וצריך לגרש עכ"ל מבואר כוונתו דאף אם אין
הנושא ת"ח רק שהורה לו ת"ח וטעה נמי
יוציא דקנסינן להת"ח המורה שלא יועילו
מעשיו וכמו במבטל איסור דאסור אף
שנתבטל בשבילו הרי דקנסינן אף לאחרים
שלא יועילו מעשיו כן ה"נ הח"ה הסועה בדין
קנסינן לה שלא יועילו מעשיו שהתיר לרזם
וצריך לגרש וכיון דהוראה זוהוי בטטת וראי
דצריך לגרש מכ"ש בהצטרף תרווייהו יחד
שהרב הג' סו-ה מאיר צבי וכל גני עירו צעקו
ככרוכיא והם לא שסעו ונסעו ימק"א להנשא
ודאי אין זה שוגג רק מזיד וצריך לגרש לכך
יהירו את הבעל לגרש ואם היא לא הרצה
יכש לגרשה בע"כ ואם הבעל לא ירצה לגרשה
יבשרוהו שיה" סופו חמור מתחיתו בבכורו
ישאגה ובצעירו יגרשגה ועלינויערה רוח הבורא
ועיין בקיא תשובה לצד השני:
מכפרי שזה זמן רב
סי'ע"ב .ע"ד שאיתי

ימי

נשא אחות אם אמו וכעת
היא לעת זקנתה ולא הוליד ממנה שום ולד
אס ישתדל לסיימה ברצי כסף לגרשה .הנהידע
כי מן הדין מחויב לגרשה כי אף שתחלה כתב
המחבר דעה ראשונה בסתם להיתר ואחכר כתב

ן אחר המרם אבל כאן דיש לתלות בזה
דברעי
גופו דעין זה גורם כן ודאי דתולין במצויוידוע
לכךחייב לגרשה ומכ"ש לפייסה לקבל גט ונדון
חרגם"האיןאנימכניס בזה כידוע:
 .ע"ר שאיתי שעשה שידיד עם
כמי'וע"ר
יתומה מאמה רק הי' לה אב
ואטה חורגתה וקודם הנשואין מת אביי ואמה
חורגתה השתדלה ועשתה הנשואין עם הבתולה
הנ"ל והחזיקה אותו ע"ש ערך שנה ואח*כ מתה
אשתו ויען כי אמרו לו הרבה אנשים שאשת
חמיו מותרת לוכי היא רק חמותו חורגתו ע"כ
עשה שיחך עמה ועשה נשואין עמה בחופה
וקדושין כדמוא וכעת נתעורר עליו מחלוקת:
ועיקובה .הנה זה גופו אם אשת חמיו מותרת

כבר מפורסם המחלוקת בין הראשונים והובא
בש"עסי' ט"ו ב' דעותועיין בנוב"ק חאה"עסי'
כ"ו שהמנהג לאסור .והנה מה שתמה הנו"ב על
התוס' שכתבו דבדורות האחרונים גזרו ותטה
הנתב שהרי רבא הי' אחר ר"ח שבירושלמי
זה לק"מ שהתוס' לא כתבו רק לומר שר"ח לא
ידע הברייתא זה לא ניחא להו לומר שר"ח
לא ידע הברייתא לכך תרצו שידע רק שאח"כ
גזרו אבל לומר שרבא לא ידע דברי אמורא
שלפניו זה יתכן שפיר ולכך י"ל רבא לא ידע
דברי ר"ח שבירושלמי ותדע שהרי לולי דברי
התוס' קשה דעכ"פ למה לא הביא הש"ס שם
ורבא דברי ר"ח החולק ובע"כ דלא ידע דברי

הא5ף

שו"ת על אהע"ו

",ח ולכך אין תמיהתו כלום.

והנה יהכריע

איןבידי במחלוקת הראשונים אך זה הי' נ"ל
דאף להמתיריןהיית רק אם חמותו היתהבהיים

בשעת נשואי בתה או אף אם כבר מתה רק
עכ"פ חמיו הי' בחיים והוא השיאו בזה ס"ל
דליכא השש מ"ע לומר דנראית כחמותו אבל
אם חסיו נמי מת בשעת נשואין רק אשת חמיו
הי' המשיא אותן והיא היתה המשתדלת בנשואין
בזה ודאיהוי חשש מ"ע דנראית כחמותו ואסורה
לכ"ע ולכאורה הי' נראה דאפ" סה"ת אסורה
דהרי בירושלמי קאמר שם ואם תאמר תורה
רחפה בת אי' תוכיח וא"ב כיון דעיקר הראי'
דאינו תורה הוא מרצפה בת אי' ושט הי'
שאול בחיים בהשיאו לדוד לכך אבל אם רק
אשת חמיו השיאו י"ל דהוי דית אך באמת אם
הוי ד"ת ודאי אין הכונה מכת מ"ע ולכך אין
בשל תורה סברא לחלק בין אם חמיו השיאו
אבל מדרבנן ודאי יש לחלק
או אשת
דבאםהמיי
אשת חמיו היא לבדה השיאה אותם
כן
ודאי יש לחוש למראית עין ועיין בב"י מה
שקצת דימו אותם לכ' חורגין וקצת מחלקים
ביניהם דבזה הוי יותר חשש מ"ע ולכך ימעט
בפלוגתא עדיף וי"ל בכה"ג לכ"ע אסורה ובזה
י"ל מ"ש ביבמות (כ"א ע"א) במה דקאמר שם
א"ה אשת חמיו נמי תאמר לו אני מותרת לך
' הא לא
ובתי אסורה לך וכשני הא פסיקאיי
פסיקא לי' ועיין פרש"י ול"נ הכונה דבאשת
חמיו לא פסיקא לי' שהיא מותרת דאב השיאה
אשת חמיו אז גםהיא אסורה לו לכך לא פסיקא
ל" וההיא מותרת דבכה"ג אסורה .ועל פרש"י
פי' הא לא
פירושו למה
ק"ל דאף
וצ"ע.
אחר מתרת
פסיקא דבתה
יו דלדעתי ודאי אסורה לו
ענ
בי
מר
והגה המורם מדב
ומה שכבר נשאה כיון דלא הוי ע"פ התרת
חכם רק אדרבא התרו בו שלא ישאנה לכךודאי
תצא וכתובה בזה"ז דהוי תוספת שליש ודאי
מחויב ליחן רק הגט אם כי מעולם אינני
מצטרף להיתר לגרש בעית אבל בנחן כזה
דהוי באיסור מתיראני לגרש בע"כ אם יהי'
לו רשיון בדינא דמלכותא שם:
שי' "27ה .במ"ש בס" ט"ו סעיף ה' אבל
אם אגס אבי' אשה מותרת
והנה בש"ס איתא ביבמות ר"פ נושאין על
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האנזסה ינושא אדם אנוסת אביו ומסותת אביו

ותמוה על הטוש"ע דכא זכרו מפותה וברמב"ם
איתא תרווייהו ול"י כוונת הש"ע דבאסתהוי
יכתיב %ו תה" לאשה א-כ
ק"ו דבאנוסה כיון
מוכרח הוא יישאגה אם האשה רוצית א"כ
קרובה יותר להיות נקראת אשתו ואם באנס
אשה מותרת לו מכ"ש בפיתה שגם הוא אינו
מוכרח לישאנה ומה דנקט הש"ס גם מפותת
אביוהיינו לרבותא דר' יהודא יאוסר באנוסת
אביו ומפותת אביו וזה הוי רבותא טפי דאפי'
במפותה אוסר אבל לדידן דנקט רק ההיתרהוי
מפותה למותר דכ-ש הוא .ובזה נראה מיזכרו
רק פלוגתתן באנוסת אביו ומפותת אביו ולא
זכרופיגש מוכח דפלגש אסירה לכ"ע לבנו
ואף דבת פלגש מותר מ"ט פלגש עצמו אסורה
כמו אשת אביו:
כמי' '27ך*נכןיזם!ק הב"ש בסי' ט"ו ס"ק י"ח
' אם נשא שני' באונס ועבר
האונס אם מחויב לגרשה .ועיין במס' חולין
גביבעיא דאברי נחירה שהכניסו ישראל לארץ
ובהרא"ש שם וביו"ר סי' כי"ח וביו"ד ס"קי"ג
בפתפיטר במקום שאין פת ישראל מצףעיי"ש
מיהו י"ל דכאן עדיף מחמת דנשאה בנשואין
ממש אף אי גימא יצריך להוציא יצטרך עיתן
ף ואין חייב לגרשה.
לה גט לכך י"ל ויעדי
מיהו יש להוכיח ספק זה מיבמות ומה דקיי"ל
בשניות דחולצת ולא טתייבמת והטעם דהעמידו
חז"ל בשוא"ת ועשאוהוכעיןדאורייתא וקשה הלא
אף בדאור' ממש ראוי לומר ראתי עשה ודחי
ל"ה רק דמשני רבא גורה ביאה ראשונה אסו
ביאה שני' וא"כ בשניות אם יבא על" תחלה
בהיתר שוב בביאה שנף לא יצטרך לגרשה
ותהי' מותרת לו לעולם ואית שפיר דאתי עשה
ודחי ל"ת אלא ודאי דאף אם הביאה הראשונה
היתה בדרך .היתר והי' נשואין ממש צריך
אח"כ לגרשה ואם התם דהוי מצוה ובהיתר
ממש ואעפ"כ צריך לגרשה מכ"ש כשהי' רק
ע"י אונס דבריך לגרשה כשיעבור האמס.
ובעיקר דברי הב"ש צ"ע דאף אם נשאהבאונס
אין כאן נשואין כלל דלא מבעיא לדעת בעל
העיטור דס"ל באיש שאנסוהו לקדש לא הוי
קדושיו קדושין ה"נ לא הוי נשואין אם נשאה
באונס וא"צ גט אף גם להחולקים על בע"ה

ציין
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דדוקצ בקדושין
נמשך והמקדש רק הנאת שהוא מהנהלתו
וההא אינו נהנה  msס"ד דהוי אנסינו
כפי
יקמח דל 8חף קנץ דדוקאבעבור הנאתזחי
א בשברר הנאת  fD~nאגל aR3
גמר ובהרצהחי
אנסוהויינשא ולבוא על4באפזקקה.נאתביאהדהוי
דקדושק שכן
הנאה מרובה כדאנמהנן
הנאתה מרובהעיי"ש בודאי גמר ונתרצהלקנות
ף בע"ה מודה דבכה" 8אדי לקדש בביאה
יא
י קדושיה מיהו לכ"ע נראח דהיינו דוקא
י
דנ
בדבר שאינו עבירה רק שהות אעו רוצח בזה
ת אף שלח
בזה אמרינן כיון דבדיד 4הדברהי
וזוזי או שאר  namגמר
רתצתהרצהאגבאגא
ידבר שהוח איסור גמש ולא
לונסב
בדידי תלוי הדגרודאי אדם  tfnaכשרות
ולא נחשד להיות פתרצה בדבר שאסרה *8רה
ע"ע ולכךאף שאנסוהו ליששנה הף באונס
ייעיהם
הכו
%א ברצונווג"ש הכאוישניהם אנוסים
יפ עגרה דאמרינן שודאי 9א נתרצו וישא
פושיכם השוב רק באונס והקדושין והנשואין
ם מעיקרא ואאצ גט כלל ממנו %כך אם
בטיי
שבר האונס ודאי הף כקודם נשואין ואסורה
עליו וא"צ ממנו גט כלל ודב %א כבב"ש
ועיין תוס' יבסס (ד"א עזב) ד"היטו ביאת
שנ" מוכה מדבריהם ג"כ כמ"ש רכל ונאינו
בהיחר רק ע"י דחי אסורה ומג"ש באונס
עישש חתי* אפשר לדחות רא" זו דהתם הטעם
גל דתקון רבנן כעע דאורייתא תקון וכיון
דמה"ת אינה טת%גסת הה"נ בדרבון 1לכאף
הף מוכרח לומה כן ראם הוי הטעם מכחגזרה
בישה ראשונה אסו שנ" הרי הוי גולג"ו %א
וכריבן אך כד דייקינן ראת זו נכונה דלא
שייך בזה כל דתקון וכו' רק באם מה-תהיו
אסהין להתייבם באיסור דאורייהא בזה הף
שייך יומר כל דתקון וכף כיון דמה"ת אף
איסור תורה מותר לחתייבם רק שרבנן גזרו
 maגזרה  nwaראש21ה אטו שני' בדרבנן
"מ
את
שרסן דלא שייך כן גזרת זו לטהי
יור וכעין
צח איתא בפ"ק דב"מגביהילך דאיהילך פטור
וכר דליתא כוותי' בדאורייתא וכו' כן ה"נ
ביתדיית
א כוותי בשך הנרה טמש
שחך
ם רק מ3ה
*מר כ 9דתקון וכו' ובעשכהטוי
-88הגיאה ראשונה וכףואין להקשותדהרי5צי
ש-ע ס 4סשה בפרט

ישע

3ץעולמה

ד"י

כי

יא

מ5ףז יגל דוה לא נחשב נ%נשז דנ%נ" 9צ
ארא רק  8חוציך גזית השנעבעביר
שהוריתם כל 9ולא נתקן רק בשבור אדרבגן
מה שהוא לשמו אינו אתור רק פשהם נזרה
ך יומר דגזיג"ז לא גורינן דחף כנו
בולוהייי
תקנתא יהקנתא
עברינן חבל אצא חך
נצרך בעבור'
ג5ךה ביאה ראשנה חטו שנ"
איסור דאוריתא דבות הוי רק הדא גורת 5ו,כ
שוב הה כאן רק חדא גזרה דאסרו השניי
וישאוהו כשל תורח ובשלתורה אסור להתייבם
טכח גזרה ביאה ראשונה וכף  rnmבזה 8%
הה גזלג"ז דעותי גזרה ביאה ראשונההוי
בולהורח תההוי רק הדאגזרה שאסרו m~wn
ועשאוהו כשל חגרה %ל דינ" זכית דשם
ה אי נימא דאם
אסור יהתייבם הנה ינ
יוציאה א"כ לח
בה
נשאה עי* היתר שוב א"צאל
שייך בזה כלל הטעם גזרהביאה ראשתה וכף
אי 5נהי דעשאוהו כש 9תורה הרי אף
חהיבישבי
ם
תורח אם הוי שחך הגורה ה" סוהרי
והכא ל"ש הגזרה כיק דלענין אם להתייבם
בדרבנן מכח גזרה שאם נייבם דרבנן יבא
לייבם איסור תורה ג"כ זה שפיר הה נ%נ"ז
כיוןדשלחידהעצמואיש אסורגיבושרקבו-,בנן
פכח נזרה אסו ביאה שנ" ואיך נגשר עוד
דרגנן בינום אטו דאורייהא אלא ודאי ראין
הטעם כן רק דרבנן גזרו בשניות הה כאיסר
תורחוכי הדינים השייכין בול תורהש"יכיז
בזה ואסור גם בהם סכם אטו ביאה שג"
תורה דכמו בשל תורה
דאלףגמארםי נעששאאובההויתרכש
ייך להוציאה ה"הבדרבנן
צר
וא"כ מכ"ש בנשא באונסדצריך להוציאה .ואין
להקשות יפמש"ל דוה לא הף גזלג"ז א"כ למת
אמרינן בפרק דצ"מ דר"נ תקנתח ותקנתא
לתקנתא לא עבדיגן ניסא נמי כןכיע שרגון
תקנו גשבועה דאוריתא דכשנגדו נשבע
י
ה
ת
ו
א"כ הל"ג בשגוועבהדאזדרריבינהןא נכיבטראתדקחנקונ דגיי
כמו דאורייתא
דנשגע
ונוסל אך א"ש דהתם שאניכיון דלכמהדברים
ישחילוק בזן שבושת פיסתידאורייתח כפפורש
בש"ס ופוסקים וכן לענין נוף השגועה עצמה
בדאוריתא בנפקח והיסח בלא נקאח ואאראושש
תורה והת חדא
לותר בזה דע
י וצאר אפ נגמאבין
ההשאתוקהנוה בכפש
תקנתא רק
"ע
ג"כ

י"

יא

שי

יא
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ב"כ דכשגגדו נשבע ונוטל נצטרך לעשות תקנה די
א התנה וכסלי' ודאי פותר יהחזירה ת*פ:
"נסמאת מונחת בצד
הדשה דגם בשבועה זו הקלה יהי' כ
'
אבלן הלככאך סי ע"ח.
בית ישראל בסקופ
י תקפיא לתקנהא %א עבדינן
הי
ששנעת דרבנן עשאוהו כשל תורה ממשכחייבי שכלה הרחוב של ישראל מוכרך בכרים וכסתות
"% pwכךהוי כחרא תקנה דהוי כשל תורה ומלפסות וגם שני כתבים הנקראיםשירהמעיונו
ובו %תורה כבר תקנו ראיןמייבמין ומזהעצמו שכותבין שמירה לילד כנהוג ונמצאת על אצסבא
רחי' ג"כ דחף אם נשא באונס צריך להוציא ביתישראל אחד .הנה זה ודאי דינה כישראלית
בדאורייתא ממש דחה בזה א"צ להוציא א"כ דשיר המעלות חףסימן טוב רשויישראליתגם
הוי חיו
ק משל תורה ושוב למה גזרו שלא מקומוניכרדהויישראל כמ"שרו"מ והנכון אתו1
ם הרי הוי תקנתא לתקגתא ובע"כ דדינו
יייב
ן בתוס' יבמות הדל
קונטרס תקנותעגונותי
כשי תורה ודו"ק .גםעיי
סוכת ג"כדאף אס ביאה ראשיה ה" כהיתר שי'  ~DeWכמיש יסי
' י"ג סעיף ט' חבל
יא  avnכאי
אם בא עד הראשון
ו כבר נשאת בהיתר שתשב
תחתיוומזה ראי' רכ לאם נשאה באינם עי"ש .שאמר משמו ומ' לכאורה נ"ל לחלק הענינים
וע"פ הסברא הנ"לבענין נזלג-ז י"ל מה שהקשו דדוקא אם העד השני אומר מפי הא' שאמר
הוס' בחולין ,דק"ד) ד-ה ומנא תימרא עיי-ש שראה שמת בזה אם אנו באים להתיר היי
מיהו כפי האמת קשה מ"ש הכא ונוף הש"ס עיקר ההיתר מכח ראיית הראשון י"ג אנו
:
שהוא ראה כן בזה איי
םף ,שם יש יעיי
ם טסי משנ'
ן ואכ
יר
רמ
יו
תא
ה
באחדמ"ישדר עם אשתו מ
י בשמו ונאמן הא'יהכחישו אבל אם אומר
ע"ן ע"ר ששאלו
עשרים שנה ולא ילדה וגרשה העד לפני ב"ד ששמע מראובן ששמע משמעון
וחמר לה בעת הגס כבר ה" דעתי משישה שמת פ' וא"כ עיקר ההיתר שאנו מתירין הוי
שנים לגרשך וכעת דעתויהחזירה אם מותר או ע"פ שמעין שהוא המתיר והעד אינו רק
 :תשובה ,אין ביה שאלה כלל דאף אם כמשיד ששמע משמעון בי
ה אלים כח ראובן
נדמה זה ימוציא אשתו משום איילונית נמי מכח לוי המעיד לסני ב"ד ששמע ממנוכיון
איט דיסה זה יהסס דהרי דעת כטה דבעינן ראין ההיתר נמשך ממנו רק ששמע משמעון
דוקא התנה וכפל ואף הטחמירין דלא בשינן ולוי שמע ממנו ולכך אמרינן מה אוימא דפך
כפלי' עכ"פ בעינן שיאמר טשום~ה אני מוציאך מהך ולא עדיף מעדותלוי .וישלהסביר לפמ"ש
וכאן לא אסר כן גהי דאמר דכגר משלשה הח"מ בסי' קט" 1דהיכי דמעיד שתיקןיסנינו
א אין הראשון יכול להכחישו דזה לא נחשבמגיד
שניט פי' דעתו יגרתם מ"מ השתא חלי
ן שראה בעצמי התיקון וא"ב ה"נ אם
משום זה מוציאה רק ספח ד"א שמא הקדיחת' מפיו כיי
תבשילי וכדומה ואף דדעת הרטב"ם דבלא אמר הי' השני מעיד ששמע את הראשון מעידלפני
איחזור מ"מיחידאיהיא והלכה כריב ב-ד שמת פ' יהוי כאיו אומר ראינו עדות
כלום גמיי
הסוסיהם ובפרט במלתא דרבנן כיעיקר איסורו שנחקרה בב-ד ודאי כה"ג לא הי' יכול הראשון
ם הב"י כתב דדעת הרמב"ם ג"כ להכחישו דזה דומה כאומר שראה המעשה
בזה דרבנןוי
ן דאומר ראינו שנחקרה עדות בב"ר
שבעינן שיאמר משום ~ה וכו' ובר מן דין לפנינו וכיי
ודין טעו דלאדמי כלל למוציא משום איילונית לא הוי כעד מפי עד כדמוכח בתוס' פ"ב
דהתם הוי טעות בנופה שסבר שהיא איילונית דכתובית יבכמה דוכתי א"כ לאהוי כאומרמפיו
ושח"כ נודע דאינה כןוהוי טעית למסרע אבל ג"כ ולכך אין הראשון יכול להכחישו ולפת
בעינן שיעיד
אם אינה איייונית רק שלא זכויהילי
דוייזדה הכ"בנ"רכיואן"כדבמעהד שמאיותמתרהבעי
טזה הרי כסה פעמים שייונו אין זוכיןלה
ששמע מסלף שמת הוי
ביחד ואם נתגרשו ונשאו לאחרים מולידין כאומר ראינו עדות שנחקרה בב*ד והוי כאלו
לומר אלוהייתייודע אמר ראיתי פ' שעשה מעשה זו כן אומר
שניהם א-כב"ה לא
יפו
יחשש לעז ולכך לכ"ע כל ששמע פ' אומר כן והוי כמעיד ספי עצמו ולא
וחין זה סעיח וליצא

ביירה
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שוית 1ל שעץ תקע

טפי הראשץ רקכיון שבאמת עשי דיבורו
שתי
ו
לא נעשה ההיתר רק ע"י ראיי
אה
ו
שיתחלה לכך איט דומה לאוסר  '8תיקן
מאררא
את הכרי דשם ע"פ רשייתו נגמר כלהענין
וההיתר ולכך לא נחשב עד מפי עד אבל בזה
שאומר ששסה מפי עד שמת פ' אין הענין
יגמר בשמשתו רק ע"פ מה שראה תהלה לכך
ך יכול הראשון
ההשב מגיד מפי ראשון ויכ

יי

יהכהישו וזה באומר הראשון שראהו שמת
אבל באומר ששמע מפי פ' שמת א"כ בזה
ממ"ג איקר ההיתר לא נמשך מפי המגיד רק
ע*-י הראשון שראה שמת ומה שהשני אומר
בשמו שש 18שמת זה שמע השלישי ממנו וזה
הכרי כן ה"נ אומר
הוי כאומר פ' תיקן
ששמעעוית מעיד ששמע מפי אחר שמת בזה
לא הוי כמעיד מפיו רק כמעיד שראה עדות
שנחקרה עדותן בב"ר וכל כה"ר לא נחשבמעיד
מפיו כמעיד שראה  '8תיקןליהכרי שאין
הראשון יכוללהכחישו ועדיף זה במעיד ששמע
עד מפי עד ממעיד ששמע מן הראשון pO~m
זה נכון .ולפיז ה" נראה עוד חילוק בדבר
דמה דאמרינן דהראשון נאמן יותרהיינו רק
באם אנו צריכין לדון ע"פ עדותוויסמוך על
עדותו להתיר אז בזה הראשון נאמן יותר אבל
אם אין אנו צריכין לדון 41פ דבריו רק לומר
סלק עדותו בזהאין הראשון יכול לערער דומה
כגון בשנים אומרי' נתקדשה ואהד מן ההדים
אומר שיודע שנתקדשה ומת בחלה ובא ע"א
ואמר ששמע כן מפי העד הראשון והתירוה
להנשא ואהיה בא הראשון ואומר שלא אמר
שמת ועל נתקדשה מעידיפנינו בזה נראהכיון
דבשעת אמירתו מתהלה שנתקדשה ומת בעלה
ה"נאמן במגודאיבעי שתיק והי' נשאר רקעד
השני לבד ולאו כלום הוא א"כ בכה"גדהי' נאמן
בשעת אמירתותיכף מכח מסדאיבעי שתיקואז
לאהי'צריכיןלהתירולדוןע"פעדותורקאבנסלק
עדותו כסאן דליתא נמי מותרת ראין כאן רק
ע"א 1ל הקדושין בכה"ג נראה דהוי כאשר
השני ראיתי עדות שנחקרה בב"ד ולא נחשב
מגיד מפי הראשון כמו דלא נחשב עד מפי עד
סה"נ וזה דומה לפלוני תיקן לפני את הכרי
ואין הראשוןיכול להכחישו ונאמן השני כמוהו
שאמר כן לפניו והי' נאמןמדין מגווהוי כאלו

יי

יק

*
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לףטועמה

ראה לעניו את הטרשה ובפרט בנ"ך אם
ן חע דנץ  4ק
 'WMאי
נבטן ובוא
עדותו "ל דבזה לכ"ע אץ
יחינו יכול
נראה אפ" באוסר שקר ההר
שי
את
נד
לחזור בוכיץ ששמעו  uanאז קאטר ביהד
נתקדשה ומת וה" חת מנו נחשבכבנקביה
עדותו בב"ד וא"י לחזור ~ומר שקר הנדתי צ"ל
וכיוןדביא"ה איכא דהותדאין הראשון נאמן
יותר וגם איכא דעות דאף באומר מחוץ לס"ד
אשי יחזור בו וכמו שמשמע בקלע שכך נראה
בנ"ד דלכ"ע א"י לחזור בו לח לכפור בעד
הראשון ולא לומר שקר הגדתי .ובאמת בהיותי
בזה ק"ל מ"ט ם הראשון נאמן יותר מן
השני שהרי יש לבשני מגו דאלובעי ה"
אומר שהוא יודע מעצמו שמת או ששסע מאחר
שמת וכיוצא בזה הקשו התוס' בב"ק דלהיטנ"
לבתראי דאי בעי פסלי לקמאי בגזלנותא כן
ה"ננאמין לבתרא דאי בעי אמר שיודע כן
ממק"א ואין לוטר דגם שהראשוןיש מגו דאי
בעי אמר שקר הגדתי לך דא רזה לא נחשב
י העוים להודות
מנו דזה יה" בושהיפנ
בעצמו שמשקר משא"כ 1תה העולם אינם
יודעים האתתעםמי אם עםהשני או עסו וכיוצא
בזה בעלמא דלא אמרינן מנו היכי דיש לו
קפידא לפני העולם אך להשני יש לו מגושפיר
וימה יה" נאמן במגו וצ"ע .וצוד נראה דאף
שכ' הח"מ דאף בהתירוה להנשא הראשון נאמן
נראה דהיינו דוקא בהתירוה ולא נעשה מעשה
ע"פ אבל אם נעשה מעשה ע"פהשני וכבר נשאת
בזה לכ"עאין הא' יכול להכחישואת"ככיון שכבר
נעשה מעשה ע"פ ולמעט בפלוגתאעדיףכן נ"ל:
בב ש מ ש דבעבר ושפחה א-י
שי'נ.'8
להכחיש להשני וכון ולפ"ז
נראה דה"ה בשאר פסוליעדות הכשרים לעדות
אשת או אם אמר עד כשר משמי אין יכול
להכחיש הראשון כמו בעבד ושסחה דכשרים
לעדות אשה ואין נאמנים יהכהיש יהאומר כן
משמו וא"כ ה"ה לשאר טסולי עדות כה"ג אין
הראשון יכול להכחישו:
שא' בדבר הגב"ע מק'
שי'מ!4א*בנדדן
ראדזין לא ידעתי לטה
ההמיר רו"מ כ"כ לחוש שמא יש עוד עיר
יאנוואה הנה אף אם לא הי' בו יתר סימגין

4אמע
ק
היאמץ רקי~

יו

יו

עיזי

רק

האלף

ש"נ %
רק שה" נכתב שקל משורשר מיאנחאה נמי
היתה מותרת דהכי משמענר הף כמו שם
טיבתשובותיהם דשם הכינף
אביו כמ"ש הפוסקים
הוי כשם אביו וב"כ הף כאן שם אביו ושם
עירו.וימה לחוש שמא יש כאן עוד עירהרי
הרמ"א כףב בסי' קל"ב דאר" בגס ליח
לשני שוירי והן אמת שהב"ש תמה עליו אך
,

המעייןבו התרקמכח דלל"בבעינןב'ימעייותא

אבל מבואר שם דלל"קדסגי בחד לטיבותא ל"ת
לשני שוירי וא"כ הרי מפורש בס 4דיו בב"ש
ובסי' קל"ב בשם הרא"ש דבעגונה הקילו ובחד
סגי א"ב ממילא בזה דין הרמ"א אמת וגם
מכ 5הפוסקים משמע דעכ"פ בשם אביו ושם
עיי די ולא כתב חדטיגייהו לחוש שמא יש
עוד עיר כזה ועוד הרי דעת כמה דדי בשמו
ושם אביו אפי' בלי העיר ולא חיישיגן לעגי
יב"ש בכל העולם א"כ לפעט בפלוגתא עדיף
נהי דקצת מחמירין דגעינןנמי שם העיר אנל
מהיכיחיתי ליחוש שמאיש עוד עיר כזוועוד
הרי יש עוד כמה סימנים בס 4מה שהיתה
ד גם בשם אחיו ובזה אפ 4ה עוד
טקשהליי
יתירה
עיר אחרת ה" די בסימנים הליז יה
ומת"ש דכא הוחזק עוד עיר כזו וכבר כתבתי
בתשובה ראין יחוש לכ' עיירות בזה ובנדון
דידה יש עוד היתר דבמדיגתם נקל יהתוודע
אםיש עוד שםעירכזו ולחוש שמא ממדינה
אחרתזה דרכם של ב"א אם הוא ממדינה אחרת
ואם אומר סתם ודאיהוי כותתו על עיר זו
דומה לזו כתבו התוס' בנכרי ומסה"ת שאומר
שאישפלוני טת מן הסחט כוונתו עלעיר הזאת
בן ה"נ בסתם הוי כמטע על המדינה שהוא
בה עתה ואם במדעים ליבא עיר כזו אין
שלעיר אחרת והנה זח כתבתי לסניף אבל
יחו
ל זה מטעמים הנ"ל:
באמת א"ציכ
ס" ש"ב *:זמנה בדץאם כמהסימניםאמצעים
מצטרפיןיהיו
ת ס 4מובהק
נחלקו הפוסקיםוי"נ יהכריע בין ב' סימנים
ינ' דבב' ס" כיון דבעלמאקי"ל בתריזימני
הה חזקה הרי דאפשר להיות דרך הזדמנות
ומקרה לומר דאתרמי כך לכך ה"ה בזה אין
רא" מהם לומרדהוי ס"מ אבל בג'ס" אמצעים
כיון דקיי"ל בג'זימניהוי חזקה ולא תלינן
באתרמי מטילא הם מצטרפין להיות ס"מ .ובזה
'

יא

 rהקץ

vלזןצולמwה

כד '61

באבהי מדרש '8וישג e*npהכר נא וכר הכר
נא בוראך שלך ושל בוראך הפ וחנא תפוח
והמ"כ פ 4שנמצאו דרך נס והוא ,דחוק ומזו"נ
אםיאמין יהורא א"צ לכל אצירה זו ואם
לא יאמין מנייןידע שהוא דרך נס וגםיש
שםלעיל במד"ר שביקש לכפור אמרה לו הכר
נא בוראך ותמוהאיךשייך לומרשצדיקכיהודא
יכפור ח"ו ונר' דק"לושובראיתי בחמדת שלפה
חאה"ע ס 4ל"א שנם הוא נתקשה בזה ומה
שהרגישתחיה מיעקב זה שטות אך זה קשה
שפיר דמה אמרה תמר הכר גא למי החותמת
ויהודה הודה,הרי הש"ס ביבמות מסיק דהיישינן
לשאיה וא"כ ה"נ דלמא נתן לאחרת והאחרת
השאילה לה וה" אפ"ל דחשש שאלה הוי רק
דרבנן ולא סה"ת אבלאין לומר דנהידיש לחוש
לשאלה עכ"פכיון דספיקא הף שוב א"א להורגת
דא דא"כק' אףבלי הסימניםכיוןדידע באשו
רבא על אשה אחת הו"ל לחוש שמאהיאהיתח
ובע"כ שה 4הולך בתר רובא דעלמא או כיון
דלא הכירה אמר מסתמא אינה היא י 2ה'*
עכשיו מה מהני הסימנים הרי ראוי לילך ב"ר
ת בשאלת
דעלמא והסימנים אין רא" דישיתיו
ובע"כ יהי' מוכח דהוי חשש שאלה רק דרבנן
דדוקא בסימניםחיישינן לשאיה אבל
אאוםיהשוי
י הכרה עיי ט"ע ל"ח ישאלה כדעת
המהר"ל מפראג ה"ל דכאןהוי ההכרה ע"ז
ט"ע אך להמדרש לא הח ניחא
ל'ילאביזשהוהוי
ק"ל אריכות הלשוןלמי החותמת וכו
אשר
אלה לו ומ'מיותרוהוידי הכר נאלסי החותמת
וכף אנכי הרה ולזה מפרש דבע"כ כאן הה
ההכרה רק ע"י סימנים ויפ"ד סימנים דרבנן

יה
יה

יו

הף בהו ס"א בכל אחד רק בהצטרף שלשתן

נעשה ס"מ אם מד"ר הה כאן סימנים גרועים
בכ"א ועע שלשתן נעשה אמצעי ~כך אסרה
דוקא לאיו אשראי
ה שישתן אנכי הרה
י ג' נעשה ס"מ ולפ"ז י"ל דלכך רצה
רעליד
יהודא לכמור דרצה לומר דאפשר בשאיה לכך
י שכ' הד"צ
רצה לכפור אבל היא אמרה לו כ
בתשובה דבדבר השאול ל"חלשאיהראין השואל
רשאי להשאיל עיטש א"כ ה"נ כיון דהוא נתן
לה רק במשכוןוהרי הות רצה לקיים התנאי רק
דהיא הלכהתחייה משם וא'כ הוי החפצים
שלה ואף דהוח אמר תקח לה הרי מזה לא
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האלף
הף
ידעה הנא כן ואץב סברה דאונן שלה וזמן לאו זמן ציצית ולא
בעידנא*יכ שוב f
רשאי להשחיל אך דהרי בטלית
ד16הר פטורה ואין השואל רשאי להשאיל ואיכף ל
קי
טלית חיבאיי
מנ
יד
רו שלא מדעתו
ייחא ל" סימנים %כך אסרה הכר נא בוראך דדרכו להנץ
ליטרי ש
ת
ו
צ
ט
ה
ר
ב
ע
ה
ימות" הש"כ ה"נכיון דה" בהן מן
ציצית וא"כ הרי שלך הפ
ע"י
לקיים מצוה במ
אחת של מצות ציצית א"כ בזח שפיר יש דעדיץ הם קלך ולא של הזונה ואין השואל
לחוש לשאלה ושוב אף דבב'אין ל18ש לשאיה רשאי להשאיל ושל בוראך הם דראף לחנן טן

שוב הוי רק ב' סימנים אמצעיפ או גרועים העברה וח"כ הוי ממ"נ מוכח דהוא הוא ואין
ומב' לא נעשה סימן טוב אך יקל הרי הף יחוו בזה לשאלה וא"ש ויש בזה דברים

אשה ואשה פטורה מן הצטטת %א שייך בזה
ניחא לי' לקיים מצוה בממונע ושוב אין לחוש
לשאיה אך הנה אם אשה פצורה מן ציצית
או לא תליא בזה אם לילה זמן ציצית או לא
ראם לילה זמןציצית לאהוי מ"ע שהדג ואשה
חייבת ואם לילה לאו זמן ציפנת אשה פטורה
ך הוכיחה לו
ולכך היא היתה מסופקת בזה ויכ
כך דהנהידוע משחז"ל במנחות במעשהדתימיד
אחד שה" זהיר בטצות ציצית שהנין עלט מן
הזנות ממ"ש מקרא מ16רש וראיתפ אותו וכר
ולא תתורו אחרי לבבכם וכף אשר אחם זונים
אחריהם ואיכ קשה דביהודה כיון דהוי הציצית
בידו למה לא הגין עליו מן הזנות חזנה לפי
האמתיק"מ דהרי לא הוי זמת דהוי יבום
ובהיתר ה" כמשחז"ל ולא ידע וכו' לא פסק
אך קשה עליהודא איך סבר דהיתה זונה הו"ל
להוכיח דא"כ למה לא הגינו הציצית עליו
אך י"ל הרי בפ-נ דסוסה למ"ד שם דסצוה
אצולי מצלי מן החמא ג"כ מ"מ קאמר שם
דהיינו דוקאבעידנא דעסיק בה אבל בלאעסיק
בה מצלי עיי"ש א"כ י"ל דה"ה נמי לדידן
רקיי"ל דמצוה לא אצלי מן החמא כלל אבל
עכ"פ ציצית דודאי מצלי מן החטא כדמוכה
ממעשה דתלמיד הנ-ל ומקרא מפורש מ"מ לא
עדיף מסיד דש"ס בכל המצות ומתורה ולכך
ניצית לא מצלי רק בעידנא אבל שלא בעידנא
ך י"ל דמעשה יהודא
לא מצלי מן החטאויכ
בלילה ולאו זמן ציצית לכך לא הצילתו
ך אמרה
מן החטא זלכך ויחשבהיזונהויכ
המר ממ"ג מוכח דהיא היתה דאם לילה זמן

יא

יה
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יו

ציצית ואין ראי' מן הסימנים די"ל דחיישיגן

לשאלה ואף דלאו שלה הי' מ-מ הטלית היתה
רשאי להשאיל וליבא ג' סימנים אך א"כ קשה
בעידנא
ה לא הנין עליו המצוה
ימ
ובע"כ דהיא היתהויא הף הערבירההויואס יילה

נ"מ לדינא:

שי'פ4נ .לבערזאה"נ"ביבי

מה דפיץטא

 "9דהאשה מותרתע.פ
מכתב האיש מלאגדן אין זה פשיטא דידעכי

הכותב הזה ה" חשוד עריות עודילאגד פה
אשה
וטר"ש עתה דיושב כסה שנים שם
י בזמנינו ועתן בח"מ
וכמעטהוי קרוביודא
ן דלדעת רשש
הל' קדושין סי' מ"ב בסוף"סימ
החשוד אינו נאמן לומה שמתבעי
ה ואף לדעת
הרמב"ם התנו רק בחשוד דפס %רק מדרבנן
אבל בבא על הערוה דפסול מר"ת כמ"ש שם
הב"ש ודאי מודה הרמב"ם דפס %אף לעדות
מיתה ובימים הללוהויכודאי לכך אסורהבלי
בירור מלונדן -11פ:
סף 1'45א*ע"פ שא' הנהכיון דכתבו באגרת
שהוא מקהלתכם ודאיידעו או
שמעו טזה וא-כ הוי שמו ושם עירו ולדעת
כמה פוסקים די בשמו ושם עירו במקום שנע
וקימי כן יהלכה במ"ע וכאן א"ציז
ה כיון
דהוי נסי שם אמו ומה
שם אמו א שם
אביו ובפרט דגם שאר סימנים מהני כמ"ש בק"ק
דהוי כמו מרדכי מארח או אשכנזי וגפרם דגם
הוי כאן שם מלאכתו שהי' העפטר והוי נמי
כמו שאר סימן דמהני והוי כשמו ושם אביו
ושם עירו ונם מה שנמצא בידו רעציפיס טן
המעות ששלח לביתו אם אמת כן ג-כ הף סימן
כי הרעצפיס הוי מדברים דלא מושלי אינשי
אך מה ראין האגרת מקוים מאונגארן וכתבו
לשם וכתב האדון הבי דואר שאין ום רב
והכותב האגרת החתים עצמו בשם רב לכאורה
זה גרע ממצאו כתב ישראל שאית כיון דהם
בו שקר ומוכח דשקר ולכךי"י דוה נרעויכך
ט דשם ואם לא
יראו להתברר הדבר ע"י רהי
יתברר נראה להקל בזה וכבר כתבתי בחשף
כהמקייין בכתב ישראל אף שאינו מקוים וכאן
נראה
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הס"ס טן  mvbnוחשע
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דיש דלא מותיאששיחי

ר לבי
"1דבאוחף

מהניבצירוף כתב ישראלויש
עכ
ידמותראי' מטף
*במות דקאמר לכשתהאסנדקית נאמנת פונדקית
הוידאהלהםמקלוותרמילווסיעשבידו ופרשישם
שהרי לא על" סמכואיא לפי תומה הסיחה
והביאה יתם מקלו ותרמילו ,ס"א יכשתהא
פונדקית נסמנתויומר באותו ענין שהאמינו
הפונדקית הוי נסי שאר אשה נאמנת שתלי
הפונדקית הוציאה להם וכו' 11ל הסימנים
א"כ מודח דלולי הסימנים היתה
סבכו
ש"ר
נאמנת
יק בציחף הסימנים וכן מורה לשון
התוס' שם שכתבו בשםהירושלמי דלאו מסלפית

יא

אהה רק דעשו אותה כמסלפ"ת וא"כ מוכח
דעא צירוף הס" האמים לה אףדיולי הסי'
לא היתה נאמנת א"כ ה"נ בכתב ישראלהוי
ק אף דלא מהני מצד עצמומהני בצירוף שאר
האומדנות וק"ו הוא דמה עדות נכרית ומסלפ"ת
שלא מהני מדינא רק מתקחז"ל ומ"מ אף דלח
מהני מפאת עצמו מהני בצירוף מה והוציאה
מקלו ותרמילו מכ"ש בכתב ישראל דמן התורה
לא חיישינן לזיוף רק מדרבנןדמיוני בצירוף
שאר אומדנות וע"א נמי לכמה דעות נאמן מן
"תורה בעדות אשה .ובהיותי בזה תסתתי על
,רי-ף והרא"ש שכתבו דשמעינן מהא דהיכא
דסתחיל הנכרי וממסלפ"ת וכו'עיי"ש וכןקיי"ל
סעיף ט"ו והדגר תמוה מרץ
בש"עריס"י"י
בש"ס משמע להיפוך דלא מהני זה
כן ה
רק בצירוף הסימנים ועכ"פ ברש"י ותוס' בשם
מירושלמי מבואר כן שי' לאוי לחוש לדעתם.

והנה באמת בהרא"ש לא העתיק כלל הישון
בסוף המשנה הפונדקית הוציאה מקלו ותרמילו
וכנר' שלא הי' לפניו גרסא  11וכ"ג ממ"מ
יהרמב"ם לא הי' בגרסתו כן וכן בלשון הרי"ף
שבידינו אין בו סיום זה רק בין שני חצאי
יבנה הוסיפו זה ובאמת המוסיף גורעכי
נראה מהרא"ש דהרי"ף לא גרס כן במשנה
ולכך הוכיח שפיר דהוי מסלפ"ת וי"ל עוד דס"ל
להרייף דמה דקאסר הש"ס מהו גריעותא
ופונדקית פונדקית הוציאה מקלו יתרמילו וכו'
זה תליא בדין אם חיישינן לשאלה או לא ע-פ
מה שהקשיתי מכבר דמה ראי' ממת שהוציאה

כי
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מם 85תכן א

טף אסלו
הלה
לא
דצ
והעו"ש ס"ל דהסומאאזיל לס"ד דלשח מ
י
לכך כ"ל דזהאינו נדק כשסלאת כיון דשאלו
אף חברנו רק מכח צירוף הסימנים מהני שן
יסבורהירושלמישהביאו התוס' אבל אנן
"~gp
דחיישינן לשאלה א"כ אק ראי' טן הסימנים
מוכח דזה נחשב מסלפ"ת' ממש אף דשאלו אח"כ
א" חברנומיהו לדינא עכ"ד קשהכיון דמרשאי
ותוס' משמע דלא הוי גאמעת לה רק וצירוף
הסימנים ולא הף דיגה כמסלפ"ת ממש איך 5א
הביאו דעתם .גם
דברי ההוס' משמע
דה" 9ה
דחכמים ור"ע מחולקים דמע
"א
עכ
דין מסיטת ממש ורבנן ס" 5ד
י הףל דין
מסלפ"ת ממש א"כ מה ראי' מחתי שייף
והרא-ש מדברי ר"ע הרי רבנןפליגי והרי
א מחבריו ובפרס בזה
היכה כניע מחברו וי
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זה והוי כמו מקלו ותרכילו דהתם %ך אם
לא יתברר משם האמת נראה להתירה כך וישבו
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הנני מסכיםעמו לדינא משעמאדיר"ואין הדבר
צריךעיון ואריכותזוית מה שראיתי שדימה
ן המפורש בש"ס
הך דינא דחוששין לשאיהידי
וטו"מ בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר ומשמע
ולהשכיר ר"ה
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לשאלה בזה שגה דהםעני
בזה דסתם מסלסלים וחפצים הוי אינן עשוין
להשאיל ולהשכיר והיינו דלא שכיח הרבה
להשאילן אבל מ"מיתכן להיות בהםשאיה והוי
ולהשכיר
ע"דהמיצועויש דברים העשתן
דשכיח בהו השאיה ומגזיביותר
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ויש ענין ג' דאין עשוין להשאי
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ממונות לענין מגו בעינן דוקא העשוין ביותר
להשאיל ולהשכיר בזה אין מגו אבל בסתם
חסדים יש לו מגו דלקות אבל בחשש שאיה
בענונההוילהיפוך דסתם חפציםחיישינן לשאלה
רק מה דלאמושיי אינשי ל"א לשאיה
בכי
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האלף
זתדע למה מוני הש"סבכיס וארנקי לא מושלי אם נימא שלא כדבריו עכ"פ נראה דבזה צדקו
א משני בקצרה בכלים שאין דברי רב אהד שהביא הרה"ג מזלאטפאליא דזה
אינשי וכף ~מהי
עשוקיהשאיל ולהשכיר ובע"כ מוכח דאףבאין נחשב רק כשאלה דיחיד והרג הנ"ל דחה דגריו
עשוין להשאיי חיישינן בזה לשאלה ובעינן דהרי בגוף פלוגתת מהר"ל מפראג וג"ש הוי
ל ונ"מ מזה כן ילפמ"ש י"ל דהם פליגי בחד סימן בגופו
יזקא כלים דלא מושלי אינשי כי
ידינא דאף לדעת המהר"ל מפראג דס"ל ראם בזהכיון דסי' אמצעי שכיח הוא ואפשר להיות
סימנים דרבנן ל"ת .לשאלה נראה דהיינו דוקא בהרבה ב"א נחשב מיעוט דשכיח ולכך לא
בסתה כלים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר אז נחשב שאלה דיחיד אבל היבא דהוי ב' סימנים
ח לשאלה אם סר"ר אבל בכלים העשוין אמצעים בזה ודאי לא שכיח שיזדמן כה"ג
י"
להשאיל ולהשכיר מודה דאף אם סימנים דרבנן ולכך אף אם נאמר דכא נחשב ס"מ היינו
חיישינן בזה לשאלה דהרי גם בממון היישינן שחדל חשו אף למיעוט דלא שכיח וכמו
בזה לשאלה ואף מוציאין ממון באה רק דמה דחששו במשאל"ס אגל עכ"פ הוי רק ע"ד
דלא פריך הש"ס להך לישנא דסד"ר דניחוש המיעוט ולכך בכה"ג נחשב ישאלה דיחיד
לשאלה בכיס וארנקי ואוכף די"ל דוה ידע ולכך כב' סימנים אמצעים ובסי' בכולו ל"ח
דמיירי בדברים שאין עשוין להשאיל רק להך לשאלה .גם יש לצרף לזה מ"ש בתשובה
לישנא דס-ל דהיישיגן לשאלה וס"ל דאף באינן ומצאתי אח"כ בשו"ת שב יעקב די"ל דמה
עשוין להשאיל חיישינן לשאלה פריך שפיר דס"ל להש"ס דחיישינן לשאלה היינו רק
ופוכרה לתרץ דהני לא מושלי כלל ונ"מ מדרבנן דמה"ת ל"ה לשאלה ולזה י"ל דהיכי
דבדברים העשוין להשאיל אין לצרף סברת ם סי' אמצעי בכלי וס"מ ביותר או מ"ע
םי' ם!"ך,

המהר"ל מפראג וכו':
זטא' בדבר העגונה אשת ר'

עקיבא .הנה אשה  11נקל
להתיר אוגדה כי אני תמה על הרבנים למה
לא שמו עיניהם על תשובת מהרי"ט שמבואר
בו שבבגד של ד' כנפות לא חיישינן בזה לשאלה
וא"כ ה"ה הרי הכירו את הד' כנפות שלו
ועוד הרי כ' שם בשם מהרי"ט דבכל בגדיו
ע"ח לשאלה רכל יאו דוקא דה"ה רוב דזיל
בתר טעמא דאין אדם עשוי להשאיל את רוב
בנדיו ובפרט כאן שיש להם סימנים בכתונת
שיו והכתונת לבד נראה דלא מושלי אינשי
דא"א להיות בלי כתונת ולומר שהשאיל כתונתו
לאחר ולקח כתונת אחר זה לא אמרינן וכמ"ש
המהרי"ט בתשובה דלזה ל"ח וא"כ אין לחוש
רק שהשאיל כתונתו לאחר והוא נשאר בלי
כתונת ולזה ודאי ל"ח דאין דרך אדם לעשות
כן וכדמשמע מדברי מהרי"ט דהיכא דאין
דרך לעשות כן ל"ח לשאלה ובפרט בהצטרף
יתד דגם הד' כנפות ניכר כאן דכל כי האי
אין לחוש לשאלה ומצורף לזה דעת המ"ב
בתשובה דהיכא דהוי ב' סימנים אמצעים נעשה
סימן מובהק וא"כ ה"נ הסימנים בגופו ואף
אם אינם מובהקים עכ"פ לאמצעים נחשבו ואף

בכלי מהני ממ"ג דאם נלך בתר דאורייתא
מהני ס"מ שבכלי או ט"ע ומה"ת ל"ח לשאלה
ואם נלך בתר דרבנן דחיישינן לשאלה שוב
י"ל דבדרבנן מהני סי' דרבנן ג"כ והרי יש
סי' אמצעי בנופו וא"כ ה"נ כיון שהי' להם
ט"ע ממש במקצת כליו גם הסימן שנתנה אשתו
בכתונת שלו והוי ס"מ ממש וכיון דיש סי'
אמצעי בגופו י"ל דמהני ובפרט די"ל עודכיון
שעיקר טעמו של הב"ש שחולק על המהר"ל
מפראג דס"ל דאי סי' דרבנן ל"ח לשאלה היינו
משום דאי מד"ר בעינן ס"מ ביותר ולכן כיון
דהיישינן לשאלה אינו ס"מ ביותר ולכאורה
אין הבנה לדבריו דמה ענין חיישינן לשאלה
לענין לגרוע הסימן ונראה כ11נת 1ע"ד מ"ש
הר"ן פ"נ דחולין לענין דאין לוקחים ביצים
מן הנכרים דאף דטמאים מיעוטא נינהו מ"מ
בהצטרף מיעוט נבלות למיעוט טמאים נעשה
מע"מ כן י"ל בזה רס"מ ביותר מהני מ"מ לא
ימלט שיהי' מזדמן בעולם עוד דבר כזה רקכיון
דמיעוטא דמיעוטא הוא ל"ח לי' היבא דליכא
למיחש לשאלה אב? כיון דאיכא למיחש לשאיה
לו יהא דרוב לא כושלי אינשי והוי כיסא
דל"ש מ"מ בהצטרף כיעוט דמוש?י לס-עיט
דשכיח בסי' כזה נעשה עכ"פ מיעוט דשכיח

וחיישינן
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והיישינן ל" כל טונת הב"ש וא"כ תיגח היכא אם שמע אותו קול או אם סמך עליו
דהוי רק סימן או מ"ע בכליו י"ל כן אבל אבל כאן חזינן דהנכרי סמך על ט"עשיו
היכא דהוי תרווייהו ס"מ גם ט"ע ובפרט בשני והגיד כן ודאי יש לחוש שאת"כ נמי מעיד
או לא

כלים י"ל דודאי כזה ל"ש כלל שיזדמן כה"ג
ומודה הב"ש דחשש שאלה לא מרעי להסיטן
או להט"ע ולא שייך לזמר שיצטרפו המיעוטים
יהדדי דבזה אף טיעוטא דמיעוטא ל"ש שיזדמן
כה"ג .עיון דלמעט בפלגתא עדיף גם לכמה
פוסקים ל"ת לשאלה כלל לדידן י"ל דמודים
כה"ג דל"ח לשאלה גם מצורף לזה דעת המבי"ס
דהיכי דידוע דנאבד באותו דרך ואח"כ נמצא
די"ל דהיינו זה שנאבד היינו שנמצא וא"כ
ה"נ כיון שאשה אחת העידה ששמעה מר'
עקיבא חייט שהולך לכפר ב)1נדראווי וראתה
אותו הולך באותו דרך וכמו רוע שמעה קול
צווחה גוואלד גם העידו שימקם שראתה את
ר"ע הנ"ל היינו שמאזווילד לכפר ב)1נדרא11י
הנ"ל אין שום דרך אחרת רק על טהר הזה
שנמצא שם ר-ע הנ"ל וא"כ כיון דידוע שהי'
באותו דרך ונאבד שם ונמצא שם י"ס היינו
האי שנאבד האי שנמצא ונהי להלכה הילקים
עליו פוסקים אחרונים מ"מ יש לצרפו לכל
היתרים הנ"ל ולכך נראה דהאשה הנ"ל מותרת
להנשא אחר שישבו ב"ר של ג' ויתירו לה
בעדים ממש .כן דעתי נוטה
כדין הנשאת
יום ה' ט"ו תבא תקצ"ה לפ"ק בראד:
ה שנסתפק לדעת הסוברים דל"מ
שי'  theכמ
ט"ע במסלפ"ת אם תחלה העיד
הנכרי במסלפ"ת ע"י ט"ע יאח"כ הגיד סתם
במסלפ"ת אם מהני או לא .לדעתי פשוט דל"מ
ואינו דומה לראייתו בשם הח"מ וב"ש בדין
אם לא הי' הנכרי מתחלה מסלפ"ת ואח"כ
הגיד לפית דנאמן דהתם אין החשש מתחלה
מכח טעות רק לשמא משקר לכך אם אח"כ
חזינן דמסלפ"ת דהוי כחזקה דאינו משקר לכך
נאמן אבל מזה ראין החשש מכח משקר רק
דטעה בדמיונו א"כ מה בכך דמגיד אח"כ לפ"ת
סוף סוף אמרינן דמחמת טעותו מתחלה סובר
באמה שמת ולכך מגיד כן לפ"ת ולא גרע
ממ"ש בסעיף י"א בהג"ה ביצא קול שפלוני מת
על
ואח"כ כתב אחד שמת פ' דאין
כתבומכ
אותו כתב דשוא מכח הקיל ס
יי ואף
כן
ידענו
 o~pvinnשם היינו דעכ"פ הכותב
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רק עבור אותו ט"ע ובאמת י"ל דטעה בדמיונו
ס" כ"ו שהרא"מ חולק ע"ז
וז,ב .וראיתי
וס"ל דמהני ט-ע אף בנכרי וראייתו מא" 1גדול
בנכרי שהעיד שראהו צף ע"מ המים עי"ש
ז"א די"ל דהתם סיירי שראינוהו שנטבע תחלה
במים רק דהוי משאל"מ דאסורה וביה כיון
דיצאה כבר מאיסור תורה ואין כאן רק איסור
דרבנן בזה ממכינן גם על ט"ע דנכרי ובפיט
די"ל היינו האי שנאבד האי שנמצא וכמ"ש
המבי"ט ונהי דלא קיי"ל כוותי' מ"מ היכא
דיש ט"ע דנכרי ג"כ מהני אבל היכא דאסורה
כה"ת י"ל לכ"ע ל"מ ט"ע דנכרי וז"ב .והנה
הרמ"א דייק וכל סימן דמהגי בישראל מהני
בנכרי ולמה לא דייק וכל סימן וט"ע דסהני
בישראל וכו' משמע דכוונתו כך עפמ"ש הב"ש
בס"ק ע"ו בשם הח"ה סי' הל"ט דאפשר אף
ס-מ לא מהני וכו' משמע דבט"ע פשיטא לי'
דל"מ ובסימנים מספקא לי' ולכך בט"ע דפשיטא
לי' אף דהרא"מ פליג דמהני חשש לחומרא וס"ל
ט"ע ל"מ אבל בסימנים דמספקא לי' וכיון
דלהת"ה הוי ספק ולהרא"מ פשיטא לי' דמהני
לא שבקינן ודאי של הרא"מ מכח ספקו של
הת"ה לכך ס"ל להרמ"א דט"ע י"מ וסימנים
מהני כ"ג דעת הרמ"א ולדעתי א"א לגמר כן
ולחלק בינייהו רק או דמהני תרווייהו במסלפ-ת
או תרווייהו ל"מ דאי ס"ד דט"ע ל"מ וסימנים
מהני למה לא נקט זה בחולין פ' גה"נ דקאמר
מריש ה"א דסיטנא עדיף מט"ע דהרי מהדריגן
אבידתא בסי' ולא מהדריגן בט"ע ולמה לא
הביא רא" מנכרי מסלפ"ת דמהני בסי' ול"ט
בס-ע ובע"כ דבמסלפ"ת אין לחלק בזה רק או
ן סי' או תרווייהו ל"מ "11ב.
דמהניבין ט"עבי

ביע

ועפ"ד הנ"ל דיש לחלקבין אם הה חשש משסר
או טועה וע"פדין הנ"ל שהבאתי דהיכא דיצא
קול מתחלה שמת יש לחוש אח"כ שמכח הקול
הוא מעיד י"ל בזה מה שהק' השער אפרים
במה דפריך הש"ס בסוף יבמות וליחוש דלמא
צרה ולא פריך ודלמא נכרי הוא והש-א מוכיח
מזה דל"ב קישור דברים במסל"ת ולדידי צ"ע
מש"ס דקאמר שם פונדקית נכרית היתה
ומסלפות

שי"ת
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ומסיפרת זה מקלו וזה תרמילו תה ס"ת שנידו

אהע'ו הק"ע

(כן הגירסא ברחף) ובש"ס הגירסא זה קבר
שקברתיו וקשה הול"ל בקיצור נכרית ומסלפ"ת
היתה ולמ"ל אריכות הזה ובסרט בלשון המשנה
דקאמר לכשתהא הפונדקית נאמנת פינדקית
הוציאהלהם מקלו ותרמילו משמע דעיקרהסמיכה

הוי על הוצאת מקיו ותרמילו וימיל זה היי

עיקר הנאמנות שלה הוי דהוי מסלפ"ת הול"ל
מסל-ת היתה ומזה מוכח רעל מסל"ת לא הוי
ממכינן רק על מה שאמרה זה מקלו וזה תרמילו
וא"כ מוכח דבעינן קישור דברים ולכאור' יש
לדחות די"ל דלעולם בעלמא ל"ב קישיר דברים
רק דכאן שאניכיון דהם שאלו אותה אי' חברנו
נהי דמסיק הש"ס דם-מ כיון דהתחילה לבכות
תחלה דינה כמסל-ת מ"מ בזה כיון דאינה
ססל"ת ממש לכך בעינן עכ"פ קישור דברים
אבל היכי דהוי מסי"ת ממש ל"ב קישור דברים
אך כד דייקינן נראה דמוכח להיפוך דיל"ד
דתחלה האריך הש"ס ואמר מסל"ת היתה זה
מקלו וזה תרמילו וזה קבר שקברתיו בו ואח-כ
כדפריך והא אי' חברנו אמרו לה ומשניכיין
דחזינהו קא בכי' ואמר לה אי' חברנו ואמרה
להם מת וקברתיו ולמה לא סיים גםבסיף ואסיה
להם זה מקלו וזה תימילו וכו' אך ראה כמה
עמקו מחשבות חז"ל דאם הוי מסיים כן אחר
מירכת הש"ס והא אי' חבינו קאמרי לה הוי
אפשר לומר דרק מכח שאלה זו היתה מוכרחת
שתאמר קישור דברים אבל אם היתה סתם
מסל"ת לא הוי בעינן קישור דברים לכך קמ"ל
אדרבא דאף ששאלו לה אי' חברנו מ"מ כיון
דקחזיא דבכי' תחלה די בזה במסל"ת במת
וקברתיו כמו בעלמא ולא נתחדש בזה דבר
שתאמר זה מקלו 1כ,1
מלעלמא רק מה דבעינן
היינו מכח דגם בעלמא בעינן קישור דברים
ובלא*ה הוי מסל"ת כלל ודוק ולת"ז מוכח
להיפוך דבעינן קישור דברים דא"כ קשה קו'
הש-א הנ"ל דלמה לא פריך דלמא נכרי הוי
אך לפי הנ"ל י"ל כך דלנכרי לא הוי מצי פריך
די"ל דמיירי דבאמת שה" שם עדות אחרת
שמת ע"פ ע"א או מסל"ת רק דהוי ס"ד כיון
דנשמע הקול תחלה שאמרה איש פ' נשכו נחש
אולי מחמת אותו הקול הוא מעיד יז
ה קמ"ל
מצי פריך דלתא
דל"חוהשיאו את אשחז
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יכךיא

לץוטלפנה

ואיו לחלוץ
נכרי כיון דנכרי אינו השוד
שוחיי
ה
למשקר רק דהתורה לא גת:ה
הל
נאמשת ולכך
אם אח"כ העיד אחד באופן המועיל אין לחוו
שמא מכח הקול הוא מעיד דהקול גופו ל8
מחזקינן לי' למשקר רק דאין לסמוך עליו אבל
כשיש עדות אחרת דמהני מצד עצמו ל"ת שמא
סריך רק
מכח זה הקול היא מעיד ויכך
הש"ס ידלמא צרה הוא ובזה חיישינן לכוון
להכשיל לכך ל"מ אף דהוי מסל"ק דיש לחוש
שמא מכח הקול הזה הוא מעיד אח"כ וכן מורה
לשון הרי"ף והרא"ש שכתבו אע"ג דהוי עיי
שאלה לא נסקא מכלל מסל"ת משמע דדינו
ככל מסל"ת דעלמא וכיין דמוכח מכאן דבעינן
קישור דברים ה"ה בעלמא הוי כן וא"ש:
שי'כס"קק .שא' בהייתי בק' ב"ר ע"ד הענוגה
שבעלה הי' קאממאכיר והלך
בדרך לק' יובשיווקי וכן הי' דרכו ללכת שמה
תמיד בברחומפני הגזרה וה" עמו ל"אקיממע
כי הי' סחורתו בכך תמצא הרוג ולא הי' ניכר
פניו כלל רק כל בגדיו הכירה אשתו היינו
הלייבטרדקיל של ציצייו הי' לבוש בו וכן
הפרציי?ע על הצואי ועוד איזה דברים הי'
עליו ממש והכירה אוחם בט"ע וסימנים ושאר
בגדיו היו מונחים תחתיו והכירה אותם הגל
גם נמצא עמו הקטממע הנ"ל והשבתיכי רפואתה
הוא בנקל בעזה"י מכמה טעמי אחד הוא מצד
הכרת הבגד של ציצית וכבר כתבו האחרונים
דזה לא מושלי אינשי וגם במה דהי' המעשה
שהכירה השק של תפייין שלו והנה בזה נמי
הוי ממ"ג לואר דהשאיל השק עם התסילין אין
מדרך להשאיל חייליו והוא ילך בדרך
תסילין דאף דמותר ליטול טלית של חברו שלא
מדעתו ומב-ש מדעתו דעביד דמשאיל היינו
לפי שעה ע"ד להחזיר לו מיד ועודו עמו בעיר
או בדרך אבל להשאיל לחגרו בדרך והוא ילך
בליתפילין זה לא עביד להשאיל ולומר דהשאיל
רק השק והתפילין לקת עמו אין דרך ליקה
תפילין דרך בזיון בלי נרתקן ובסרט אם יש
נרתקן לומר דשיילו לאחר והוא יחזיקן
נרתקן זה איני עושה וא"ל דלמא עשה לעצמו
שק אחר דא"כ נם במ"ש האחרונים דבבגד ש5
מצוה לא עביד להשאיל ניחוש נמי שמא עשה
אחר ובע-כ דיתרתי ע"ח יעשי' ושאיה
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 .מיהו
ות"כ חוי ממ"נ איןיחוש בזהישאיה
בזה יש לחוש דלמא השאילי
ן תפילין לפי
שעה בהיותם יהד בדרך ונפלו עליהם לסטים
והוא גרת והשני נתפס ולפי שעה בהיותו עמו
בדרך יחד שפיריש לחוש לשאלה ואינו דומה
לבגד ד' כנפות דשם למה לשיילף לפי
"8עהאין דרך לטייל זה רק ללבישה ססש ולא
לפי שעה ולימים הרבה אין דרךלטייל משא"כ
בתפילין דדרך לשיילם ל8י שעה להתפלל יש
יותש לכך .ובהיות בן נתחדש לנו חוסרא אחת אמר רק בדבר העומד לסחורה ולמכור או זהו
דאם נמצא אצלו סלית המיוחד לתפלה גרע לחוש לשאלה כנ"לוחיישינן למכירה אבל מה
ובזה שאיר חיישיגן לשאלה לפי שעה שהי' דהוי שלו עשוי יעצמו אין דרכו למכרו דאין
עמו ונפלועייפם לסחים וברח ולא הקילו רק בעה"ב עשוי למכור כליו ומה-ט ס"ל שר"י דאין
ר דלא קי"ל
גבנך
שיי ד' כנפות דאינו עשתיפי שעה זה לבעה"ב המוכר כליו אונאה %כךי
ך לשייל ועכרה לפ"ז אין ראי' מן כן ס"מ לחוש למכירה ל-ח דאין דרך למכור
א עב
י
ו ובזה יש לחוש לשאלה ואם עומד
שביס של תפילץ רק מן הר' כנפות שפיר כליושי
יש ראף ועוד כיץ דכאן הכירה כל בנדיו לסחורה אין לחוש לשאלה אך יש לחוש
ובבר כתגו האהרמים דבכל בנדיו ל"ח לשאיה ימכירה א"כ ע"ד דהוי תרתי ביחד סיע
ואף דכאן לא נמצאו כולם עליו רק מונחים ריחוש לשאיה הף רק חשש רחוק והוי רק
תחתיו פ"א הן אמת דהג-ש כתב דבסמוך לו דרבנן לכך לא החמירו רק בחד חששא או
ביחד ליח והבו
י ישאלה או למכירה אבל
ל"מ ואינו דומהלפירות אך הקצה"חבהי
אבדה חולק ובתשובה האברככלתיי ואף לפ"ד הב-ש דלאיוסיף עלה וגאן דגילכתררתמיקצתבגדיושעייו
י"ל דלא קאמר רק בסמוך להרוג ולא תחתיו וגם הקאממע א"כ ממ"נ לחוש לשאלה לא-ו
טעמו י"ל דיש לילך ב"ר דעלמא בקאממליך ולחוש למכירה ל"ש בכל" %תרהט
ממשדעי
י--קרוב לעילג הרי רוב וקרוב הולכין ביחד ל"ח ודב .גם יש לצרף דעת המבי"ח
יאף דהו
אחה"ר וא"ע הרי כחג הרטב"ן בפ"ב דה"ב בנאבד באותו דרך אמרינן היינו האי שנאבד
גביהני תצבא וכו' דאשתכח בפרדסא דבמקומו היינו שנמצא ואף דהלוקין עליו היינו רק אפ
עוד סף
שמש קרובעדיף מרוב וכ"כ הסם"ע בסף רנ-ם אין מעלה בזה רק זה אבל אם הוי
לשאלה
וא"א ה"נ כיון דהף החתיו סטש הוי מקומו ע"י בגדיו רק דיש לחושביה
והרי
בקצה-ח כעץ זה .גם רוב ב"א לא משיילי אינשי רק דבנה ההמירו
ממש ועדיף מרוב
י דהנה הך חשש דשאלה יטיעוטאכסשאי"ס א"כ תינחהיכי דאין מעלה
"5
כש
אף אםהוי סמוך 19וי
ביש עוד חזקה דד,ייט
טיט רק מדרבנן וכמ"ש בשו"ת המדת שימה רק
הכרתבדבניד"ילו דא
בו
הת
יס' כתבו בע"ז לשד דהיכא
גן דודאי רובי דאינשי לא משיירי בגדיהם האי שנא
בפרט גדרך רק דבזה חיישינן למיעוטא כמו דהה רובא  nptmנחשב מיעוטא דמיעוטא ואף
דהוישינן במשאל-ם כן החמירו בזה וא"א תיגח רצם ל-ה א-כ י"ל ה"נ בא"א נהי דהחמירו
איכח דליכא משלת קרוב אבלהיכי דהה מעלת רבנן לחוש למיעוטא לאעדיף סמה דסיליר"ם
ן ב"רדעימא בעלמא דחחש למיעוטא ולכך הכא היכי דהה
קרוב אז אטרינן מט"נ אםאיינ
ואיןימסוך על הקרוב הרי רוגא דעלמא לא רובא וחזקה אף בא"א לא ההמירו ושובכין
פשיילי ודי בהכרת בנדיו שעליו ואםחיישינן דרובא לא משיילי וגם חזקה דהיעו האיש
למיעוטא א"כ שוב וגד המיעוט מהני הקרוב שנאבד לכ"ע ל"ח לשאלה ומה גם דעכיפ בזה
ה וקרובי"ל דזה עדיף פרובא
ישוב הוי כולס שלו ושוב אין לחוש לשאלה כיע דהויחזי
 naaמת"נ דאם אזליכן ב"ראין לח 91לשאלה דעלמא ושוב אמר" דהני הנמצרים איוב לו
מכח אלו שהוי מלובש ואם מחוש למיעאא גטיהוי ולו ושוב בכל בגדשאין לחוש לשאלה

יו

ן בוחר
שוב מהני הכרת כל בגדיו דגזהוציינ
1יב .יש טי 5מה שנטצא בידיו חקאטליך
והוא דבר הפוסד לסחורה %א עביד לשלהי
דדבר העומד לסחורה הף מוקדה ראין דרכו
להשתמש בו ובפרט בק-טמע דמצף הוא להיות
השינים משתברין דלא עשף לשלויי והוי כהני
דלא ס1שלי אינשי %א נדע מאוכף דמסקף
להמרא .וב"ל דניחוש למכירה כמ"ש הח"מ דא
דכבר תמהו עליו ע" 1ולכך נראה דהה"מ ל8
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ולכך

68

וקחי

שו"ת על אהע-ז חק";

ולכך מכל הלין טעמי גרסה דגשה זו מותרת
להנשא וישבו ב"ר ויתירו אותה כדין:
כדדן שא' אשיגהו בקצרה מה
טי' םן'ט*
שנסתפק אם היא נאמנת
שמת היות שה" בבוטשאן אז שעת הדבר שמתו
כמה אלפים ונסתפק אם מהני מה דאומרת
קברתיו ,ובבאה"ט נסתפק בזה בדבר אם מהני
קברתיו או הוי כמלחמה) הנה לדעתי אין כאן
מקום ספק כללכיון דבמלחמה גופויש פלוגתא
אם מהני קברתיו וברבר יש פלוגתא אם דומה
א"כ סשיטא דהוי ס"ס
כלל למלחמה או
לקולא דלמא דבר אינו כמלחמה ואת"ל כמלהסה
דלמא במלחמה גופו מהני קברהיו ועוד כיון
דברעבון מפורש בש"ס דנאמנה בקברתיו והרי
רעבון מפורש בש"ס לל"ב דרבא דרעבון גרוע
ממלחכה ומ"מ מהני קברתיו ובדבר הוי דעות
אם הוי כמלחמה או לאוהוי כן ב'לישני בש"ס
ועכ"פ מוכח דלא גריעי ממלחמה וא"ב כיון
דרעבון גרוע ממלחמה ומהני קברתיו מכ"ש
בדבר דמהני קברתיו ולומר הטעם ראין דרך
לשהות בדבר עד שתקברנו זה ודאי אינו דחזינן
דלא"ה הוא ואין דרך שום אדם להניח מתו
מלקברו ולברוח ובפרט דחזינן דרוב ב"א לא
ברחו מכח פחד הזה ולמה גימא שיש אומדנא
שהיא ברחה ולא המתיגה עד הקבורה לכך
בודאי קברתיו נאמנת ושד כיון דבשני עדים
לא שייך בדדמי ונהי דלא חתם רק הרב מ"מ
הרי הי' הנייר דבוק נאגרת והי' בו עוד ג'
חתומים ונהי שלא הי' על גוף האגרת הרי
על זה שוב היא נאמנת לומר דחתמו הם על
גוף הענין להעיד על מיתתו והרי על זה לא
שייך בדדמי ואף את"ל דאינה נאמנה אף
לומר קברתיו מכח כיון דחזק הדבר בלבה
תהי' משקרת הקבורה מ"מ אין לגו להוסיף
עוד יותר לגמר דגם שאר דברים אינה נאמנת
והרי י"ל דוקא לומר קברתיו תשקר כי כל
מיתה לקבורה עומד ובזה מירית לעצמה היתר
לומר שקברתיו ואף שלא הי' כן אבל לומר
שאר עדות שאין זה נמשך מזה ודאי לא
עבידא לשקר ונאמנת על זה .ועל מה שחשש
כי היא אמרה שפ"א אמר לה בעלה ששם אביו
עזריאל ובכתובה זתנאיס נכתב בשם אביו
משה ליב הנה בזה אין חשש ואין לנו רק
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הכתובה והתנאים ומה שאמר לה שם אחר אין
זה כלום חרא כיון דהוי לה מלתא דלא רמיא
לאינשי ולא אסקא אדעתה לזכור שם אביו
י"ל דשכחה וטעתה עתה בשם עזריאל ואף אם
אמר לה כן אפשר שיקר לפני' ומה לנו בכך
ואין לנו לחקור אחר טעמו יהי' מה שיהי' כי
ידוע לנו עפ"י התנאים והכתובה שם אביו
ועי"כ נודע לנו שאחיו הי' בקהלתכםאין לחוש
בזה יותר .וגם מ"ש רו"מ שאחות החלוץ אינה
יודעת אם זה הוא שמת אין בזה שום מיחוש
ש כל שלא
כיון דקיי"ל אין חוששין לכ' יי"
הוהזקו וא"כ ה"נ כיון שעכ"פ אומרת האשה
שאיש הזה יודעת שהוא אחיו של ישראל
אחיו של זה
אברהם בן מו"ה משה ליב
אברהם
החלוץ והאשה מעידה שזה האיש
בן מו"ה משה ליב מת א"כ מצטירשפריא
ןי זה עם
זה וע"ישניהם היא מותרת לאלוץ .וישיהוסיף
תבלין לדברינו מ"ש דהיא נאמנת לומרדהעדים
חתמו על גוף הענין והוא דנראהדדין זה אם
במלחמה מהני קברתיו או לא תליא בזה להך

יי"

טעמא דאשה נאמנת מכח דייקא

ודאי נאמנת

לא שייך

לומר קברהיו כיון דבנה
ולמשקרת אין לחושכיון דאשהדייקא אך לטעם
דנאמנת מכח על"ג בזה י"ל דכאן סבורה דלא
עבידא לגלויי דסומכת שמת ולכך שוב משקרת
לומר קברתיו ולכךכיון דבאמת הוי זה אבעיא
א איפשטא אם נאמנת מכח על"ג או מכח
די
חיישינן הכא והכא לחומרא וא"כ
דייקא
תיגח התם על קברתיו י"ל דסבורה דלא על"נ
דסומכח שמת אבל בזה יומר דהעדים חתמו
על גוףהענין בזההוי על"ג ממש ובפרט לפמ"ש
במק"א בתשובה להוכיח דאין כל על"ג שוין
יש על"ג דהוי על"ג מיד וזה ודאי מהני מה"צ
כדמוכח גבי אשתמודעינהו ויש שאינו על"נ
מיד כגון במת בעלי בזה הוי מבעיא בש"ס אם
מהני וא"כ ה"ניומר על העדים שחתמו על
גוף הענין על אגרת הרג זה הוי על"ג ממש
וזה מהני כמו אשתמודעינהו ומהני ודאי סה"ת
ולכך בזה ודאי אף במלחמה ובדבר נאמנת.
העולה מהנ"ל שהאשה מותרת לקבל חליצה בלי
חשש ופקפוק:

בדדמי

יסך

 .ע"ד האשה
שי'צ'
"
ח שהריבהי
טי
י'
יבק
א
ע"
גב"ע מע
יסאדגרע שה"
בק'
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בק' באקרעשט בבית החולים ונודע לו כי איש
חיים ססאליר מבענדר מת ושבע שנים היא
 nY$שדה לבקש לה מזור והרב והמחצ מסאדגרע
כתבו להיתר והסכים הגאון אב"ד טשערנוויץ.
הנהאני מסכים לדבריהם הנכונים כי בודאי
הגדת שם עירו ומלאכתו מלאכת סטאלרייא
הוי כשמו ושם אביו ושם עירו וגם בלא"ה כבר
כתב הרמ"אדהיכי דהוי אומדנות המוכיחותמהני
שמו ושם אביו וה"ה שמו ושם עירו דמהני
ואני מוסיף דבאמת דינא הוא כן דהרי בגט
די בשמו ושם אביו ולא בעינן שם עירוכי
אין כיתבין מקום הלידה והדירה וא"ש במה
הוי מוכח מתוך הגט מי הוא והרי בעינן מוכת
מתוכו ובזה אינו מוכח מתוכו ובע"כ דל"ח
עוד ליב-ש אחר ונחשב מוכח מתוכו וגםבדיעבד
מהני בשמו לבדו בלי שם אביו ובע"כ מכח
כזון דנכתב שם אשתו הוי בצירוף שמו הוי
כחו שמו ושם אביו א"כ מוכח דבתרתי די ולא
בעינן שמו ושם אביו ושם עירו ולמה בעדות
מיתה בעינן שלשתן שמו שם אביו ושם עירו
ובע"ע דבגט שאני כיון דהוי הוכחה ראין אדם
בגרש אשת חברו לכך די בשני סימנים משא"כ
בעד מיתה דליכא הוכחהעליו שזה הוא החמירו
דבעינן גם שלשתן וא"ע בעד מיתה היכא דהוי

אומדנא רמת מודים כ"ע דדי בשני סימנים
כמו בגט וא'כ ה"נהוי הופחה מדהוי כ"כ זמן
רב ולא חזר ולא נשמע ממנו שום זכרוןהוי
הוכחה דבת וכבר כתבנו בתשובה דמוכח גש"ס

דסמכיגן על אומדנא בהיתר אשה מכתובות מ"ב
גבי ר' ינאי דאמר כפו מטתו דאם הי' יהודא
קיים לא הי' מבטל עונתו והרי אסור להתאבל
בלי ידיעה ברורה ואיך ציוה ע"פ אומדנא שלו
ובע"כ היבא דחאומדנא אלים סמכיגןעליו וא-כ
ה"נכיון דלא נשמע ממנו כ"כ שנים הוי אומדנא
דמת ומהני לסמוך ע"ש וע"ש עירו ונ"מ לנו
דאף דזה פשוט דשם מלאכתו מהני כמו שם
עירו ושם אביו מ"מ מהני ע"י דברינו הנ"ל
לצרף גם עדות השני שהוגבה בק' גאלאץ כי
הוכרז שם ונודע שמת שם חיים סטאליר אך
לא ידעו שם עירו והנה עכ"פ שם סטאליר הוי
כמו שם אביו ולפי הנ"ל די בו ג"כ ויחשב
ב' עדים ונ"מ דאף שכתבו שהי' שם אחד ואמר
א מת שהי' עמו אין לשש לו
דרך שחוק שי
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כי מלבד מ"ש הרבניםכי לאהגיד כן רק דרך
שחוק גם בלא"ה כיון שעד המתיר בא לב"ר
והשגי המכחיש לא הגיד בפני ב"ר לכך .לא
נחשב זה הכחשה אך לפי הנ"ל בלא"ה א"ש
כיון דמצרפין גם עדהז השני של גאלאץ הוי
האומרחי הוא ע"א במקוםשניםוגםמהשהוי חשש

יץ

שהעדהראשון נקראשמואל שדרכו להתלוצץ
אין בזה כלום חרא דבשביל זה אינו נפסל
לחשוד להעיד שקר בתורת עדות כי מלבד
דאפשר לדונו לכף זכות כי מצינו בבר קפרא
שהי' בדחנא דרבי ובש"ס מס' תענית גבי אלי'
ובהני תרי אינשי בדחי ם וכו' ומלבד כל זה
בשביל חשש זה אינו כפסל לעדות דלא משמע
לאינשי איסורא בהכי ועוד הרי הרמ"א כתב
דאף בהפסולין אם חזינן דהעיד בלי רם"
ועיקול אינו נפסל וסומכין עליו להיתר אשה
וכאן נראה כיון דהשביעוהו בחלקו לעוה"ב
ודאיהוי בלי רמ" ועיקול גםכיון דמצינו עוד
אחד דהגיר בתורת עדות שחיים סטאליר מת
נהי דנימא דלא מהני בלי שם עירו עכ"פ הוי
אומדנא והוכחה לדברי עדות שמואל לץ דהוי
בלי רמי' ועיקול ודי בעדותו שהעיד גם על
שם עירו ואף דלפ"1הוי רק עדות שמואל לבדו
והרי יש ע"א שאמר להיפוך כבר כתבנו שהגדת
השני ראו דהוי דרך שחוק גם הוי שלא בב"ד
וזה העיד בב"ד לכך לא נחשב חד לגבי חד
ומצורף לזה דעת המתירין נשם אביו או שם
עירו לבד ולפי דבריהם יש לנו ב' עדים
ובצירוף הטעם דבשביל שהוא לץ אין לפסלו
לכך נראה שהיא מותרתבלי פקפוק רק שצריכה
חליצה ואם תחלוץ מותרת להנשא וזה הב"ר
שיחיצו לה יתירו לה כדין הנשאת ע"פ ע"א
ואם כבר מת היבם ישבו ב"ד של שלשה מאן
דהו ויתירו לה:
שא' באחדשהי' חולי מרה שחורה
םי'

ע"א*
ואמר כ"פ שבודאי לא יחי'
ואח"כ הלך ולא ידעו מה הי' לו ערך ה'

שבועות נאבד מתוך הקהל ואח"כ מצאו אותו
נטבע בנהר רגליו וחצי גופו ה" נטבע בטיט
היון של הנהר וחצי גופו וראשו במצולת המים
וראו אותו בתוך השעה והעיד ע"א בזה"ל וויא
איך האב נאר אנגעהויבען ארויסציהן איהם
סק רעם וואסער האבאיךאיהםתיכף דערקענט

אויף
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אויף יעם פנים גאנץ גיס אז דאס איזם
להיפוך לחוש לקום ועשה לעשות מעשה
עזריאל אהרן ווארין דאס פנים איזם גאר שגעון למה שלא הוהיק לעשות זה אין לחוש
גאנץאין ער איזט אין גאנצען גאר גאגץ אין אף לשוסה והרבה יש לחלקבין שוא"ת לקוס
זייגע מלמשים האבע איך אללע דערקענטאין ועשה ,ועוד הרי הש"ס פריך חמור בסימני
אויף רעם הארו האט ער געהאט וויא שופין אוכף היכי מהדריגן ניחוש לשאלה ומשני אוכף
אין קרעצליך אזני ווי לישייצס דאס גאנצע לא מושלי אינשי ומ"ט לא ניחוש שמא נפל
הארץ איזם געווען וויאייןלישייא אין דאס
החמור בלי ידיעת הבעלים ובע"כ דר"ח
ל*פמירעויל איו געווען פון נייע ציץ אין לנפילה אף שאינו בר דעת ודברי הח"מ שכתב
אויפגעריסען אויבין ביים האלז אזוי ווי זוגתו דה"ה דחיישינן לנפילה ומכירה המה תמוהין
האס דאס אלץ געזאגט פריהער הן סימן גופו וישבתי דבריו במק"א ועכ"פ פשטא דסוגיא
והן סי' הר' כנפות .שובהעיד עד שני בזה"ל מורה דל"ח לנפילה אף שאינו בר
דעת וא"י
איך האב דערקענט דיא מלבושים דעם שפענציר ה"נ בהכרת כל בגדיו כיון דהם לא מושלי
אין די התזין פין בלש גיוואנט וואס ער איז אינשי ל"ת בזה לנפילה אף שאינו בר דעת
תמיד איןזיי געגאנגען אין דעם פעלץ אין ואף דהאחרונים הביאו דעת השברי יההמיר
דעם פלאשטץפון
איןזייןהיטל איז גיווען בשוטה לשאלה אף לכלים דלא מושלי אינשי
בי
יל
יי
אין בוזיםאיןזייאןו
יפסידעקל האב איך אויך אין לחוש לדבריו (ועיין לקמן עוד מזה) וגהי
דערקענט עם איז גיווען דער ריס פין דדעת כמה פוסקים דאף במה דלא מושלי
אויבין וואסאיך האב דאסאלליין איהם אמאהל אינשי חיישינן לדידן מכה דעכ"פ מובהק לא
צי ריסין אין דאס פנים האב איך מורא הוי מ"מ הרי חזינן דאחרונים לא חששו לזה
געהאט צו זעהן ,כ"ז העידו עדים שראהו תיכף בהכרת כל בגדיו ובע"כ דעדיף מכלים דלא
ואח"כ ראוהו עוד עדים והעידו על הבגדים מושלי אינשי או דלא חששו לדעה זו במ"ע
וגם על טימן הלישייא הכל ממש כנ"ל רק ובפרט בג"ד הרי עכ-פ מוכח דבלים דלא מושלי
שעלהפנים אמר אחד מהמנידים שראה אח"כ הוי סף רק דס"ל דלא הוי ס"מ ועכ"פ אמצעי
9ה" כתפה בפנים ואין יכול להגיד שהכירו הוי וא"כ בהצטרף הסימן שבגופו דהוי עכ"פ
בפנים רק המלבושים וסיטן של לבו ע"כ תוכן כס"א וא"כ בהצטרף ב' אמצעים נעשה מובהק
התב"ע :תשובה .הנה היתר האשה הזאת לא לדעת כמה יאף החולקים בזה כתבנו כ"פ
נפלאת הוא ע"פ עדות אחד שהכירו בפניו בתשובה דבג' אמצעים ודאי נעשה מובהק
מיד כשהעלוהו וגם לא ראה הטביעה וגם מצד וא"כ כאן כיון דהכירו הד' כגפות שלו והוא
הכרת כל בגדיו דל"ח בזה לשאלה וגם מצד ג"כ לא מושליאיגשי וא"כ אף להמחמירין בזה
הסימן שעל לבו דזה הוי בצמצום מקום והוי הוי עכ"פ  R~eוכל בגדיו הוי סי' שני והסימן
סימן מובהק ואף אם הוי ס"א די בצירוף בגופו הוי סימן מובהק ונעשה ודאי מובהק
הכרת בגדיו לדעת מהר"ל מפראג ובהכרת כל לכ"ע ולכך האשה זו מותרת בלי ספק .ומה
ס"א
בגדיו י"ל כ"ע מודים .ומה שחשש רו"מ היות שהביא דברי הט"ב שכתב
למהגאולאןימו
ייואב
יה
ע"
ו
בי הי' משוגע אולי השליך כל בגדיו הנה עכ"פ מכח רוב והביא דברי ה
ז.א חשש כלל חרא דוהי דהוחזק לד"א לשטות שהשא בכתב יושר שלו שדהה זה ורו"מקלסי'
מ"מ לשאר דגרים לא הוחזק וכל עוד שלא ובעיני לא הוטב סברתו כלל והדמיון שמביא
ראינו שהי' דרכו להשליך בגדיואין לחוש לזה אין לו דמיון כלל דודאי לויהיו אלף אנשים
דאף דקיי"ל דשוטה לד"א הוי לגל התורה יתד אם כולם אין בהם סימן זה רק בשנים
היינו רק לענין דבר שצריך דעת וכונה בזה מהם ונאבד אחד מהם ודאי ראין כולם גדנסק
אמרינן כיון דהוי שוטה לאחת מאלו הוי עכ"פ במסק רק אלו השנים והיינו כיון דראינוסימן
אינו בר דעת ואין לו דין בר דעת ואין דעתו זה גם בשני אגל אם לא ראינו סימן זה בשום
דעה תם לענין שחיטה חיישינן שמא עשה אדם רק בזה לחוש שמא יש עוד אחד בהם
ן את
4ה שצריך לעשות ולשוא"ת חיישינן בשוטה בסימן כזה ראוי לילך בתר אובאידו
כולם
12
4

מעי

יא

שית זל יעץ תקע
האלף
ן שלא
גשם אשר הרוב שלא הי' בהם טימן זה מא"כ זה ולו יהא דניסת ברשות ב"ד ס"מכי
ה"נ כיון דלא ראית שיהי' מוחזק במקום הזה היתה צריכה היתר ב"ד מותרת לחזור לווהו"ל
ראוי לדון את כל לפרש ניסה שלא ברשות שלא היתה צריכה
עוד אחד
אהרבסהיר'וב כזשהאיןוא"י
בהם ס" זה רק בזה רשות אבל מ-מ הי"ד התירוה ולמ"כ לד"ק
חרולם
מורה דיש עוד אנשים בס" זה דניסת מעצמה ואף אי גימא דלשת שלא
ואף אם
חיכ
יממקום רחוק מאוד לא בא אחד ברשות משמע שלא ברשות ממש שלח
ט"מ הרי ודאי
לכאן וזה מלתא דלא ז)כיחא הואואין לחוש דהירות הבית דין אףי
ו יהא כן עכ"פ
לזה רק דעיקר החשש שמא מאלו הסמוכיןהוי בלשון רש"י הוא מיותר מ"ש וניסת מעצמה
נקט
גופו

לף שלמה לא

איש אחר שהי' גו ס" זה וא"ת באלו הסמוכין
ראףינ
ו לילך ב"ר שלא ה" בהם סימן זה
ורובא דאורייתאויפה הקשה הגרב:
 .שאלה מקיאקא באשה שה" לה
סי'צ*ב
כתב מהיענראל שמת
בעלה שהי'
מלחמה 01ת על מטתו ונם
עד
הי' לה ב'בצ
יים בעלי מלחמית שמת והם
קברוהוועי-כ התירו לה ב"ר במדינת אונגארן
להנשא ובאתה לקראקא יהנשא ונשאת ואח"ם
גא בעלה ופסקוהדין דתצא מזה וטזה וכןעשו
ועתה רוצה הבעל השני להחזירה וחשש שאם
לאיתיר לה ידורו באיסור ולכך עשה והתיר
להם וצעקו עליו חכמי קהלתו :תשזבה .ודאי
לא יפה עשה בזהכי הנה כל הפוסקים הסכימו
וכן מבואר בש-ע ל-ש גיסת ע"פ ע"א ל"ש
ניסת ע"פ ב' עדים תצאמזה ומזה וכל הדרכים
האלו כה ולומר דהיתר ב-ד עדיף זה מבואר
הביטול ובש"ס דאדרבא היתר ב"ד גרע דר"ש
ס"ל בנשאת שלא ברשות רק בעדים מותרת
להזור לו ובגיסת ע"פ ע"א והיתר ב"ד מודה
דאסורה לחוור לו ומה שרצה רתם לסטוך על
הרמ"א באס הורו לה ב"ד במעות שמותרת
הנה זה טעות דההם הכונה שטעו
לחזור
בהוראה ובזה הוי לה אונס גמור דלא שחך
לוטרהוי לה לאמתוגי דב"ד בתר ב"ד לאדייקא
אבל בטעות כזה שהטעו העדים את הב"ר בזה
שפיר י"ל הו"ל לאמתוני דבתר עדים והו"ל
לאסיק אדעתה שמא העדים משקרים ובנה אזיל
לי' קו' הטו"ז על הרמ"א .והנה לזמר דהיתר
ב-ד עם ב' עדים עדיף טפי הנה זה אינו
סברא כלל הן אמת שמלשון רשת נראה כן
גר.פ האשה שהלך בעלה למד"ה וגיסת שלא
נרשות ב"ד שבאו ב 4עדים ואמרו מה געלך
וניסח מעצמה שהרי לא היתה צריכה היתר
ב"ד והנה מדדייק גלשונו וניסת מעצמה ולס"ט

ין

נ6

גם תקשה ע
נשאתל בהעהדניאם מותרתלמלהחזור לוכןובהעמיי
ת
למנקט
דקם-ל דאם הה תרוהיהו בעדים ורשות ב-ד
אף הח"ק מודה דמחזרת לחזיר מ"מהיינו רק
לראשון מותרת לחזור
אבל להשני ודאי
אסורה דבשימאהיאיחזכיוןדהוי לה תרתייהו
עדים ורשות ב"ד לא היתה צריכהלהמתין עוד
והוי כאנוסה דמה לה לעשות אבל השני אינו
נאונס דשוא הי' יכול ליקח ממק.א ולכךהוי
כשיא אמסה והוא מזיד דאסורה לוכן ה"נ
בזה קנסוהו רבנן אבל להשני ודאי אסורה בכל
שין יבפרט דנראה דבזה לא הי'עדיט כשרים
רק בעלי מלחסות והם ע"פ הרוב קליםוחשודים
על עריות וסמיכות המתירין הוי רק בצירוף
מכתב האדון יענראל ואים הוי רק רשות ב"ד

יו

תכר השיבו לפסוק דאסורה לזה ולזה וחס
י ואם יש חשש
להזכיר להתירה לחזור ישנ
שיזנ' כך הלעיסהו לרשע וימות ישתקע
הדבר ולא יהי' נאמר:
אאני מסכיםלרז-מ
כוםע"נ.עיד ש" /ידינ
להתירה ואניטוסיף עלדבריו
דנהי דכתב ישראל לא מהני לכמה פוסקים
היינו אם לא נזכר סימנים בהמכתב מי כתבו
אבל אם הוי בו סימנים מובהקים מי כתבו
ודאי מהני כמו דמהני סימן בגוף המת כן ה"נ
מהני סימן גהמכתבמי כתבו ובזה מהני אף גער
מפי עד אם ישסימן דהעד הראשון אמר לו כן
דעיקר דלא מהני עד מפי עד בכתב רק היבא
דיש חשש דלא אמר לו הראשון ואולי משקר
אבל היכא דהוי סימן מובהק שהראשון אמרלו
כן טהגי ואף אם הוי רק סימןאמצעי נראה
דהכתב הוי עכ"פ כמוסימןאמצעיולכך בהצטרף
בו עוד סימן אמצעי בגוף הכתב מצטרף ב'
אמצעים להיות מוגהק וכאן במכתב הזה יש
תיפטם שהוא כתבו א אהד כתבו מפיו שכך

יכך

מהגי

