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 י וי~~זימ '

~~~~~~ 
 ו~~' ~ג'

~~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~~~ ~ 

~ ~ ~

 א~נו ה~יעו מכבר והנה , הגיעני קד~ו
 מעשי~

 ~לו
 לבעליהן לחוש היה וההכרח , ממש נשתטית אשהשל

 עפ"י אחרת אשה לישא להיתר מ~ני ויצא מלהשוטות יותר~~חין
 : ב~צור נ"י למעכ"ה מו~ע הנני אשרהדברים

~~
 שו"ת בסוף המבואר כפי שע~ו והגאונים רגמ"ה ת~ת ~יקר
 שתהא רק , כלל גט השלשת נמכר לא בו ובכל מרוטנבורגמהר"מ
 נאמן ביד ומונחת צרורההכתובה

 במעו~
 , במשכונות או

 ור~
 הב"ח

 ורוסיא אשכנמ חכמי בהסכ~ת פ~פ חכמי בשם הביא קי"טבסי'
 : ג~כ גט להשייחד

~~~~
 החל"~

 ס"ק ~י~ט ~י'
 י"ב~

 תמה
~ 

 הכתובה השלשת עיקר
 משום ויישב , בכ"ד לה ב~יובו עומד והלא ,בנשת~ית

~~ומר
 ש~

 נ~ים
 צרי~

 לה לייחד
 ג~

 ע"כ
 צרי~

 כתובה שתהא
 , רגמ"ה ת~נת מעיקר היה הגט דהשלשת סובר דח~מ מובן .מונחת

ו~

 אבל , מ"ל ~ב~י הגאון הבין
 ~מצאת ~לא , כן א~ו דוי~ינן ~

 . הוא בתראיג~וני
 ~וסיפו ~מאי להתבונן י~ מעת~

 ע~
 תקנת

הראשוני~
 הגט מהני ~א ~ימא אי ומכש"כ ~"ל,

כשתשתפה ב~ שתתג~
 א"~

 . הוא בכדי ב"ד אטרוחי
 ונרא~

 לפרש דיש דכמו
 האשה לתקנת שח~ו משום והוא ~נ"ל הח"מ וכק' הכתובהט~ם

 , ~כתובה פרעון משום מלגרשה הבעל א~ יסרב אוליכשתש~~ה
 ותהא צרורה הכתובה ש~א ת~ו~ש"ה

~~ 
 , להוציאה בעינינו

 שי~א ירושתה משום ~גט יעכב אולי עוד חשו בתראי גאוניוהנה
 שלא כ"מ לירשנה~וה

 מש"~ ~ נתגרש~
 תקנו

 ע~
 ~ישליש

~ 
 , עבורה

 דעתולפי
 רשב"~

 ~ב"ב
 ~~ו~ ~ד~

 שוב לגרשה עי~יו שנתן כיון
 להשליש תקנו מש~ה , יורשהאינו

 דלא ואע"ג , יירשנה לא ושוב גט~
 בחמקת דהירושה היכא מ~מ צ') (סי' באה"ע כמבואר כ~ב"ם~י"ל

 ב~ה להחמיק ~ועיל~יורשים
 אפי~

 כשתש~ה לענין מהני דלא ~מא
 , בושתתגרש

 והראשוני~
 דס~ל

 כהרי"~
 יורשה ~וא דלעולם ורמ~"ם

 שמא כך כל חשו לא או ' גט להשליש תקנו לא שתתגרש~ש"ה~ד
 משום ~תשתפה מלגרשהי~רב

 ירוש~
: 

~~~~
 , כשתשתפה גט לה שיתן להשביעו ~צ~ העמיק נוב"ק הגאון
 שלא עודו~שש

 יה~
 ק~ד (בסי' כמ~אר השבו~ה ~אונס הגט

~ה~
 ~ין ול~ד ,

 ~~ לחו~
 סע~~ אחרי

 ' לגרשה מחויב דת

 ~ונו ~יון
 אינו והשבועה , עמו ~יותיכול

 א~
 לכ"ע ב~ד אמ~רת ~יום ל~רמו

 ~ק~ל~
 אונס

 אל~
 ~יש

 לחו~
הראש~ה לאש~ לשוב בא~ת יר~ה שמא'

 כש~~פ~
 ולגרש

 ~נו~
 ולמאי

 וש~~
 , ~רא~ונה לגרש

 דאשתו ~ד אותו שיודי~ו תומ~י ~שר לה~ביע נראה~כ
~שתפה הראשונ~

 לפרו~ מחוי~
 עד הש~ה ~אשתו עצמו

 ~ישמ~
 א~תו ~ם

 ה~ו~ם עבור י~יש וגם~ראשו~ה
 שי~

 מפרשים ~ין , עליו לה
 והנני כמי"ב וגאוןל~ם

 מצטר~
 אשה לישא להת~ר ~י למעכ"ת

 ~ן ואין , א~תו עלאחרת
 ל~

 ~א ח~ם
 קלל~
, 

 וכתור~
 יעשה

ב~יתר
~  ~ני~ 

 ע~ו ותבא
 ~עמוס כנ~ש ' ברכ~

 ~עבו~~
: 

~~~~~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~~ ~~~~ 
' 

~~~' '~ 
 ו~~~ ~~~

'~ 
~~~ ~ 

~  י ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~ 

~~~~~~ 
'~~~ 

~ ~ו~~ ~  ~~~ ~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~~ 

' 

~ ~ ~

 מר~וק ודא~י ' הגיע~י ~י מעכ"ה
 ל~א~

 דעתי חוות

~~  
 ~ד

~ ~  ב~ נ~~ 
 ~ירוף ~מני

 ~ד~~

 מילתא בחדא וסרוכה , חדשים שמונה מה המשו~עים בבית היא~כבר
 מכרת ו~ם בהשקט יושבת היא המשוגעים ובבית ועוד אחיה מתכי

 , לאו לאו ועל הן הן על להשיב ויוד~ת מא"מ הס~ריםבדברים
 ומחרפת מתרגמת היא ~יתו בעלה להוכשממכירים

 ומגדפ~
 בדברי

 שלא ובמויכיעור
 כ~ר~

 לדור לב~לה וא"א , חלימה שהיתה ב~ת
 פשו~ והי~ ' אופן בש~םעמה

 להאיש להתיר כ~ר ב~עת
 (סי' באה~ע כמבואר ודירה ממונותובהתחייבו ' פ~ורין וגט הכ~יבה וה~לשת רבנים מאה ~יתר עפ"יאחרת לי~~

 קי"~
 שנם~פק אלא ,

 ' ג~ורה משוגעת לידי הגי~ה לאאולי
 והגא~

 (םי' יו"ד בנו~ת
 ~שום אי לדעתי והנה , במה החמירקמ"ו)

~ 
 ש~רי , איריא לא

 מבואר ' נשים בדיקת ~"י לתשמיש ראויה שהיא כתב מ"להגאון
 ליטהר יכולה שאינה ממש מ~קחית עדיפא לאדבל~מ

 לב~~
 ואינה

 , בהג"ה ~"י א' בסי' כמבואר א~רת לישא לו ~תירין ג"פ ~בלרוצה
 הנראה לפיובנ"ד

 ל~
 ל~הר כדי לבודקה לנשים עצמה ~סור

 , סובל הד~ת שאין דברהוא ' ב~כ האלה הדברים ולעשות עצמה תטבול לא וגם לבעלהעצמה
 א~

 שה~יל בשביל שמא חושש הנני
 ל~ייסה יבא א~ ואולי ל~ה שהגיעה ~ד ומרי~ות קטטות עמההוא

 או לדעתה ותשוב לו תתרצהולרצותה
 ל~יפ~

 להתגרש ישאוה אם
 מה דבר ע"כ , ע~ד ת~מוד לכתובתה במומי להויכרכשו

 צרי~
 מתון

 בתורה~כמי"ב וגדול לחכם מ~רשים ואיןוחקירה
 האי~

 : ע~"ד לעמוד

~~
 ואין , בדבר אשם הבעל שאין ישרות יחמו ~יניו אם

 ~"י אחרת לישא לו להתיר נ"י מעכ"ה יכול ~~נהלטוב לקוו~
 ~ידוע התחויבות וכל , וג~פ כתובה והשלשת , רבנים מאההיתר
 : ה~יר~ה וחוקי המדינה משפט עפ"י רשיון שישיג ובאופן כלמע

~"~
 ~~"ר עיי ~תה יקר כל כבר , שליח ~די ג"פ השלשת
נ"י

 גאוני בשו"~
 בת~~

 וגם ' כשתשת~ה ~ו שליחות בכח

 הר~י~א~
 ~שאילתות רבינו ~חלו~ת ~~) (~' ה~ש ~חיבורי לד~ת

 מס, על במאירי מצ~תי ואח"כ , הע~י ב~ה דנ~יר סוגיא בפי'ובה"ג
 ד~ות ב' שה~יאנ~יר

 ב~~
. 

~~~~
 הפלפול כ~מ

 ה~
 רבותינו ש~בינו לפי

 גאו~
 ~"ל בתראי

ד~שלש~
 כמו וסי~תו רגמ"ה מ~נת הוא למשוג~ת ~פ

 ~ה על ישוב ~~ב) קי~ט (סי, הח"מ שכ' ~ד , כתובההשלשת
 ל~שליששהצריכו

 הכתוב~
 : ג"פ ה~לשת מ~ם ש~וא

~~~
 בשו"ת הנד~ס רגמ~ה בת~ת נמכר ולא , אינו כ"מ לע~~ד
 ~של~ת אלא מרו~~ורגר"מ

 כת~~
 לא בשו~ע וכן יותר, ולא

 או לה הוא דמכות ומשום , בכופרת א') (ב~י, אלא ג"פ השלשתנמכר
 וסיעתו רגמ"ה תקנו לא ב~שוגעת אבל , ס~ה לצרת יגיע שלא.כדי

 , ~פלהשליש
~  

 בממן
 ~ב"~

 ועי~ר , ~ו תקנה ה~לו
 תקנ~

 שיש עפ'יונראה ' מו
 להבי~

 להשליש תקנו למאי הנ"ל ח"מ קושית ~יישב
 מחויב הוא ~א , למשוגעתכתובה

 ב~מונותי~
 לי וברור , ור~ואתה

 לכשתשתפה כדישהוא
 ותב~

 משא"כ , להוציאה בעיניו קלה תהא ג"פ
 בית ~תה ותראה ה~פ יעכב בממומן מונחת הכתובה תהא לאאס

איש~
 הוסיפו הב"ח ~בימי , ו~~תו רגמ"ה כונת ~הו , תת~גן והיא

 א~ילו הגט יעכב שמאלחוש
 ~תה~

 דכל משום מונ~ת הכתובה
 ת~ו מש"ה יירשנה הרי נ~גרשה שלא~מן

 ~ישלי~
 ~מה ויהא ג"פ

כמו
 שנת~

 ו~יטת ~ ~רשה ~יניו
 הרשב~

 בב~ב
 (ד~

 ~וב ~מ"ו)
 ואע"ג ~ יורשהאינו

 ~ דאנ~
 (סי' ב~ע כמבואר כרשב"ם קיי"ל

 לא מ~מצ,)
 בנ~

 יגי~
 א~ל , מירושתה ~ו

 רגמ"~
 ~"ל וסיעתו

 דא~"גכהרי"ף
 שנת~

 עיניו
 לגרש~

 : במה תקנו לא מש~ה י~~ה מ~מ

~

 ~הגין אנו מי~א
 כ~קנ~

 בתראי ~אוני
 מ~
 ו~~ב ,

 ~מה ~יןוכ~ת~~ה ג~~ לה~~~
 הג~

 לה ויכ~וב תועלת
 ג"~

 ~ת~ ע~י ~חרת לישא מו~רולע"ע ' לה וי~ן
 איתנו י~~יר וה, . רב~ים מ~ה

 ~ כאלו בישמעסקי
 י~י~ו~~~י

~ ~  
~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 
' 



~ ~

~

~ ~

~  

~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

 כד' ~ה אשה נשא
 שני~

 ד~תה נ~רפה כי ~מה ~יי~ ראה ולא
~א~ת

 י~ וג~ ~משוג~ו~
 גביית ~ידו

 ~דו~
 שהיתה

 הנשואין ל~ני~יד ~שוג~~
 אל~

 שהי~ה
 ב~תי~

 והנה . ~לי~ה
 המוכ"~

 לא
~ייס

 שב~ מצו~
 ופו~ר

 וג~
 אינו

 רוא~
 ~וב

 ב~יי~
 שהוא ובאשר

~~הלך
 ~מ~

 מכבלי ולה~ירו ' אליו לה~דקק ~לי ולבו ~י~ו נ~ן ל~ה
 ול~ת~ 'חרגמ~ה

 : א~רת אשה לישא לו

~~~~
 מבואר

 ב~ו"~
 ב~ה"ל ב~וף ~~טנבורג מהר"מ

 ~ר~
 ~נת

הקהלות
 שש~

 נשי~ שתי לי~א דאין רגמ"ה
 אין

 ל~תיר~

ר~
 במאה

 ~נ~י~
 , קהלות וג' ~רצות מג'

 וג~
 להתיר י~כי~ו לא

 שיראועד
 ט~~

 צרורה כתובתה שתהא וצריך , ל~תיר ~בורר
 ' ~כ"ל במשכונות או ב~ות נא~ןביד ומונ~~

 ופי'
 ~ע~

 לפרש א"א מב~ר
 א~ לגרש ~כו~יןבאו~ן

 ~שר ששהה היינו אש~ו
 שני~

 ' ילדה ולא
 יש ~ופן ב~ה~ה~

 מ~לוק~
 ג~ר אם

 וה~רי~
 בהגהת וכמש"כ כלל

 יבמתו ~ל הבא פ' בני~ו~י וכמש"כ ~) (בסי'הרמ"א
 וא~

 שה~ה

 ~ני~ע~~
 ואע"ג וכו'

 ~ה~רי~
 ר"ג

 בישיב~
 ישא שלא ~כ~ים כמה

 רבינו תיקן לא הא בכי ' א~~ו על אשה~יש
 כלו~
 ~ני ו~"כ ,

 ~י' ו~"כ ' כלל ל~~ה צורך אין ~ו ד~ה ול~י ~כ"לצר~ת
 ולישא לגרש כו~ין באין אפילו הוא~~ירר הט~~

 א~ר~
 אפילו מעתה ,

נימא
 ב~ו~ דג~

 וכו~ין מצוה
 לג~

 בכ~ל ~"מ ' תיקן
 ט~~

 ~בורר
 ברור ובנ"ד , אשה בנשיאת ~צוה שיש או~ן בכלהיא

 לכ~
 ~מצוה

 ~ו~ר מצות ול~יים א~ לישא~ליו
 ~יי~ ולראו~

 : לו ~ולם והליכות

~~~~~
 בידו ואין מדוכא ~ני הוא הב~ל בנ"ד

 להשלי~
 ~תובה

 וא~"ג , ה~נה~~י
 שי~

 בידו
 גב"~

 ~~ו~~ת ~היתה
 ש~רי הכ~~ה מן נפטר שיהא ברור ~דבר ~ין מ"מ ' הנשואיןל~ני
~בל~

 תברר ואולי ' ~ניה שלא ~יה עדות
 אבלי~"מ ונתרצה שיד~

~ליני
 ל~ו~

 את ל~קן חוששין אנו ~א~ר יו~ר ה~קח לתקנת
 והמציא צ"צ ב~ו"ת ~"ז הצ~~ר וכבר , ב~ניו ~ני שי~בד לנוו~לילה ' השוטו~

 ~~בואר~~ה
 ב~~

 ב~צה אין ה~קנה ללשון נ~וש אם ~בל י"א) (סי'
זי

 מ"~ שה~ ~ו~ל~
 ~~"~ ו~נ~ י בשלימות הכ~ובה אין

 (בסי'

קי"~
 הב~ל~בכל שמ~ויב ~ר ה~קנה ~~ר ~ל ~שה ~~י"ב)

 מ~ון~ייבי
 לאש~ מ~~~

 וא~שר בזה"ל וכ' , כ~ובה ~ו~ו נחייב ל~ה
ד~אתר

 דמשו~
 חומרא

 ד~~
 נשים ש~י באי~ור ~ג

 צרי~
 ליי~ד

לה
 ~"כ ' שליח ~"י ~~

 צ~~
 ש~~א

 מוכנ~ ~תוב~
 מש~ע . ~כ"ל

ד~~
 , ~~מ

 ד~~~
 לה ~~ליש ~י~ ~ג~ה

 ג~
 צוו~ו וכבר

 הג~ ~~ מ~ני דלא ~ל בתרא~~~וני ~ל~
 ש~ח ל~~בד מ~י~א משו~ ' כש~שת~ה ב~ לגרש

 בש~~
 לגרש~ ~צי לא שהוא

 ~ד~ל ~ן א~רי ,

 ר~מ"~ ~י~~ל~~
 ולמאי , ~~~~ה ל~~ש

~~ 
 הב"~ בי~י

 לה~יש
~וד

 ג~
 : ב~י ב~ד וא~רוחי

~  ~ששו ~א~~
 ~ו~~

 ~ייב וי~א ~~ש~~ה ~א ~"ל

~ג~
, 

~~ 
 להוציאה ~~יניו קל יהא

 מחמ~
 הכ~וב~ ~~לו~י

וי~~

 או~ה
 ב~~

 ש~~א ~~ו ~כ
 ו~ונ~ צרור~ ~כ~ב~

 ו~~א
~ה

 לח~ ואי~ להו~א~ ב~י~~
 ~וד

 בחנ~ שי~ג~~
 ~"ח ובימי ,

~ו~~ו
 י~ג~ ש~ ל~

 ~די , ~~ה
 ~~ ~~~ש~~ ליו~ש~

 ~י~יש
 ~גרשה ~~י~ ~~~ ~~ ~~ ויה~~"~

 ~שב~~ דלשי~~
 ב~ב

 ש~בקמ"ו) ~~
 אי~

 ~רש
~  ~א וא~~ 

 ~מב~~ ~~~שב~~ ~י"~
 (~~א~~~

'~ 
~~~ ~~ 

 ~י~ה ~ר
 ש~י~ האש~ יורשי ~~~~

 ה~מ~
 שלא

~ י~~  ~~ לח~ 
 ~~ו

~~ 
 הב~ח

 ~ ~"~ ו~י~~~
ו~~~

 ~~אי
 דל~

 ~ל
 ל~ ~ש"~ כר~~

 ~~ו
~~~ ~~ 

, 

 ~~ א~ ד~~~~~וצ~
 ~ה~~

 בשו"~ ~~~ ~~~
 ~~~~יח ~~ב

~~י
 ~ב~

 ~י~ן
~~ 

 ~ש~~~ה
 ~~ג~ לחו~ א~ ~וד~

 או~ה
 בח~
, 

 נ~ב~~~~ון
 רגמ~~ ~נ~ ~~ ש~~ ~~ו~ ~~~

 ~~יש
 ~ ~ל~~ ~~ ש~חו~ דמה~יל~ג ~~ ~~

 ~ד
 ~ י~ ~~ ~ ~~~

~ ב~ ~מ~ ~או~מ~~  ~  י~ (~ 
 , ~~מ

~~~ 
~~~ ~~ ~  

 ~י
~~ 

 ל~~בו

~~~~~~~~ 

~ ~~  
 ~א

 ~~יש ~ ~~ ~י~
 ~~ ~~ בי~ ~ ~~~

~ ~
, 

~  ~ 
~ ~~ ~~ ~  

 ל~~ש~ י~~~ ~לא

~ ~
 שלא מובן הד~ר

 תק~
 לו כשיש אלא כ~ובה להשליש

וכמו
 חיי~ ~הי~

 היתה א~ הכתובה לה לסלח
 בהיותה ל~שליש חייב כךו~רשה פקחי~

 לו כשאין אבל ' שו~~
 והובא הרא"ש כמש"כ ~ג"פ לקבל אותה ~ופין באופן הואא~ לכ~ כתוב~

ב~~מ
 ופר"~

 , כתובה השלשת בלי לו להתיר יכ~ים ה"נ ' קי"ט) (סי'
 , לו אין שהרי להוציאה ב~יניו ש~ה~קלה ~~ם כאן איןשהרי

 לגרש ירצה ולא כשתשתפה א~ י~שיר שמאנ~וש וא~
 משו~

 הכ~ובה

 ש~כל (וו~סל~ן) להשליש היינו , לתקן האפשר כל לעשות יש~"~
 לא אפילולגבות

 וג~ ' יגרשנ~
 : לו יהא א~ ~לוק ~ל ל~שבי~ו

 ג~~~~~
 שיגרשנה השבו~ה ~ל

 פקפ~
 ~"ל נו"ב הגאון

 ~גרש נחרא יהא ~לאש~שש משו~
~~ 

 אונס
 ~שבו~~

 כמבואר
 ~~י ~וא מ~ויב שהרי כלל ל~ה ל~וש ~ן ול~נ"ד ס"ה) קל"ד(בסי'
 או~ו כופין ~ד לגרשהדין

 יכול שאין א~רי בשוטי~
 להיו~

 ~מה
 נפשיה ל~רו~י אלא אינוו~בו~ה

 לקיי~
 ב~ה , ב~ד א~הרת

 אין לכ"~
 ד"~ ד~~"י להיפך שי"ל אלא ' באונס ל~גרשל~וש

 לגרש אפשר היה
 ול~וב~~~ה

 שלא ~ניה לגרש מכריחו ~~עה וא"כ ' להראשונ~
 משו~ אי ~בל ' ~~~פ~י

 באונס מגרש ~שש בלי אפילו הר~ ~ה
 נשבי~ו למאי לה~יישב יש~בו~ה

 לגר~
 לגרש ירצה באמת דלמא

 ולשובהשניה
 לראשונ~
: 

~"
 קרובי או ~~יד אותו כשיודי~ו תומ"י ' ב~ה"ל להשבי~ו נראה
האשה

 הראשונ~
 א"~ לפרוש מ~ויב שנש~~ה

 השניה מאשתו
 ~צמו ~לואו~ר

 הנא~
 שישוה ~ד , ~שמישה

~~ 
 ~ראשונה אשתו

 ה~~ ל~י א~ד לו בורר ~ה או ב"ד ~~"י הכתובה דבר~ל
 ולגרשה

 ישוב שבאמת אוכדת
 להוו~

 נדבר יהיה ובפי' ' השניה ויגרש ~~ה
אם

 ל~
 אלא ב~בל"א, ולא בדת ~מו להשיות הראשונה תתרצה

 השניה שיגרש דו~אתתרצה
 וי~ו~

 מנוקה הוא אזי ~מה להיות
 להיו~ ורש~י~ו משבו~~

 בהי~ר ~נשאה השניה א~תו ~ם
 דבל"~

 לא האו~ן
י~צא

 אש~
 : לו להנשא

~~~~
 שישליש א~ר

 ג"~
 שיצאה לאש~ו

 ויש~~ מד~ת~
 , כמדובר

 לא עליו איןשוב
 ~ר~

 ~גמ"ה שליחו~ייהו ואנן ~ קללה ולא
 להתיר ~בדינן קאוסי~תו

 ה~ר~
 האופן בזה

 וא~
 רשיון לו יה~ה

 אשה לישא מותר אזי ~"כ ה~מ~ה ~פ~ימ~~ב
 שני~

 שי~י~ו אחר
 : ל~וראה מוםמכים ~נ~ים מאהל~ה

~~ז
 ~י~~ ~~~~ ~~ ~~

.~ 
 י.י~

 ~~~י
~~ ~ ~ ~  ו~~זי~ ~~~~ 

' 

~ ~ ~

~~~ 
~ ~  

~  

 י

~~
 ~רשון

 פג~
 מ~"ד בו

 ונש~י~
 ~ה ~~ו

 יו~~
 משלש

וגלגל ש~י~
~~ 

 ש~י
 שני~

 שיחד ומחצה
 בי~ ל~

 ,~שמ~ה ~~~ איש ושכר
~ ברופאי~ וג~  

 ~~~נו הו~יל ולא
 ~~~ לבי~ או~~

המשוג~י~
 בידו ו~ש

 ש~ו~אי~ ~"~
 ~~ייאשו

 ו~~~ ' מל~~~~~
 ש~יי~~~

 ~ד ~וא א~ל ~ו"ר
 בש~~~ ~

 בלי ~~ב ~~ וא~א ,
~~
, 

 ואי~
 כי ~צה

 ~ישא לו ~~~י~ ~
~  י~י~ א~ א~~ 

 ~ד~ מ~~שיו~
~ ~~"י  ~ הממ~~ 

~ ~
 ~~ל

 ש~~
 מה~מ

 ~ מ~~נ~ור~
~~~ ~~ ~  ~~ 

~~ו~  ש~ 
 ~~ה

 שא~
ל~י~~ ~י~ ~י~ ש~י ~א

 ~ק
 אנ~י~ במא~

 מ~'
~ ~  

,~ 
~~ 
, 

 שי~ו ~ד ~ה~ירי~~ימ~ ~ או~~ ו~~
 ל~~י~ מבו~ ~~~

, 
 כ~~ב~ ש~~ ו~~~

 ב~ו~ ~מ~ ~~ ומו~ח~~~~~
 או

~ במשכו~~~  
, 

משמ~ ~~ ~ו~
 ~לא

 ~צא מ~ו~ש ~י~
~ ~~~י~ ~~ ב  ט~ ~~ 

 ב~ה ~א א~~ במא~~ו~
 דו~ו~

 א~יו
 ,~ד ~~~ ~~ ~~~

 וי~ה , ~א~ ~ה~~
~~ 

 ~~ל ~ח
 ב~~"~ ~~ (~~

, 

~  מ~~
 ~~ ~~ ב~~ ~ימ~ ~~~~ ב~י ש~מצא

~~
 ~לו

 מ~י ~~
 ב~

 ~ל
 ~ש ~ ~~ א~ שכשיגי~ ~מ~~

 ש~~~~
 ~י

~ ל~י~  ~י~ מ~ י~ ~ 
 ~~~ במא~~ א~ י~י~ו

'~ 
~~~ 
, 

 ~י~ ' ב~ ~~ ש~ מ~ ו~~
 ~~ מ~~~~

 ב~שא דו~א ~~רש ~א
~  

 ~א
~  ~~ 

 ~~ ~~ ד~ש~
 ישא ~ו

~ ~~ ~~ ~~ש~  
~~~ ~  ~  ~ 

 ~ג
~  ~  ~ ~י~~ 

 ~י
~  

~~  ~~ ~~ 
 ~ג ~,

~ ש  ~י~~ ~~ 



~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~  

~~~י~
 כלום רבינו תיקן לא הא בכי אש~ו על אשה לישא ~א

 להתיר מבורר טעס פי' אלא ' עכ"ל הריטב"א צר~ת רבניו~"כ
 ילדה בלא שס הני~ו~י וכמש~כ אוחו כופין שאין במ~וםהיי~י
 להוציא כו~ין שאין , נקבות או ~כריס בניו כל או א~ד ולדאלא

 אין נמי השתא אחרת אשה לישא שלא ר"ג חרס שתבלוולאוחם
 חולק ואי~ו רבניס מאה היתר בלי פי' , ~כ''ל ה~חבר ד~ת 'יכול
 מהר"ס בשו"ת ב~ה שנדחק כמו ולא ~"ל ~ריטב"אעל

 פאדוו~
 (סי'

 ומוכרין איכא מי~א דמצוה , לבדו האדס ~יות טוב ~לא וה"ה ,י~ג)
 ~שבילס"ת

~~ 
 , רבניס מאה ע~י להתיר ~וא מבורר טעס ודאי

 א') (סימן א~"ע רמ"א הגהת כוונת ו~הו , בעי מיהא היתראבל
 ~יתר וצריך .ג~רו אס ילדה ולא א~ה בנ~א דעות שתי הביא~~לה
 כלל גזרו לאאו

 ע~~
 ואע"ג , הרמ"א ~כריע לא ובזה , היתר וא"צ

שבד"~
 והובא

 בט"~
 בתקנת פלוגתא דאיכא שב~קום ~"ז כתב

 ואח"כ מאומה הכריע לא בשו"ע מכ"מ הפ~יד לא המיקלהקהל

כ~
 הדין מן שהוא או שנשת~ית כגון גירושין בת שאין במ~וס

 , אחרת לישא לו להתיר ~הקל יש גט לקבל רוצה ו~ינהלגרשה
 מצוה ומ"מ בניס לו יש א~ילו אלא ' כלל ילד בלא כאן מייריולא
 ו~ש"ה והחרימו ג~רו לכ~ע האופן וב~ה , טוב לא מ~וםאיכא

 (בסי' הרמ"א עוד כוון ול~ה , לולהתיר נצר~
 קי~~

 ס"ו)
 לו מתירים אי ~~כ א~תו ל~רשיכול מצו~ דבמקו~

 לי~~
 הרי ~חרת

 דקד~
 וכתב

 אשתו לגרש יכול ~ש"כ א~רת ישא או כתב ולא לו מתיריסאי
 ולישא היתר א"צ בע~כ דבגירושין ~ל"~ דומין אינן ודאי אלא 'ב~"כ
 שם בח"מ וכ"כ , היתר ב~יא~ת

 סק"~
 בע"כ גירושין בין ל~לק

 ב~ה"ל כ"ג) ס"ק א' (סי' בב~ש ~משייכ ולא , ~יס שתילהיתר
 השיגו וכבר קט"ו) (סי' כמש~כ ר"ג תיקן לא לגרשה מה~דוכשהוא

 ביאר עצ~ו דהרמ"א דקד~ו שלא אלא ח"ס והגאון נוב~ק הגאוןע"~
ד~תו

 ופ~
: 

 ~יה~~~
 בע~כ לגרש שמותר כמו אחרת אשה נושא ודאי בהיתר

 ש~ין במקוס אפילו לגרשה שמה"ד בכ"מ שהוא היתרבלי
 לו מתירין בכה~ג , שיוציאנה מצוה אלא ל~רשה אותוכופין

 אפילו ד~כש"כ למד אתה דבר ממוצא~ח~י ליש~
 ~דע~

 ש~יא שניה
 דאפילורמ~א

 במקו~
 במ~וס וא~ילו ר~ג ג~ר כלל ילדה דלא מצוה

יבוס
 אי~

 הותר בעי בכה"ג דא~ילו אלא היתר מהני דלא ה~י'
 ל"ה (סי' רש"ל ~שו"ת ש~יא ומה ,הת~נה ל~

~~"~ 
 ~י"ה תשובת

שלא
 רצ~

 מוטב וכתב , פו"ר בבי~ול אפילו או~ן בשוס ל~תיר
 לדורות קלקול לעשות ולא אחת נפשלהפ~יד

 ול~
 ע~י היתר ~כר

 או היינו , רבניסמאה
 משו~

 ל~תיר דאפ~ר ~ו ~לה ו~מע י~ שלא
 ~~מנו להשיג אפשר היה ~לא או ~ רבניס מאה ~"י ~בוררבמקום
 ורש"ל רבניסמאה

 שהל~ עצמ~
 ~א מיירי לא ~ס ראבי"ה בדעת

 גטלענין
 בע"~

 א~רת ~ה ב~יתר דבר ולא
 וכ"~

 (בסי' הב"ח
 , סק"ח שס הב"ש ~ה ~עיר וכבר ~י"~) (ב~י' כמש"כולא א'~
שהוא ואי~

 נ~ינ~
 שעמו ורבניס מרוטנבורג מהר"מ כ~לת

 ש~י~
 ב~ה

ו~~
' י~~~~~'~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

'~~~ 
 ומשוס מקוס בשוס~כר ~~

 דל~י~
 ~~מ ש~תב כ~מעתיה

ומכ"מ
 דבה"~ נרא~

 ~"צ
 ל~ת~

 כלה כבר דהא אנשיס מאה
 ביצה מ' ~יש ו~א"ש התוס' כמש"כ כלל היתר וא"צה~רה

~ע"ג ולכ~
 דנו~גי~

 ג~ירת
 ~גאו~

 מ~וס ~ל
 ~ג~יר~

 ומכאן בטלה כבר

ו~~

 ל~יר ש~~גו מנהג ~א אי~ו
~ ~  ~ש~ 

 לה~ר

ל~~
 רב~ס שנהגו מנהג ~גס אמת הן , עכ~ל

~ 
 גמור אי~ר

 עלהל~ור
 ש~~ ואעי~

 מש"כ נראה
 ח~ ~ג~~

 ~י'
~'~ ~  

 ב~ה
מ~וס

 ל~
 ~לא ~~ו ~ה , דברו י~ל

 ~~~ ~~ו~
 י~דבר

 ~~ מצו~

~~~ ~~~~ ~  ~~~ ~~ ~ 
 ~ו

~  ~~~ ~~ ~  
~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~  י~'~~~~ 
~~

'~ 
~~~~ ~ ~  ~~ ~~ ~ י~ ~ ~~ ~י~ ~~~ 

~ ~~~ ~ו~ ~~~ ~~ ~~~ו~  ~ ~ ~י~ ~ ~  ~  
~ ~~  ~ ~ י~ ~~ ~~ ~~ ~~~~   '~ ~  

~~~~  ~  ~ ~  ~~~ ~~~ ~ ~  ~~ ~  ~  ~ ~  
~~  ~ ~ ~~ ~~~ ~ י~~   ~ ~~ 

 מדברי אסור מכ"מ , ד~ביס מנהג מצד בנ~הג ולא , כנדר~עשה
 תורת ~~וש ואל ~תיבקבלה

 אמ~
 ולדעת (דצ"ג) בחולין כדאיתא ,

 פו~יס~רבה
 על~ ~נדי~

ובפי' ' ~~הגו מקום ר"פ סוגיא ~פי' ותליא ,
 ה~

 (~ה) דמגלה
 דלטיי~

 בס"ד ומבואר בפוריס ש~רע מי רב
 ~מור איסור ל~ע הא , ג' אות ד~ריס שאילתא ~ע~שבחיבורי
 דמהני לעצ~ו יחיד כל מנדר חמיר דלא להר~~א ~"ל מכ"מ~וא
 שגס מנהג אות~ ~~ה ב"ד,היתר

 שיש באו~ן הי~ בתחל~
 מקו~

להת~
 שלשה ~~יתר סגי השתא אבל רבניס במאה

 כ"~
 דעת

 רבותינו ~בל ,~רמ"א
 ~חריו ו~באיס הב"ח ~"ל בתראי גאו~

 ~ג~ירה חו~ק באו~ו הוא דמנהגנו אלא ל~ההסכימו ל~
 שהי~

 , מקודס
 בלא לה~ירוא"א

 מא~
 רבניס

 מא~ ~הי~ כ~
: 

~~
 מאה

 רבני~
 ~לא ש~ת~נו ~אה ארצות ~~, ~לות וג'

 הורא~ ע"י כ"א~התיר
 ~הוא בישר~ל חשובה ~יותר

 אנשיס מאה (ד"ב) בהוריות כדאיתא מאה שלסנה"ג
 שישב~

 היה וסנה"גכו, ל~ורות
 מקוב~

 ~לפי ו~~"י~ וגליל י~~דה שבא"י ארצות מג'
 מ~ניהס הי~ר ויצא במ~א מ~ובציס רב~ס מאה ~יו אסדברי~ו
 טוביותר

 ממ~
 דעת שמקבצין

~ 
 ~"כ ולא , לעצמו כשהוא אחד

 אין ובמח"כ , הטורח להרבות כדי מ~ו~ריס דו~א שי~ו ח"ס~גאון
 ~ן שהרי דבריונראין

 עוש~
 היכא כי דלי~רח עבירה

 דלפרו~
 כי

 ביומא דאיתא~א
 (~"א~

 ותו , כה"ג גבי
 נער~ ~אי~

 העני טו~ח
 הכל שע~ה לעשיר ההוריס על לדלג .ומשכני, סיכי' ועקרש~רח

 : כמש"כ ~עס אלא , שליחע~י

~~~~
 כ, מהר'יס בת'

 דצרי~
 ~ר ומונ~ת צרורה כתובתה ~תהא

 הכי תקנו אמאי י"ב) ס~ק ~"ט (סי, הח"מ~קשה
 שו~ית היאאס והל~

 ל~ לי~ ~רי~
 מ~ון חיובי כל

 למ~
 ~ותו ~ייב

 חומר דמשוס דכיוןויישב כתוב~
 ש~

 נשיס
 צרי~

 לייחד
 ל~

ע"כ שלי~ ע"י גט
 צרי~

 שתהא
 ~כ~ב~

 הנרא~ י מוכנת
 ק~איגאוני תקנו~ דעפ~ ~ן ~"מ

 צרי~
 נ~כר לא באמת אבל , גט לה לייחד

 ~י"~) (בסי, ~"ח ורק ,כלום הג~ מ~~
 הבי~

 חכמיבהסכמת ~ראנק~ור~ חכמי בשס
 אשכ~

 ורוסיא
 שייח~

 ק~ה ו~ש~א ~ ג"כ גט לה
 השלשת בתראי גאוני ~וסיפו למאייותר

 מ~ הג~
 הצרי~ו שלא

 הגט ב~ה שאין ליסא כ~~י ד~י"ל נימא אס ומכש"כ ,הראשוניס
 ,כלוס

 ולכשתש~פ~
 וא"~ ~ גט ולכתוב לח~ור מוכרח

 תקנו אמאי
 ו~~ילוהכי

 ~אינ~
 ~מה"ד אלא ~טית

 להוצי~
 ~וצה אי~~ ו~א

 אינו ו~~ה , ~חרת לישא לו ~מתי~ןלקבל
 ממון ~חיובי חיי~

~~לשת וג~
 מה~ הג~

 מכ~מ ל~ל שתרצה אחר
 למ~

 ת~נו
 ה~

 ואי
 הוסי~ו למאי ~ה , בח~מ כמש"כ ~~יס שתי ל~מר שחשומשוס
 יו~ בתראיגאו~י

 ~ר~ו שלא מהר~וניס
 ל~~

 וגם , לכ~ובה רק
 תקנה א~~~אמת

 י~
 ב~של~ת

 ל~~ הג~
 ה~סור

 כ"~
 ~לה ~לא

~~
 דבריה לכל אשתו ה"ה

 לע~~
 ~חר וא~ילו ו~תר איסור

שת~תפ~
 מה

 יעש~
 לא אס הבעל

 ~אשו~ תרצ~
 ל~ל

 ג~
 וכי

 ~יכ~והוא~שר
 לגר~

 ~א ~~יה,
 נרא~

 ~מאי ג~~י ת~נת ד~~ר

ל~~~
 שתהא ~י היה ל~וד ~תובה

 קל~
 ~י~יו

 ל~ו~א~
 כ~~רצה

 שיד~ה א~ר כתובה ~ל~ת דבלא , ~~~ה בשו~ת אול~ל
 מ~וס~דבר

 ~~ ~תוב~
 ~~ ~לי נ~ס שתי ~יסור

מ~"ה ' מבורר
 תק~

 ~ישליש
~ ל~ וש~ ~~~  מד~ 

 , ~חנס
~ה~לשת א~~

~~ 
~ בעצמ~ ~ה~ א~ צ~ ~ן  

 עצמו
 ~ לכ~

 הדי~י
 , תועלת בליהוא

 מליתן עצמו ~חה דל~א ~וד ~שו בתראי וג~ו~
 ירו~תה מ~וסגט

 כ"~ ש~
 שלא

 ~רש~
 ~ו מ~ה ~ר~ה ~וא

~ ו~~~ ג~~~י~ ~  (ד~ ב~~ 
 ~ו~ קמ~~

 ~~יו שנתן

~ ~ ~~~ ~י~~ שו~לגרש~  
~~ ,~ 

~  ניח~ ~~~ 
 שלא

ו
 ג~~

 ק~~י
~ ל  ~~ 

 ~~ ~~ף ~"ל מ~ס ,
 ~~~ה

 ~מ~ס
~~~ ~ 

 ~ו ~ל
~  ל~~ 

 ~ו~ס, ~~ת
ת ~וש~  ~ה ~ו ~~~ ~~ יור~י~

~ ~ ~  
 א~לו

~  
 ~ת

ו~א
 מ~

 ~מ~ר
~~ ~ ~ ~  ~~ ~  מ~ 

 ~פיר מכ"מ ,

 ~~~ ~~ ~ת~~~
, 

~  ~  לשלי~ ג~ מ~ מ~ 
: 

~~~~ ~~ ~ ~ ~עמ~   
 ~ט ~ה שיתן ~~ח

 , ל~נינו ~~~ר כמו ~ו~ות ~י~תשת~~
 ו~~~~

 ~שה

~ נח~~~ ~  ~ 
 ~ת

~ ~  ~~ 
 שמא ~ו שלא

 ~ג~
~~

 ולא
 יג~

 ~נס
~~ 

ר ~  ~לי ~~ ~~י 
 מב~ ~ע~

, 

~
 ד~ת

 ~ ה~~~
 ~גא~י

~ ~מ~  ~ ~  כמ~ ~~ 
 ש~בי

~~"מ



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

 לי~ ה~~ מסי~~ מהני ~תטית דא~ילו וס"להח"מ
 אפילו שליח

 ~גט שליחות מה~י דלא דס"ל אנן מש"ה , השתא עביד מצילא

משו~
 דלא

 הש~ עבי~
 עצה לראות עלינו מש"ה ליסא חכמי כדעת

 י~כב שלאאחרת
 הג~

 האיך להגאון קשה היה ולא ' כשתשת~ה
 שהיא בעת להשליש הגט ~מהני ס"ל ~"ל קדמאי דג~וניאפשר
 חוששין ואיןשי~ית

 משו~
 דבאמת ל"ק הא השתא עביד מצי דלא

 בארנו וכבר י"ב) (דף ד~יר ~וגיא בפי' הוא קדמאי גאונימחלוקת
 בה~ג מחליקת שהיא ב') אות י"~ (סימן ~ע"ש בחיבורי~~ה

 לדעת דחוששין אנן וא"כ 'והשאילתות
 הגאוני~

 הגט מהני דלא
 לצאת רצה לא הנ"ל הגאון ומשו~ה ~שתש~פה ~יגרשלהשביע נצר~

מתקנת
 ר~וני~

 רכשי אתרי ארכבי' ~"כ ~"ל
 ג~

 להשליש
 ג~

 גס
 באמת אבל ,ל~בו~ה

 מעול~
 ה~כירו לא

 הראשוני~
 ורק ' הגט ~ד

 הכי ה~לו ~מנו וגאוניהב"ח
 ומטע~

 הבעל א~ מעתה , האמור

משלי~
 כדין ותוספת הכתובה

 שבועות להוסיף א"צ שוב ג~' וג~
 אבל , כשת~תפה כדין גט לתת ימהר שלא נחוש תיתיומהיכא

 בידו ואין ~י כשהבעל אבל ~דין, והתוספת הכתובה משלישכשהבעל כ"~

להשלי~
 משאנו יותר ה~ח את לתקן עלינו והלא כתובה

לתקן חוששי~
~ 

 ~טער וכבר השוטות
~"~ 

 והמציא ס"~) (סי' צ"צ בש~ת
 כלשון בשלימות הכתובה אין וס"ס א') (סי' הב"ש כמש"כעצה

 שמא כתובה ל~ק שיכול למי ~אלא חשו דלא נראה אלאה~קנה
 הגטיעכב

 משו~
 לו אין א~ אבל , כמש"כ כתובה

 כש~
 שיכול

לגרשה
 במקו~

 הרא"ש בתשובת כמש"כ הגט ל~בל אותה שכו~ין
 (סי' ו~~ח בח"מוהובא

 קי"ט~
 אשה לישא לו להתיר יכולין ה"נ

 כאן אין שהרי השלשה בליאחרת
 שת~ טע~

 להוציאה בעיניו קלה
 לגרש ירצה ולא א~ יעשיר שמא נחוש וא~ ' לו שאיןכיון

 ל~ה 'כ~בה משו~
~ 

 שתוכל וועקסלען להשליש היינו האפשר כל ל~ות
 בלילגבות

 להשבי~ וג~ ג~
 הגט ~ל

 ושלו~
 : לו יהיה ~ם כתובה

~~~~
 ה~ל הגאון

 הארי~
 ~ו בשבועה הדרך ~ת ~לינו

 משו~
 שחשש

 (בסי' כמבואר השבועה אונס מחמת ~רש נקרא יהאשלא
 אין ול~~ד ' ס"ה)~ל"ד

 לחו~
 לג~ה הוא מחויב שהרי כלל ל~ה

 דיןפ"י
 וב~

 א~ו כו~ין
 כיו~ ב~ו~

 , ע~ה להיות יכול שאינו
 ~הרת לקיי~ נפשיה ל~ר~י אלא אינהוהשבו~ה

 ב"~
 אין ולכ"ע

 מחמת מגרש נ~א ~ה דמ~ד י"ל שעדיין אלא . באונס ל~גרשלחוש
 יכול היה שבו~ה בלא ~~רי ~בועהאונס

 לג~
 ולשוב השניה

 לגרש מכרי~תו והשבועה , ~ראשונהולישא
 הראשונ~
 אי איברא .

מש~
 החשש ~ה

~ 

 הלא
 להתיישב ~לינו באונס גט חשש בלי ג~

 יר~ה כשתשתפה באמת ~ילמא , הראשונה לגרש נשביעו למאיבדבר
 אותו שישבי~ו ~ראה ע"כ , השניה ויגרש הראשונה נעוריו~~ת
 אותו כשיודיעו תומ~י ,~ה"ל

 ב"~
 הראשונה שאשתו

 נשת~
 מחויב ,

 הש~ה ~אשתו עצ~ולפרוש
 ע"~ ואו~

 שישוה עד תשמישה הנאת

~~
 הראשונה אשתו

~~ 
 דעת ~~~י הכתובה

~~ 
 לפי ~בל"א או

ה~~
 , א~ שיהיה

 כד"~ ולגרש~
 ויגרש עמה לחיות ישוב ~באמת או

 עמו להשוות הראשונה ~רצה לא שא~ נדבר יהיה ובפי' '~~ה

 ~~ב~~
 ב~בל"א

 בשו~
 תרצה אלא אופן

 ~ו~

 אישה לבית לשוב
 לאוהוא

 ירצ~
 השניה לגרש

~ 
 ואיסור השבועה ~ון מ~וקה ~וא

 להיות ורשאי ~י~שתי
~~ 

 ~בלא ~ניה אשתו
 ימ~א לא האופן ~~

 : לו כראויאשה

~~~~~~ 
, 

~~~ 
 י~ו מתחלה

 ב"~
 ישמ~ גרשון ש~'

 חיובי כל
 ~~יו העלובה לאשתו שישממון

 מצ~
 ואולי , אשתו שהיא

 מבית~צא
 ~וס~

 על הלא שו~ית תהא ו~~יין ה~ש~י~
לזנה בעל~

 ול~מר~
 כ~י~,

 ~~ וג~
 ~"~ ליתן ~יו

 ובטו~ת ערבות
שלא

 תפסי~
 ~~י~ שאנו בשביל ~~ו ~יא

 ישליש אח"כ , אותו
כתוב~

 מה
 ~ש~

 להתג~ש יכולה ~יתה א~ ~ד ~יני ראות ל~י לו
 ישליש ~מותר ועל ,~~ה

 ~ וג~ ~סלי~
 ~~ל, דורוו~כמי' הב"ח ~עת ע~י ~הוג

 שכתב~ ב~פ~ ישב~ וג~
 עליו ~ין ושוב ב~ד

ח~~
 ולא

 קלל~
 ומותר ,

 לי~
 ד~גמ"ה שלי~תיי~ו ואנן , א~רת ~ה

 ~מקו~ להתי~ ~ב~נן ~ל ~'וחבורתו
 ~~י~~א ובאו~ן , לה~ר המ~רר

~  
 : יר"ה הממ~לה

~~~
 ~~י~ ~~~~~ ~~~

 י

~~~
 שעמדה הדבר ונתגלגל הימים ארכו ולא אשה נשא אחד
 בידה שלח ובעליה , בווילנא א' נגיד בבית ~שרתתלהיות

 והיא , רו"כ מאות שני על פי~יטיןלהחליף
 ברח~

 נידע ולא עמהם
 עלה ולא הרבה בווילנא 'אחריה חקרו וכבר ויותר שנה ~המקומה
 עדן כי ואלמון ~ול אישה והנהבידו'

 בני~
 לישא מבקש והוא לו אין

 : בית לו ולבנות אחרתאשה

~~~~~
 כ' א') (סי~ן אה"ע ר~א

 ב~ה~
 שאין וב~ים

 ~דין מן שהוא או שנשתטית כגון גירושין בתהראשונה
 ממנו ליקח רוצה ואינהלגרשה

 ג~
 עכ"ל, אחרת לו ולהתיר להקל יש

 אופני~ שני רבינוכתב
 אופן דאלו

 הראש~
 לגרשה עצה אין הרי '

 אינה אבל ' בידי' סמי'ולא
 בתרקבא לפ~סה ~פשר הרי רי~

 מכש"כ ' אתו להשלים שתרצה לענין (ד"ל) בגיטין כדאיתאדדינרי
 רבה האשה פרק יבמות הרא~ש ~ט~ו~ש"כ ל~בל לפייסהשאפ~ר
 רבינו אשמועינן ' האוהבות ואהבת השונאות ~את דגדול ד')(סימן

 : בכך אותו ~ייבין איןדמכ"מ

~~~~
 ~מר הייתי השני אופן

 דמשו~
 שאין בדבר פושעת שהיא

 נסתחפה ה~ים מן נשתטה משא"כ ' הדין לקבלרוצה
 שגס אשמיעינן ,שדהו

~~ 
 ~יה ' להקל יש

 ~ו~
 דבאינה לומר

 מחויב ' רחוקה עצה אי~ה וישפושעת
 ~ע~

 ולא שאפשר טצדקי כל
 שגבה אלא גט ל~בל שרצונה ~~נו~~בדה אחרת לי~א לולהקל

טו~
' והוא בינייהו' ~  עליה ולחקור לח~~ה מ~ה מוציא היה 

 הח"ם הגאון של עע~ו ~ה ונראה איתה, מוצא היה אולי בראיבשוקי
 ' שמתה אחד בעד להתיר יש נאבדה באשה שכתב א') (~י'אה~ע
משו~

 מעיגן אינו הרי שמתה ע"א ויש בנשת~ית משא"כ דידיה' ~יגון
 דא~~ר ~נ~תטית גרע לא נאבדה לענ"ד אבל ' כו' היתר לושיש
 , מתגרשת ~וטה ד"ת שהרי כ"כ רחוק ~ה ואין , שתשתפהג"כ

 (דפ"ה)ובגיטין
 אי~

 מיחשבה דשועה אלמא הויה בת שתהא דבעינן
 ה~ה~~ת

 משו~
 יש בידן סמי' דלאו כיון ומכ~מ ' להשתפות דקיימא

 ובנ"ד הדבר, על יעמוד יח~ור א~ יו~ דמי , בנאבדה ה"ה ,להקל
יש

 דג~ לומ~
 עצמה מ~תרת היא שהרי , יודה ~ל רמ~ס הגאון

 לאי~ה אחריה ~דף ש~וא כשתש~ע הדבר ~רוב יראה מחמתבכוון

מקו~
 : הלאה עצמה תבריח ממנה שיש~ע

~~~~
 יש

 מקו~
 שמ~ירים הרמ"א ג"כ שכתב לנשתמדה ~ד לדמות

 או~טריא שמנהג אלא הראשונה גירושי בלא ~חרתלישא
 אפשר וא"כ לה הוא ד~כות בפשיטות דס"ל היינו ' גט להל~כות
 המובא בפשוט הטעם זהו ' נ~י~ לשתי יבא שלא ~ל~ באופןל~ן
 עוד הוסיף והד"מ , ק~"א שורש ~רי"ףבשו"ת

 ~שו~ טע~
 יבום

 לכ"ע הא ,י~"ש
 שא~

 היו , לגרשה עצה ~ה לא
 מתירי~

 אחרת לו
 שתקבל עמה ולדבר לנסות הוצרכו ~אוהרי

 ג~
 לו~ר ואין ' ממנו

 ~יינו דא~כ רצתה ולא עמה שדברו~מיירי
 יכולי~

 רצונה אם לדעת
 , מהני בע"כ דא~ילוה~לה מילואי~ אבני הגאון ~~ולת ה~יכוי מהני ולא לא או גט להל~כות

 והדברי~
 עתיקין~

 אלא
 משו~

 שא~ילו
 בר~ות היא ~ופרותרוב

 אחרי~
 ואינו

 בנק~
 הב~ל על הטריחולא ' עמה נדבר להיות

 בפירוש וכ~כ בדבר פשעה ~היא אחרי ע"~
 אשה ~שיא בכופרית דנהגו ס~ה) (סי' הרש"ל שהביאבת~ובה
 ע"י גט מקבלת שהי~ה לדבר תקנה שהיה אפשר אפילו ,אחרת

 וה~ה ,השת~לות
 ב~~

 באו~ן מ~נו להתרחק וגרמה בו בגדה שהיא
 וכילי בהרים קורא ולהיות להוציא מחויב אינו לגרשה יכול~אינו

 : אחרת אשה לו ולהתיר לה~ל יש אלא ' ואוליהאי

 בעי~ פשו~~~
 הוא ש~צוה ידוע ומכ"מ ' בנים לו היו אפילו

משו~
 בני~ ל~ באין אבל טוב לא

 : בע~ה"י עוד יבואר בנ"ד כ~ו

~~~~
 מג' ר~נים מאה להצריך ז"ל בתראי ג~וני ~הג ידוע

 'מדינות
 כמבו~

 בשו"ת
 מהר"~

 ובכלבו מרוטנבורג
 בזה"ל י"א באות אמוחא לה ~חי אלא , א') (ס~מן ב~מוהובא
 נר~הומכ"מ

 דב~ה"~
 להיתר צריכין אנו ~ן'

 א~שי~ מא~
, 

 דה~
 כבר

כל~
 התיס' כמ~"כ כלל היתר וא"צ הג~ירה

 ולכן ביצה' ~י~ ורא"~

א~.י~

~~מ~'~י
 י~יי~ ו~~~

 ~~~'יג ~~~ו ג'
~~~~ 
 י



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~  ומכאן ב~לה כבר הג~ירה ~כ"מ הגאון ~~ירת נוהגין שעדייןאע~ג 

ואיל~
 להתירה רשאי אתה ואי להחמיר שנהגו מנהג ~לא אינו
 הב"ש וכתב , ~"ל דבריו סתם הנ"ל רמ"א ובהגהת ~כ"לבפניהם
 שאין דס"ל משוםדהוא

 צרי~
 דינים שני אלו כלל ולכן רבנים למאה

 , ר"ג תיקן לא דב~ה לגרשה הדין מן שהוא או כשנש~הי~דו
 וכדומה ב~ינתה הרמ"א כתב ~"ו דבסי' ר"ל , קט~ו בסימןכמש"כ
 שאין דכיון ופשוט ' ר"ג חרס ב~ה אין להוציאהשמצוה

 ב~~
 החרם

 פאדווא מ~ר"ם בשו"ת כמש"כ רבנים ממאה היתר בעינן לא ,כלל
 י"ג)(סי'

 ~~ה~
 ר"ג תיקן לא בכאן ולדון לומר ~נוכל במקום אבל

 הרשותמעולם
 נתונ~

 אנשים ק' לא וא"צ
 ול~

 אין כי ק~לות שלש

שיי~
 ה~ה בדבר היתר

 ר~
 שעל וד~דק תלמוד

 ~~ כיב"~
 , עכ~ל ג~ר

 כשנשת~ה הראשון בדין ה"נ מאה בעינן לח השני שבדין כשםוא"כ
 לדינא נ"מ ב~ה אין מכ"מ , ודאי היתרובעינן

 ב~ה~~
 בד"מ, וכד~תו

 ק~"ו) (בסי' דשם , עליו השוגו ~"ל והאחרונים ' הב"ש כוונת~הו
 שלא ר"ג תקנת לעניןהוא

 לגר~
 נשים, שתי לענ~ן הוא וכאן בע"כ,

 שלא ח"ס והגאון ' אה"ע חלק א') (סי' ~מא נו"ב הגאוןוהחלי~ו
 לא מתחלה בעיכ לגרשה ובתקנת'שלא ~לו, תקנות שתינשתוו
 מצוה במקום רבנים מאההצריכו

 בין החילוק ~ה באמת י ~~ג~~
 (סי' ב~מ הקדים אלו תקנותשתי

 קי"~
 הבין ג~כ הוא אבל , סק"ו)

 כו', לו מתירין או בע"כ לגרש יכול שם מדכתב חילק לאדהרמ"א
 חילק הרמ"א שגם לענ"ד אכן , הרמ"א בדעת הב~ש צדקוא"כ
 כו' לישא לו מתירים או בע"כ לגרש י~ול וכתב מ~ייקבדבר

 שתי לישא או בע"כ לגרש לו יתירו יכתוב או נשים ב' ישא אוכתב ול~
 ש"מנשים

 דבג~
 אינו בע"כ

 צרי~
 וכהח"מ נשים ב' ~שא"כ היתר

 רמ"א בדעת שהבין כמו ולא ,עצמו
~~~ 
 ולמדו ,

 מהרמ"פ מלשון כ'י~
 שתי ר"ג אסר מצוה במקום דאפילו~ שכתב הנימוק"י על שכתבשם
 להתירה שאין ~ו תקנה על שנ~כר דמשוס 'נשים

 ר~
 , אנשים במאה

 ~עם יראו לא אם יס~מו לא אותם ~ם ארצות ומג' ~הלות~שלשה
 הוצרכו להתיר מבורר ~עס להם יש שא~ילו הרי , להתירמבורר
 ולפי , קהלות מג' אנשיםק'

 מ~
 לומר נוכל

 שא~
 יודה הנ"ל המחבר

 לשון ואשתמי~תיה עכ"ל מו בחומרא ג~ר ש~א בע"כ הגטבתקנת
הג~

 שדוכין בי~ול לענין שכתב ק"~) (סי' יבמות מרדכי
 אם שאפילו ,מרצונו של~

 המשד~
 תקנת חרם להתרת שא"צ נדוד הרחיק

 שלש כ~אה~הלות
~ 

 , מרצונו שלא החרם להתיר ארצות מג' ב"א
ואשר

 הצרי~
 בלא בע"כ להוציא רק אינו אנשים מאה ר"ג

 שצ"ל~כמדומה ג~
 בג~~

 ראיתי וב~ה , גדולים עפ"י שעה הוראת ע~י
 ר~ג תקנת שבכל י"מ כי חלוקיםגדולים

 מ~ צרי~
 כו' להתיר

עכ"ל
 ובשו~

 בד"ה מרו~נבורג מהר"ם
 צ~

 יהא ולא כתב המ~ה
 רשאיאדם

 ג~ ל~רו~
 לא ומסתמא ק~לות ג' ברשות לא אם לאשתו

 לא אם לויתירו
 לצור~

 מיהת הא , קהלות ג' בעינן ומכיימ , הש~ה
 הרמ"א מדכחב ה~~ש הוכיח ושפיר , אלו תקנות שתי בין חילוקאין
~א

 ב~ ~
 כד אמנם י אחרת לישא שמותר ~"ה בע"כ לגרש

 והרמ~א , ~ר מ~~ם , ~כונים הב"ש דברי ~ין ,דייקת
 דקד~

 יפה
 ש~צוה במקום מיירי קט"ו דבסימן , ודאי היתר דבעי א'ב~ימן
 שיתקן ~ה"ד ~ה לא וב~ה , וכדומה שזנתהלהוציאה

 ר"~
 וכמש~כ

 משא"כ , תקנ"~) (בסימן מ~ל אדרת בן שלמה רבינו שהואהרשב"א
 נמצאו או מורדת שהיא היינו , לגרשה הדין שמן ~יירי א'בםימן
 אלא , מצוה ב~ה אין אבל , וכדומה ~מיןבה

 שה~~
 נותן

 כ~
 והיא ,

 כל ונו~ו לו ל~ל שיש אלא , ~פיר התקנה 'חל וב~ה , רוצהאינה
 מפני או~ ,הנשיס

 הצור~
 , ~מה לה~~ייס יכול אינו שהוא ~ו

 ומש~ה ' בנים לו באין מיירי ולא , לגרשה מצוה שאין נש~יתכמו וה"~
 אנשים למאה נצרכנו אם הרמ~א ביאר שלא אלא ~יתר, בעיודאי
 ~ינן דלא כ~מ~תיה דלביה נראה הרמ"א סתימת ~ש~ותומכ~מ
במה"~

 מנהג ~א שאינו כנ~ל ב~מ המבואר ומטעם , ה~ורח כל
 לפני~ו~ ~ודויבואר

 (סי' פ~ו ביש"ש שהרש"ל אמת הן '
 ~א~

 כתב
 ~' ~ל~ה רבי~ו ~הוא הרשב"א~ש~כ

 אברהם~
 אלא ג~ר לא שר~ג

 ה~ם דל~י חדא ~' ~קר ליה לית מילתא האי , החמישי אלףעד
 אביג~ר ר~ינושכתב

~~ 
 כו' במרדכי

 ~יי~
 ~וד ~' ~אידנא גם

 שאם שכתב וסמ"ק והמרדכי הא~~ כגון הגאונים~כל
 הי~

 כו'
 , כו' היה הששי באלףו~ולן

~~ 
 ~יצה מסוגיא ל~א הרש"ל הוסיף

~ב~נ~

 ~ד
 ~תי~ ~~

 ~יש וא~~ג ~'
 ל~ד~

 ו~ומר ~גא ~'

 ~י אימר מ~מ ' וה~~ש ה~וס' וכ"כ כי' ~מן קבע דלא ~תםשא~י
 לומר דא"א כה~ג, נמי ר"ג תקנתבודאי

 ש~~
 יתקיי~ו ~לא להדיא

 ~לא תקנות בין ~צינו לא ~ה שהרי ' הששי אלף עד רקג~ירותיו
שצ"ל

 אות~
 היינו , החמישי ~לף אחר נג~רו שלא

 שכ~
 מקובלים היו

 : עכ"ל כו' ג~רותיהס נת~נו ~ה על והסברות ה~מיםלפי

~~~~

 וסותרים תמוהים, ~~ל דבריו
 ~א"~

 דה~~ממים כתב שהרי

שיי~
 , האידנא גם

 והאי~
 מעצמו ימציא שהרשב~א אפשר

 התקנות ב~לו הטע~יםשע~"י
 אל~

 מקובלים היו ודאי
 שפיר~

 ר"ג
 ירצו אם וא~ייכ , אלף אותו ~ד אלא דבריו ומעמיד~תקן
 מהר"ם וכ~ש"כ לו' שוין ובמנין בחכמה שיהא לב~ל ב"דא"צ
 ~מן, בכל ח' לש~ם ישראל יכולים גאונים תקנת ב~ה~למרוטנבורג

א~
 ליחיד להתיר יכולים

 לצור~
 א"צ ה~מן ~בר ~ענה יש אם , שעה

 מהרי~ק וגם , היא אלימא ~דות הרשב'יא והבלת , עכ"ללהתירה
 ושארי , נינהו דהילכתא דבחירתא מילי ככל ~יבלה קמ"אשורש
 ~"לגאינים

 של~
 , ויעיד יבא שממע שלא למי אומרים אין , ~ה שמעו

 ואוהרה ~נהג מטעם הוא ג~ור איםור ה~~ן אחר אפילו הריותו,
 וא~"ג צג) (דף בחילין כדאיתא אמך תורת תטוש ואל קבלהמדברי
 ~השאין

 שיי~
 למש"כ

 הרא"~
 מנהגי על ש~ובר בנדריס והר"ן

 ד~ה ד') (סי' ~"ל רמ~ס הגאון כמש~כ ולא , דברו יחל בלאעובר
 אלא מצוה באי~ה לנהג שכיון ביחיד מיירי ושם טעותודאי

 של~
 נדר

 לא ו~הבפירוש,
 שיי~

 לב, על משים היחיד ואין לרבים, הנהוג באיסור
 תורת תטוש ואל משום אלא ב~הואין

~  
 פוסקים כ~ה ולדעת ,

 ם.גיא ובפי' , רב דל~ייה בהא דמגילה בםיגיא ותליא , עלהמנדין
 , ג' אי~ דפורים שאלה בהע~ק ב~"ד כמש"כ שנהגו מקוםר"פ

עכ~~
 שהוא כמו דאסור, סתם כתבו וממש"ה ' הוא גמור איםור וד~י

 אי~ה שיש אלא , החמישיבאלף
 נ"~

 אםיר שהיה ב~~ן ~ין בדבר
 , החרםמחמת

 לבז~יי~
 : מנהג אלא שאינו

~ ~ ~ ~

 והבאים הב"ח ~ם כנ"ל ~ד"מ הרמ"א מחלוקת הוא
 כגוי החרם ולהתיר להקל שראוי במקום , ~"לאחריו

 מיירי ובהני , רונה אינה והיא ~גרשה הדין מן אושנשת~ית
במקום ש~~

 מצו~
 ב~ה ' הבעל מצרת דוחק אלא

 דע~
 אנו שאין הרמ"א

 נהגו לא ל~תיר שיש דכיון , הטורח לכלצריכין
 וה"ז האופן ע~~

 הי~ר, וא"צ ~צוה סעודת במקום נהגו ולא , עשי"ת להתענותכמנהג
 או~ו שחבלו ום~ל , בדבר סלסול ~הגו אחריו הבאיםוהגאונים
 , רבנים ממ~ה היתר בעינן וא"כ האלף גמר לפני שנהגו באופןמנהג
 ~מש"כוהוי

 הש~~
 א~ילו סתם דהנוהג ~~א) רמ~ד ~י' יו"ד

במקום
 : רבניס מאה היתר בעינן וא"כ , אסור ~צ~

 מ"~ במ~ו~~~~~~
 אשה נשא או יבום במקוס דהיינו , ממש

וש~
 ולא שנים ~שר

 ילד~
 מחמת אסור אי נ"מ אין

 שיש דבמקום , הרמ~א לדעת מנהג מחמת או , ר"ג וחרםג~ירה
 שתי הר~א והביא , ר~ג תיקן אם הראשונים בין מחלוקת ישעצה
 , אלו~~ות

 ד~
 במחום דכל , ~אדווא ומהר"מ אברהם ב"ר הר"ש

 לח דא~שר אע~ג לייבס ~רי וא"כ , תקן לאה
 ~ו~

 א~ה ובנשא
 או המשנה ב~ן קאי ,ילדה

 יגרשנ~
 וכפסק , אחרת ישא או

 ביבמותרבא
 (דס"ו~

 דנושא
 לגרשה שיכול ואע"ג אשתו על אש~

 חולקין ויש , כלל ר"ג דבר לא קאי מיהא מצוה דבמקום האדבכי
 ~נשא וא"כ , תיקן ב~הדגם

 א~
 דיגרש אמי כר' קיי"ל ילדה ולא

 ביאורי וכ"כ כתובה ויתןדוקא
 הגר"~

 וביב~ה ' שם
 ~לו~
 מש"ה ,

 במחום אפ~ו~ ר"ג דחרם וס"ל חולקים יש אמנם ~ה"ל הרמ"אכ'
 במקום ואפילומצוה

 ו~~ י~ו~
 ~~ו~

 יותר רבוחא שניה דבבא הרי
 לקבל שרו~ה מיירי ילדה ולא אשה דבנשא ~~~כ והואמראשונה

~~
 מקום אין ר"ג ב~ה שתיקן א~ר וא"כ

~~ 

 ' כלל
 במקום ואפי,

 יבום במקום ד~ליצה ,יבום
 ל~

 ביבום דנ~גי ~~תרי ~~א כלום
 לחל~ וצרי~ לה~ רא~ אין ~םמכל

 ~נדחק כש~י ~ולא

 ויבואר הרמ"אדברי ב~נ~
 ל~ן~
 כהוויתה כ~ה מחלוקת והנה ,

 שיי~
 נמי

 נימא דאי ~~הב~מן
 דתי~

 ה~צ~ ו~רי מצוה ב~קום
 היינו ' לפניו

לגרש
 ולחלו~ מ~ונ~

 אלו ד~ת ש~י הרמ~א ~א ומשי'ה ,
 , ~ריע ולאבשלימות

 וכ~~
 ל~ל שרוצה

 ג~
 רוצ~ באינ~ ~ל ,

ו~~
 ~מ~וה

 לגר~~
 לא

 ד~
 כאן

 כ~
 קט~ו) (בסי' מ~ו~ר ו~בר ,

 ~וא כהרש~אדקיי~ל
 ~ר~~

 דכל ~"ל ~רת ~ן
 יו~~

 גבן ~מ~~תי'
ו~א

 ~~כ~
 מ~ו~ ~י~ ~ב~~ י

 א~~ לי~א ~ו ב~~כ לגרשה ~ו



~ ~

~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  וכבר , כלל היתר ב~י ולא אלה משתי ~ת ויעשה , ר~ג גזרלא 
 לגרשה הדין מן דאי הר~~א שכ' דהאכתבנו

 ואי~
 ל~תיר יש רוצה

 ב~צוה ~יירי דלא היתר דבעי אלמא אתרת לישאלי
 לגרש~

 אלא
 ' לגרשההדין

 הר~"א דעת ~הו
 ב~חל~

 פוסח אי~ה יש עדיין אבל
 רש~ל בשו~ת וכ~בואר ג~ור ג~כ דפו"ר ~"ע ב~~ום דא~ילו"ל
~~י'

 ס"ה~
 בא' רבנים לג~ולי ששלח ש~חה רבינו בשם שהביא

 אחת נפש ~יב~ל ~וטב לו והשיבו פו"ר ~ים ולא אשתושנ~ת~ית
 לא שהר~"א וא~ג . כו' לדו~ות קל~ול ~לעשות ~~ו"ר~ישראל
 ש"י בשו"ת ~כ~מ ~"ל ה~ב~א ~עת דסתם כמש"כ עלהה~גיח
 , אני או~ר זה ולפי ' ל~עשה הלכה קבעה והרש"ל ' אותה~~יא
 ר"ג ג~ירת שהיה דבעת נימאד~~ילו

 ~י~
 ~מו תעשה ואל בשב מ~יע לעקור וסיעתו ר"ג ביד כח דישונימא ' ~~ש ~"ע על א~ילו חל

 לבטל יכול ~נהג אין לכ"ע ' מנהג אלא שאינו ~שתא אבל 'חז"ל

~"~
 אין והרי

 ~נה~ ל~
 כשני בישראל ח~ור

 י~~
 ~~נ~ן , גליות של

 דעת ומכ"מ שנהגו מקום בפ' ~בואר ל~י.עעליה
 הר~ב"~

 ~"ל
 בה~נ קדמאי גאוני ~דעת והוא אותו, דוחה ב~מנו שלאד~ילה

 והוס~נו , בס"ד ~') ~סי' שאלה בהעמק כ~~"כו~אלחות
 ע"~

 ראיה
 בנדה דאי'מהא

 ס~ (ד~
 רב אמר ב')

 הונ~
 חופ~ת אשה שכן כו'

 שני במוצאי ~טובלתב~"ש
 י"~

 בבבל היה ר"ה והרי כו, רה"ש של
 שנישנהגו

 י~~
 ~ל

 גליו~
 שאינו ~~ום אלא . רה"ש של נקט וא~אי ,

 היה לא ה~חרין הלל בי~י י~א דאי~בע ~ודם אפילו ~נהגאלא
 לא ו~ס ' י~ים שני יוה"כ הת~נו לא ו~~ולם מה"ת ~מש ~~קג~כ
 לשיטת א~ילו סה"עם~רו

 הרי~~
 ~ה"ת שהוא

 ~כ"~
 ~ילותא ~חמת

 על ה~ידו ~צרת שלדיו"ע
 ד~

 להחמיר שנהגו אלא ~יהת רוב ע"פ חסר ואלול אדר עלדםמכו ' ~לבד ראשון ~יום אלא ס~רו ולא
 שרי ו~ן ' ~עולם נהגו לא ~צוה ב~~ום ו~ש"ה ' ימים ~ניילע~ות
חפיפה

 לר"~
 דאנן אלא ~צוה ב~~נה ו~בילה בלילה ל~יחף דאסור

 לא ~"ע דב~קום הרי בלילה תחוף לאקיי"ל
 שיי~

 וכן ~נה~'
 הנשה גיד של דשו~נו ~"ל והר~ב"ם דהרי"ף ' כ"ד) (ב~י'הו~חתי
 כ~ו ~דרבנן א~ורה"ז

 ש~
 ~נהג ולא החיצון וכל ה~י~י הגיד

 ~שום וה~נו לחוד,קדישים
 ד~וכ~

 נאכל דאינו פ"ג) (דף בפסחים
 הא ~"ע במקוםבפםח

 ש~שו~ ~י~~
 לכ"ע

 ש~~
 בכח

 ~נה~
 לדחות

~"~
 נוהג ~~יחיד ~נהג וכ~ו ' ~~ה"ת

 לעצ~
 לעבור דאסור ,

מש~
 , כידוע דברו יחל בל

 ו~כ"~
 ברכות כדאי' ~ ~רי ~צוה ב~קום

 ואם כו' לבהכ~נ לבא הרגיל~ד"ז)
 לד~

 ~צוה
 ה~

 ~ורת ת~וש אל ~שום דאסור דרביםבמנהג ה"~ לו' נוג~
 א~~

 כא~~רה אינו
 דעת קבל ש~ש~ל וא~~ג ~~~' ב~קום לעמוד כח לה ואיןממה"ת
 שג~רת א~יל ל~ע~יה כ~ש"כ ~שובהאיתו

 גם קאי ב~קו~~ ר~~

 ~אותו ל~~מיר בא לא שם ש"י והג~ון 'היו~
 ~וס~

 על ל~ל ~לא
 לקיי~ רש~י אם לשאול ובא , ילדה ולא אשה ונשא ~ני א'איש

 את
 , בנים גידול וצער חדשה אשה ~~ול עליו ~~שה באשראש~ו

 א~ן ו~צא~שפש ע~
 ל~~ו~

 ב~וכה ~ם ביאר ה~~ם ועיקר ' עליו

דםמי~
 דנשא ~ן כלל ליכא דבחו~ל ה~וסתים ~ל

 אש~
 ילדה ולא

 גורם ~"לד~ון
~ 

 ~' ד~ל~י הא ~שום
 ~ק~

 הוא דין ~בתים
 , כו, ע"עשנג~יר

 א~
 הר~~א דברי ליישב ה~"י ~"ש

 ש~
 ~יכא

 ד~עה ~ינתה בין ד~"מ ויי~ב , ב~ה ר"ג ג~ר דלא כתב ~ט"וו~סי' ~י~ דבעי ~ש~ע כו' להתיר יש רוצה ואי~ה לגר~ה הדיןדמן
 ילדה ולא שנים עשרלשהתה

 שאינ~
 ד~אי לי נראה לא ~וש~ת,

 סו~ סו~ג"~
 ב~ה ~ושעת היא

 שאינ~
 ל~ל רוצה

 ג~
 מפו"ר~ למונעושלת ~חשב~ אשר

 ~~ו ותו
 ד~"~

 , אחרת ל~א ב~ן ב~~כ לג~ש בין ב~ה ר~ג ~יקן~לא ~נת~ לענין כתב א~ת בן
 כ~

 ר"ש
 לענין כ~אב~ם ב~

 נש~
 ילדה ולא אשה

 אל~
 דב~י' כ~~כ ה~יקר

 שלא מייריא'
 ~~ו~

 אלא מצוה
 מ~

 שהיא לגרשה ~צי דה~על הדין
מו~דת

 וכדו~~
 ב~ו~ ~~~ תלו~ אבל

 ה~על
 ודאי וב~~

ובעי ר"~ תיק~
 הי~
 הש"י ~~כ ו~ן ,

 ד~ר~~
 אחרת ל~א אלא התיר לא

 ~כ לגרשולא
 ותל~

 ב~רי עצ~ו
~~ 

 דב~י ~~קור ש~~ ~יתא
 ~~ור~הרא~וני~

 כ~ו די~ה
 ~ ש~~

 ~~ ונ~פ~
 מ~ר"מ ב~י

~~דויא
 דלגר~

 ~~~ ~ ל~ל ~ש"כ קילא ב~כ
 ~ריו ~גם

 לו~ר אבל ' שםכמ~כ לית~
~~ 

 ~~ר
 ~ ~מ~

 , ש~ענו
~ ~  

 כתב לא

~~
 ~~~ל התיר לא ~~ה וע~ים חלי~ה ב~.ם

 ל~~~
 ~היא ~~ת

 ות~'.לי~ה'
 ו~~~~ ~~~~ ~~~ כמ~ו~ ~~"~ סוגי~ בעו~

 ששתי ~ובן ו~מילא , כאן ~רו לא וב~"כ רוצית באי~ה~בל
 הג~רו~

 להקל וישנשתוו~
 ב~ית~

 ומכ"~ אלה' א'~שתי רבנים ~אה
 נרא~ן

 ג~ר לא דר"ג הר~"א שד~ת דאחר , אחר ~ט~ם ב~ה הש"ידברי
 נשים שתיאיסור

 אל~
 בע"כ גירושין איםור ~ש~כ הח~ישי' אלף עד

 בק~א ~"ל נוב~י הגאוןכמש"כ
 חל~

 ב~י' שראה א') (סי' אה"ע
 ב~ה דיש ~שום דלא ברור נ~ה ב~ה וה~עם ' כן תשובהבאי~ה
 לא נשים שתי לישא נוהגים דהיו הענין ~שום ~א , ~ב~החו~ר
 , ב"א ~רכי ושארי ל~לאכתו איש איש אלא וכדו~ה וקטטה ~קרה~צד
 וחש ר"ג, תקנת חל שלא ב~דינות היום עוד שנוהגיםכ~ו

 להתיר שראוי הדור גדולי ויראו כלל להתנהג שא"א ג~ירה יהאשמא ר"~
 ג~ירתו כלה ~חמישי שבאלף התנה ע~כ , ר~ג של לכבודוויחושו
 שאינו בע"כ לגרש ו~וכם תקנות שאר ~שא"כ ' שירצו כמווי~ו
 ולא םיבה ע"פ אלאבא

 שיי~
 לחלק תיתי מהיכא ~נהג

 בדב~
 ולחוש

 ' לה~קיים אפשר יהאשלא
 אי~

 אחר שהוא
 שלדע~

 כלה הר~"א
 למאי , ~ע~כ בגרושין בגמרת ~~א~כ נשים ש~י באיסור ג~ירהממן
 עצ~ יש והלא , בע~כ לגרש ~ליויקלו

 על ל~~ור ~בלי ל~ניו
 אבל 'ה~י~ה

 כלל ג~ר לא ~ו"ר ב~קום אבל ~ו"ר בי~ול באין כ"~
 וכש~כ ב~כ לגרש א~לו ורשאי ' כלל רבנים ~אה היתר בעיולא
 היינו ' ~צוה במקום חולקים דיש הר~"א ו~ש"כ ' אחרתלישא

 ברצון לגר~הבאפשר
 כמ"~

 לעיל
 ב~

 הגר"א רבינו
~"~ 
: 

~~~~
 להשוות רצה צ"ג) (~י, וב~ו~ת א') (בסי' הב~ח

 שלא אלא הח~יר לא ג~כ דרש"ל הר~"א ודעתהרש"ל דע~
 דאסור חלו~ה בעת לנשתטהלגרש

 ע"~
 ישרו לא הב"ח ~רי אבל ' להר~~א ~ודה אחרת אש~ לישאאבל בס~ו~' כ~ש"כ דג~רא דינא

 אופן בכל נשים שתי לישא היתר הורה לא ו~י והרש"ל 'בעיני
שיהא

 ו~~~

 להתיר שם שהשתטחו הגדול, ראבי"ה שו"ת על עצמו
 א~י לא ואם , חלי~ה וע~ים שו~הלעתים ג~

 להתי~
 אשה לו

 ומעשים אחרת לישא רשאין היו חכם היתר שבלא נו~ה הלבכאשר אחר~
 נושאין בעליהן ר"ל רעה לתרבות היו~אות דבנ"י בי~ינו יוםבכל
אחרת

 אע"~
 שהיה ב~חום אפילו ~ ביה אגידא ש~את

 תק~
 לדבר

 ~~לתשהיתה
 ג~

 וכש"כ השתדלות ע"י
 מ~

 שידענו תקנות שכל

לה~~
 ו~ינו ה~כנו בהן

 ת~נת פש~ה לא כי~ב ועל ~את על הרי ~
 וע"~ ' ע~ל הגולה ~אורהגאון

 איש שיב~ל ש~ו~ב הרב~ים השיבו
 הרמ~א בדעת הב"ח ~ש~כ גם . לעיל כ~ש"כ כו' ~פו"ר ~~ראלא'

 איכא~~נ
 ~צו~

 ש~פרש או אלה מ~תי אחת וצ~ל , בראה תהו דלא
 בנים לו ב~יו דא~ילו דס"ל ~ו בנים לו היו בלא הר~"אדברי

~צו~ שי~
 בכוונת א~ת השני ופי' בראה תהו דלא

 הב"~
 ~וכח ד~כי ,

 ~~לד~תו
 בתשוב~

 ש~ש~ית איש היה ל~ניו שבא בעובדא ה~"ל
 שני לו היו וכבראשתו

 בני~
, 

 ו~כ"~
 ת~ו לא מ~ות דמשום כתב

ברא~
 לא כו'

 ~רי~ הי~
 ד~~~מ כמו ~~מ אחרים ~רבנים ~~ה

 ~לא אינו ~ה א~ל ' כו' ליבמה ~חרם ~תירהיה
 תי~~

 חרא והאי
 לא וגו' בראה תהודלא

 שיי~
 לבנים ל~כות יכול שלא ל~~ אלא

 כ~
, 

 במה לן ~ייל כללי ~ני לכל לי~א , לומרכשת~צא
 ~~~ הגאו~

 ~ת~ס

אה~~
 ~ש~ת הו~יא ~ר ד' סי'

 מהר~~
 ו~~ל ~~דווא

 ו~ב~~
, 

 חלוקין נשים שתי לישא ושלא בע~כ לגרש שלא התקנות~ני
 , הקצה אלה~ה בדינ~

 בע"~ דלגר~
 לא מ~וה ב~קום

 משא"כ ~ ~~
 ונ~ד ' נשים שתיא

 מ~
 נשים שתי ~שא

 ב~~ מתירי~
 , ~נים

וכ~
 , בע"כ לג~ש מש~~כ לה~ריחו

 אי~ וכ~~
 שורש

 דב~
 ב~י נ~ע

 ו~~ר~ם ~רש~א בשו~ת מבואר אדרבה כתבם מפי ולא ~"לראשונים

~רו~נבור~
 דשוין ~~ל

~~ 
 ~ולת

 ~~ במש~~
 ~~~ם ב~ר

 ומהרי~~
דת~נ~

 לי~א ~לא
 ש~

 ~~ים
 כ~~

 עד
~  

 , ~ששי
 מצד כמש~כ א~א ות~רא ~ק~א לא ~את וגם , ב~כלג~ש של~ משא"~

 עצ~
ה~~

 ~~ח~נ~ ראשי בדברי גם ואף י ע"~ נתן
 ~א מ~ל

~~ 
 ~ש"ל

והר~א
 והב~~

 ~דווא מ~~מ אלא ד~ר נ~צא לא
 כ~

 ~ת~ת
 ~דבר לחלק ~ימו~יעל א~~

 וכב~
 ~שתמי~תי' כתבנו

~  
 ה~~ת

מ~
 ~מוע ~לא כאלו בדברים לנו ו~ין ,

 ב~י~ ~
 ~שונים ~ל

 ~בלים ~היו~~ל
~ ~  

 ~ד איש מ~י
 ~~ל~ מאו~ ~~

 , ~"ל
 מש~כ~ם

 ~נ~ ~~ ~~ת~
 ~וא

 ~ ~~ ~ ~~רי~~ ~
 ~א

 ל~ ~~ ~~~תי~
, 

 ו~
 ~~ה

 ~ו~
 ~~ות

 ~ב~
 ~~ו

~ ~  ~מאכד~, 
 ~ע~~ די~

 , ~ה~ג ~יר~א
 ו~~

~  ~~ 
 ~רחת

 ~~י~~ר
~ ב~~ ~  ~  מ~~י ~א~ ~~ 

 ~נ~
 ~~ ~י



~ ~

 ו~ע~ ~ ~~~ ומ~~~
 מה

 נו~ יהי~
 ~יר מעיר

 ~~ ~בכו~
 ול~נו~ ההורי~רא~

 ומרודו עניו
 אלא ~נא ~ולבנא אלא ~ה ו~ין ~

~י~

 מאה
 רבני~

 אלא אינו
 מ~ו~

 ~יהיה
 ל~ו~ הוראת~ בכ~

 נגד

ה~נ~
, 

 והצרי~
 ג'

 בא~~ מדינו~
 קלקול הפרט ב~ה יהיה אולי י~או

 ושלשהכלל
 וא~ ב~ת~ו~ ~ב~ אגודי~ קרובו~ מדינו~

 היו
 מצוי~

 רבני~מא~
 מג'

 מדינו~
 טו~, מה ביריד כמו סיבה ע"פ א' בעיר

 הוראהשהיה
 בקיבו~

 ומש"כ , העלוב לאו~ו י~ירא טירחא ובלא

בת~נו~
 מג' ~י~יה

 ק~לו~
 ~יינו , ג~כ

 משו~
 ~~ה שאפשר

 אח~
 ~ני~ מלכי~ לשנינחלק~

 אי~ ב~ה ,
 לשלש נחשב

 מדינו~
 באשר ,

 האופן ב~ה~ן
 בהנהג~ חל~

 ~~ בשידו~ין המדינה
 ברור
~ 

~~~~
 ~כן

 כ~ ~~י~ ת~י~
 ו~~~ אדר~ בן דהר"ש , הוא

 בן

אברה~
 ~מה ו~וד

 ראשוני~
 ד~ו~ר מצוה שב~~ס הסכי~ו

 , עליה אחרת לישא או בע"כ לגרש או ורשאי , כלל ר~ג תקןלא
ולוה

 הסכי~
 אם ומ~ילא ' ~ע"כ גט לענין ~~ו) (בסי' ה~מ"א

 רשאי לה יכולאינו
 חולק מצינו ~א . עליה א~~ ל~

 ע"~
 ~ולת ,

הרבני~
 לרבינו שהשיבו

 ש~~~
 : הנ"ל

~~~~~~
 שיש באו~ן אלא אינו א') (~סי' הרמ"א שהביא
עצה

 כגו~
 א~ה בנשא ב~צון וגט ~במה חליצה

 , כלל הכריע לא וב~ה , ילדהולא
 צור~ ובמקו~

 ואינו
 מקו~

 מ~וה
כמו

 ב~י~
 פ~ר

 ונ~תטי~
 מאי~ה ~ג~ה הדין מן או

 ט~~
 והיא

 שהיה ב~מן ~ רוצהאינה
 ח~~

 מאה להיתר ~~כו ר~ג
 רבני~

 לכ"ע

וב~ה~~
 באל~

 ~~שו
 ד~~

 מאה בלא ל~~יר הרמ"א
 וב~~ רבני~

האופ~
 ~~דמו ממנהג ל~~ואין היו~~ ג~ ר~ני~ מא~ לפני להציע ~"ל ~רבו~יו הב"ח ראה

 גאוני~
 מ"ל

 ~~ו~ במקו~
, 

 ברמ"א ~ו) ~~ט (בסי'מיירי ובמ~ ~~ג~~
 במקו~

 משו~' מצוה

~ 
 אבל , טיב

 מצו~במ~~
 עשה

 ממ~
 פאדווא מהר"מ דעת

 כמ"~
 א') ~סי'

דא~'
 בעצ~ א~ש~

 ר"ג ~י~ן לא
 כלל~
 יו~~ האופן וב~ה ,

 טוב
בע"כ מלג~

 מט~~
 בטלה הת~נה ד~ו לעיל ~כ~ב~י

 כהיו~
 לגרש משא"כ

 אבל 'ב~"כ
 במ~~

 לא , ~"ג חרס על לעבור בלי שא"א מצוה

הוצר~
 (בסי' ~דע~ו אחרי א') (בסי' ~ל לכתוב ~הרמ~א

דגם ק~~
 לגר~

 ע"מ נ~כר ~לא ב~~כ
 אל~

 ~ל מכ"מ ~חמי~י,
 נ~יא~ לענין מכ~"כ א"כ , כלל ג~ר לאכ~ה או~

 אשה
 אחר~

 שאינה
 מנהגאלא

 ב~ה"~
 ל~דן אנן אמנם ~"ל לד~תו '

 י~
 לנו

 לדע~
 דאפילו

 ~ב~י~או~~
 מפו~ר א~ד איש לבטל שטוב שמחה לרביגו ששלחו

 שהיה ב~מן אלא ~ן לומר א~שר הוה לאכו'
 החר~

 ב~ק~ו,
 ~"ג~~ר ולדע~~

~~ ~"~ 
 אבל האופן

 ~~י~ ב~ה"~
 א~~כ מנהג אלא

 לבטל א"י ד~נ~ג~פן ב~~~
~~ 

 ~ כמ~"כ

~ ~ ~
 ~מי

 ~י~
 לו

 ונש~~י~ ב~י~
 עשר ~~ה או , אש~ו

 אין בע~כ ל~~ה וא~א יל~הולא ~~~
 ~קו~

 רבני~, למאה

 ~נקו~.כ~~דא~
 הרש"ל

 כהיו~ דג~
 ~ג~רה

 וג~ במ~ומ~
 ג~ר ר~ג

א~ילו
 במקו~

 בי~ול
 מ~~
 מא~ ~~י לה~יר עצה מ~או לא ~~י ,

רב~~
 ה~יבו ~~י' ש~רי ג"כ

 מו~~
 א' איש לבטל

 ~~ו~~
 וע"כ כו',

ס~ל
 ל~גדילי~

 ה~~ל
~~~ 

 ~כר
 הי~~

 ~ה
 רבני~
 ~לאילב~ל ,

הגמרה
 ו~ מ~יקר~

 מאה דבא~יפת ר''ג התנה
 ~בני~

 מ~לש
 מדי~ו~

 ~~~~י~
 לה~נהג

 ~מדינו~
 הללו

 בגמ~~ ~~ ~מ~~ד~~
 , ~ו

 כ~ לה~י~
 ומש"ה לב~ל

 הצרי~
 מאה

 רב~י~
 דמ~ינו

~ה מ~וב~ ס~
 ל~~י~

 ~וראה
 ב~ו~

 גמ~א
 ד~ו~יו~

 (ד"ד)
 לא' ל~~יר ~לכו' להו~ו~ ~יש~ מא~

~ 
 ~~ענו

 ~וא~דע~~ כ~
 בהגה~ אמ~~ י ~ל

מרד~
 מ~ואר ~~ל

 ל~~י~ דה~
 לי~יד

 ~~~ לצור~
 ~מאה א~~ר

 ~וב~ או~~ ~~ מי~~ ~~~~
 ~ כלל ~צה ~ין ו~"ל

וא~
 ~א

 ו~ס~ו~
 הר~"א ~בי~ו ~ל

~ ~  , ישראל בכל ~ורא~~ 

וג~
 כי

~~ 
 ~ו ב~וראה

~~~~ 
 ~א

 ~מו~ ~~~ ~א~ו~~ וסא~
הו~~

 ~א"כ ~ ~י~ראל
 ~~ ל~

 ~מ ~ל ~~ג
 כלו~

 ~מ~~כ
~ 

 ~ו~ ~~~ו~
 סל ~יה

 ~~מ"א~~סמ~
 ב~ה
~ 

~~ 
 ~~~~ ~דו~

ב~
 ~רה~

 ~~~ל
 מליש~ ~ג~י~ ~וצ~

 ב~חל~ ~~~ ~~י
 ~ף

 ~~י ~~~~
 ~ג~י~ ל~~ א~~ כיב~~ ~~ו~

 ~~~ו
 ~י~ כא~ ~~ ~מ~ ~~~ל ~~

 ~~א
 ~~ני~ מ~ ~ ~~ ל~צ~~

 ~~~ ט~ ~~ ~ '~~
 ~ינו

 ~~ו~ ~ ל~~ ~~~
ה~א~~

 וא~ו ~ ~~ל
 ~ד~~

 ~ף
 ~~ר~~

 ו~~~י
~~~ ד~~ ב~  ~~~ ~  

 או ~~ו ,
~~~~ ~ 

 י~א
 ~מ~~ ~ ~~

~~~~~ 
 ~ל

 מ~~ ~~ ~~
~  

~ ד~ ~~~ ~ י~  ~ 

 וכמ~"כ ~ו~ד ~~א ~עצ~ו יודעואולי
 בארוכ~

 ~ה~ק
 שא~

'~ 
 ~הוא באומר אבל , ב~"ה~~דות

 ~ל ~סמכואלא ~ ע~כ לכ~ו~ו ר~י ~ני~ ב~
 דע~

 ~צוה שאין ~ע~י ~' במרדכי ה~בואר יחידאה
 כלל~ו

 ב~ה"~
 אבל , ~יל וכ~ש"כ

 כ"~
 אלא אינו

 ט~~
 אנו ~~ן על

 לפניו להסגיר אבל ,כופין
 הדר~

 פו~ר לידי יבא שלא
 מהי~~

 הראשוני~ וגדולי הש"ע ד~ת אלא לנוואין ' ~יתי
 ~מצוה הוראה עמודי

 וכ~~~כ בתקפה~ו
 ג~

 ~ ע"ש ~~י) א' ~~י' הגר~א
 שה~און ואע"ג

 השב ס~ךעל א') (~י' אה"ע חלק ~לנוב"י
 י~ק~

 כה~רד~י שהורה
 עליה~ ל~מו~ א~ כי בא לא דהש"ו כתבנוכבר

 : לה~מיר ולא להקל

~"~
 לו שאין בנ"ד לה~יר יש לענ"ד

 בני~
 מאה בלי ~חרת לישא

רבני~
, 

 , נ~שו נו~א הוא פעלו ו~ל הוא, עני כי וג~

והיא~
 על צעדו ויכין ממלאכ~ו יב~ל

 ~י~~ של~
 וזה ,

 ד~ ~~~
שיי~

 ~מן
 ~צדיק ה~און הודה וכבר ~ ~לל א~ה לו באון ~ני~ עש~

 ~ע"פ ~"לחת"ם
 החומרו~

 ש~ה יצאו הענין ב~ה
 א~שי~

 השי~ה ~ן
 ,ר"ל

 יעש~ ו~~
 רו~ה אינו כאשר י~~א שלא הה~ו~י האיש

 לו טובולא חיי~
 באר~
 מה ו~ל י

 פרו~ ~הדו~
 שלא ראוי ביו~ר

 לה~רי~
עליה~

 ~~ר כמה בע~ן כי ואף , ~ד~י יו~ר
 דע~

 כ~ה
 ראשוני~

 ~'ל

 להצ~~ ~ל~לכ"~
 מ~ה

 רבני~
 כמש"כ

 הב"~
 ~"ל ע~מו

 רא~
המחמיר~

 ~לא ~לא ב~ה
 ~ה~

 , די~' ב~ובדא ה~י
 ~~רני וכב~

 לודביש
 בני~

 כ~בדא
 דהב"~

 : וגו' י~ונה ולא הוא, כן ודאי

~~~~~
 ~ה~ן י~חק לר' להתיר יש דלדע~י

 ליש~
 אשה

 מאהבלי א~ר~
 א~ רבני~

 ~לילה
 ~~ ' ~~ לס~ו~

 לא
 שי, ~ב מה~י הגאוןל~ה ~יס~י~

 מפה"~
 ~ו , שי' הדור מגדולי א, ועוד

 ל~וש מהר~ויא~
 ל~~~~

 וה~ ' ~כ ה~שה
 ~~~ג , כ~ובה ל~נין

 ה~סידה לא עלוו מרדו~ה~מצד
 כ"~

 בה התרו שלא
 וג~

 לה יש אולי

טענו~
 אנו אין מכ~מ ב~~,

 מ~וייבי~
 ואפו~רו~יא לה לה~דקק

 ~~בע וכ~~בא מו~~נן לאלד~נ~י
 המגי~

 מצינו ולא , לה
 ~קנ~

 להשלי~הג~ו~י~
 ~נש~טי~ ~~ כי כ~ובה

 ד~~ח וכ~~ה
לאל~ ~י~

 : כ~יב

 ל~ י~~~~
 מה לחוש

 ~שיי~
 , לה~י~ה

 ~אשי~
 לי נ~אה דבר

ל~~~~
 דאע"ג , ~לה ב~ליח גט לה

 דבמ~ו~
 ~יי~ל ~~א

 לה ~כין~אין
 דט~

 ~כ"מ ' דו טן למי~ב
 שמ~יא~ כא~

 לו
אפשר אחר~

 ~~~ו~
 , לה ~וא

 ו~עי~
 הנ~י כי

 חוש~
 שלא ההיא להביגדה

 , ~"ו תוסיף בא~ ובוגד~~נ~~
 ו~~

 ~ל ה~ואין לפני הי~ה כי
 ו~כשיל ~כ~ל ושמא ' דו~ה האישאו~ו

 באי~ו~
 ~בה או א~א

ממ~~י~
 א~א מאיסור ל~ו~אה טוב הרי ח~ו

 ~אי~
 ואע~ג ,

 ~ד~~
 בדע~הראשו~י~

 ~~א ~ל הר~ף
 ג~ ל~כ~~

 לחמור שא~י לענין אלא
 ~יגיע ~ד גט א~נוא~ל

 ~"~ לי~
 היה אפילו

 רבו הלאהכי הרי~~ דע~ באמ~
 החול~~

 דג~ נ~ ובא~~ ' עליו
 אל כ' לא ~י"ף

בגט
 ~ן ובאומ~ שיחרו~

~~ 
 ~קא לעבדי ~ה ~~ור

~~ל הרמב"~ ו~~~
 ו~ימ~~

 ~~ם
 בסוגי~

 ~~ בה~ש בארוכה כמש~כ ~א דגיטין
 אבל בס"דו~חי

 א~~ ב~
 , מודה

 והוכ~~
 ~ור~ מ~י~~

 ק~"א
~ון

 ~רי~~
~~ 

 הא שהביא
 ~~ו~

 מהו
 , ק"מ) (סי, אה"ע ה~מ וכמ~~כ ~ימא אלאאי~ו יבו~ במקו~ ג~ ל~ למכו~

 מיה~ ה~
אי~

 ~הוא
 ד~~

 הרי~~
 ל~כות ראוי

 ל~
 גט

.' 

 ~דרוש א~ ~מ~~ ו~

 בג~ ~ג~ לה~יר~ מחו~ג~
 ויש , אחר

 לחו~
 שי~א א~ר אולי

 לא ,א~~
 ל~ד~ י~~

 לה
~ 

 ~~פוי~ו לא
 א~ילו כ~ו~~ה~מ~ול י~~~ ב~~

 ל~
 מ~אוי ~"כ , מה"ד

 ל~~ו~
 ~~ו

 (~י,בנו~ק כ~"~

 י~ג~

 לה~ליש ג~כ ~כ,
 לנ~~טי~ ~~

 כמ~ג

י~
 ז~ל

~~~ 
 ול~בי~~ ~~י~ר

 ~~ו
 ~~ן ~~י~ ~אופני~

 ג~~ל~
 ~לי אח~כ

 ~~ ~ו~
 ~~ וב~י ,

 , ~ש
 ו~~

 ל~~ו~ כא~ י~~~

 ~~ו~~
 ~וד

 ~~ו~ י~
 ב~~רו ~שה וכ~ורה , לב

 וה~~ו~ י~ש~
י~~

 ~ו~~ו
~  חליל~ כ~ו~ ~ל~ ~ו~א~ 

, 
 ויו~

 ל~ינו
~  

סלול~
, 

~ ~ול~  למ~~ 
, 

~  
 ~~ו

 מ~~ני~ י~~ו~ י~ר~
 כ~לה

~ י~~~~~~  ו~~ו~ ס~ול~ ל~~ 
 ~ל

 ס~ י~~~ דיי~
' 

~~ ~  ~ ר~~ ב~~ד~ 

~
~ ל~~ י~ ~~~ ~~ ~~ ~~  

 ~~ל
~ ~ 

~ו~~
~ ~  ~~ 

~ ומ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~  



~ ~

~ ~ ~

~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  לגרשה ~דין ~ן שחייבבא~ה 
 רו~ ואינ~

 ~ה שא''צ ג~, לקבל

ר~ני~
 והגיה במורדת הסכים וכן ' וב~ש יכהרממ''א

 מע~
 בלשון ~"נ

 ~"ל מדבריו ונראה י~~ש' ~''~) (~י'רמ:''א
 שכ~

 : מ"ל הגרע"א ה~~ים

 ו~ו' ~~~~~י~
 ~~~~~~~ ~~"~ ~ו~~

 י

 מיום מכתבו~~~~~~
 כ"~

 במי , דעתי חוות שאל א~ר , מייח
 רבנים, מאה היתר בלי אחרת אשה ונשא אשתושנשתגעה

 ניב~י הגאון במש"כ ע~מו תלה נ"י ומעכ~ת לגרשה אותו ~ופיןאם
 שחלילה ב~ה"ל צ') (~י' אה"ע חלקתנינא

 האי~ לכי~
 בשוטים ה~ה

 לו לומר בדברים ואפילו כלל בנדויולא
 שא~

 עבריין הוא יגרש לא
 נו"ב הגאון הוראת ליה אתיא שיטפי' אגב נ"י ~מעכ"ה במח"כ ,כו'
 הראשונה את להיות וביקש , השניה שגרש המעשה ~יה דשםזצ"ל
 ש~לילה השיב ו~"ו , רגמ"ה חרם על שעבר משום םירבהו~יא
 שלדעת התשובה ~בתוך שכתב אלא ' הראשונה את לגרש אותילכוף
 א~ה לכתחלה ישא שלא אלא ג~ר לא שרגמ"ה ד') (סי' בשו"תהב"י
 ההתראה היה א"כ ' שמ~נו לא ~ה שיגרש נשא אם אבל אשהעל
 קיי~ל לא אנן אבל כדין~' שלא ה~ניה את לגרש מבומסלי הרבשל

 אלא בזהכהב'יי
 כהגה~

 מי ונדויין בחרמות ~פין א') (ב~י' הרמ"א
 ה~הג אחר להרהר ואין , מהן א~ לגרש נשים שתי ונישאשעובר

 : ממש באיסורבנושא

~~~~

 דבב"ש , רבא צריכה ההיתר ~עם ועבר בהיתר בנשא
 חייב נתר~אה שאם בממשוגעת כ' כ"ג) סייק א'(סי'

 האות באותו כתב ~"ל והוא נשיס שתי לו יהא שלא כדי מידלגרשה
 נשא דאפילו הרי כו', רייג תיקן לא לגרשה הדין מן כשהואבזה"ל
 אלא , ההיתר טעם ~בטל ~ה איסור עליו חל ' ממשבהיתר
שממכ~~

 לגרש כופין~ באיסור דנושא , באיסור לנושא דומה אינו
 ב~ל אפ~ו השניה עליו לאסור אין בהיתר בנושא משא"כ 'השניה
 ילדה בלא או יבום דבמקום הסו~ים לדעת שהרי ~דע ,ה~עם
 ראשונה בעילה ~בעל שאחר אפשר וכי , ~גמ"ה ג~ר לא שניסעשר
 בנים ה~ניה לו כשילדה או , לגרשה חייב יבום מצות מממנווםר
 אין בהיתר שנשא כיון אלא ח~ו לג~ה חייב ~צוה עליו איןושוב

 השניה לגרש כופין ~ין ~תרפאה אע~ג בנ~~ית וה"ה ~~נוממוציאין
 הראשונה לגרש חייבאלא

 משו~
 שתי איסור

 נשי~
 הראשונה ~ילו ~י'

מרוצה
 בכ~

 , לגרשה מתויב אלא , לה שומעין אין נשים שתי לו שיהיו
 להשליש שההכרח מהא הדין וה הב~שיל~ד

 ג~
 שיהא שליח ביד

 ~י' בחל"מ ה~א ה~עם ~ה ומקור , כשתתרפא תיכף לגרשממוכן
 ס"קקי"ט

 ו"ב~

 דמש"ה
 צרי~

 לי~ד
~ 

 שליח ע"י
 משו~

 חומרא
דשתי

 נשי~
 שיהא כדי הכל כתובה השלשת טעם אצלו נתיישב וב~ה ,

 האיסור ב~ה יהא ולא הראשונה לגרשמוכן
 ול~

 במקום גם ~ה
 ב~ה החל"מ דדברי העליתיי~כבר ' תמוה ו~ה הראשונה לגרש מחויב , שניס עשר ילדה אויבום

 ל~
 ~ת שהרי כלל נראה

 ה~אשונים בתקנת נ~כר לא למשת~יתהגט השלש~
 שהוב~

 ובשו"ת בכלבו
 שהביא ה~ח בימי אלא נתחדש ולא ' בסוף מרו~נבו~גמהר"מ
 להבין יש ~~תה . אשכנו ~כמי בה~כמת פרנקפורט תכמיבשם
 חשואמאי

 חכמי~
 אם ומכש"כ , ו"ל הראשונים מן יותר וצ~ל אלו

 כלים הגט ב~ה שאין ~ובא ~מ דצווחי הידוע ליסא כחכמינימא
 דל~משי~

 שליחות מהני
~ 

 ~הוא בשעה
 הב~

 , לגרשה מצי לא
 , בכדי ב"ד ואטרוחי הגט ~ה ~קנו למאיוא"כ

 ת~ה אי~~ ~~
 הלא להאיסורבזה י~

 כ~~
 , ד~ריה לכל כא"א היא הגט קיבלה שלא

 ~רצה לא אםוא"כ
 ~א~ לק~

 ~היה
 ע~

 אלא , האיסור בוה השניה
 כתובה ~שלשת ~"ל הרא~וניס ~קנו הטעם ~ה משום לאו~אי

יחכמים
 האחרוני~

 הנ"ל
 ~ השלש~

 , הר~ונה אשה לת~ת אלא
 אם ודאי הא~הרי

 רוצי~
 לא שמ~חלה , לג~ה מחויב גט לקבל

נשאת
 ל~ ש~ה~

 יהא שלא משום בדבר יסרב ואולי , בביתה צרה
 ה~~ובה שיהא ~נו מש~ה ~תובה ~חמת להו~אה ב~ניוקל

 , להו~יאה ב~יניו קלה ותהאמ~ול~ת
 והא~רו~~

 ~וד ~שו ~~ל
י~רב או~

 משו~ ~ג~ ע~
 ירו~~ה
 ~מ ~~רי ~

~ גי~~ ~ל~  
 יו~ה

 בב"ב ~~ב"ם ולדעת , גט שישליש תקנומש"ה
 (ד~מ~ו~

 כיון
 שמשליש וב~ה , יורשה אינו שוב לגרשהעיניו ש~~

 ג~
 בו שאין אע"ג

 בזה מקרי מכ"מ לגרשההיתר
 ~ת~

 לית קד~י וגאוני , לגרשה עיניו
 חשו לא מש"ה צ') (סי' יבאה~ע ~יי"ל והכי כידוע כהרשב"םל~ו
 שיטת שידעו בתראי גאוני אבל כתובה מהשלשת יותר עודלתקן

 ואע"גהרשב~ם
 ד~

 יורשי בח~קת הירושה הלא מכ"מ הכי קיי"ל
 : קיימיהאשה

~~
 הראשונה לגרש מחויב בהיתר נשא דאם ראיה שום שאין מי~א
 כמו לגרשה לכפות נותן הדעת אין לכ"ע השניהו~כש~כ
 : לעיל וכמש"כ באיסורבנושא

~~~~
 תי~ן לא דב~ה הנ"ל הב"ש כדעת נימא אם בנשת~ית
 לגרש לכפותו אין הראשונה נתרפאה ~פילו ,רג~"ה

 אם כי לישא שלא בנשת~ית גם סלסול שנהגו יאע"ג , לכ"עהשניה
 והאחרונים רגמ"ה מדעת שאינו לומר היה אפשר , רבנים מאהבהיתר
 נתבאר לא שהרי , להוציא יכפוהו ו~א עבר ~ אם שגם ~נולא

 מן למידין ואין ' ר"ג חרם על שעבר מי אלא הרממ"אבהגהת
 מ"ש עיקר אבל , להח~ר הקל עלהחמור

 הב"~
 שמן דכל ה~ל

 ס"ד) קט"ו (ב~י' כמבואר והיינו ' רגמ"ה תיקן לא לגרשההדין
 דה"ה הב"ש והבין , ר"ג חרם משום בוה יאין בע~כ גירושיןלענין
 קי"ט) (סי' רמ"א בהג~ת כמש"כ נשים שתי באיסור ר"ג חרםשאין
 לישא לו מתירים או בע"כ אשתו לגרש יכ~ל מצוה דבמקוםי"א
 בחל~מ וכמש"כ וח"ס נוב"ק הגאונים חלקו כבר אבל נשיםש~י
 גוירות לשתי דמיין שאין מבואר רמ"א דבהגהת אומר ואני 'סק"ו
 שהרי 'הללו

 ד~ד~
 נשי~ שתי לישא לו מתירים או וכתב

 ולא
 , רגמ"ה חרם בכלל בודאי ~ה אלא , אחרת ~שה לישא יכולאו כת~

 להתיר~ שאין סיימווע"מ
 אותם וגם ארצות בג' אנשים במאה רק

 להתיר מבורר טעם שיראו עד להתיר יסכימולא
 וצרי~

 כתובתה שתהא
 שהובא התקנה , עכ"ל במשכונות או במעות נאמן ביד ומונחתצרורה
 והיינו , מרוטנבורג מהר"מ ובשו"תבכלבו

 טע~
 שהיא מבורר

 ~הכי , לגרשה הדין שמן וכדומהמשוגעת
 ד~~

 א') (בסי' ~רמ"א
 יש שנים עשר ילדה ולא ששהה כגון מצוה דחוי ~יש דבמקוםוכתב

 ת~נה שם שאין הסיברים ולדעת , ר"ג תקנת היה אםמחלו~ת
 המחלוקת ובזה היתר בעינן דעות ולאידך , ~לל להיתר ~"צכלל
 שבד"מ ע"ג ואף , הרמ"א הכריעלא

 בט"~ והו~
 דאיכא שבמ~ום

 ~תב ו~ח"כ ה~ריע לא כאן מכ"מ , ה~יד לא~ המיקלפלוגתא

ובמקו~
 מן שהוא או שנשת~ית כגון גירושין בת הראשונה שאין

 אחרת לישא לו להתיר להקל יש גט לקבל רוצית ואינה לגרשההדין
 , לו מתיריס האופן שב~ה אלא , ר"ג תקנת היה ודאי בהאפי'
 אסור היתר בלאאבל

 לי~
 , רבנים מאה הרמ"א ~כר שלא והא ,

 א"צ דב~ה"ו נראה ומכ"מ בד~מ שכתב כשמע~י' ~לבי' משוםהיינו
 כמש"כ כלל ~י~ר וא"צ ~ג~ירה כלה כבר דהא אנשים מאהלהיתר
 הגאין ג~ירת נוהגין דעדיין אע"ג לכן ביצה מ' ריש ורא"שה~וס'
 כבר הג~ירהמכ"מ

 ב~ל~
 ו~אן

 אי~ ואיל~
 שנהגו מנהג אלא

 ~פ"י נהגנו ואנן , עכ"ל לפניהס ל~תיר ~אי אתה ואילהחמיר
 כמו רגמ"ה חומרת לנהוג דורו וחכמיהב"ח

 ולהצרי~ שהי~
 מאה

 באיסור שנ~א דמי הרמ"א כמש"כ דקיי"ל כמו מעתה ,רבנים
 בלי ונשא בנשתטית ה"נ , השניה לגרש וחרמות בנדויין כופיןממש
 דבדיעבד להקל אפשר שב~ה אלא , כללהיתר

 א~
 מאה ל~יתר

 אלארבנים
 בהי~

 דבמה~ו הרמ"א וכדעת , ב"ד
 א~~

 אפי'
 במאה אם כו להתיר שלא לכתחלה נוהגין דאנן ונהי , אנשיםמאה לכתחל~

רבני~
 ל~יל כמש"כ ~כ להחמיר שכופין הוכחה אין בדי~ד אבל ,

~~~~
 בנ"ד

~  ~ ~  
 ~~~~ו~~~ו~השני~

 ~יתירו ~ד
 להרא~ונה כ~ובה שישליש וגם ב"דלו

 וג~
 ל~י ג"פ

 : לעיל כמש"כ הב"חמנהג

~~~
 ש~י לישא ~ה~מ האיסור ד~קר דאחר , לתקור יש עוד
 , ~הגו שכ~ר מצד אלא מה"ג ר"ג מחמת אינונשים

 יחל לא משים ב~ה ~ש ד') (סי' אה"ע ~"סהגאון וכת~
 דהוי דב~

כנדר
 כ~ש~~

 ~עובר מי וא"כ , ע"ב) (דפ"א נ~~ם ה~ן
 היתר בליונושא ~~~

 כעו~ ~~
 מיד להתיר לו נ~~ין ש~ן נדרו ~ל

 שםכדאי~א
 (ד"כ~
~ 

 ו~~ה
 ~ כמ~ מחלוק~ ~

 מ~ן
~ד ~ ההי~



~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 בנד~ס הנו' ל~י והוא יוס ל' דדיו איתא ~"ג) ר"ח ~סי'~יו"ד
 של"ד בסי' אבל ' יוס ל' דיו מרובה בנמירות אבל יוסי בד~~שם

 ובחרמו בנדויו מלמל אי'םכ"ח
 צרי~

 שנהג כימיס איסור לנהוג
 דקיי"ל ~שוס והוא מרובה ממן א~ילו משמע , שיתירוהו קודסהיתר
 דאיכא משוס ~ו , ר"ח) (בםי' הגר"א בבי~ורי כמש"כ יהודהכר'
 דא"ר ש~ות ~' דר"א בשאלתות מבואר ו~וא יוסי בדר' אחרתנו'
 בירושלמי וכ"ה ' ל"י מועט בנדר אבל מרובה בנדר בד"איו~י
 מיהא הא , שס שאלה הע~ק בחיבורי מ~"כ ועי' ה"ב) ה'(~רק

 : מממן אי~ה האיש ע"מ להחמיריש

~~~~~
 לא ~ה , כלל נראהלא ' דברו יחל לא מ~וס במה דיש ח"ם הגאון מ"ש עיקר

 שיי~
 אלא

 ביחי~
 מרצונו שנהג

 לא עליו אי~ור חל שבע"כ במה אבל ' חומראאימה
 שיי~

 יחל לא
 כלל מצוה במקוס ליכא דברו יחל דלא איסורא ד~אי ותו .דברו

 בה"ב בתענית רמ"א בהגהת ~~ב) תקס"ח (םי' באו"חכמבואר
 מגמ' ראיה למה ויש , התרה א"צ מצוה סע~ת אירע דאםועשי"ת
 שרגיל מי ב') (ד"מב~ות

 ליל~
 הקב"ה א' יוס בא ולא לבהכ"נ

 מצוה לדבר אם כו' בומשאיל
 הל~

 שרגיל דכיון פי' לו נוגה
 , בו משאיל הקב"ה מש"ה כנדרנעשה בכ~

 וא~
 מצוה לדבר

 הל~
 נוגה

 דלא למדנו ו~~ה ' ממפורש בנדר פי' שלא ~וב מ~הג בכל וה"נ 'לו
 אלו בתענית להקל שיש ד~א שכתב י"ב) ס"ק תק~"ב (סי'כ~ג"א
 כמו שמתענה ~י א~א אינו , היתר וא"צ חולי מקצת שישבמקוס
 ~מה יותר ש~ת~נה מי אבל , כה"ג נהגו ולא , הציבורשנ~ו
אבל מצוה' שאין במקום אלא אסור אינו ' ממש בנדר ~ירש שלא כלאלא ' כן אינו ולדברינו ' ~צוה במ~ום אפילו לה~ל אין הצבורשנהגו

 במ~ו~
 אחרת דאשה האיםור הוה אי וה"נ , לו נוגה מצוה

 לישא מצוה שאין במקוס אלא אסור הוי לא ' ~רו יחל לא~~וס
 טוב לא משום אשה לישא ומצוה ' נשתטית באשתו אבל 'אחרת
 במה"מ גם אסור היתר ובלי כן אינו באמת והרי , לו נוגהה"ז

 דלא העיקר אלא ,וכמש~כ
 שיי~

 אלא , דברו יחל לא אי~ור במה
 תורת ת~וש ואל משוס הואהאיסור

 א~~
 ב') (~~ג בחולין כדאיתא

 תורת תט~ש ואל משום תיכול לא ואת שריין חשילתא ביעיהני
 לנהוג לנו אסור , איםור הראשוניס דורות שנהגו כיון היינו 'א~ך
 אלא אםור שאינו גה"נ של שומנו כמו ממצוה ב~וס אפילוהיתר
 בפםח נאכל שאינו (ד~"ג) ב~םחיס אי~א ומכ"מ~מנהג

 א~
 ע"ג

 לאכלו מ~עשהוא
 וא~

 מיהא הא , מל"מ המנהגיס כל דומה שאינו
 במקום אפי' נשיס שתי לישא האיסור במה חוממר שנהגו לומראפשר
 דאיתא והיינו ' ע"מ כן גס מנדין פוםקיס הרבה ולדעת ,מצוה
ב~גיל~

 דרב ב') (ד"ה
 לט~

 ול~~א , מנהג על דעבר למאן
 וא~~ילו ' ויקהל פ' דר"א בש~ל~ות מבואר ממה ויותר ' שמתאהיינו
 ת"ת בה' ~תב ומש"ה מנהג על מנדין שאין ~"ל הרמב"סלדעת
 פי' , מנהג אלא שאינו אע"פ גליות של יו"ט שני ~ל מנדין(פ"י)

ו~
 נשיס שתי דאיסור חמור המנהג מה מכ"מ , מנדין אין מנהג

 : ~מ לנדות~ח~ירו

~~~~
 ~ל ש~בר גברא ~י על לה~יר יש אי לחקור יש

 ונשאהמנהג
 שני~

 ~~יו ~הח~יר יש אי הי~ר ב~א
 מש"כ ידוע ו~בר , התרה בלי היתר שנ~ג כימיס איםורשינהוג

הש"~
 כאן הש"ע ד~סקי רומיא ליישב י"ד) ס"ק ר"ח (םי' יו~ד
 מתירין אין , אותו שנדו הדבר ~ל ש~בר דמי והעלה ~ל"דוב~~ן
 שכבר מיירי דשס ' אינו מה מיהו , כו' איסור שינהוג עדאותו
 ~בועה על כ~ובר והוי ועשה' עבר והוא מה דבר יעשה שלאנדוהו
 מנדין נשיס שתי ונושא ש~ובר דמי אע"ג בנ~ד משא~כ ,ונדר
 תטוש ואל באיסור אלא ואינו נדוהו לא עדיין הרי מכ"מ ,א~ו
~ורת

 אמ~
 איסור ש~הוג שמענו לא ובמה , ~לה מדברי שהוא

 ג"כ מנודה דיני והרי , כו'כימיס
 י~

 ~איתא ~לה מ~רי בהס
בםנהדרין

 (ד~מ~
 חדשיס ~שה רב אמר אר"י

 ונ~תלקה דוד נצ~~
 ופירשו שכי~המ:מנו

 ממ~
 ~י ישובו דכתיב מקראי וחשיב , ~הדרין

יראי~
 ש~ירשו והא

 ממ~~
 דמבואר ~רי ~ש מעשה על ~נדהו היי~ו

 יש ד~מנודהבד"ק
 נ~י~ת~ ל~~~

 ~ביה ~תיב והיי~ו , בנפשיה
 ~אינו כיון מ~מ . ימיס ~בעת ~לס הלא בפניה ירקירק

 ~יןב~תוב מבו~
~  לנהו~ 

 ~~~ג ~י~ ~סור
 הית~ בה~

 מ~כ ,
~~ר ~

~ 
 ת~ו~ ו~ ~~ דברי

 תורת

~  
~ 

~~~
 מ~~שין , היתר בלא שניה אש~ ונשא שעבר דמה נ~~נן
 ~לפני התרה כדין ב"ד לו שיתירו עד , בנדויאותו

 וא~ , לראשונה וגט כתובה בהשלשתהנשואיס
 להיות מותר יהא

ע~
 ' ה~מת קרן על יעמידנו וה' ' כלל נדוי עליו יהא ולא , השניה

 דממלכותא ודינא וכל מכל נידוי דיני בטלו~וכיוס
 דינא~
: 

 י ~~~"~ ~~וז ~' יו~~~'~~ז~~ו

 ~~~~~ו~
 ו~ו'

~"~~~ ~~~~~~~ 
' 

~ ~ ~ ~

 העיר והנה ' הגיע נ"י מע"כ
 חמל~

 לו נודע ותומ"י , אשה ונשא ליצניס במכ~ורתשנ~ל א~ על רבה
 ומ~ ' משוגעתשהיא

 , חרגמ"ה עיגון בכבלי אסור שהוא שניס שלש
 בעיקר ם~יקות הרבה יש כי מסבירות ~ניס הראהומעכ"ה
 העדיס וגס , משוגעת ~היא ידע שלא מצד , והנשואיןהקדושין
 שאול היה ש"ק הטבעת וגם ' לכך ראוייס היו לא קידושיןוהמסדר
 נניח לו , נ"י מע~כ של דברו ומה רשות ובלי בעל לה שישמאשה
 הלא ב~ר ס~קשיש

 בס~~
 ~י~~ה להח~יר ודי ל~ולא, אזלינן ~נהג

 , רבניס בלי~מאה אחרת לי~א לו ולהתיר אחר איש ע"י גטבעדה

והארי~
 ו~ס , לו ~יר לא אם איש אותו של וקלון ת~לה להסביר

 להתיר שאין הב"ח של רבותינו קבלת עי~י על רתת מע"כדבר
 : לגרשה ~ה"ד או בנשתטית ~~ילו רבניס מאהבלי

~~~~
 ישראל ס~י המה ~ן נמושי בה אולי כבר הדבר בעיקר
 , דורבכל

 וברו~
 : שוות הד~ות שאין ית~ש הרמיס חכס

~~
 ת~ובת ס"ה) (סי' רש"ל בשו~ת שהביא עד הרבה מחמיריס
 ולא אחת נפש ל~פ~יד מו~ב במה"ל שכתבראבי"ה

 ~פי' להמנות שיראיס ישראל גדולי ה~ה בדור יש וכן לדורות~ול ל~ו~

ל~
 ~ אל ~~כ ' רבניס מאה

 ~וי אס ל~ב נ"י ~כ נב~ל
 דוקא מו הוראה שהעמידו ב~ה גדרו גדול גדר כי ' מו תקנהוכשר
 כדאי' גדולה היותר שהיא להורות שיכולין רבניס מאהעל

 על ול~~וד לחקור יש בנ"ד אכן , כו' להורות שישבו מאה ב')(ד"ד בהורי~
 מובן, אינו לכאורה י מנהג ספק שהוא ~ש"כ , נ"י מע"כדברי
 רבותינו ה~לו וכבר ' מ~ל רבותינו חרס ם~ק הוא~הרי

 חרס ~ל ל~בור מכ~מ מדרבנן הוא מוח~ס דיני דפרטי דאע"גמ"ל הרא~ונ~
 כדאיתא בע~כ משביעים דב"ד וכמו , שבועה ~ל כמו מה"תאםור

 (דט"מ)במו~ק
 כ~

 : מה"ת להחריס יכוליס

~~~~~
 וסיעתו חרגמ"ה כלה כבר מ"ל הרמ"א רבינו דעת לפי

בכלות
 אל~

 בד"מ כמש"כ החמישי
 , א') ~סימן אה"~

 ~פ"י להתיר דב~ינן מקוס בשוס רמ"א בהגהת נמכר לאומש"ה
מא~

 כשמ~תיה דהרמ"א דלבי' משוס רגמ"ה בתקנות כמ~כ רבניס
 איסור עלי~ו ויש , באיסור נוהגין אנו ומכ"מ , החרס כלהדכבר
 תורת תטוש אלמשום

 אמ~
 כדאיתא

 בחולי~
 מעתה , (דצ"ג)

 מאה עפ"י ה~רס להתיר ~צ להתירדראוי היכ~
 המנ~ג להתיר אלא ,.

 א~~ג מעתה , רמ~א ~ת מ~ו שלשה עפ~י נדר התרת כמושהוא
 הב"~ בימי ש~היגו כמו מ~מיריסדאנו

 המנהג את להתיר שלא
 כלות לפני שהיה אופן באותואלא

 אל~
 שימכה ל~~ר ~די מע"כ מש"כ גס נ~י, מעל' וכמ~כ מנהגאלא אי~ ~מ מכ"מ , ה~מישי

ב~דה
 ג~

 ד~כות אלה דבריו א~~כ וביאר כו'
 הו~

 נכשלת שאינה לה
 נמכר לא באמת א"א, באיםורומכשלת

 סב~
 אלא מו

 לעני~
 כו~רת

 לה למכות א') (בסי' ~רמ"א~תב
 ממ~ ~

 הטעס
 ~ד ויש ~

 לא וכ"מ , סוטה צרת תהאשלא ~~~
 בש~~ שיי~

 מדרשא~י ~~ צו~י ~ר וגס ,
 היא~

 ~ות א~ר
 לש~~ ג~

 שלו~ה להיות
 אח~

 ~אי~ה
 אבל , בעצמה לקבליכולה

 כ"~
 דהשלשת ~~וריס לפי הוא

 ש~ן כמו ר~מ~ה ת~נת ~אלשו~ה ג~
 ~תוב~ לה~~~

, 
 (סי' ב~~מ~מת וכמב~

 קי"~
 ס~ק

 ~ב~
 למ~ ~~~

 י~א
 לש~ה ~תובהל~יש מ~~~

 ~מ~~ אח~
 להשליש שת~ומפני ~יש~ ~ ~ש"ד בממונותיה

~ ג~  
 שלא

 י~
 ~~~ר

~~ ~~~ 
', 

תק~ו מש~~
 ג~

 אי~ו באמת ~ל , ~ת~ה
~ ~ ת~  ~  ב~ת~מובא ~ג~~ 

~~ 
 מאיר

~ ~ מ  ~~~ 
 לא ~וניס

~~ת ~~
~ ~  ~ ~ ~  ~  ~ 

 ו~
 בי~

 ל~ל~ ~ל~ ~~ח



~ ~

 הן , לשוטה
 ~מ~

 ~לינו ~א~כ
 לבא~

 ~"ל ~בותינו ע~ד ולעמוד
גם

 בה~לש~
 לשו~ה גט בהשלשת גם , ו~יעתו רגמ"ה שתקנו כתובה

 הביי~ בימישתק~ו
: 

~~~~~
 ות~ה תשתפה שאם כדי הוא הכתובה תקנת דעי~ר
 משום אותה מד~ה יהא לא לא~ר ולינשא גטלקבל

 שוהא ת~ו מ~"ה להוציאה בעיניו קלה תהא שלא הכ~ובה~יוב
 , ~ומן מונחת~תובה

 ות~
 כ"~ שהרי ירו~ה מ~ום להוצ~ה י~ה לא אולי יותר~ו הב~~ ו~מי , להוציאה בעיניו קלה

 שלא
 שיתן תקנו מש~ה , יורשה ה"מגי~ה

 ג~
 הגט ב~לת שאון ואע"ג ,

 וכמש~כ ~~ה לי~א מותרת שתהא לגבה ממשותשום
 לע~
 מכ"מ ,

 שוב (דקמ"ו) בב"ב הרשב"ם ולדעת , לגרשה עיניו שנתן כמיה~~
 מעתה יורשהאינו

 א~
 כשיטת פ~קו צ') (סי' אה"ע דבש~ע ע"ג

~רי~~
 מ"מ דיורשה

~ 
 ירושתה יוציא ~ל

 מיורשיה~

 מעכב יהא ולא
 : ~ה בשביל~גט

~~~~
 שנ~כר כתובה השלשת מע"כ ~~כיר דלא ~נ"ד לענין
 כתובה מ~ויב שאונו משום ע"כ רגמ"הבת~ת

 מספ~
, 

א~
 אינו גט ~ם

 צרי~
 יורשה יהא שלא להשליש

 מספ~
: 

~"~
 עד ~א אינו רגמ"ה דת~נת הרמ"א כדעת נימא אם ~וא
 בעי~ר אבל , מנהג ~לא אינו ועתה , החמישי אלףכלות

 לאוהדבר
 כ"~

 ~רם ~פק הוי וא"כ ~ מודים
 רגמ"~

 מכ"מ
 היה שכבר באופן אלא היה לא ~"ל הראשונים ~נת שעיקרלענ"ד נר~

 בכלמ~ויב
 שעב~

 לו ואסורה ~ינתה אעי~ג מש"ה , ל~ה הבעל
 , וש~ד ל~ונה מ~ויבואינו

 מכ"~
 שיתירו עד קאו א~רת לישא באיסור

 כ~ש~כלו
 ובסימן כו' לו ולהתיר להקל יש ס~י) א' (בסי~ הרמ"~

 דייק , א~רת לישא לו מתירים ~ו בע"כ לגרשה יכול ס"וקי"ט
 אלא היתר א"צ בע"כ ל~רשה כ~ו דלארבינו

 מתירי~
 'כמ"ש ולא לו

 תיקן לא ל~שה הדין מן דאם כ"ג) ס"ק א' (סי' שמואלבית
 , ב~ה הב"ש ע~ד ו~לקו בתראו גאוני ב~ה האריכו וכבר ,רגמ"ה
 אם משא"כ וכדומה ש~ינתה קודם מכבר ~איסור ~י~ כ"מ~ל

 ~רגמ~ה עליו חל לא ודאי לגרשה הדין מן היה נשואיןמת~לת
 ,מעולם

 דוגמ~
 אביי אמר א') (דעי~ג בכתובות דאיתא הא לדבר

 סתם שכנסה כיון דרב טעמא תימאלא
 א~~

 אלא לת~איה א~ליה
 בעילתו ע~ה א~ שאין לפי דרבט~מא

 ב~
, 

 וה~~
 אכתי הר"ן

 משום ויישב ~ ב~~ הוי כו' לבתולה ~פו~ת דכל כר~מ בע"מהוי
 והמקדש בבעילה דמ~דשה נמ~א קידושין הוי לא דמתחלהדכיון

בב~ל~
 בעילתו אין

 ב~~
 בבי~רי שם ~~ן דברי על ~מה וכבר ,

 ק~ה וא"כ עושה נשואין ו~י שניה דביאה ל"~) (~י' אה~עהגר"א
 ~ בע"~תהוי

 לה שאין דכיון נראה אלא
 כתוב~

 מת~לת ה~ן מן
 ~~גיי~ . בע~מ הוה לאה~ואין

 שיטת ~א דממה העליתי וב~י'
 ~תוס' שהביאוהרי~"ן

 כתובו~
 לה אין באמת דאם (דנ"א)

 , א') (דפ"ט בב"ק מפורשת מסוגיא ~תוס' ותמהו בע"מאינו כתוב~
 ה~וחת כל בענין ~~א) בכתובות לישני ~י ד~מ~לוקתוהעלינו
 ~~י~ין והדב~ם , ~אי~ו'

 ואכ"מ~
 בנ"ד ה"נ ,

 א~
 ד~רג~"ה ע"ג

הי~
 , שיוציא ~ד ~רת ישא שלא ל~~א ומ~ויב ש~צוה מי על גם

~ו
~~~~ 

 לו ~תירו
 ה~~
 האיסור עליו ש~ל באופן כ~מ ~ל ,

 ולא , ~~ו~יןמת~לת

 באופ~

 ל~וציאה הדין מן ~~ו~ן שמת~ת
 בנ"דכמו

~ ~ 
 ~"ס שב~ו~ת ~לא , נ~ה דעתי

~~ 
 אה~~

 ~סי'

 שאפי~ ל~י~ ~בו~ג~
 כהן

 שנש~
 א"א גרו~ה

 ליש~
 אם א~רת

~יתירו
 , ל~

 ~י~
 להעלוב להתיר נ~ה דעתי שהוא

 ה~
 לישא

~~
 ~י~ ב~י א~ת

 ~ענין אלא ~נים מ~ה
 ~רגמ"~

 ~וא

~~~
 לא ע"כ ~ יצ~ו יש~ל ~דולי לב

~ 
 למ~ה מו הוראה מ~ני

אם
 ל~

 ג"כ יסכים שלי~א מקאוונא שהגאון
 ל~~

 ~י ומע"כ
י~די~~י

 מ~
 : למעשה ~ו בהוראה ~עלה

~
 יומא ה~ס' על מע~כ שה~ה

 ~ל~ג~
 ~רימים כהנים הא ,

~
 ו~תא

 מלי~ ~~י~
 ב~ו~ן

~~~) 
, 

 ל~"~
 דד~א

 ~הנום המיוחד~דבר
~  חל~ לישר~ 

 במה
 ~יי~

 כהנים ~רא
 ,מר~ים

 מ~~"~
 ישראל בין ~קנו ו~ום ~י~ר~, גם די~~ו ~חיטה

ל~ני~
 ב~~י

 ~ח~~
 יאיר ~' ,

 ~ ~~~~ ~י~י~
 האמת קרן

 ~ י~כ~

 ~~ ~~י~~~

 ~וא מקאבר~ן' מ~~~~ייי

 שום בלי ברור דבר , ג"פ ל~לרוצית
 מהר"ם בתשובת בפי' כמ"ש א~רת ~ישאיכול דעפ"~ מ~לו~~

 ש~י ~שא דאין רגמ~ה ששם הקהלות תקנת ~רם ,מרוטנבורג
 וגם ~הלות וג' ארצות מג' אנשים במאה רק להתירה איןנשים
 יסכי~ו לאאותם

 להת~
 , להתיר מבורר ~ם שיראו עד

 במשכונות או במעות נאמן ביד ומונחת צרורה כתובתהשתהא וצרי~
 י' בשה~ה אי אלא א') (בסי' רמ"א בהגהת נ~ל~ו ולא ,עכ"ל
 ילדה ולאשנום

 ל~
 וא"כ ' ר"ג כלל ג~ר

 א~~
 וטעס , היתר שום

 את ~כופין אופנים בשארי היינו מרוטנבורג מהר"ם שכתבמבורר
 י~ול אינו ואם הגט, את לקבלהאשה

 בכ~
 אשה לישא לו מתירון

 (בסי' הרמ"א וכ"כ ,אתרת
 קי"~

 יכול מצוה דבמ~ום י"א) ~"ו

לגר~
 נשי~ שתי לושא לו 'מתירין או ב~"כ ~שתו

 וכתב ודקדק ,
 נשים שתי לו ישא שי~א , בע"כ בגירושין כמו ולא , לו מתיריןאי
 ודאי~א

 אונ~
 שם ~~ל"מ וכמ"ש , הי~ר בלי יכול

 סק"~
 בין ל~לק

 (סימן הב"ש ש~שב כמו ולא ' א~רת אשה לישא בין בע"כגירושין
 נ~ת~ית ~ו לג~ש הדון דבמקום דס~ל הרמ"א בדעת כ"ג) ס"קא'
 תקןלא

 ר"~
 על השיגו וכבר ' בע"כ לגרש לענין כמו

 עצמו דהרמ"א דקדקו שלא אלא , ו~"ס) א' (סי' אה"עבנוב~ק הב"~
 : י~ה דעתוביאר

~"~
 ב~התה אבל ' גט לקבל האשה את שכופין אופנים בשארי
 וי"א , וש"ר הריטב"א דעת ~הו כלל היתר א"צ ילדהולא

דגם
 במק~

 לכ"ע מיהא הא , היתר ב~נן וא"כ ר~ג תי~ן ~צוה
 כן ע"מ תי~ן דמת~לה אחר ~קירה שום ב~ה ואין , לומתירים
 ל~קור ~ו ואין , אנ~ים במאה לו מתירין מבורר טעםדבמקום
 עשר ~ושבין אם , שנים ג' ~ה ומתה בת להר'יי שהיהבנ~ד

 אם אבל , לבטל רשאי אינו דתנן הא לענין דכ"מ , מיתהמשעת שני~
 מבורר ט~ם שהוא פשיטא בנים בת אשה לישא מבקששהוא

 : לוומתירין

~~
 עד ~תובה לה נותנין שאין אע"ג להשליש מ~ויב הכתובה
 מה ת~לי לא~ר תנשאי שאם וכדתנן פטורין הגטשתקבל

 כמבו~ר ~"ג תקנת עפ"י מ~~ב לה~ליש מכ"מ ליכי,שכתוב
 דמלתא וטעמא , ה~ל מהר~סבתשובת

 נרא~
 שתהא כדי שהוא

 אחר יעגנה ולא ג~פ לקבל א~"כ תרצה אם להוציאה בעיניו~לה
 שישליש הוסי~ו בתראי וגאוני , א~רת אשה לושיהיה

 ג~~
 לא ו~ה ,

 הוסיפו למאי ~ה ולכאורה מה~ם בתקנת~כר
 , ב~אי גאו~

יותר
 מ~

 ג"כ כמה ש~נו קשה
 ב~ת~י~

 כלל תועלת ללא והוא
 לא~רשהרי

 שתש~~
 כידוע מ~דש שלי~ות לעשות מ~ויב

דלא מ~ע~
 מ~

 עביד
 שלי~

 ו~~כ מ~רפת שהיא בעת
 הטור~

 עתה המה
 לגרש י~ה לא ~מא עדיין ~וש שיש משום שהוא ובי~נו ,למאי

 ת~נו מש~ה , ירושתה משוםהראשונה
 שימסור בת~י גאו~

 במה ויהיה שליחביד ג~
 כדי~

 הרשב"ם ולשיטת מיהת לג~ה ~יניו נתן

ב"~
 (ד~~ו)

 אי~
 , ס~ה) צ' (סי' רמ"א הגהת וע' , עוד יו~ה

ומ~תה
~ 

 תקנה נמכר לא ~אי ~ה
 מ~

 מהשלשת.
 בדברי הג"פ

~~ונים
~"~ 

 כש~ת דס~ל משום ~~וא
 ~רי"~

 עד יורשה דלעולם
 וא"כ , ממש מגורשת~ת~א

~~ 
 לנו דיש ~תה אבל , תו~ת ב~ה

מחלוק~
 כ~יבת מהני שפיר האשה יורשי בחמקת וירו~ה הפו~ים

ה~פ,
 ~ל~

 שלא ל~וש מקום יהא
 יעג~

 : ל~ועלתו אותה

~  ל~~~
 בין

 מ~~
 שמתירים

 ~ש~
 מצד ~רת אשה

 ~~י~
פשע~

 עליה ~ת שעפ~י , וכדומה ש~ינתה כגון בדבר
 מ~ונה ג"פ~~ל

 כ~
 א~רת נושא ויהא ביה אגידא תהא ~לא

כ~~ו~
 והוא , ~ד בדברי מ~רבת היא אם וא"כ ,

 מוכר~
 לחמור

 מאה היתרא~
 רבני~
 , יתירה הוצאה ~~יא ,

 וי~
 לנכות

 (סי' ב~"מ מסרב כדין מ~תובתה~~ו~אה מ~
 י"ד~
 ב~התה מש~~כ ,

 , ילדה ולא שניםעשר
 ~י~

 ח~ב שום עליה
 ג~ ל~

 ' מ~נו פטורין
~~~ 

 ב~ר היא ~עה
~ 

 ל~~ת מכה לא הוא
 ממ~

 אלא
ב~מן

~ הי~ ~מ~~  ~ ~ע~~ לגר~ ~~ 
 שא"א ~תה ~ל

~צד ~כ~

 אינהוהיא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~צד
 המלכו~
 אלא , ~רצון ג"פ ממנו ל~ל לכופה לב"ד אין ,

 ~כתובתה לנכות לנו אין כן ואם , ~מה אחרת לישא לולה~יר
 :מאומה

~~~
 מ~לם כתובתה נ"י מקאברין יח~קאל ר' הרב ~שישליש כ"~
 מרב ג"כ הי~ר לו ויהיה ב~ראי גאוני כת~תו~"פ
 בת אשה לישא מותר א~ , יר"הדממשלה

 בני~
 לא עליו ואין ,

 החרם להתיר עבדינן דרגמ"ה שליחותייהו ואנן , קללה ולא~~ס
 : האופןב~ה

 ~יו~ ~~יי~ ~~יו~~~~
'~ 

 ~~'י~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~
 י וו~~מין

~~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~ 

' 

~ ~

 אשה ונשא , ר"ל ומתו בנים לו היו מפה~ק יונה אליה מ'
 שנים משש יותר עמה שהה והוא בנים, להוליד כדיש~יה

 ו~~
ילד~

 ~שה לישא לו ולהתיר ~מנו, לקבל רוצה אינה וג~פ , ~ו
 שכתוב עפ"י יצ"ו הדור גאו~י שנה~וכמו אחר~

 בשו"~
 מרו~נבורג מהר~ס

~
 אי~ה ע~~י כי שעמו הדור וגדולי מ~ה ר"ג ~~נו כן ~~מ

 נותניס מאה שי~יו ובלבד שניה אשה לישא להתיר יכוליס~ול צור~
 ומג'ה~י~ר

 מדינו~
 לנו ואין , כידוע

 צור~
 בנים לו ~אין מ~ה גדול

כידו~
 דתנן ~דה ולא שניס עשר עמה שהה אם רק נהגו לא ~ל

במה
 אי~

 ה~"ל הרב הו~כם ע"כ , לזה קודם ולא , לבטל רשאי
 שנים עשר כלות עד שניס ד' עוד~מ~ין

 וא~
 לקבל תרצה לא אם

ג~
 , פטו~ין

 יל~
 דעתו אכן , אחרת לישא לו להתיר ישראל הרי על

וד~~
 עד לו יתירו לא שמא וחושש , לאה"ק עתה לנםוע אש~ו

 שניס עשר שסשישהה
 כידו~

 , לא"י מחו"ל דהעולה הרמב"ן דע~~
 ישיב~אין

 העשר המנין מן לו עולה חו~ל
 שני~
 ב~ור כמובא ,

אה~~
 יוליד לא אולי חושש וא"כ , הבע"י פ' והנימוק"י קנ~ד) (~י'

 בן כ~הוא יוליד א~ יודע ו~י ~ניס נ"ה בן הוא 'כבר כי~וד
 שלא לפניו ~וב וא"כ , שניסוחמש ששי~

 יל~
 : לא~ק

~~~
 כו~ין ~אין אלא אינו , אה"ק של אלו שניס עשר עיקר
 שנים עשר עמה וש~ה אשה נשא כדין לגרשאותו

 אבל אחר~, ישא או יגרש או ופר~"י ל~ל רשאי אינו ד~נן 'ילד~ ול~
~יצא

 כופין אין ~אה~~
 משו~

 ~כו~א דשמא
 דאה"~

 , להוליד לו יגיע
וכ~ו

 ד~ני~
 או (ד"~) מכות במסכת

 בר~
 לא~ ל~ר~ מחו~

 סותרין

 לו למצוא ~עיל אולי ופ~ש"י א"י של ~~ותה מפני דינוא~
של פ~~

 ~כו~
 של בב"ד ואס

 מט~
 , מעלה של בב~ד מכש~כ , כן אמרו

 אותו, כופין ע~כ ממנה להוליד ~כה שלא ~ולין~אנו
 מש~~

 כשיצא
~~~י

 אי~
 , מאשתו שיוליד ~"י של ~כותה תועיל אולי לגרש כופין

 כ"~א~
 ~ ספק על כופין שאין ~וס הוא

~~~~
 נראה הטעס

~ 
 ושהה אשה דנשה במשנה שפרש~י

 אחרת, ישא או יגרש או ופר~~ לבטל רשאי אי~ו ילדהולא ~מ~
 הדין היה דאם , אחרת לישא אותו כופין אין יגרש שאסדמבואר
 והובא הרא"ש כדעת להוליד כדי אשה לי~אשכ~ן

 בשו~
 אה"ע

מ~
 נכפהו מעו~ה גט ולעשות לגרש נכפהו למאי , סי~ב) א'
א

 אחר~
 הראשונה באשתו דאגידא משום לו יתנו לא ואס

~ 
י~~

 יהא ולא מרצונו
 ג~ ב~~

 ומכ~מ סכ~א הרמ"א כמש~כ מעושה
 דלמא משוס ~ה לישא כופין שאין פשיטא אלא , כו, לגדוריכו~ן

י~
 ב~~ו

 , הריטב"א בשס ~נימוק~י וכמש"כ להוליד ראוי ~א.~
 שאינו ~מ~~א

 מגר~
 יש ~אשונה אש~ו

 מח~
 ראו~ שהוא לחשוד

~~ו~
 אשה ~ס

 ר~
 הוא ~ס אבל , ל~ו~ר חושש שאינו

 מגר~
 אשתו

 אי~שו~
 בפי, הר~ב~ס ו~כ , מספק לכפות ~י~נו

 ~משניו~
 שאין

~ו~י~
 לקייס ~יכול משוס דה~עס לומר ואין , אשה קידושי על

ב~י פו~
 ~דו~י~
, 

 ~א~~ וכמש"~
 ~ינו ~ה (~א) כ~ובות

 וא~כ , קידושין בלי אש~ לבעול ~~ורה~~~ס ד~~ שה~
 הי~

 לנו
 על כופין שאין משוס וד~י אלא ,קודושין לכ~ו~

 ~ס~
 א~א וה"נ לנו,

ו~
 'שלא כ~מ

 ש~
 שניס עשר

 ~ו~
, 

~ 
 אס

 ה~
 לא"י

~א כ~
 שה~

 : ~יס עשר שס

~~~
 א~

 ל~קש בא ~וא
 ~~~ ~ א~ ~ש~ עצ~

 ודאי ,
 אי~

 ג~ו~~ו~
 , ממה

 ואי~
 ~מא ~~ותו

 יו~~
 לו

 ע~~
 ~~ס

 ומכש"~~א"י~
 יהא ולא י~קין וכה כה דבין חושש הוא אם

 : חונידובר

~~~~~
 דאפילו אומר י~ייתי דמ~תפינא

 בתו~
 ~יא אס שנים עשר

 ג~פ ל~בל רוצה ואינה מולדת אשתו שאיןרואה
 שהי~

 צורך
 , אחרת אשה לו ~התיר לו ומודקקיןגדול

 אל~
 לדבר אין שא~כ

 הבעל יהא יוליד שלא ומיד~וף,
 מבק~

 אשה עוד לו להתיר
 אינו פו~ר מצות שדחוי ם~) א' (בסי' הרמ~א כ~ב מש"ה ,אחרת
 עשר ע~ה כשההאלא

 שני~
, 

 ג~ר לא מצוה במקום ~מ"ד וא~
 א~ילו היה רגמ~ה דג~ירת קיי"ל ואנן , ~לל להיתר א"צ ,רגמ~ה
 ~ש~~ ' מצוהבמקום

 ילדה ולא שנים ~שר שהה אם
 נצר~

 לה~יר
 ס"ו) חי~ט (בסי' הרמ~א וכמש"כלו

 דבמ~ו~
 את ~גרש יכול מצוה

 ואמ~לא טעם נותן אם הא אח~, ~שא לו מתירין או בעייכאשתו
 אפילו , לפו"ר חושש הוא מהעל

 בתו~
 עשר

 שני~
 לה~יר יכולים

 ראו~ לפי והכל , אחרת לישאלו
 לפענ"ד הנראה , ב"ד עיני

 ~ שמי וחת~תיכתב~י
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~ 

~~~'~ '~ ~~~~ 
 ~~וז

~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ 
 י

 ~~~ י~י~י~כ~י~
 ו~ו'

~~~~

 שגיע שלח א' מיום נ"י מעכ"ת
 ע~~
 ~בער בהגיגו אשר ,

 האשה על ע~ו חחתאש
 המורד~

 ומצערתו ב~לה על
 ראה ע"כ , בשבילה ונחלתו מ~ירו ומשכני' ~יכי' לעקו~הרבה
 אשה ליקח לו להתיר נ"ימ~~כ

 אחר~
 בלי גס

 ~ור~
 מאה של

 ~רבני~

~~~~
 להכני~ני נ"י מעכ"ת ראה ~ה תמה אני בדין אענה טרם
 הדור גאוני קדמוני אשרב~נין

 לה~ד~
 של ועלבונו לצערו

 יקל כי ' בה התרה אשר דמיר האב"ד הגאין וביחוד , אישאותו
 אשה לישא לולה~יר

 אחר~
 ~~מע~יה לביה אם , נ"י מע~כ כמ~"כ

 , וב"ד אחריו ידייק מי , רבנום מאה בלי לולה~יר
 וא~

 ירא הוא
 לי למה מע~הלעשות

 לקפו~
 : כוה מבהיל בענין ב~ש

~~~
 בהגהת הנה י אני אומר דת בלי נ~י מ~"כ את להוציא שלא
 י~א במורדת ע~~) (סי,רמ"א

 דב~ה"~
 רוצה אינה ואם כו,

 , אחרת אשה לישא לומתירין
 וכם~

 ~~ן לא שב~ה הכונה מע"כ

 כ~~~~~~
 ~ח~מ הבינו

 וה~

 א, (בםי,

 ס"~
 במש"כ כ"ג)

 להקל ישהרמ"א
 ולה~יר.

 אשה לו
 אח~

 מן דכשהוא
 תקן לא לגרשה~דין

 ר"~
 (בסי, כמש"כ

 ~ט"ו~
 , בע"כ לגרשה לענין

 ובח"ס בנוב"ק הגאון השיגוכבר
 ע"~

 לשון דגס , בארו שלא ~לא
הגה~

 ל~קנת בע~כ לגרש ת~ת דמיון שאין מבואר קי"~) (בסי' רמ"א
 יכול מצוה במקוס כ' מש"ה , נשיס ב'לישא

 לג~~
 מת~ין או , בע"כ

 , לו מתיריס אלא , נשיס ב' ישא או ~~ב ולא , נשיס ב' לישאלו
 היה דודאיומבואר

 תקנ~
 א') (ב~י' שניה וכדעה , האופן ב~ה גס

 עשר שההלענין
 שני~

 שמ"מ אלא , ילדה ולא
 מ~י~~

 לו'שהרו

 דבמקוס ה~נההיה כ~
 צור~

 גבי ר~"ן ~וון ול~ה , לו מתירים
 דלגבי ~~רכ"א) (סי, ~רוט~ורג מהר"מ בשו"ת ומש"כ , לושי~ירו מורד~

 לענין היינו ר"ג תיקן לאמורדת
 לגר~

 בע"כ
 ~ל~

 לישא שלא ל~נין
 אלא ~יתר, בלי ~ישא שאסור תקן ודאי דב~ה נשיםב'

 ~תירי~
 לו
~ 

 אמ~~
 דבשו"ת

 רדב"~
 ~"ש) (סי' ח"ב

 לפיכ~ כ~~
 שלא אומר א~י

 היוש~ות בנשיס אלא ר"גתקן
 תח~

 בעלי~ן
 ומש~~

 כו' אותן
~ 

~~~~~
 ר"ג תקן לא ילדה ולא ~~יס עשר דבשהה ס"ל ~"ל הוא
 כמבואר כלל הי~רוא"צ

~~ 
 בהג~ת ראשונה דעה ו~יא ,

 שניה כדעה קיי"ל אנן אבל א') (~י'רמ"א
 דמתירי~

 ולא בשהה לו
 ~אה ה~כיר לא ש~ר~א ~א הי~ר. דב~נן במו~ת מכש~כילדה
 דלביה משוס מ~ס בשוס~ניס

 כ~מע~י~
 לא ה~~נה ש~י~ר ב~מ

 : כו'היה

~~
 לדע~

 ~ו~ה
~ ~  

 מת.רין דבמורדת ע~~) (בסי' הר~א
 ~בוא ~ל , א~~ ~י~אלו

~~~ 
 ~אין חול~ין ~ש שס

 וסייס א~~~ לי~א לולה~יר
 ~אה אפילי וא"כ , ~י~ר וכן ~"~

אין ~ני~



~ ~

~ ~~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  הוא ואם בע"כ לגרש אלא עצה האיש למה ואין ' למה להמ~קאין 
 לישא לירא לו שיש ~כש"כ , בעש"ג תמ~רנו שלא ~מ~תהירא

 : מו לסכנה עצ~ו יכניס מה ומי , אחרתאשה

 ~~~~ ~~~י~ י~י~ ~~~~ י~~ ~~ו~~ ~ז~~י~~~
 י ~~~~ג

 ~~~~~ו~
 ו~ו'

 ~~~ ~~~~ ~~~ ~ו"~ ~~~~
 ~י~י'
~ 

~~~~~
 להגות לבו שום על חילו לא~ר הנני אענה וטרם , הגיעני
 אקוה , הרבה ואם ~עט אם שאלה הע~קבחיבורי

 עליהס אשר ~ הראשונים דברי ~דדוק על ~~נו להביט יו~יף כןאשר
 ~~~ני שכרי מה והיה ' ב~ופנים התיה רוח ה~ה כי , נדוניםאנו
 ושו~~ ' האדוניםאדוני

 שה~ה פנות בכל יתברכו דר"א ה~~לתות
 :פונים

~~
 (י"ח בשאלתא בא~י א~ר העגין גוף על תחלה להשיב הנני
אות

 א'~
 ני~א א~י' שא~ , פו"ר על כפיה בדין מ~נו לדין מכוון עניןאינו ' מ"ע ס' ~ל כו~ין שאין העליתי אשר באמנה כי ,

 ~"~ ' ~"ע ספק עלשכופין
 יש באשר פו"ר על כופין שאין אפשר

 טעם ~ל פנים הראיתי וכאשר ' לזה ראוי שאינו לו שברור לדונולנו
 אין אפ.' להי~ך וכן , לבדו האדס היות טוב ולא כלל נושא~דאינו
 ~וכשרים בנ"א רוב באשר ~ו''ר על ש~ו~ין אפשר ' ~מ"ע עלכי~ין
 אהובה בני הגאון העלה מזה ויו~ר ' כודאי נידון וה"מ 'להוליד
 אינה~~מ ' לה וםפרה כדכתיב ~ה"ת נדותה על שנא~נת אשה דא~ילוב~ו"ת

 נאמנ~
 לראות טבע לה שאין לומר

 ד~
 נגד שהוא ' כלל

 דעת להעיר אלא ' זו בהערה באתי מלאהרוב
 ~ע"כ ובא ' המפולפלי~

והחזי~
 : בה

~~~~~
 , בס"ד אלה דברי לב~ר דבר

 אמ~
 נבא תחלה

~ 
 ה~ן

 ות~הני במה"ל ~' ' עלי להקפיד ~עכ"תשבא
 הוינו פו"ר על כופין שאמרו במה לכ"מ הרא"ש את נדוןלא מ~~
 ידידי י עכ"ל עד"מ וחשוד בריא שהוא וכגון א~תלא שםבאין דו~~

 דו"ד אין שוב , מנות ע"ד בחשוד ~יירי דהרא"ש לו~ר דעתנותתישב
 נצרך שי' ~~כיית ואין ,בינינו

 לדחו~
 , וש"ע הרמב"ם לשון בישוב

 ב~דם מיירי קנ"ד) (סי' וש"ע דהר~ב"ם בפשיטות מתיישב הכלהלא
 בתומי אני אבל ' עד"מ בחשוד ~יירי א') (סי' ו~"ע והרא'ישכשר
 אין ובכ"מ כשר אדם על הוא ~דין וכל ברשיעי דברנו שלאאלך
אני

 ד~
 ~אור הרא"ש את

 עיני~
 דעת שגם ביארתי והרי , ח"ו לכ"ח

 הראיתי וגם , פו~ר על שכופין ס"ל העולם אבות ובה"גהשאלתות
 שרוב לעיל האמור ~~עם והכל , הכי מוכח הסוגיא שמגוף~נים
 ורמב"ם ורש~י הרי"ף דעת לחוות אלא באתי ולא ' נינהו פו"ר ~ניב"א
 שי' מעכ"ת הו~יף ואשר ,ז~ל

 לה~תי~
 הרמ~ם מלשון הנימוקי הוכחת

~"ל
 ל~

 עשרים דעד הרמב"ס דברי מפרש א~ דגם , לחכי יטעס
 א~ה לישא חכמים חייבוהו שלא עשה ממצות מבטל מקרי לאשנה
 שראוי בעצמו יודע אם בפ"ע ~בטל נקרא שנה עשרים ואחר ,עדיין
 ~ט) (דף קידושין ב~' כדאיתא ע~מ שמים בידי יענש וגם ,ל~וליד
 , ה~~בואר מטעס עליו לנו אין אנו אבל , עצמותיו תפח אומרה~ב"ה
 המא~ר ממה ואדרבה ' במרד עושה א~ יודעיס אנוש~ין

 על כופין שאין המשניות בפי' הרמב"ם מלשון שכתבתיההוכחה נתחמ~
 לקידושי שייך אינו פו"ר שמצות , לדחות ~קום והיה נשים~דו~י

~ש~
 היה כוונתי אבל , י~ב) סי' א ~רק כתובות הרא"ש וכדברי ,
 ג~כ ו~כאן קס~ה) (בסי' וכ~ש"כ כן אינו הר~ב"ם דעתשבא~ת

 על אם כי בג~' נמכר לא שנה עשרים ממן שהרי ' ה~י להוכיחיש
 דעת פשוט אלא , פו"ר במצות ממה לדון לרבינו ו~נין אשהנ~יאת
 מ~ויב האדם שאיןרבינו

 לקי~
 אשה נשיאת ע"י ~א פו"ר מצות

 אינו לינשא לו שתתרצה אשה מוצא היה לא ואם , ו~ידושיןב~ופה
 ~א אשה ~~ושי על כופין אין אמאי וא"כ , ח~ו במנות לקייםמחויב
 ש~א ~~לכממש"כ

 לכ~ו~
 וידע , פו~ר על

 מע~~
 אני שאין ~י'

ממ~כי~
 ~א ~~ה עשרים שאחר ל~~כ

 מב~
 רממתי וכבר , לגמרי

 באריכות להכנס רו~ה אני ~ין ~לא אותד') ה, (סי' בחיבוריע"מ
 ~לא ב~ר ,במה

~ 
 שי, מ~כ

 ו~~י ~
~  ~~ו~ 

 ~ד מכל
 ו~~
, 

 שי, מע~כ של חילו ויישר ' הכבוד מפני לה~יב אלא נמקקואיני
 ~~י~

 ~ן למש"כ א~~~~
~ ~ ס~ ~ ~פ~   

 ו~דקתי ,
 ~ק על כופין אין ה~נ ל~ת ס' על ל~ין שאין כשםבלשוני

 דברתי ולא להבא על הוא וכפיה העבר על הוא לוקין פי, וידוע '~~ע
 על כופיןאם

 ס~
 באשר פה וקצרתי , ~דש בהררי יסודתי ו~מ , ל"ת
 : לעיל כ~ש"כ הענין מןשאינו

~~~
 מדעת מבואר ~ל"ת ~ספק קיל ~"ע דס' ה~ר בגוף

 דהאיבעיא מ'י) (דף נדרים הר"ן שהביא ורשב"אהרמב~ן
 מ~וגיא להקשות הרבה והר"ן ' לחו~רא קיי"ל ולצד~ה לפאה יד ישאם

 דהתם הוא ע"מ והשיב ' מצוה במ~ום אפילו להקל מ~ון דספקדחולין
 מש"ה ' דברו יחל דבל לאו במה ואין שפתי~ בטוי בלא מ~ע אלאאינו
 במה ויש , פיאה הדין או לצדקה מה שא~ר כאן ~שא"כ , להקלקיי"ל
 אפילו ' יחל בלמשום

 ס~~
 נתנאל בקרבן וכייכ להח~יר, ~מונא

 ל~ות ~ויש ל"ת ~' קיל ~"ע דםפק הרייע"ש
 דלה~סקנ~

 בחולין
 חמקת התם הראשון ישוב תו בעינן ולא דק~ה הא גם ~תישבהתם

חיוב~
 ~) (בסי' הס~"ע ~מש"כ אבל כ~יה לענין ידענו לא ועדיין '
 ואני , למ~ון דומה שהוא משום להכאה נא~ן אינו דב"דדשליחא
 שלך הרי , בסייד ו' אות כ"מ בסימן ספק דעל מ"ל דבריוחזקתי
 ~מון ~וציאין שאין כמו בשוטי לכ~ות א~ מ"ע ספק דעללפניך
 אמנסלכ"ע

 ע~
 הר~ב"ן במחלוקת ~ליא ל~ת ספק

 והרשב~
 עם

 דיב~ות ו~הא , ל"ת מס' בשוטי למונעו א"א הר"ן דעת ול~יהר~ן

~ד~
 שהרי תדע ' א"א איםור בחמ~ת מיירי דהתם ר~יה אין פ"ח)
 דבאשם התם שאני וע"כ ' לה~ל מה~ת דאורייתא ~פק~~~ב"ם

 רש"י לשון אמת הן , קאיתלוי
 ~בו~

 על שכו~ין
 ס~

 בכ"מ ל"ת
 מפרש"י למה ור~יה , ורשב"א הר~ב"ן וכדעת ~"ע בספק~ודה

 להטריח שלא ל~וקלן שא"צ לכי~ה אותן כונםין ד"ה פ'י) (דףסנהדרין
 ואין בהנאה אסירי כולהו ע"כ דהא רש"י פי' ח"ק ובדעת כו'ב~ד
 מצות שת~יים כדי אותם סוקלין הילכך בסקילה לבעליםהפסד
 ב~יבס~לה

 ב~
 בטל אינו הנאה ~~ר דלענין דאע"ג הרי ~כ~ל

 א~צ דםקילה למ~ע מ"מ ,ב~ב
 ל~~ ~

~  
 יסקלו דאם משום

 כמה מתו כ~ר אם הא , בה במחויב םקילה ~צות תתקייםכולם
 יש וממה , מ"ע ספק על ב"ד לה~ריח אין לכ"ע ש~ת~ים ברורואין

 : מ"ע ס' על האדם את לכפות ב"ד להטריח שאיןלדון

~ ~
 מגמ, אבל , חיים אנו מפיהם אשר מ"ל ראשונים דברי כ"מ

 ס~פ ~במות מסוגיא להוכיח באתי ע"מ למדנו לאעצ~ה
 : היא חמקה וראיהנושאין

~~~
 נוטל אינו ~כהן שכיון כ~ר שדחה

 חל~
 לכפות אין עבודתו

 , לעבוד רוצה אינו חם שכופין בס~רי איתא בלוים ורק 'אותו
 אבל , מימיו הספרי מאורות ראה שלא מי לפני ליאמר אפשרכ"מ
 חלף לשה"א נאמר למה הוא הלוי ועבד קרח פ' בספרי תניאהכי

 לומר תלמוד יעבוד לא רצה אם יעבוד רצה אם אני שומעעבודתם
 כדתניא עבודתם חלף כתיב לא דבכהנים ופי' בע"כ הוא הלויועבד
 ונתנו לשם קנאו כהונה מצות כל שםלעיל

 לכהו~
 ~ו

 חל~

 עבודתם
 אינו דמת"כ פי' ר"י~רי

 אלא הכהונה עבודת חלף משו~
 ואפילו ,השם ~נ~

 בל~
 ליתן הדין היה עבודה מ~ות

 חל~
 והוא גבוה

נתנו י~
 לכהני~

 לא עבודתם ול~י עבודתם חלף כתיב בלוים ~שא"כ
 ומש"ה , כלל מעשר ליתן ה~"ה מצוההיה

 נצר~
 לפרש ~תוב

 שכתובאחר
 חל~

 רוצה איני לומר הלוי שיכול ס"ד בלוים עבו~ם
 לא בכהן אבל הוא הלוי ועבד ת"ל , בעבודה ולא עבודהבשכר
 שבתורה מ"ע ככל שהוא פשיטאדברנו

 ~מכי~
 ואין ~פשו ~תצא עד

 ~מצות נכלל ~ו בפ~ע למ"ע נמנית למשמר לעלות אם~מ
 כמו המ~וה חלק על. ש~ופין דידוע שי, מע"כ שהביא כמוהכהנים עבוד~

 לדעת ~ח~ב אחת למ"ע ביום פעמים ~ני ~ש ו~י , כולהעל
 ~ה , ~תיהם על כמו אחת ק"ש על וכופיןרמב"ם

 ~ו~
 פרש"י וכ~מ

 דאע"ג , כרחו בעל ד"ה נושאין ס"פ~במות
 ליה כפינן חולק שאי~

 דתלוי שי' מע"כ מלב להו~יא , עכ"ללע~וד
 עבוד~

 ה~הן
 ב~~

 , ח"ו
 מגוף ברורוה"מ

 סו~~
 וא~ מו~י חמור ספק יהא שלא מו

 נימא
 מה אין , לעלות כופין אין ג"כדודאי

 ס~
 מודאי חמור

~"~ 
 נכוף

על
 הספ~

 לי~א ~~ א~~ ~ בר~~ ~~~ודאי ש~~ אחרי , משפחה ~ם ~ו ומה , משפ~ה ~ם משום
~~~ ~ 

 ~ו~י
ו~"מ ~ ~~ ~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~  ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~  

ו~"~
 ~ל

 הם~~
 ו~"~ ' כמש"כ הש"ם ~~שה

 איםור שיש ~וד מע~'
 זה של במשמרו עובד הוא איך א"כ והק~ה , א~ במשמרל~ביד
 ולא ~ז~ה הקושיא היה בת"כ כמש"כ הדין היה אם באמתוש"ז
 דודאי עבודה תערובות איסור כאן אין דבספק במש"כ מתישבהיה
 עיקראבל ' ומשני מרא~ון לקרוביו ליטמא רשאי שאין כמי כלל לעבוד אסירהיה

 דב~
 , לכ"ע איסור שום ואון , במח~כ טעות שי' מעל'

לא
 מבעי~

 לחלק מצוה שאין ל"ו) (סי' המצות בם' הרמב"ן לדעת
 ומה ' בחבורו בו חזר הר~ב"ם שגם וכ'ב~שמדות

 שדח~
 בממג~א

 שיהיה שממ"ע בס~"מ הרמב"ס לדעת ואפילו עעם בהם אין ב'באית
 אין מ"מ יחד ~עירבת הכל יד ולאמ~מרות

 ה~ירו~
 לבעל שאסור

 אלא ~שמר אותו ב~שות לעבוד אחרמשמר
 שאי~

 למשמר זכות
 וכבר , וברור אמת וזה בו לממחות ממשמר אותו ויד בעבידה~חר

 ה~שממרות בכלל היו ~לא כהניס כמה שהיו מתום~תא הרמב"ןהי~י~
 כלשון ה~כות להס שנמכר משמר בעלי ברשות מגדילין היוו~"מ
 דכתיב א' שמואל ב~' הוא וקרא האבות על ממכריו לבדהכתוב
 לאכול הכהנות אחת אל נא ם~חני ויאמר הכה"ג לפני שיבא עליבבני
 , ל~םפת

 ו~"~
 יבקש ומ"מ , במשמר נמניס להיות יזכו שלא הכונה

 בעבודה שתלוי קדשים באכילת שיזכה כדי עבודה באיזה לזכותו~כה~ג
 לעבוד לכהן אםור אין לכ~ע מיהא הא ' ) נ"וי (דף בסוכהכדאיתא
 איתא ומש"ה , המשמר כהני בו ימחו לא רק אם במשמרו~לא
 טהי~ים מביאיס בציבור היא דחויה טומאה דלמ"ד ו':) (דףביומא
 להקריב דאפ~ר אע"ג ' ~חרינימב"א

 ב~ומא~
 שדחויה כיון מ~מ

 שאין אלמא , אחר מב"א יותר ~וב , בטהרה להקריב ומצוההיא
 עוד וממ~"כ ' כ~ש"כ גדולה הוכחה דיבממות הםוגיא וגוף איםורבזה
 פ:ם דבלא זו סו~יאבישיב

 משפח~
 יכול היה

 לעשו~
 אין ' שליח

 הרי , משממר מאותו דאם טעםב'ה
 נצר~

 ואם ' ~צמו י"ח לצאת
 שמע~י לא אחרממ~שמר

 שכה~
 בב"ק כדאיתא עצמו קרבן שממקריב ממיזולת ' אחר ממשמר לשל עבודתו לזכות יכול

 (ד~
 כה"ג ואפילו ' ק"י)

 א~כ אלא אחר ~~מר לשל ליתן יכולאינו
 ה~

 עצמו קרבן מקריב
 ואס לה~ריב עצממו קרבן לו ויש אונן כה"ג היה אס בד"הכ~רש''י

הי~
 ם~ק ה~נ המשמר כהני כל וברשות לאחר עבודתו לזכות יכול

 ולא , מודאי ~מוראין
 שיי~

 בעצמו עולה שאינו במה משפחה פגם
 זו ~וגיא ליישב מקום ואין ' כן לעשות יכול ג"כ כהן שודאיאתרי
 ד~ת והוא , ודאי על כמו מ"ע ספק על כופין דאין במ~"כאלא

 דבכהניס ד~תו עפ~י ליישב שי' מע"כ שרוצה ומה ' כ~ש"כהראשונים
 ~נן ולא לוקה לוי בן קול דתנן הא ' כ~יה בלי מתנה עבודתכתיב
 , הכהונה ב~בודת דעתיה ליה יהיבנא לו שי' למע"כ אמינא ,כהן
 מוטלת ~ו ומצוה , כלל עבודה שאינה ב~ה המקדש שמירת נכלללא
 הבחירה בית ~' הר~ב"ס בלשון כמבואר ביחד והלויס הכהניס~ל
 הס והש~~ס הלילה כל מצותה זו ושמירה~ה

 ה~הני~
 והלויס

 , כלל עבודה שאינה הרי ' כו' בל"ת עובריס שמירה ב~לו ואםכו'
 כבר ' לוי בן קול דתנן והא ' כברכתכהניסוה"ז

 הארי~
 ב~ה

 שמחוייבים לכהן פניס ~שאו לומ~ מקום יש ובאמת , בה"ב ה'סוף המל~~
 עובר אס אבל , שינה באונם העבר על לקנ~ו שלא 'לכבדו

 , ול"ת ~ע כל כעל אותו ש~ופון פשיטא לשמור רוצה ואינונפש בשא~
 של ומברכותיו , ב"ב בהמ"ק לעבודת למר יזכהה~קוס

 מע"~
 יבורך

 כנפש ' ברורה הלכה ולמצוא י ולהאדירה תורה להגדיל , לעולסידידו
 : באהבהמברכו

~~~~י~~
 י ~~ו י~' ו~~~ו

~"
 המשרת מהנער מעוברת שהיא וא~רה ' וילדה ~עיברה בתולה
 הודה ואח"כ מתחלה כחש והנער כהן, והוא אביהבית

 ועתה ' אמתלאונתן
 רוצ~

 ל~אנה
 וי~

 שית~ים הולד תקנת כאן
 איםור כאן יש מעתה ' גוים רובה והעיר חלילה לא שאם ישראלבדת

~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  .~~ 
במ~~ ~~

 הירו~ל~י ~~י א~יף דבריהם ועל ' הולד ~נת
 ~ם ב~~~, ו~~א~~ה

 ~ו~ ~~

 ה~א ע~ו ~ה
 ו~ש~~

 יתו~ים

 ש~ו להשביח היתו~ים לטובת דהבא ידוע ו~רי ' תבואאל
 ש~ם נותן הדין באלמנה ואפילו איסור ~אן אין וא"כ ברכהעליו תבו~

 ~למנה רוב דע~"י שבאלמנה אלא ' לה~יר היתום ~ובת בזההיה
 בעלה מנכםיניזונת

 והיתו~
 במעוט גם לגזור יש ' אב בית לו יש

 בזונה אבל ' ונ~~ברה ~~נתהבמניקה ' כ"ד) (סי' קמא נוב~י הגאון כ' וכיב"ז ' הרוב משום כןשאינו
 להיפ~

 ת~נת ~וא רוב דעפ"י
 ~בל בנו הוא ש~ולד אומר באין נצרכנו כ"ז גזרו לא בזההיתומיס
 שהתורה ' בנו שהוא באומר מבעיא לא ' עליה שבא שמודהבאו~ן

 בהגהת כמש"כ לכהן דבריו עפ~י ולהחזיק בנו שהוא לימרהאמינתו
 אה"ערמ"א

 (סו~

 בכל עליו ולהתחייב ליורשו שנאמן וכש~כ ' ג') םי'
 לישא שרשאי פשי~א ' כלל יתום אינו וא"כ ' האב על הבןמצות
 , עליה ~בא שמודה אלא ~נו שהוא אומר אינו וא~ילו ' הולד אםאת
 מ"מ ' התחייבות לכל וה"ה ירושה לענין נאמנת האשה איןוא~כ
 זינתה ש~א חיישינן לא ' דרבנן באיסור ומכש"כ מעלמא דיימאבלא
 ~ניקת א.נה וא"כ סכ"ו) ד' (בסי, האחרונים כמש"כ ג"כ אחרעס

 :חבירו

~~~~~
 בש~ה תורה שהאמינתו בדבר אמתלא מהני אי לענין
 , ועוד זצ"ל ר~א הגאון שערערו בנו הולד שאיןשאמר

 אות צ"ו (םי' שאלה בהעמק והבאתי ~~יל הראשונים שאילת זובאמת
כ"ב)

 בש~
 דמהני העיטור ו~על הרשב"א

 ~ו~
 ~ה"ד שס

 ~נדפם~הגהות ומוג~
 בסוף~

 ~~~) ד, (סי' אה"ע רמ"א בהגהת םתס והכי
 נתן ואח~כ ממזר שהוא בנו עלבאומר

 אמתל~
 : נאמן

~~~~~ ~~ ~ ~  ~ ~  
.~~~~~ ~~ ~ 

 במודה ומכש"כ תצא לא נשאת אםבדיעבד
 שהו~

 כהן שהוא בנו
 קיי~ל הא מדרבנן אבל כמש"כ דברלכל

 דלכתחל~
 א~ילו תנשא לא

 ~רי דו~א ולהרמב"ס כשרים רוב בדאיכח לא אס בריבאומרת
 לענין בדיעבד שהוא ולד בדאיכא וא~ילו 'רובי

 הול~
 ~קרי מ~מ ,

 כתובות ור"ן רשייי לשיטת מבעיא לא ' ~ידה לגבילכתח~ה
 (ד~

 י~)
 ש~םורה פשיטא ' ממבעלה דידה אפ~ותא משוס הוא הולדדהכשר
 בדיעבד מ~וס כשר ~ולד פוםקיס שחרי לדעת אפילו ' לכתחלהלכהן
 ז"ל ור"ן רש"י דעת להבין זכיתי לא ~ובאמת 'דידה

 ~ב~לה אשה מהוצאת קשה ולד דפסול הזורק בפרק ~יטיןאיתא בפירו~ שה~
 ביבמות מוכח והכי נשואהא~ילו

 (ד~
 ~ייתי , כיעור עדי לענין ח"ד)

רוצ~
 לפםול אלא לחוש ~קוס ~יה שלא מיירי דכתובות דםוגיא לומר

 ו~גון יהושע ור' ר"ג פליגי דבזהכהונה
 שעי~

 ~מא החשש
 , ממ~ר ס~ק הולד היה לא וא"כ ' עו"געס ז~ת~

 ~ש"~
 דיעבד מקרי לא

 לכ~ע ודאי ממ~ר ~ולד לע~ות שיש באופן אבל האס משוםאלא
 וה' , הכי פרש"י ממזר בחשש דגס מבואר בר~ן אבל ' בדיעבדהוא
 והר~ן רש"י דעת להבין עינייאיר

 ז"ל~
 לבעלה ~ותרת דהיא הא מ"מ

 כלשון בדיעבד ~וי גופא ~א משוס רק הוא~ארוס
 הרי"~

 נ~י והא
 (םי' השחלתות לשון וכן , נינהו וארוסתו ארום דהא דמיכדיעבד
 ואע"ג ' הא~ לגבי דהולד בדיעבד דמהני שמענוולא ' מיניה לאפוקי בעית וקא ליה מק~א דקא הוא דיעבד והא 'צ"ה)

 שכתב~
 בה~"ש

 אשי לרב דאפילו ' ~וא ~עבד והא שכתב במה ~שאלתות דכונתשס
 בגיטיןדם"ל

 (ד~

 דלא מ~ום , ~לא חיישינן אירוםין דבתר פ"~)
 הוי ולד משום ~מ ' כדיעבד דאירוסין אפקעתא~~י

 די~
 גם

 ~~רא דפםת לדחות ויש כ~כ הכרח לזה אין ~"מ ' דידהלגבי
 בתר דגס חביבא כרב שס בגי~ן ד~י~ל כמואתו

 : דיעבד הוי ומש"ה ,לק~א חיישי~ ל~ ~ירום~

~~~
 ד~ום א~ר~ן ל~ש~י וכמו , ל~קל לדון אפשר

 ~~~י ~~
 לשי~ת ה~נ לולד גס ~הני~עבד

 ~שאלתו~
 וש~פ

~ ~~~~ 
להיפ~

 ~~א ו~"ת , אותה להתיר חוששין הולד הכשר ד~שום
 א~י ~ כאן אלא , תליא חביבא ורב אשי דרב בפלוגתאהגמרא דפ~

 אותה נתיר לא דאי לה ~הני הולד ד~שוסמו~ה
 ל~ יהי~

 ביבמות כיעור דין לעניןוכמו ' ~~ד על
 (ד~

 בנים יש דאם כ"ד)
 לע~ להוצי~ ~ל~ כדי הנ~ען ~ן אותה~וציאין ~~ לר~~

 ~נים על
~~ 

 ~ם

 דיד~בני~~
 אם ל~ד י~ר ל~ש דיש

 תנ~ ~
 ל~~~ת

~  :~די~ד ~~ 

~~
 מן ל~ית~ ל~תו~ נ~~

 ב~~ ~~
 ~א~~ת

~~~ ~ ~  ~ י~ א~~ ~~ ~~ ~י~ ~י~ ~~א~ 



~ ~

~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

 כ' ~ב"ש
 (בסו~

 סי'
 ו'~

 שנתעברה במקום היה דאם
 להיתררובי ת~

 ל~
 אין אשר במק"א מינתה שמא חיישינן

שם
 ומיירי , כו' הזנות היה וכאן נמצא כאן או~ריס אלא , רובי ת~
 ויש שוין ~קומות שני של א~יס דהמון~"ש

 ס~
 זינתה אם

 דאומריס כ' ע"מ אחר במקוס אובמ~ו~ה
 כ~

 היה, וכאן נמצא
 יש במקומה אם לח~ור לנו ישועדיין

 מע~
 כשרים רובי ותרי אנשים

 פ~ולים הרבה במקומהושלא
 האי~

 רוב י"ל לכאורה והלא , הדין
ב

 הל~
 לחוש ויש הרוב אחר

 שהל~
 אליה, פסולין מהרוב א'

 כ"ז) אות ס~ח (שאילתא שאלה בהע~ק ביארנוכבר
 דשיט~

השאלתו~
 ו~יינו , הקרוב אחר הולכין ~וכח ו~רוב ~רוב וה~מב"ם

 דדעת ~וד שם ובארנו ' מצנעי עינ~י אבל כ"ב) ~דף ב~"ב~יתא
הר~ב"ן

 דלעו~
 , שאני ממש במקומו מ~הו , הרוב ~~ר הולכין

 הבועל בא דלא לומר יש יותר ודאי הרמב"ן לשי~תמעתה
 והרמב"ס השאילתות לדעת ואפילו , היה במקומו אלא כללאחר ממקו~

 דכן ומוכח ניכר הכא ג~כ ~ דמוכחא קורבא משום הויד~עם
 שאין אביה בית ת~יד שלן מהב' שנבעלההוא

 דר~
 אנשים להניח

 לומר שרחוק ו~כש"כ , שם לזנות ~יגיע באופן בא~לה ללוןנכריס
 הבת אתשהניחו

 ליל~
 , וא~לה לילה באישון אחר למ~וס

 וה~
 ש~יר

 ד~"ל להרמב~ם גס דידה ברי ונמהני מרוב דעדיף דמוכחקורבא
 מ"מ , לכתחלה ל~תיר מועיל אינו א' ורובברי

 ע~
 דמוכח קורבא

 דאם לומר ואין ,מודה
 נתל~

 ודאי הלא אביה מבית מא' שנבעלה
רוב

 פםול~
 , ואחיה אביה אצלה

 ו~מש"~
 ס"~ הנימוק"י

 אלממנה
 גדוללכהן

 דמיע~
 דהמה נימא ה"נ ' דעלמא לגביה אביה פסולין

 לחשודיס אותם נחזיק דמה"ת ליתא הא , ה~שרת לגבי פסוליןרוב
 מישראל ואפילו לזנות שחוששין בארוסה בשלמא , כרת איסורעל
 פסולי איכא דודאי נמשום היינו , ממזר בס~ק ה~ד את לה~ילוכדי
 אין ודאי , עמה מנו עליה ה~ומהרים המה דהן לתוש אבל ,ישראל
 שאין שנית ,לנו

 לחו~
 בממזרות אביה בית וכל אותה שיפגמו ואח לאב

 שלא בהמתו על חס עו"ג ב' פרק ב~"ג איתא בעו"גוא~ילו
 תי~

, 
 ב~יני מהני לדבר רגלים והרי ~ בזנות הוחמק ~לא ישראלמ~ש~כ
 דקנוי לדבר רגלים כמו מחז~ה להוציא אפ~ו ולהחמיר להקלאישות
וסתירה

 ו~
 ~תנן כתבא איכא ~א כ~) (דף בי~מות איתא לקולא

 ביןמה
 ג~

 בה~ק מש"כ ועי, הרבה, וכן מו~ח, שהכתב ל~יתה
 (שאילתאש~ה

 קנ"~
 יבמות פרש~י בבאור ד,) אות

 (ד~
 קכ"~.)

 ~אבד"ה
 לכש~~

 לדבר שרגלים בנ"ד א"כ כו' נאמנת כפו~ית
 הוא שהמשרתאיכא

 ~ו~
 ור~אי והודאתו דבריו ~ובא מ~ני ,

לישא
 אות~
 אולי לחקור יש ה~עם מה שלפי אלא ,

 דר~
 כו~ים ללון

 ~ש סליקנא בהא ~ ל~ר רגליס ואמיל פסולין רוב והוין אביהבית
לחו~

 ולגדל , אותה הכהן המשרת זה שישא להקל ולדון הולד לתקנת
 , ישראל ~ל ושלום , לרביס בנו את המכיר ~ב כדבר כהן בחזקתבניס

כנפש
 הע~ו~

 בעבודה
~ 

~~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 
 י

~~~'~ 
~~~ ~~~ ' ~~~~ 

' 

~~~~~ ~  
 ~' ו~'

~ ~ ~  ~~~~~ 
~~~~~~ 

 ~י
~~~~ ~~~ ~~~~~ 

' 

~ ~ ~ ~

 אשה ~נשא , הכהן ישעיה בן גדלי' האיש ע"ד , הגיענו
 ובבואס , פסולין רוב במקום בתולה בהיותהשזינתה

לב~
 שמע ורק , מינ~ה מי עם לשאלה יכול היה לא להנשא ה~ה

 בחור עם~מינתה
 יה~

 ו~כ"מ , הוא כן כי והודה , אחריו ושלח
 שהבועל ~ב כי , לכהן להנשא האשה להתיר שי, מע"כ רצהלא
 מ~וסא~נ

 ~אי~
 כהן ל~תו נשאת ומכ~מ , רשע ~מו ~שיס אדס

 הכהן את נ"י מע~כ ה~שה ולא , ה~~שין להס שסידר ~ר~י

 ולה~ו~ לד~~ל~לו~
 יש וכבר שניס ~ר זה ~ברו ע~ה ~ בכהני

~
 ב~יס

 כ~ ~רי~
 ~~בואר

 במכ~
 ~ון ~ל השני

~  
 וע~ה

ש~ה
~~ 

 אס מ~"כ
 להכ~~

 ולה~קס ב~ו ~ת
 לכה~~
 וממ~א ,

 מ כשר והוא ~ כ~רה א~ה מחמיק~על

~ ~
~  
, 

~ 
 ~~ה ~ל

 כ~ו~
, 

 וא~
 אומרת

~ 
 ~ש

~~~ ~ ה~ ~~ ~~~   
 כמבו~ כ~~~~

 ס' ו' (~'בש"ע
 י"~~

 ~"ג ואף ת~א לא נשאת אם
 , ה~שואיןאחר הו~ שאמירת~

~~ 
 כדי כך אומרת היא מה שבשביל לומר מקום

 מכ"מ י לבעלה עצמהלהכ~יר
 אי~

 נאמנת והיא , חשש שום בזה
כמבואר

 בכתובו~
 ~ד~

 ~"ו

 ו~~ א'~
 , כר"ג הלכה א"ש אר"י הא

 מייריוהרי
 ~ארוסה~

 ואומרת
 שמארו~

 עצמה ומכשרת מעוברת היא

 מכ"~ ~אלי~
 נשואין לפני אפילו ובאמת , נאמנת היא בדיעבד לענין

 , לכהן עצמה ל~כשיר כדי כך אומרת זה ש~שביל לי~ר מקוםיש
 ~ליו סומכין בדיעבד קיי~יל האמכ~מ

 ומ~ע~
 בוד~ת ~זנה אשה

 שהגאון וא~ג ,ומזנה
 ח"~

 ~כ"מ בזה פחפק זצ"ל
 כ~

 הלכה
 שי' מע"כ רצה שלא דאחר לומר ואין , שלה ברי עלשסומכין
 בש"ע דאי' להא דומה ה"מ , החופה ~יום אמ ~שואותלהרשות
 מיני', לה מפקינן דיעבד מקרי לא וכנס בו שהתרו היכי כלססי"א
 ועושין ~~ס קונסין מש"ה ~ בנים להס שאין כ"מ אלא אינודזה
 חלילה בניס ~הס יש שכבר אחר אבל ל~תחלה, נשואיןאותה
 ולהוציא , הבניסלקנוס

 אות~
 ~חזקת

 כ~רי~
 היא שנאמנת דין ע"פ

 דעת הדין ב~קר וגם , לבעלה מותרת היא גם ו~מילא , הבניםעל

הב"~
 ~ם

 לפ~ו~
 לפסול במה להחמיר וחלילה ~ ב~ה לה~ל כהריב''ש

 , מכהונה הבנים ואתאותו
 ויב~

 כהו~ה במצות ~לקולים כמה ממה
כמובן

 למע~~
 שי'
~ 

~~~
 הבחור את להאמין נ"י ל~ע"כ ~וי היה ל~תחלה גם

 שלא ג"כ אומרת היא אם לכהן ולהכשירה ,הבועל
 שעדיין ל"א) ס"קו, (בסי' כהב"ש דלא ז"ל בתראי מגאוני פ~וטה הוראה וכבר ,לפסול נבעל~

 לחו~ י~
 לא אס ג"כ פ~ול עם מינתה שמא

 , כשריס שרובבמקום
 וכמ~"~

 כמה ועוד שהנוב"י , שי, מע~כ
 ה"מ חיים אנו ~פיה לא רי~א היא מ~ור~ת ו~שנה בזהמקילים
 הראיה והרי , לדבריה ראיה שתביא עד ול~ממ~ לנתין ב~ולהב~קת
 לא אם ~דעת מידה ידם מ~ה ולא , הוא ~י הבועל ע"ז אלאאינו
 דיימא שלא כיימ כלל לזה לחוש אין ודאי אלא , פסול ~ל גםמינתה
 ו~דאיתא ,מעלמא

 ס"~
 תרומה אכלה כלל דיימא בדלא , הבע"י

 , מכהן מינתהאם
 א~

 עצמו ד~ועל לו~ר לבבו רחש שי' מ~"כ
 מבואר בנוב"י אבל , רשע עצמו משים אדם שאין מ~ום נאממאינו
 לישאנה ורוצה כהן הוא עצמו הבועל אם ורק אינו מהשגם

 עיניו שמא ש~שש משוסבדבר פקפ~
 ו~י א~ר בעל אבל ~ ב~ נת~

 ויותר ' אחר כשר עם שזינתה ואומרים דיבוריה ופלגינןנ~מן
 בתולה דסתס ידע לא כי , נדה באיםור שוגג הוא שה~עלאומרים ממ~

 אותו ע"ד עלה לא ומעולס , היא נדה בה~קת ב~ים באהוהיא
 כפר באנשי מכש~כ . במה לח~ור הבועלהבחור

 הדיוטי~
 ו~תוי

 הבועל ~, אמירת ע"כ ~ לעבירה ~לל חשוב אינו נשואין בליבתולה
 : לכתחלה להכשירה ונאמן , היא כשרהעדות

~~~~~
 שלא תאמר היא אס אליו מותרת הכהן גדלי' שאשת ממה

 תקלה שוס בם ימצא ולא , ה~הלה כל ועל נ"י מע"כ עלושלום ' הכהונה ממעלת אותו להוציא ואין מעולס לפסול~בעלה
 ב~בודה העמוס כנפש , לסגולה יהיה ישראל עדתויחוסי

~ 

~~~~~ ~ ~  
~~~ 

~~~
 ומודה ~נויה על ~א כהן ססי"ג אה"ע הרמ~א

 נפשה הפקירה ~~א חיישי~ן ולא ל~"ד כהן ~בן ,בנו שהו~
 יותר לחקור לנו דאין ~~~~ר פ~א דכ~בות ס~יא ולפי ~לאח~ס
 באותו מינתה מי עס לדעתאלא

~.~~ 
 כ~ג ~יי"ל ובמה ,

 יש לכ~חלה אלא נבעלתי לכשר לומרנאמנת שהי~
 מעל~

 ל~ונה
 כשרה לו ש~ב~לה מודה כשהבועל אבל , ל~סול ~תה ~בעלה~מא לחו~

 ואין , לכהן לכ~להגס
 לחו~

 שמא
 זינ~

 וכמבו~ר , ~סול עס גס
 דיבמותבמשנה

 דב~
 וילדה לכהן ש~~לה ישר~ל

 תא~
 , בתרומה

וכ~~
 אין ~לל דיימא בלא שם מודו

 ~ו~י~

 ש~א
 נ~~

 לישראל ~ס
 וילדהאחר

 ממ~
 בחמ~ת היא אלא ,

 ~ל~
 ~י~תה

 ~~ והו~ יו~
כ~
 מכ"מ ~לא ,

 שה~ ירוש~ לעני~
 ~ר

 ~~ נ~י~ ו~י~~ ש~ממו~
ע~~

 לא , ~ס
 והוא ו~אי ב~ו ~הוא א~~ הבו~ל א~~ אל~ מה~

~ג~ה~כ
~  ~ יכי~ 



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~ ~

 (סי' והמחבר א"ב) מה' (~ט"ו הרמב"ם ~ון ~ואור שצ~יך
 והטור שהמחבר ' ~כ"ו)ד'

 כת~
 שממ~זר או~רת היא אם

 פלוני אותו מודה א~ אפילו ספ~, אלא 'ה~לד מה איןנתעברה
 שהטעם משמע אחר עם ~ינתה מה עם שמינתה שכשם לושנבעלה
 משום מממרשאינו

 שג~
 אפשר שהרי בנו שהוא יודע איגו האב

שמינ~
 עם

 אח~
 ' ג"כ

 אינו לממזר שנבעלה עדים היו אפילו ~ה ול~י
 : אחר עם ג"כ שזינתה שאפשר הטעם ממהממזר

 נתעברה שממנו בברור שיודע אומר הממזר היה א~ מה~~~~
 כ' הר~ב"ם אבל , ודאי מממר הולד באממת ' ~מנה זמשלא

 כשם ממזר םפק הילוד ה"ז ממנו שהוא מודה המ~ר אפילובמה"ל
 כך לה שהודה ~ה עםשמונתה

 מינת~
 אחר עם

 מש~
 הממזר א~ילו

 בביאורי הגר"א וכ"כ , נאמן אינו מ~נו הוא שהולד שברוראומר
 מובן אינו א"כ אבל , בכשרות להחמיקו אלא מהימנינן דלאהש"ע
 השנואה בן מדכתיב דנ"ל דכלפי דה"פ ונראה , כו' שכשםהלשון
 אד~ נא~ן וכך , וב"ח ב"ג מה בנו לומר אדס שנא~ן ,וכיר

 לומר
 שהוא לומר נא~ן הבועל המממר אין אמאו וא"כ , מממר מהבנו
 ל~סול נאמן האב שאין כלל קשה ~נו אבל , מ~ר יהיה וממולאבנו
 שם הרמב"ם בפי' וכ"כ בנו שהוא מוח~ק ש~א באם אלא בנואת
 שאפשר סבורים העולם שהרי , בנו שהוא כלל הוחמק לא כאןמשא"כ נא~ן' הוא מ~מר מה בני ואמר בנו שהוא ש~~ק האב אבל ~"ובה'

 אינו וא"כ ג"כ אחר עםשמונתה
 בחז~~

 אינו מש"ה בנו שהוא
 הממזר האב שאין אלא ל~ך דין ע"פ לחוש שיש משום ולא ,נאמן
 ממור הולד באמת ממממר שנבעלה עדים היו אם אבל ~פוסלו~מן
 האחרונים שהבינו כמו ולא , אחר עם מינתה שמא ~שים ואון~א~

 : הרמ~"ם דברובפי'

~~~
 (סי' בש"ע והובא יבום בה' הרמב"ם ד~ו לפו' נבא
קנ"ו)

~~ 
 עם שמנה מי הרמב"ם ומ"ל ~רמב"ם ל~ון

 כו,אשה
~~ 

 מה עם שמינתה כשם ובוס לענין ספק
 מינ~

 אחר ~ם
 וודע הואומאון

 ש~
 לעולם אלא ח~~ה לו און והרו ודאי בנו

 ~רמב"ם אבל , ליתא ובש"ע ו~ר ~פת המה ולכאורה כו,~וא ספ~
 והתורה בנו ~וא ~אב שאמר א~ר ~אמת , במה ~בר גדול~ר

 אמת הן י מיבום פו~ר אונו א~או , דבר ולכל ורו~ה לענוןהאמונתו
 בקידושוי וכדקוי"ל עלוו מ~~ון שו~א לענין מו~יל האב נאמנות~אין

ס"ג~
 הוחמ~, שלא עד כ"מ מכ~מ , ובת בבן האב נאמנות לענון

 בה' הרמב"ם וכמש"כ החז~ות על ושורפין מלקון שהוחמקא~ר

סנהדרי~
 מעשה בש~ת אלא למלקות עדים שנו צ~ך אונו ~"ו) (פט"מ

 אתד ב~ד עצמו ה~יס~ראבל
 ווחמ~

 מהא מבואר והכו , כו' כ~ד.
 א~ג ~י, , עלי' לו~ה בעלה ב~כונותי' ~ה שהוחמ~ה ~אשהד~י~ל

 לה וס~רה דכתיב האמונתה שהתורה א~~ג נדה שהואד~ומרת
 ~אל~ ה~מק ב~בורי ~ה ~בוארנו וכמו~לו, לוקה בעלה נדה בהוחמקה אבל ~~ורה ~ל לוקה ב~לה אוןמכ"מ

 כ"ב) ~ות צ"ו ~ו'
 מכ~מ , מלקות לענון מו~יל האב נאמנות שאון אע"ג וה"נבס~ד

אח~
 לנו ~וה וא"כ ~~ו ממותון ~מ ~ו שהוא ~~וחמק

 מסת~~ס שהכל , ח~~ה כאן שאון הרמב~ם כ~ב מש~ה , ג~כ~ובוס לפ~ו~
בדבר
~ 

 ש~וא וחו~בום
 מא~י~

 אחר ~ס ~נ~ה ~א לה
 ~~ו~

 ~וא
ווד~

 : ~ברור

~~~~
 אלא אי~

 ד~ש~
 לא ~ה

 מק~
 ~ו אבל ~~ה

 או~
 ל~ו

 ל~ו~
 ~ונת~ש~

 ~ס
 אח~

 ~א , ד~ת ~פ
 א,~ תקש~

 הדרא
 דנ~~ לדוכתה~~וא

 כא~ דאו~
 ~הוו ח~ה

 מל~~
 ~"ו וממותון

 אונו ~~אימ~~
 ~וט~

 ~ן
 הו~

 ~בא~ת ~ון
 ~ו~

 שמא לחוש לנו
~~ת~

 ו~ם , אחר ~ס
 ~מ~ ~~

 תורה אוסורו לכל בנו שהוא ~ו~ר
א

 ו~נשו~ ל~לק~~

 אונו א~ו
~~ 

 ~יבוס ~ן
~  

 ובמות ~י~~למו~, בא הננו
 הח~~ ~~

 אשתו את והנוח ש~ת הרי

~~~~
 ~הא ~ול

 ~וק~
 לובס

 ת~
 מושראל ש~ו ומחה ולא

~ 
שש~

 לאחוו להקום ~"ל ~וו
~ 

 ~ד בו~אל
 ~ ש~ד~

 הולד

~~ 
 או~ו

 וכול ו~ל , מ~וכו ניכר ~חסרון ~ ~"~
~  ~~~ 

מו~
 ל~שא

 ל~~
 ~~רשו וכ~כ , כו, ל~קיס ~ל

 ~ו~של~
, 

~~
 ~כ

~  ~ 
 ה~ד אין ש~~רו

~~~ 
 ~ד

 ~~ל~ לא~ שו~
~ו~  ~ודי~ 

 ~ס ~~י ~ ~ת ~ו

 ~ו~
 וב~ א~~

 ~הו

 ~~ו~
 ולד

~ ~ו~ ~י~ ~ ~  

 ~~ת
~ ~~ ~~~ל~  ~~  ~  ~  ~~ ~~ 

 ~י, ~,
~ ~  

 ~א
~ 

 אלו תאמר שלא ~עו~רת ~תו את והניח כ~מת קיימיןאנן
 עד להמתין א"צ שמא מעוברת אשתו אתוהניח ~~

 שתד~
 קיי~א בן אם

 וליד~ להמ~ין צריכה תהא הכא א~ ב"ק אינו ואםהוא
 הרי ~ו'

 ~מיון זה אין ~א"כ , דילן כש~ס נ~טרת דמעוברת~ינה הטעםדאין
 הירושלמי ד~ת אלא ' מעיברת א~תו והניח האבלמת

 נהי~עתה ' עובר ולא , שס שהקים ברור דיהא ' בישראל שם לאחיולהקים ד~שמ~י~
 דש"~

 דאיןהעו~ר משום ~לא ב~ובר הכי ם"ל לא דילן
 הולד במת כתב שהרממב"ם אלא עוד ולאפוטר

 בתו~
 דאף יום ל'

 נפל ס~ק שהוא באה"עהב"י וד~~ ' מתייבמת ואין חול~ת ~דרבנן אלא לשוק מותרת ד"תע'יפ
~~~ 
, 

 ו~כ"~
 מו~רת

 לשו~
 מה"ת

 ולא ' ~ותר מה"ת ~ורייתא דם~ק הרמב"ם~שי~ת
 ~הגר"~

 דכ~ב
 בס"ד, י"ד אות קס"ז) (~י' שאלה העממק בחיבורי בזה הארכנווכבר דרבנן' ס~ק אלא אינו דנפל ד~"ל משום הוא הרמב"ם שלד~עמו
והראי~י

 לדע~
 הוא דלרשב"ג ורש"י והרי"ף הרמב"ם

 ס~~
 , מה"ת

 אמאי וא"כ הרמב"ם' לדעת מה"ת לשוק ~ותרתומ"מ
 כ~

 דחולצת ~~ן
 ל~ק הא , דרבנן חומר ולא הכי דדינא ו~ש~ע , ~תייבמתואון
דבזה

 חול~
 ש"~

 ממ~רו דמה ום''ל דילן
 ש~ ה~מ~

 , בי~אל
 דמודה דהא בוארנו ו~ר ' נפלין אינן ולדות דרוב ~ושבין~כל שה~

 הוו ולא יורש א~ו ~פל ירושה דלעניןהרמב"ם

 ~פ~
 משום היויו ,

 למדון והותר באיסור ~ק , נפלין אי~ן ולדות רוב ו~ידבא~ת
 לחשוב התורה שדעתמפדה"ב

 לס~~
 נפלין אי~ן רוב דודאי אע"ג ,

 ש~תבוכמו
 התשב"~

 ל~נין, נ~זור ~איםורי ד"מ ~מדין ואין כ' םי' ח"ג
 ס"ל דילןדש"ס

 דס~
 מכ~מ אבל , שם להקמת שפיר מיחשב נפל

 מינתה ~ספק דומה~ינו
 דהת~

 שם הקים ~הוא חושבין העו~ם
 שלא להיפך הוא במינתהמשא"כ

 מוחמ~
 דעת גם וא"כ , הב~ל דבר

 דאפילו והרא"ש הרש~א כדעתהרמב"ם
 דאוריות~ בתרומ~

 אין
 אין הר~ב"ם ד~ת גם שכן וא~ר , אחר עם מינתה שמאחוששין
 : להקל נאמנת בעצמה הוא מה"ת שהרי דרבנ~, באיסור להחמירלנו

~~~
 , ו~מורות קלות על חשדם והבעל , א"א על נטען

 ו~~
הת~

 , ~קולו שמ~ה ולא אחריו תסרך ~לא בה
 ~בלה האיש אותו היה ~נים שתי אלמנה ובהיותה , הבעלמת ואח"~

 הועיל, ולא הכאה ~ד והגוע אותו ה~הירו כו וגס , בביתהעתותיו
 כו העידוושכנום

 כ"~
 ~אופל הלכו

 ~ו~
 גם לבותם

 מחו~
 לעור

 ומה ובנום, אשה לו הוה הנטען ואותו שעות, ~הושהו
 אחריו ~מרננים אשתומתה מ~ו~

 שהו~
 , מיתתה קירב

 וע~~
 בו התרה

 , הנ~ענת את ו~א שלאמעכ"ה
 והו~

 לא
 ונס~ שמ~

 לווול~א, ~מה
 לביתו שב ומים אימהואחר

 תחל~
 כינסה כו ואמר ~ לבדו ~וא

 נ"ו מ~~ה ובא בותו לתוך ו~כני~ה ' היא גם שבה ואח"כ ,שמה
 ~מה מחמת להפרושם מחווב א~ ~ספקלבית

 טע~~
 ובואר כאשר

 : ~ונונו ואיר וה,לפנינו

~ ~ ~ ~
 ש~וא מחמת יכנוס שלא בו שהתרה נ"ו מ~כ"ה דבר
 וכ~סק , שנתוס ~ה ~נוו, בהוותה ~לוהנטען

א~"~ הר~~~
 ס~~) ~"מ (סי'

 ~ שהנטע~
 , שפתוס לזות ~שוס וכנוס

וא~"~
 וכותות השפחה ~ל נט~ן דדו~א ~"מ ~~שה הגר"א שרבונו

ש~ תנ~
 ד~ום ו~מרו שלא משום וכנוס

 ,בפנ~ה ונש~ררהמשא~~ כ~נתגוו~~
~~ 

 ~שוב
 ~~כ"~

 הוא ש~תיס למות ~ו, ~~"א דמש~כ
 ~וס, שיטת אבל ' ורשב"א ~רמב"מד~ת

 ו~א~
 ~א ודאי שיא~רו

 ~תא ומכ~~כ ~מו ב~~~~ ~כ במנותעלוה
~"מ ~ נ~י נ~ או~~ ~

 ~נ~
 ~ברר

 קש~
 ~ר~א רבו~ו ד~ו

~~ 
 כ~ו, נ~ונן ד~כ

ה~~~
 שהרו ורשב~א

 במ~
 ~סוגיא ב~י, תלו' ~~ו'

 בו~~
~) 

כ"ה
~'~ 

 איב~א ,
~~ 

 כנס
~~ 

 כו, ~~וא
 התוס, ~פי,, ~ ~~נ~ ו~~

~~ ~ 
 חכס ~ל

~  ~~ה א~ 
 ב~~ ~

 לוש~ה ~תו ~יה ~~םא~~
~~ ~ ~~ 

~
 ~רו,

 ו~~ ~~
 ~ס

 ~ו~
 ~~ן

~ ב  
 ~ל

 וש~ ~ות~
ד~

 כנס
 ל~

~ ~פ~ ~ ~וא  ~ו~ ~~ ~~~ 
 ~ו

~  
~ ~ ~ ונ~ת~~ש~~גו~ ב  ~ ~  ~~ ~~ 

 ~ו,

~א~ ו ~  ~ ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  גס האיבעיא פירשו הראשוניס ~ל אבל , ~יוציא מהו כנס בעלה~ל 
 ברננה מפרשי ע"כ וא~כ , פירש"י והכי , ממדה"י גט המביא~ל
 א~ת הוא אפילו בעל~א, רינון אלא במה ~אין דכיון מ~קינןלא
 לו ~םורה שמרנגיםכמו

 מכ"~
 דנ~ען הא מפרשי וא"כ ' מפ~ינן לא

 כדי אלא ונ~תחררה נתגיירה שלא דהרינון והשפחה הכותיתעל
 דת קבלו לפניס ורק , כלל יהידית דת עצ~ן על קבלו ולא ,~י~אגה
 היום עד וא"כ 'יהודית

 א~ורו~
 , עליו

 ו~כ"~
 ב~למא חשד משום

 שהביא במי ה"נ , מפקינןלא
 ג~

 פםוקה הלכה והכי ' כו' ממדה"י
 היינו ה~~אשון קול מתזיק פי' רש"י דגם מבואר דברינוו~מוצא ' חזקה ~"ל הגר"א ~ישית הרי , חולק שום בלי י"ב) (םי'באה"ע
 אותה, שישא כדי השתדלות ע"י ולהשתתרר להתגייר ~שיאםשהוא
 בחיבורי במה כתבתי וכבר י ב~רשייי נ"י מעכ"ה שהבין כ~וולא

 אות קל~ד ~~י' שאלהה~מק
 י"ב~

 פי' על הרמב"ן קו~ית ליי~ב
 : ע"שרש"י

~~~
 הייגו , קמא קלא אחזוקי ל~רש א"א ורא"ש התוס' לפי' גם
 אם דא"כ , עליהשבא

 באמ~
 שהוא יודעים והכל עלי' בא

 על דהבא בתום~תא תגיא ב~י' והרי , לכוג~ה איםור אין שוב~ן

הכוחי~
 ורא"ש להתו~' גם ע"כ אלא ישאנה לא ה"מ השפחה ועל

עיקר
 למו~

 אלא , ונשתחררה נתגיירה דמש"ה שיאמרו הוא שפתים
 עליו עתה גס שא~ורים הוא דהריגון שפירשו ורשב"א כהרמב"ןלא

 ~~~שי לא והתוס' , כלל י~ודית דת שיממרין שאיןמשום
 כ~
 אלא '

 הא ' וגש~חררה נ~גיירה מכ"מ שהרי ' הן ממותרות בודאיעתה
 דאם בפנויה מ~א"כ ' ונשתחררה נתגיירה זה שמחמח ה~ולממיהו
 הכל שהרי ' ש~תים לזוח ~~ום לכונםה לא~ור אין בודאי עליהבא

 שישואע"נ ' בעלמא בנטען עליו לאםור תיתי ~היכא וא~כ , עליה שבאיודעים
 לייש~

 עליה שבא ב~ור הדבר שאין דכיון הגותנת 'דהיא
אין

 לה~זי~
 , עליה שבא הקול

 מכ"~
 לאסיר כלל ממ~נתגו ראיה אין

 בא ממשאם יותר רינון ממשוםבב"ד
 עלי~

 : בברור

~~~~~
 , רבותינו כוונו לא דמעילם אוממר הייתי דמסתפיגא
 עליה בא דאם כלפי אלא , יכנום שלא בב"דלהמהירו

 קכ"ט) (סי' מהרי"ק בשו"ת כמש"כ בזה ומשתדלים שישאנהמצוה
 הקול יתמיק שלא ~וב שיותר לו מורים בג~עןהא

 שב~
 אבל , עליה

 אי~ור על שחשודים ח~ש משום וגם ' עה"ד עלה לא בב"דלאםור
 אין ,נדה

 ~קו~
 ליגשא לאוסרה לנו היה דאלת"ה , בב'יד לאסור

 נדה באיסור ו~כשילהו משה דת על חשודה היא שהרי אדםלשום
 ~חשו~ם אע"ג ודאיאלא

 באיסו~
 היתר להם היה ~לא בשעה נדה

 שיהיו ב~עה ישראל כדת יגהגו שלא חשודיס אין ,לאי~ורה
 םוטה במ~' מבואר מו וסברא 'כדת נשיאי~

 (ד~
 בנדה אמרת אם לא מ')

 להשיש
 הי~

 מדעת הרמ~א פםק בפי' הנלע"ד מה , ע~ש כו'
 ~לא בב"ד ~ו~רים אלא הכי נימא לא א~ילו אכן ' מ"להראשונים
 שיש ובמקום ברמ"א מבואר הרי מכ~ימ שפתים ל~ות ממ~וסישאנה

לחו~
 מדברי והוא לכונסה מותר רעה לתרבות תצא שלא

 לא אפילו ע"כ מעתה ' נבלותבשר~ יאכל ולא ת~ותות שחו~ות בשר שיאכל שמוטב הטעס וכתב 'שס מהרי"~
 הגי~

 לתרבות שתצא הח~ש לזה
 לא שאם באופן אלא שישאנה בב"ד לאסור מקוס אין מכ'ימרעה
 שלא באופן אחר לאיש ת~א הוא~אנה

 יעג~
 הוא וגם , אחריה

ישא
 אחר~
 באיסור עמה יהא עליו אותה נא~ור אם בנ~ד משא"כ ,

 ת םבר יש וא"כ , נדות באי~ור עליה ויבא ימיס ש~תים מה שהיהכ~ו
 עמה ויהא ~ישאנה להשתדל טוב ויותר , במלואה בנ~דמהרי"ק
 ~~לה עס באמנה ~היתה כמו יהודית דת ת~מור ומס~מאבה~ר

 :הראשון
 בפ~יטות ורא~ש התוס' מש"כ לבאר הנני ' ~נין במה~~~~~

 הפגויה עלדבא
 מצו~

 ולו דכתיב מקרא והביאו לכונסה
 קנס שהוא אונס ענין דמה ~מוה שהוא ' ~שהתהיה

 לשתו~
 בעציצו,

 לו ימהרנה מהר דכתיב ד~"ג מפותה משא"כ ג"כ לג~שהו~ור

לא~
 כסף' חמשיס לה משי~ן שיכנסנה יותר מצוה שיש שמענו לא ,
~ד~

 בספ"א ~ה~י
 דב~רו~

 קודס האופן שמה דבריס כמה דשנינו
 , השנילאו~ן

 מצ~
 ק~ם ~~ח ~~ן

 ל~~י~~
, 

 מצו~
 קודס י~ידה

 ,ל~ה
 מ~ו~

 ש~נו ולא , לחלי~ה ~דם יבוס
~ודם פנ~ ~יא~ דמ~ו~

 כס~ לחמשי~
, 

 ו~
 ~תוס' ~בו מה

 ורא~
 בא ודאי דאם

~ליה
~ ~~ לא~ אי~  ~ו~ 

 ~~וא באו~ס א~י~ו ~א
 ~ו~

 , לו שתתרצה ~~צוה שמענו לא ~ליה מכ"מ 'ודאי
 וכד~ית~

 ~~י~
 ואי~ור , מצוה איכא מי בעינא אמרה אם הא (ד"מ)בכתובות

 יששפתים למו~
 עלי~

 לו לינשא מותרת אמאי וא"כ ' ג"כ
 והא '

 איסורעליה איכ~
 למו~

 שאנואלא ' ממש מצוה במה שיש דלא העיקר אלא , שפ~ים
 מביני~

 , מא~מ שישאו וד"א טוב שיותר תורה דעת
 למ~ס תורהמד~נםה

 שמוכר~
 קנסה שלא במפותה וגס , לישאנה

 שימהר פשוטו לפי דמשמע לו ימהרנה מהר בלשון כתיב מכ"מכ~כ
 יהא שלא כדי אס הוא' וי~ר שד~א משוס ~מםתמא אותהלישא
בעיל~

 שאכלה באשתו אלא , כלל שלו שאינה באשה מנות בעילת היהולא ' שלו היא הרי אח"כ ישאנה דאם ' לעולס לחרפה זו מנות
פגה

 קוד~
 מש"ה ל~ולס לה ~ר לאיש נבעלת תהא ולא ' לו ש~נשא הואשד"א ' לה גס שייך הד"א ומה ' שלו היא מכ"מ אבל נ~ואין

 אס ~נויה בא~ה ~~מ אין דשוב מ~ה ולמדנו , שינשאו להשתדלמצוה
 ~א , ממש מ"ע בזה שאין דאחר בנ"ד כ~ו אשה או בתולההיא

 : כלל במה נ"מ אין וא"כ ד"א דעתלמדנו

~~~~~
 בהיתר ישאנה שלא עליו לאסור כדאי היה לא דבנ"ד ממה
 למות עליו נביא במה ואדרבה שפתיס מלמות לשומרוכדי

 מקוס שהיה אלא ' פנויה ובאיםור נדה באיסור עליה שמעגבשפתים
 מיתת גרס רשע שאותו הוא שהרינון אתר מטעסלאסור

 ישאנה לא אס משא"כ , יותר הקול את הוא מחזיק מו את שישאובמה אש~
 מכ"~ ' ~ו שפתים ללמות מקוםאין

 מיתת את שקירב הוא וד~י ~ס
 במה לו ~קנה אין שוב , אותה שישא ~ה בשביל הרא~ונהאשתו
 לדבר ו~וגמא ' מו את לישא עליושנאםוד

 (~ בכ~ו~ו~
 מת ע~ב)

 תנשא שלא אשה על שאסרו מצינו ולא ' ותנקתיה ~ובדא הוימו~ר
 בנ"ד וה"נ , לה תקנה ואין , היה שהיה מה אלא ' ~גים ~ניעד
 שאמרה וכמו בזה שי~ועאחר

 הא~~
 שנתעל~ה בשעה בפי' הנטענת

 ולמה עכרתני למה לו ואמרה נ"י מע"כ שהתרה התראהעל
 ויבואו לישאנה עליו שנאסור במה יועיל מה וא"כ ' חנם אשתךנפש אבד~

 : ת~יד עבירהלידי

~"~
 בנ"ד אבל ' שניס ~~י פנוי' בהיותה שהיה הרינון ע"ד דבריס
 ~נשתנה מובן הדבר א~א בהיותה גם פ~ק דלא קלאשהיה
 : בהוראה מלהכשל ישממרנו וה' בדבר לחקור ויש הרבההדין

~~~~
 ~לא מבואר הסי~ור ~ל

 ה~
 רק , כלל כיעור עדי כאן

 באופליחוד
 בחו~

 ~יעור של דבריס ביחוד שאין וידוע לבית
 מא"מ ~נכנםו לאאס

 בה דהתרה ואע"ג הדלח והגיפו ~יוח~' ב~~
 ~נוי כדי במה אין מכ"מ ' לו שמעה ולא אחריו תסרך שלאהבעל
 , לבעל נא~רה לא שהרי תדעו~תירה

 ~וא"~
 דידן בנידון אין

 ס"א) י"א (ב~י' הרמ"א פםק דלפי אמת הן פסיק' דלאקלא ~~
 קלא או , לחוד כיעור עדי היינו ' אחד ב~בר ה~ועל עלנא~רה
 חוגרת ואשה ימצא רוכל דתניא דהא ר~"י וכ~יטת פ~יקדלא

 קלא ב~רוף דוקא ובמה ' הבעל מן היינו , תצא הדבר ומכוערהואיל בסינ~
 ת~א מזה באחד אפילו בבו~ל אבל ' פסיקדלא

 והיי~
 המ~נה לשון

 אלא אינו כ"מ איברא י יוציא שכנס א~"ג כו' א"א עלהנטען
 ~ו) דף (ריש ב~רש"י כמבואר מהב~לה בהוציא~

 בד"~
 דה~ם ~' ברננה

 : כו' מה מפני בעלה והוציאההואיל

~~~
 בין נ"מ דאין י"ב) סי' ל"ב (כלל הרא"ש בשו"ת שכתב
 בטדי דו~א שהיינו שס הרא"ש פירש בעלה מת אוהוציאה

 לש~תו לבעל אפילו אסורה היא ובמה , פ~יק דלא וקלאכעור
 ה"ה מ~לא 'מ"ל

 לבו~
 לחוד ~סיק דלא בקלא משא"כ ' במ~ש"כ

 אס הנטען על א~ורהדלא
 כנ~
 משוס אלא ,

 נ~ע~
 , ורנ~ה

 הוציאהדוקא ב~~
 , ~ה ~ני בעל~

 ובשו"~
 ~~ו) ~' הר~~א

 ~ריו מרנניס והעס בא"א בנחשד~ה~ל כ~~
 ונפט~

 אם ה~ה ב~ל '
 ויש , לכנוס א~ר ~דאי דלכתחלה וה~יב , לישאנה להנחשדמתירין
 שאמרו הגדוליסמן

 בכיב"~
 ~~ל ח~וק ~מה לפי יו~יא כנס אפילו

 דבר עדי לך ואיןכשנשא
 מכוע~

 וכנס ש~מד מ~ה יו~ר
 א~

 הבריו~ששמ~
 , הגדולים או~ס והנה י עכ"ל כו' אחריו מרננין

 היא ~מה הכניסה ד~"כ ~הוכיח מ~ל הרמב"ןהוא
~ 

 , ~ור
 בין ד~יירי , הנ"ל ד~וכל בברי~א פי~שוולפי

 ~ו~ ~י~ בב~
 ~~ ~~ ~~ ~סי~י ~רווי~ו וא"כ דר~א בשאילתאוכדאי~א
~~

 ~~ ו~ר~ייהו , ~סיק ~א וקלא כ~~ר
 דו~

~~ ~  
, 

 ~ס ד~א~~י~א ~~
~ ~~ ל~ ו~~ ו~~~ ל~~ נ~א~  



~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~  

 הבעל, מן יותר לקלא אפם~י' דאחר האו~ן ב~ה הנטען עדיףב~אי
 דלא בקלא הברייתא ~ו מיירי ~"כאלא

 פ~~
 מוציאין ומיימ , לחוד

 מש"ה , לקלא ואפםקי' אחר אתי בלא הבו~ל~ן
 אבל , כעור ועדי פםיק דלא קלא כאן יש וא~כ , כעור עדיהיא דה~ הע~

 שפסק להמחבר בין השו"ע בעלי ל~ת מ~א"כ הרמב~ן לשיטתכייז

כ~רי"~
 הבועל מן אלא מיירו לא דרוכל דברייתא והרמב"ם

 דלא וקלא כעור עדי היינו , תרי ~ד~קאבעינן ובה~
 פס~
 לא ומ"מ ,

 בהוי ג"כ כו' לאחר נשאת דאם ברייתא מיירו וא~כ הבעל מןתצא
 כ~רש"י שהיא הרמ"א לשיטת בין פםיק דלא וקלא כעורעידי

 רק מיירי דרוכלדברייתא
 בב~

 מהני ~חד מוציאין בבועל אבל
 אבל , מהני ~חד כ~' לא~ר נשאת דאם ברייתא מיירי וא"כ ,~רי
 ודאי ~כן ואחר כעור עדי היא עצמה דהכניסה הוכחה שיםאין
 יכנוס לא לכתחלה בעלה מת אבל ~ה ~פני בעלה הוציאהדוקא

 : תצא לא כנסואם

~~~
 , מבעלה מוציאין און ודאי התראה בלי כנס אם בנ"ד
 שכנ~ה א~ת הוא א~ מ~ת~ק נ~י שמעכ"האלא

בחו~~
 שיבקש בנקל לברר יכול ~ה ואת , וישראל משה כדת ו~דושין

 היא ~אי עדים בחת"י לה יש ואם הנטען מאותו כתובתהממנה
 : מוחלט שקר הוא כ~ובה לה אין ואם ,כנוסה

~~~~~
 והלכה יכנוס שלא התרה נ"י מעכ~ה שהרי , עקא דא

 ע"ג ואף , יוציא נ~א אפילו התרו דאס בשוייעפסוקה
שידוע

 שי~
 אבל , בירושלמי בנוסחא ותליא הפוסקים מחלוקת ב~ה

 מס~ק לנטות לנו איןאנו
 השו~~

 שהאריך הדברים ו~ל , מאומה
 נ~י ש~עכ"ה ~חמת , להקל לצדד שיש אלא למו~ר אך נ"ימעכ"ה
 א~א, בהיותה הראשון הרינון מחמת בהם התרה לא ~מתחלהכותב
 בהיותה הרינון ~שוםאלא

 פנ~י~
 כדאי היה שלא ביארנו וכבר ,

 לראות ראוי יותר היה הרינון ~ה משום ~דרבה , בהםלהתרות
 משהוא בהיתר ויהיהשישאנה

 עוג~
 התראה מעתה באי~ור אחרים

 : ש~ינו כמי~ו

~~
 ~נראה דלפי ה~ול, היה מה ~רינון ב~קר , לחקור יש ~את
 יצאלא

 הק~
 אלא , ~מה מזנה שהוא

 שהו~
 שהרי בה גס

 מאמין היה ואם , הקול מוציא היה עצמו הבעל מ~כי.ה ~רילפי
 עד , ממ~ה לפרוש צריך היה ~ינתהשבאמת

 שיצ~
 שמותרת הוראה

 עלה לא ~לא ,לו
 עה~

 ~~ אין ו~כ ב~ך לחשוד
 פסיק דלא ~א

 ~~ פלוני ש~נה הוא דקלא בשו~ע וכמבוארכלל
 מ~א"כ פלונית

 על ~ן נשיאת באיסור שהיה א~"ג בה גס לבו שהיה כזהבאופן
 והוי יכנוס שלא לאסור כדי ב~ה אין מכ"מ , ~ליה וה~הורא"א
כמו

 ב~
 שיבואו לחוש שיש במקום ~ליה נטען או , הפנויה על

לי~
 ~אין , ~ילות בשר ויאכלו עבירה

 אוסרי~
 בהיתר להנשא

 : לעילכמש"כ

~~~
 ח"ו א"א ב~ודנה ~ליה שבא והרינון ה~ל היה אם מ~ה
 , לאו אם כנסה אם בברור להודיע נ"י מ~כ"ת עלא~י

וא~
 שהבריות מה ~ל כלל ~וש לו אין האופן ב~ה הקול היה לא
 היא~ נ"י מ~כ~ה אחר~רננים

 בדעת שאין ~א~~ שישאו להם הניח
 שלא ~נויה ב~ו~נה ב~דו לגדור להם היה שיו~ר , להביןהבריות
 ~דוי ~ליו לג~ור ולבריות למ~"כ והיה , ~מה רגיליהא

 אפשר ~ה לא ואם , ממנה עצמו יפרוש לא אם ,ממנו ולפרו~
 בכ~
 הלא ,

 , בהיתר ~מה שיהיה טוביו~ר
 ושלו~

 ~ ישראל ~ל

~~~
,~ 

~~~~ 
 ~י זי~~~~ו

 ' ו~~מין ~~~~~

 ~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~ ו~~ ~~~~~ו~
 י ~~

~~~~~
 ~ר הגי~ני,

 דר~
 ~ה ב~ר הדלה ד~י חוות

שב~לה
 ~ל~

 , הרה ומצאה ובא , ש~ם כ~ש ממנה
והלכו

 לה~
 ~לא ~~~ה ואמרה ווא~י דק,

 יראה כי ברצונ~
 ומ~ום , ב~כאות ו~ם רכושה א~ שיקח ~ותה הפ~ד כיממ~ו
~היתה

~ ~  
 משפ~ת ד, לבד ~ו~ג

 י~ו~
 ולא

 ~ראל ~יה~בו~ל ~ ל~ ~ו~
 ~ו~~ ~

 כי
~  

 ~~~, מדברים
 ו~ר~

~~~ש~~
 ~~י ,

 ~מג~ ~~ כ~ ל~
~ ~~~ כי  מ~~ ~~ ~ 

 מוכרחיםיהיו
 לשו~

 י~תק~ו ואולי , א~ אמם שהיתה המ~ום אל
 מע~ה ושואל , נעוריה בעל על ב~ה היא וגם , ה~ו~ג ביןח"ו

 : להח~ירה הבעל רשאיאם

~~~~
 נ~ושי בה ~לי כבר , שנאנסה לומר האשה נאמנות לענין
 ~סי, אה"ע בפ"תוהובא

 ס"ח~
 ואני ,

 אוסי~
 משנה להביא

 , נחשד נטען ופרש~י כו, השפחה על הנטען ב') (פרקביבמות
 משמע דא"כ הרמב"ןוהקשה

 דא~
 ודאי עליה בא

 א~
 שכנס ~פ

וו~י~
 ~סי~א ה~ה עוד ' כו~ הש~חה ~ל הבא תניא ובתוםפתא

 מת"י והוציאה האשה עלהנטען
 ~י ובעדים עלה רב ואמר כו,

 פרש~י אבל , עליה בא היינו ~ען פי, מש"ה ממש בביאהדמיירי
 ש~חשד היינו שנטען הענין כך אלא , נטען במשמעות יותרמדויק
 פי, והנה , לישאנה שרוצה הדברים ונראין , עסיקין עמה לושיש

 , ~לי~ נחשד היה לא אם אלא , שנבעלה ובעדים הגמראופי, ~מה~ התקרבות לו שיש שנחשד לסי~א וני~יל מקומו כאן איןהרי~א
 בפי, ו~ה , נאמנת אינה עכ~יו אבל , שנאנ~ה לומר נאמנתהיתה
 והביא , באונס שהיה לומר תולין שאין דאשמועינן בנימוק~יאיתא
 (ד"ט) בכת~ות דאיתא מהאראיה

 האומ~
 מצאתי פ"פ

 שהיה תלינן ולא , עליולאסרה נאמ~
 באו~

 חזקת דנגד התוס, כמש~כ
 דבאמת למדנו סוגיא באותה מפרש"י אבל ד~רצון, רוב איכאכשרות
 וכי שם דקאמר בנ~ען משא"כ , נאמנת אנוסה שהיתה אמרהאם
 ופר~י , הוי א~ם התם נאסרה לא מה מפני שהיה מעשהתימא
 מש"ה הביאה, ראו לא והא התוס, והקשו יד~ו, הרבה ~דיםשהרי
 ~ל נא~ה כך הב~ל ~ל שנא~רה וכשם ידע דוד והריפירשו
 שנת~~רה דב~ה בפשיטות ליישב יש התוס, חושית והנה 'הבו~ל
 , ~דים~רי

 ול~
 בו, לתלות כדי א~יה שיבא דוד מהשתדלות כד~ו~ח למלחמהצאתו לפ~י מאוריה מ~ו~רת שהיא לתלות מקום היה

 למאי לפרש~י קשהאך
 נצר~

 ~דים בלי אפילו ~א עדים שידעו לכך
 נאסרה לא ~~כ עדים בלא דאי ו~'יל , דוד עלאסורה

~ 
 ~ב~ל

 ~ל ונאסרה שנת~~רה כיון אבל , הבו~ל ~ל נאסרה לאממילא
 שלא א~ג , הוי דאונס ומשני , דוד ~ל נאסרה ממילאאוריה

 , לב~ל שמותרת לומר נאמנת היא מכ~מ , באונסשהיתה ~~
 וכמ~ה וסתירה בקנוי אלא ב~לה ~ל נא~רה אשה אין ר"אדאמר והיי~~

 דל~י ,שהיה
 ה~סקנ~

 ודאי ב~נות נאסרה וסתירה קנוי בלי דאפילו
ומעש~

 הוי דאונס משום שהיה
 למד~ו שהיה דממע~ה הר~~ל פי,

 נתפשה לא והיא מדכתיב למדנו ~ה נכון ואי~ו שרידאונס
 מה ותו , שריא~תפשה

 שיי~
 ~לא , ה"פ אלא , וסתירה לקנוי ~ה

 לאחר אבל ~יתי, א~וסה לומר נאמנת וסת~ה~וי
~  

 ~הפ~ידה אומרת שהיתה בנ~ד אבל ב~ה, להאריך ישו~וד ~~~
 אותה ~כה היה ואפילו , ~כה לא ו~וד , להכותה ו~םרכושה א~ שי~

 , או~ס מיקרי לא שיהרגנה הפחידהשלא כ~~
 ול~

 ~ה לא ~נראה

הנוא~
 שכבר ~חר מכש~כ , ירא שהיה שיה~גנה מפחידה

 אשה להו~א ב~הו~ן ~~~~
 מב~ל~
: 

~~~
 ושא לא ח~~ל דג~רת נהי , ל~יין יש ה~ובר בענין

 מן במ~וברת ליתא , חבירומ~וברת
 ~~ו"~
 דאפילו ,

 אי~ודח~רו ~מ~
 במשמ~

 מ~ם מ~ל , חבירו מישראל דוקא
 ~~~~, מ~ו~רת אדם ישא לא ליתני מ~תר, הוא , חבירומ~וברת משמ~~

 ו~ניק~, מ~וברת ש~יא גר~תו ליקח דאסור דס~ד אפשרוכי
~~ 

ה~~
 שה~בר מ~וברת ,

 שיי~
 , לחבירו

 לאפו~
 מ~וברת

 הירוש~י בשם התוס, כמש~כ שלו הולדשאין מ~
~~ 

מ~~רת ~ א,~ (ד~~
 ל~ו~~

 אינן שהולד~ת
 ש~
 אבל ,

 כ~
 ב~סור

ומ~קה מ~~
 מן ~אי~

~~ 
 באמת ש~רי

 ~ו~
 הוא

 , ו~יקה~יבורה בי~ ~תת~~
 ש~~

 ב~ה אמרו

 (דל"א~
 ו~~ה

 אלא מת~ברתאשה ~~ (דכ~~
 לוסת~ סמ~

 או
 סמו~

 ד~י, ו~י~ו , ~ל~בילתה
בתוספתא

 בת~, ו~~א ~ו~ה ~רוש~י נד~
 א~לו ~, , תבא אל יתומים דבשדימשום ~סו~ ~כ"~ ~
~~ 

 ~~למא
~ שאו~  שמא אסור~י~ק 

 ~ק מ~ה יגי~
 לו~~

 חששו לא וכ~מ
כש~ם ~ל~~ א~

 ~~~ ~שא~~ ~ לה~ ~י~
 , ~ג ~כ

~ ~י~ כ~  
, 

 ג~~ יו~ ל~~~~אבל
 ~~ת

 מ~~~
 שלא

 ~~ תת~
 ל~ולד

 מ~וו~~~
 ב~~ ~~~

 ומי ,
~ ~~~ יחו~  

 ל~~ל ~כ ~ר
~  

 בשכר ~~ת~ו
~~~~ ~~ ~ ~  

 ~ מ~ ~ ~~ ~~~



~ ~

~

~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  על , המאת להצרה לוומה 
 כ~

 אבי והבעל , כלל להחמירה נראה לא
 בין ח"ו ישתקעו שלא ולשמרם לגדלם מחויב הוא ~ל~הבניו
 למקום תשוב לא ' היא כשרה א~ה באמת אם היא וגם 'העו"ג

 והבא ' ישראל 'רוב ב~קום לאיש תנשא אלא ' ונטמאה~נתקלקלה
~י~הר

 מסייעי~
 : אותו

~~~~
 הן ' ולברך מיד ~זומה לקבוע ורוצה , מחבירו בית השוכר
 ~טורה יום ל' עד בבית בין בט~ת בין ה"ג דל~וןאמת

~~אן
 ואיל~

 ב~אלה דמיירי משמעו חייבת
 ליות~

 דאלו , יום מל'
 השו~ע לשון וכן ' חייבת ממה יותר ~טורה יום ל' ~ד מיבעיאהכי לאל~' חייבת ~~ה יותר ~טורה יום ל' על מתחלה ד~לההכוונה
 א~ילו המנהג על לברך וא~שר , מיד שאולה ~ית ממומה~קבוע שאולה' ב~לית צי~ית להטיל נהגו כבר מ~"מ ~בית' בין בציציתבין

 המברך שאין ~ודה מכ"מ המנהג על מעכבין שאין הרמב~םלדעת
 , לבטלה ברכהבעון

 ורשו~
 דאיתא בהא הר"ח דעת ומהו ' הוי מיהו

 ו~יר~ גומר' התחיל ואם יתחיל לא ביחיד (דכ"ח)בתענית
 לא

יתחיל
 ~ברכ~

 , יהללו~ ג"כ יגמור בירך ואם , אקב"ו
 ו~ם , לברך ~ריך ~אינו א~רתמוה ולכאור~

 ביר~
 וכי ' לב~לה ברכה הוי

 דאין אע"ג אלא כו' נודף וריחו שום שא~ל~י
 צרי~

 ברכה זה אין
 כ"ט) ~םי' ~ייח ה~ור ו~ביאו ~א~ין האי רב מ~כ והיינו ,לב~לה
~אם

 בי~
 ת~ה וה~ור ' בידי מוחין אין בלילה ת~ילין חליצת על

~"מ,
~  

 מקום ש~כל אלא ת~לין' ~~ן לילה לרה"ג ~~ל ודאי

המנה~
 לחלו~

 לברך ורשות
 וי~

 עוד למה
 רוצה שאיני אלא ' ראי~

 :להאריך

~ ~
 יעשה לא ה~גהנ ע~י ה~צוה לעשות ~לא טוב ~תי
 ממן על להמתין טוב ויותר , ~ן ע~"י שיחויב אח~כ~וד

 סק"ב) תכ"ו (סימן או"ח ה~ר"א בביאורי כמש~כ ביותרה~וב
 (סי~ תה~ד בשו"ת ו~"כ ' המובחר מן יותר ממן על ~מצוהד~~הינן
 מכ"מ ' סק"ב) כ~ה (סי' כמג"א ולא , ק~ו) (~י' ח"צ ובשו"תל"ה)
 אלא אינו~ה

 ב~ו~
 מן הייתר ממן על להשהות טוב יותר המצוה

 שיהיה מה מכחיש אינו עתה שעושה המצוה כ~ן אבל ,~מובחר
 לא המנהג על עתה שמברך הברכה ורק , יום ל'ל~חר

 : כלל חיישינן לא וזה , ~ן ע~"י החיוב בממן~וד יב~
 ה' ולי~ועת ' לעי~ה מ~א רבה בעבודה העמוס ידידו~~~~

 :מצ~ה

~~~
~~~ ~~~~ 

~  

~ 

 לה שיש ~חריה מר~ניס ~יו~ה
 ע~יקי~

 גיסה עם
 ~היה אחותה~~ל

~ 
 בכפר

~~~ 
 שלח וגיסה , ל~ירו

~~ל~
 , לביתו א~ה ואחר ~חריה

 אימ~ ובה~~
 ~יסה גירש ימים

 ונ~עה , ~י~ נ~~ה והיא הב~לאת
~  

 ~~ה
 בד~

 ודרשו לעיר והביאום ~~ד ~לחו פסיק דלא וקלא רינון היהו~~ר שו~ר' בלי

~~
 ~ול

 והדב~י~
 מ~מש בהם מ~~ו ולא

 ל~~~
 ושלחו בעלה, ~ל

~ר
 ~~ל~

 הבעל ו~ווח ' אופן בשום רצתה ולא אליו שת~וב כדי
ש~ם

~~~ 
 ואינה מתקו~טת

 לשו~ רוצ~
 מ~ם הוא

 ~ממנ~
 ~ם

~י~ה
 ו~ו~

 וכל ~~ות מ~יל
 בבי~ ~תה~ ~מ~

 לשוב ~תרצה לא

~~ל~
, 

 ה~י~ ~~
 עם ל~יות אותה לאסור

 גיס~
 ושלא

~מו תס~
 ~ומ~ בל~

 ו~~רו
~~ 

 , ~צמו ה~על וגם ~ה על אותה
 ~ב~ה~קו~~ ו~

 ~מר ~יסה עם
 שהו~

 גיסה והנה , ~מה ~מנה

 ונס~ מב~~~ל~
 ל~תו ~בדו

 ל~
, 

 וב~א~
 ה~~ן ~י~ ~ן

 ש~
~

 ~ם שבאה
 הי~

 והיה ~ראו ~נ~ם ל~י העגלה ~ל ~מו ~שבה

~~~
 ~~~ ~ד ל~ב

 ~ום ה~יך לביתם
 ~~ ב~

 והיתה ,
 בבי~

~~~~ ~~ 
, 

 לב~ ~ב~ ו~~
 ~יה,

~~ ~~~ 
 ש~ה י~חים

 ~תעו~ ו~ ~י~~~י~
 י~ אי ו~ד ~~ב

 ב~לה ~ל ~סרה

~~
 ~וי

 ו~יר~
, 

 וה~~
 ~ ~~ ~~ י~י~

~~ 
 ל~ר

~ ~  ~ ~ 
~ ~~~ ~ה  

 ~ס~~' ~ל
~~~~~ 

 ~ו
 ל~~

 ל~ ס~ ו~ ש~ בלי
 ו~ד ,

~~  ~  ~ ~  ~  ~~ ~ ~  ~ ~  ה~ 
 ~לילה

~~~~~~
 אותה שהקנה ה~נוי ב~יב נחזה

 ק~~ ~חמ~~
 ~לא

 היה לא אליו שבה הי~ה אם הא , אליו לשוברצתה
 ~י~א ' קטט מחמת קנוי דין בעיקר והנה , ממנו אותהמקנא

 את ו~נא קנ~ה רוח ע~יו ועבר כתיב ' סוטה ~סכת רישבירו~למי

~ ~~.~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~י~  
 כעס פי' מותן ~תוך ולאבמה~ל

 ומריבה~
 אלא

 מתו~
 עבר אימה

 ' ל~י~וב למצוה איתמרת מה האלו הדברים מכל באחד להו~ינא

~ ~~  ~~~~~~~~~~י~י~~~ 
 תורה שחוקה כהדא אתיא ל~יכוב ני~א אם הבעי' בכלל שהואו~'

 לפםוק ויראה ' ~ם הובררה ולא המאירי ומ"ל 'לעיכוב
 ש~

 שיהא
 הרמב"ם ~~א המחברים שגדולי אלא בודקין' המים יהא לאכן

 ~~ ~~.~~י~~~ ~.~.~~~~~~~
 השם למחו~ רשאין שנהא 'המים

 ~' הביאו התוס' מיהו ' מ~פ~
 ~ר הירושלמי לשוןג'

 מנ~
 חוקה שנאמר מ~ום כל כ~דא אתיא

 ~נוי ואין לעיכוב ש~וא פשיט מנא דר' ומבואר , לעיכובתורה
 הרמב"ם על תמהו וכבר לכאורה, ג"כאוסר

 שפס~
 בפשיטות

שלהי
 הלכו~

 דלא משנה הכ~ף שכתב ומה ' קגוי שהוא סוטה
 הזאת התורה כל את הכהן לה ועשה אדכתיב אלא תו~ה קאימה ~

 להרמב"ם דמנ"ל ה~נים וב~ראה בקה~ע ע"מ תמהו כבר התנוי' עלולא
 מ"ל והמה ' הקנוי על גם קאי ~ו~ה שמפרש הירושלמי עללחלוק
 במנחות דקיי"ל משוםיישבו

 (ד~
 , לעיכובא ~ינו לחוד דתורה יט)

 שם דבירושל~י עוד והביאו ' חוקה ולא כתיב תי~ה סוטהוב~רשת
 פליגי ב')(פרק

 ~ ב~
 קיי"ל ואנן ' לא או לעיכובא תו~ה

כםי~יית
~"~ 

 זה וי~ו~ ' ~מנחית דילן
 ג"~

 בירו~למי ~הרי חמיה

(~"ב~
 אי ד~לי הכתיבה מ~כב אי השבי~ה בםדר דפליגי בהא

 והנה ' לעיכו~אתורה
 בשיי~

 ב~יטה דילן
 (ד~

 כתבה אי~א יז)

קוד~
 שנאמר פםולה שבועה עליה שתקבל

 והשבי~
 ו~תב ואח"כ

 דתי~ הרי (~"ב) סוטה הלכות הרמב"ם פםקוהכי
 שבפרשת

 וע"כ , דילן לש''ם לעיכובאסוטה
 צרי~

 ~ורה דנקטינן דאע"ג לומר
 מנמיר מה על שס בממנחות הגמרא ~ריך הא מכ"מ חוקהבעי

 כן דכתיב התם ~אני ומ~ני ' ל~יכובא והוא לחוד תורהדכתיב
 דכתיב בסוטה נמי ה~י ~וקה כמו מה הרי נמרו תורת עלי~~ה
 דמי חו~ה דכתיב כמאן המאת ה~ורה כל את הכהן להו~~ה

 דאי ~מר וצ~יך , מ~ב ה~נוי אין אמאי לדוכתה קושיאוהדרא '
 כל את הכהן לה ועשה נימא אי אבל א~וי גם קאיא"כ ' הקנאות ~רת מאת ד~~יב הא היינו בסוטה דכתיב תורהנימא

 ה~ור~
 תורה אי תליא ומעתה ' כהן מע~ה ~ל אלא ~י לא ~~כהמאת
 ת~ה ואי ' ג"כ הקנאות תורת דמאת קרא ~ני לעי~ובאלחוד
 דהוי ו~ומר הכהן לה ועשה לשון דוקא בעינן לעיכובא אינולחוד
 דברי הן ~ן והרי ' חוקה כתיבא לא ~קנוי , חו~ה ד~תיבכ~אן
 ~שמע משנה~~~

 ~ו~ להרמב~~
 לה ועשה דכתיב הא על ~אאינו ' לעיכובא בסו~ה דכתיב

 הכה~
 אבל , הקנוי על ולא

~~ 
 ~רושו ה~אירי כגי, נימא אי אלא מ~י לא הי~ו~םאלו

 אי~שי~א דלאא~עיא ~ה~
 ~ר~ב"~ ו~ש~

 ~' אבל , דמנחות מ~גיא
 ~א ד~'התום'

~~ 
 א~ר האיך ~י ~י~ווו שאין לה

 דמנחות ומסוגיא , בירו~למי המפורש דברי עלמעצמו לחל~
דתור~ ד~סי~

 ו~~א לעיכובא אינו לחוד
 ר~~

 מהא
 ~תיב קרבנות ~א~

 יש ש~יר , מ~כבי ולא תורהבהו
 ~~ דבקד~ לחל~

 כמו , שאני
דבעינן

 ~קד~
 מן למד ד~ן אין וכן , ל~כב ~א בהו ~נה מ~בח

 מקום יש ~ו~' ~י~ת ו~~כ , כולה ~~ורה בכל מ~~כ ,הלמד
 מ~ ~~י נא~ה ולא הדין כ~י שלא בקנויקל

 לב~לה הקנוי
~ 

~ ~
 ~י~ ה~יו~ א~

 ל~~ת
 ~ו~

 ~לו ע~, היתר
 ~כל~ירו~מי

~~ 
 ~וי

 ~יה~ מ~~~
~יקת ~~ ' ~דין

 ~ל ~~~ ~~י~ ~ל~ ~י~
 ב~~
, 

~~~ 

,~ 

 כ~י~
תור~

 : כלל

~ ~ ~~ 
 ~י

~~ ~~ 
 ~י~א , ק~ת

~ 
 ר, ,~וי ~ ~~ ~י~ש~י

 י~ו~
 מ~ם אומר

 ~וב~ ~"~
 ר,

 י~ו~
~~~~ ~  ~~ ~~ 

'~ 
 כב~ ~~~ א~י~ י~

'~ 

י~~



 א~ אדם יגרש לא דבש"א , כב"הי~ו~ע
 מצא א"כ אלא א~~ו

 דברים בה ראה ~רוהדבר ב~
 מכוערי~
 מצא שלא יכול אינו לגרשה ,

 לקיי~ה , ערוהבה
 אינ~

 יכול
 ב~ שמצ~

 כן לפום כע~ין דברים
 אימר~וא

 חוב~
 ב~ה בירושלמי בה והוי ,

 דמיי~ ומסי~
 שראה

 עפ~י אבל ~ב"ש לגרש יכול אי~ו מש"ה מכוערין דבריםבעצ~ו
 , לגרש דיכול מודו ב"ש~דים

 וד~
 יהושע

 כב"~
 אפילו דבה"א

 אומר הוא כן לפום ~בשילו~דיחה
 רשו~

 רצה
 לקנאו~

 ~ה יקנא

לג~
 ~הו , יגרש

 ~~וס' ו~קשו , ~יר~למי גירס~
 (בד~

 ע"מ ג')
 א~ וקנא דילן בש"ס מדאי~אהירושלמי

 אש~ו
 רשו~

 ר' ד~י
 ס"ל ר~ע והרי , חובה אומר~ע י~~~

 בפש~ו~
 מצא דאפילו

 אחר~
 הימנ~נא~

 ש~רי ל~"מ ולכאורה , ~בה אמר ואפ~ה לגרש י~ול
 לק~מ~ מייריר"ע

 דכ~יב בהא הש"ס וטרי שקיל ~אופן מה ועל ,
 ~פ~צו~, א~ ששונא טהרה רוח או טומאה רוח ~וי אי ~א~רוח
 הוא אי ו~ע ישמעאל ~' ~ליגי גוו~אובהאי

 רשו~
 ~ו

 חוב~
, 

 לעיין יש גופא ~א איברא , לגרשה ברוצה דמ~רש בירושלמי~שא"כ
 בפי' ~~למודים ~ליגיב~אי

 המחלוק~
 , ד~נאי

 ו~א~
 ~רור

 ד~א פלוג~יי~ו מוקי~רושלמי ד~
 ו~

 ~רים בה בראה יהושע
 אינו ושובמכוערין

 רש~
 רא~ דלא כמשמעו מו~י ולא , לקיימה

 בה
דברים

 כעורי~
 אלא

 שמס~ר~
 ~וצה וה~א ~ד עם עצמה

 ל~יימ~
, 

וב~~
 מחוי~ אי י~ושע ור' ר~א ~ליגי

 לקנא
 ל~

 כלל ~~יא לא וא"כ
 דקשה וצ~ל , וב"ה דב"שבהא

 להי~~ל~
 ר"א, ד~אמר חובה לשון

 חובה לאו לכ"ע מכוערין דברים ראה בלאדאי
 ממ~

 שהרי הוא
 לנו ~ין הממן ~ה גם ל~יימהרשאי

 בדיק~
 מ~רי ע"כ אלא , מים

 לטעמיה ~ירו~מי , מכוערין ~ריםבראה
 דס~

 לבעל דאסורה
 בירושלמי~אי~א

 כתובו~
 המ~ר פ'

 ~כ~
 או~ה ראו ו'

 יוצא ~רוכל~ינר חוגר~
 בי~ מ~~

 ~~ג~~~ כו'' ו~צא הדבר כעור
 וה~~א

 ~צא שלא ד~~~ו וש"עהרמב"ם לד~~ דירושלמי הא לי~ב נדחק י"ג) ס"ק י~א (סי~ןאה"ע
 ד~' מכוערין דברים ע"י מ~ל~

 א"צ ולע~~ד כ~ובה בלי מוציא ~בעל רצה אם ~יינו~צא
~~ דסוט~ בירו~למי כמבואר מבעלה ד~צא ~~ל ודאי דהירושלמיב~ה ~דח~

 רא~ שהרי אפשר אי דלקיימ~ ~
 דברים בה

 כעורי~
, 

 וע~~

מו~~

 מ~פרש ומש~ה ,
 מחלו~~

 כמש~עו ו~י ר"א
 ראה ~לא אבל , וב~הב"ש ~~חלוח~

 דבר~
 ורוצה מכוערין

 לקיימ~
 א~א אינו

 פליגי לא ובמה , לה לקנאמצוה
 ר"~

 מ~ו , ור"י
 , הירושלמי שיט~

~ל
 ש~~

 משים חדא , ה~י לפרש מצי לא דילן
 קושי~

 דאי ~~~ס,
 ל~ר~אפש~

 דברוצה
 דר"ע טעמא ~שה דא"כ ~יגי ל~רש~

 לגרשה~ מצי הא חובה ~יאמאי
 דבדברים ~~ל דהא ו~ו

 ול"מ , לחיימה~אי מכוערי~
 לש~~

 הרמב"ם
 ו~~

 אינו דל~ולם הנ~ל
מחויב

 לגרש~
 ~לו ,

 השאל~ו~ לשיט~
 ~~וס~ים ש~ביאו

שם והרמ~~
 דא~

 , לקיימה
 מכ"~

 , פסיק דלא קלא בצירוף אלא אינ~ מה

ובאמ~
 בדב~ם לה~יא ח~בין אי וירושל~ בבלי ד~ל~י בהא גם

 , קיי~י לטעמיי~מכו~~~
 דבסוט~

 אי~~ ~~~
 על שמחל בעל

 , מחול~נויו
 ומבוא~

 ק~יד~ו ~ל שמחל פירושו דהכ~ בסוגיא

~ימ~
 אח"כ, נס~רה ~~ו

 ו~~
 ברמב~ם כמבו~ר הוא מכוער דבר חנוי שא~ ~~ו~י סי"ב~~ ~"ח (בסי, ק~ל

 הלכ~~
~~) 

 ~ד
 ~כ~

 איש עם ~ס~רי אל ל~~~ו האומר ~ד)
 ו~~"~ כו~י

 שאין ~וער דבר ~~א~ שלא
~ 

 מכו~ר דבר
 יו~~

 ~ג~~ י~
 מה~ ~~~ ~א

 דאי~א
 (פ~ בב~ו~

 א~ע)
 דאמר~

~~~ 
 ~ ~מ~ ~~~ ~ בעלי אל~~ בפני ~~~ר

 ~~ לא
~

~~~ 
 ~ל

 ~קנ~ ב~ני אמרה ~הרי , י~~ איסו~
 ~ ~~י

~ו~~
 ~~וא

 ב~
, 

 גם ~וי אחר משא"כ , י~וד משום ~~ ~י~
~ה

~~ 
 ~ואר

 ב~ג~~
 (~מן רמ"א

 נימא אי ~ל ס~ח~~ ~~
~ק~

 דב~ ~~שו~ אס~~ ~רי , מכוער ~ר
 מכוער
 ~ש ~

~
 מ~ום

~ 
 ~~ו

 לגלו~
 איברא , ~רוב מיני כל שאסור ~רוה

~ג~  ~ס~ ~~ ג~ 
 לגרום

 מח~~
 ~~ם

~~ 
 בקדוש~~ ~~~ב

~ו~~ ב  
 ~שא פ,

 ו~אש~
 ~שא ~היא

 ישמ~ו~ ~ונ~ ~
אומר ~~~

 הכ~~ ~~ר~
 ו~ביאה ~ואיל ~ר

 לי~ ~צמ~
 הללו ~~ם

א~
 לכ~ ~ור~נ~ ~~ ~צא לא היא

 ו~כ וג~', ~היא ו~שה נאמר

 לע~~ ~~ ש~~~ ~~~~
 ~מצאה משום ~וא , כן

~ר מסוכנ~ ~צמ~
 רח~

 ואם
 מ~ א~

 ~ל~י ~נ~י
 פש~

 לסבול ~~ל לא
 קנ~

~~~~ 
 ~~~מו~,~ה

~ ~  ג~ 

 הוא ~כוער דבר איסור שהרי כ~כ דומה ~אי~ו ו~ע"גמכוער,
 בן ~~רק מהא כדמוכח יעבור ואל ~הרג דג"עאב~רייהו

דאמרו סו~
 ימו~

 לפניו ~עמוד ולא
 ~רומ~
 מ"מ ,

 ד~~
 ז"ל הר~ב"ם

ד~
 ~משום ולא דידה פג~א ~שוס ~וא יעבור ואל יהרג דג"ע מה
 האיסורחומר

 ומש"~
 אינו

 אל~
 ו~ק~דת רוצה אינה ~היא באופן

~
 בהעמק כמ~כ דידה פגמא

 מ~ב (ס~ן שאל~
 או~

 הוא מכוער דבר ג"כ ~~נוי מחלואפילו בם"ד~' ד')
 כמ~~

 דלא ועוד במה"ל ב')~רק יבמי~ בנימו~~י
 א~רינ~

 אשה
 לב~ל~

 אלא
 ע~

 קנוי ידי

וס~יר~
 בפני ונס~רה ~דים בפני לה ש~ינא או

 עדי~
 כדי ושהתה

 ~יכאביאה
 שמ~

 ואין קינויו על
 ל~

 , כו, ~ה גדול מכוער דבר

וממ~
 וא~ילו ~כוער דבר ע"י מוציאין שאין וסיע~ו הרמב~ם למדו

 לא ~ינויו על שמחל ~דבעל בהא שהרי , ~"כ פסיק דלא קלא~וי
 ה~ אי הפרשמצינו

 שם סו~ה ה~ו~' מש"כ והיינו ג"כ דל~פ ~לא

ד"~
 נמי ו~פשי, , ש~מ

 עובר~
 על

 ד~
 דכיין ~י' ' לקיימה שיכול

 עוברת מכש"כ מכוערין דברים דהוי אע"ג ~קנוי ~ל למחולדאפשר
על

 ד~
 מצד ~~א , בה ה~רה א~יל~ ~~וס' ~~יימו והא , לחוד

 גורם אינו ד~~ראה 'הסברא
 הוס~~

 ~א מהני ולא איסור,
 כל ' ~ובהלענין

 מ~
 הוא

 שיט~
 ש"ס

 לד~~ ~ל~
 וסי~תו ~רמב~ם

 והשאל~ו~ ~~~"~ י מ~ו~ר דבר ע"י מוציאיןשאין
 שמוציאין דס"ל

 דברע"י
 ~ו~יל לא ד~נוי נ~א בפ, ש~~ב ~אי לטע~י~ מכוע~

דלהוי
 במ~

 מכו~ר דבר
 א~

 קפידא
 דב~

 דאיב~יא ~מדיר פ' הראב"ד ב~ם הרא~ש מש~כ אמלי ~וובש~ה ל~חיל' מצי ו~ש"ה , הוא

דעובר~
 על

 ד~
 דסתירה כהשאלתות דס~ל משום ה~נו , נפשטה לא

 בן פ, ב~ו~למואבל ב"ה~' אבאר שאל~ הע~ק ובחיבורי , מכוער דבר אינו קנויאחר
 סור~

 ב~~ו שאס הן ~לשה ~כי אי~א
 ~ן ואלומוחל למח~

 סו~~
 מ~ניתא ול~ו סו~ה ה~ם ~מקשי כו, סורר ובן

היא
 אינ~ שבעל~

 , יע"ש ו~~י להשקו~ה ~וצה
 ולשי~~

 דילן ~"ס
 הואדהמחילה

 ברוצ~
 ~"ל הירושלמי אלא , ~מ מעי~א לקיימה

 ~ני ולא , ל~יימה ברוצה א"אד~מחילה
 ברוצה אלא מחילה '

 מש"כ ו~יינולג~ה
 דלטעמייה~

 מכו~ר דבר דע"י קיימי
 לענין נחמור 'מבעלה תנ~

 ד~למו~
 לאו~מי מצי לא

 מחלוק~
 יר"ע ר~י

 דחובה וכהירושלמי מכוערין דברים בהבראה
 מ~מ~

 חיבה, לג~רי
 ~~ש חובה לאו חובה ר"ע דאמר והא , ל~ימה ברוצה מ~ריאלא
אלא

 מצו~
 וכדאי~א

 בחולי~
 לגבו מצוה ק"ה) ~ף

 ר~ו~
 קרי ~ו~ה

 ל~ ד~רי והיי~ו ,לה
 דבר דמשמע , ט~רה רוח ~מרא

 ת~ידו~
וירא~

 ~שין שיוך לא ממש חובה דהוי אי~א ואי , ~ירא שמים
 רו~

טהר~
 בנדה וכדאי~א

 (ד~
 מ~יים ושאינו יב)

 ~כמי~ מצו~
 צניע

הו~
 הא ~ מי~י ~א

 רש~
 לא

 מ~~
 דהא עוד ו~דע ,

 דר"~
 אמר

חו~~
 ~' ד~~י , מצוה ~כוונה

 נ~

 א~~ו א~ ו~נא ~ניא ~,) (~י,

 דב~רשו~
 . חובה אומר ר"א ישמעאל ר,

~~~~~ 
 ~ט~ית ~ר~ה

 חובה אומר ~~ ~~ל הואהדפוס
 כד~י~~

 בר ~ר"ע דילן ~מוד

~לוג~י~
 ולא ישמעאל דר,

 ~א~
 או עוד ~ני ~א ובפי~א ,

 רוח עליו ~עבור~ר אי~
 למ~ ~נא~

 ועבר אומר ש~וא ~פי נאמר
 אי ~א~רוח עלי~

 כ~
 לה ~נא שלא ש~ד

 כ~ א~ רשו~
 לה ~שקינא

ר~ו~
 איש א~ ~"ל

 ~ש~
 ולא חובה עליו ~~ר

 רשו~
 דעד הרי ,

 קינא~לא
 רשו~ ק~ ל~

 בין יש~עאל לר' בין לכ~ע ~א וס~~א

לר"~
 אלא מ~~' חוב~ אינ~ דר~ע ד~א משום והיינו , ~' דב~~א

 ~וחמצוה
 ו~בי ט~~

 לה מ~קינא משא"כ ח~ה לה ~~ רשו~
הוא

 ח~
 , ממש

 , ~לי~ א~~ ש~~
 ~רמ~ם שכ~ב ~יינ~

ס~ה ~לכו~
 מצו~

 את ו~נא ש~א, נשו~י~ן לקנא ב~י על ~יא ~כ~ם
 ל~ וק~ כ~~ ~א~י ,~~~

 : מצוה

 ו~~~למי בבלי דפליגי בי~~~
 ב~י,

 ~חלוק~
 אי ה~נאים

רשו~
 ~~ה או

 והס~~
 שלפנ~ו

 , קאי ~ן ~~ בשי~~
דפלי~~

 ~~אל ר,
 אי ור"~

 ~ו~ הו~
 מ~ה אי

 וברו~~
 ' לקי~ה

ו~~
 מ~~ן דברים ראה לא א~ו

 ~ובר~ ~
 על

~~ 
 ומ~~רת

 ~ו א~ עםעצמה
 ~סי~~ ~~ שי~

 והירו~למי , מהראוי יו~ר עמו
 ד~ליגימ~רש

 ר"~
 ~ה~ע ור~

 בראה ומ~י ~וב~ ~~ רשו~ ~
 ו~~ר מ~ו~ריןדברים

 וה~ ל~~~
 , ל~רשה ר~ה

 וב~~
 ~~י

 ~~ר ~"ש סברד~א
 ~ג~~

 ~א~~ ~כ
 חובה

 לק~~
 לה

 דא~~ר ~ל ו~י ,~בודקה
~~~ ~  לה לקנאמחויב ל~'.~ ל~~ ר~~ ~ 

~ ו  
~ 

~ח~



~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~בואר כ"ז
 דה~

 (דכ"ח) דילן בגמרא והובא בספרי דתניא
 למה נטמאה א~ נטמאה לא והיא נט~אה היא ת"למה

 הכתוב לך מגיד ~~קה למה נ~מאה לא א~שותה
 שה~פ~

 אסורה
 והיא א~תו את וקנא קנאה רוח עליו ועבר דכתיב הא הכתובופי'

 עליו ~בר אונט~אה
 רו~

 נטמאה, לא והיא אשתו ~ת וקנא קנאה
 ~יירי גוונא בחדה~ל

 שהו~
 , נטמאה לא אי נטמאה אס ספק

 דהוי ר"ע דריש ומכאן מיו~ר שנית אשתו את וקנא ל~וןובאמת
 ישמעאל ולר' , כתיב אחרינא קנוי ור~ע (בד"נ) כדאי~אחובה
ית~ר~

 נטמאה לא והיא נטמאה והיא פי' ולכ"ע , שס ~"י כ~ש"כ
 אס ~פק נעשה שנס~רה ובזה , ונסתרה לה שקנא לאחרהיינו
 הבעל על ונאסרה לא אונט~אה

 מםפ~
 היר~למי לפי אבל ,

ית~ר~
 א' אופניס, בשני קנוי דיש מפרש דהכתוב כמש~עו ה~קרא

 , בדיקה בלי לקיימה א~ור והרי מכוערין דבריס בה דר~האו
 נ~מאה והיא אשתו את וקנא קנאה רוח עליו ועבר ד~תיבוז~ו ' להתירה הברור על ויע~וד אותה יבדוק ולכש~~תור להו~קנא
 , מכוערין דברים בה~מצא

 וב~
 בעי אי ור"י ר~א פליגי האופן

 לבודקה חובה ודא~ לקיי~ה אבל , רשות או חובה הוי איל~רשה
 בה ראה בלא הקנוי שיהא דאפשר הכתוב ומ~רש , ום~ירהבקנוי
 את ו~א קנאה רוח עליו עבר או דכתיב והיינו מכועריןד~ים
 והו~מותרת ~כוערין דבריס ראה שלא פי' נטמאה, לא והיא~שתו
 אינו ל~יימה בעי אי ודאי ~אופן ובזה , לה מקנא ו~כ"מ ,לו

חובה
 מ~~
 ומעתה י וירושל~י בבלי תלמוד שבין ההפרש בברור זהו ,

 דכתיבהא
 תור~ זא~

 אשה תש~ה אשר הקנאות
 בה והקנוי , מ~ו~ין דברים בה ~אה ה"פ להירושלמי ,~ט~אה איש~ תת~

 כתיב האו~ן ובזה בדיקה ע"ילהתירה
 תור~
 , כדין הקנוי שיהא ,

 קלות ~תיך ולא אי~הב~ח
 רא~

 ~א שניה בבבא אבל , וקטט
 ראה שלא היינונטמאה

 דברי~
 ~ליו לאו~רה בא והקנוי , מכוערין

 בדיעבד הקנוי מהני ודאי דבזה , כלל תורה כתיב לא ,בסתירה
 להירושלמי דגס שכתבתי והיינו הירושלמי לדעת ~ה וכל , איפןבכל
 האי מתפרש לא דילן לש"ס אבל , אי~ור ל~נין לעיכובאאינו

 טמאה ובזה נ~~רה ~וי אחר ונטמאה אלא , כלל ה~ינט~אה

~ם~~
 מצינו לא ~לן לש"ס ואדרבהאיםי~~ לענין מעכב יהיה הקנוי דסדר שאומר מי מצינו לא וא"כ ,

 חילו~
 ה~נוי שבא בין בזה

 ר~ה א~' דידן לש"ס שהרי , בדי~ה ~י להתירה רק אולאיםרה
 אס לאו~ה אלא ~נוי בא ~ינו נאסרה לא ~כ~~ים דבריםבה
 , עמו אח"כ ~~~רתתהא

 וא"~
 כלל, לעיכובא הדין זה משכחת ~א

 אפשר שאי לנ"ד נחזור , כהירושלמי דלא הרמב~ס שפ~קוהיינו
לה~ציא

 הי~
 הוי דלא להירושלמ~ פשיט התוס' ~י' שלפי מ~~ת

 ~ לאו~ה ולא להתירה אם כי אינו דזה ,קנוי

~~~
 הדברים נראין

 דב~~
 במקנא דבשל~א , ~וי אינו

כ~ס ~ו~
 ומריב~

 באמת חושדה שאינו לומר דא~~ר אע"ג
 שבלב דברים מכ"מ , ולצערה ל~ניטה שרוצה אלא ממשמזנות
 ~ידון משא"כ פלוני עם תסתרי אל בפיו או~ר והרי דבריםאינם
 רצתה שלא בשביל שרקדידן

~  ~  
 לה ~א

 מגי~~
 וכמו ,

 ~לא לדבר גורם שגיסה ב~'שא~ר
 ת~~

 , אליו
 ו~"~

 אוסרה
 בביתו תהיה~לא

 ת~~ ול~
 מלשוב סירבה לא אי אבל בד~, עמו

 ~יה לא~ליו
 חו~~

 ולא לדבר
 הי~

 ח~דם
 כ~
 ד~יא נימא ואפי' ,

 בשבילהניתנת
 שרוא~

 מגיסו חושדה הוא אליו לשוב רוצה שאינה
 ,~זנות

 ומש"~
 מקנא הוא

 ל~
 ~"כ ~~מ , בא~ת

 אי~
 החשד

 באו~ ~הר~ , ממשלזנות
 ואי , עמה מזנה שגיסו צווח המע~ד

 אנפשיה דש~א עליו נאסרה כבר הרי הדבריס כ~~~עות~כוין
 ד~תא ס"~) ~ע~ח (בסי~ן דאיתא וא~ג , דאי~וראח~יכה
 ~א אינו ~ה מכ"מ , בכך ~ליו לאוסרה מ~י לא ר~ג חרסדאיכא
מ~ו~

 דחיי~ינן
 ש~~

 נתן עי~ו
 ~~ר~
 רוצה שהוא כאן משא"כ ,

 ובשבילבה
 שהי~

 הרי א"כ ע~~, מזנה גיסה ד~אי או~ר מ~רבת
 שהענין צ"ל אלא ,נ~םרה

 מוכי~
 יודע ואינו ע"ה ~וא או

 חושדם, הוא וב~ה זנות נקרא ~~צות ~ברי ~וא ~~ר ~ניתמיקרי מ~
 עליו ~נאסרה יודע שאינואו

 ב~
 ידע ואלו , ש~ושדה ~~מר

 בכ~
~~~  

 ~~י ~~לא ~ ~ל ~מר
 ~"~ 'לה~ ע~ ל~ ~~~~

 אי~ו

 עם ~עתא ~רובי תהא שלא לה שמ~נא רק , ממש זגות עלחשד
 ולאגיסה

 יה~
 ~ליו לבוא לםרב בזה מסיתה

~ 
~~

 כ~, ס~ירה אינו בביתו תהא שלא לה שאמר הלשון דעיקר

שה~
 משמע בדרך עמו תסע שלא וכן ~שמרתו אשתו בבי~ו

 , כלל לזנות חשש שאין ביוסא~ילו
 ~ר~

 , ושבים עובריס במקוס
 (בדכ~ו) וכדאיתא , כלל קנוי זה ואין , פריצות לדברי חושדסאלא

פר~
 '~תרי אל לה שא~ר שפירושו , אברים דרך לה לשקינא

 עמולהבעל
 דר~

 , ממש לזנות חושדם שאין דעת שמגלה אבריס
 אלא לה קינא לא הרי וה'ינ , אח"כ בסתירה נאסרה לאומש"ה
 , כלל חיי~ינן לא ממש נס~ה אפילו ומש"ה , מכועריסמדבריס
 קנוי, דהוי בירושל~י דאיתא , אדם בני ממאה לה לקינא דמיולא

דהתס
 אע~

 שמא חשש שאין אדם בני ב~תס יחוד איסור שאין
 נועדו שלא אחר זה בפני זה עבירה הרהור רב אדס עליעברו
 חושד והרי , אדס בני מאה מאותס במקנא משא"כ , בתחלהל~ה
 בושיס ושאינס עמה עסיקין לכולס יש ושכבר ל~רוציס המאהכל
 על ~הבעל מקפיד אס אבל , קנוי הוי ~ש"ה , ממש לזנות מזה~ה

 ~נות לחוש מקוס שאיןדבריס
 מ~
 וזה כלל קנוי משוס בזה ~ן ,

 ,ברור
 כ~

 ~ הקנוי מצד ה~ה נהתיר ראינו זה

~~~~~
 , גיסך עס תסתרי אל הבעל לה אמר אם דאפילו עוד

 ע~וונםעה
 בדר~

 על לה~סר סתירה אינו שומר בלי
 בעלה על שתאסר לענין מכ"מ , יחוד איסור ב~ה שיש אע"גב~לה
 בירושלמי וכדאיתא לזנות, ~נתייחדו לדבר רגלים בו שיש יחודבעינן
 א"ר , עמו , הסתר לבית עמו ונכנסה המשנה על (פ"א)סו~ה
מנא

 . לא זה אחר ~ה הא ע~ו אלא אמר לא'
 ~~ג~~

 נכנסה דוקא ~'
 ואפשר נכנסו זנות ~~ם ראיה שאין זאח"ז שיכנסו ולא ביחדעמו
 כך ואחר שס אחד שנכנס היא ש~קרה אלא כלל מזה זה ידעולא

 קנוי אי ~~ילו מיד לצאת לה היה ה~ן שמן ואע"ג השנינכנס
משוס

 איסו~
 ל~ר ~ליס ~אין כיון מכ"מ קנוי אחר וכש"כ יחוד

שלכ~
 לא לזנות יחדו נועדו

 נאס~~
 אחר ~ה ~פילו אמר אבין ר' ,

 ~חולק לדבר רגליס יש מכ"מ~ה
~ 

 הסתר דלבית ו~"ל ~מ
 נכנסו אפילו מש~ה , ל~נות יעוד בלי להכניס ב~א דרךאין ממ~
 שיכנסו , ביניהס ~~ה עצת שהיה לדברגלים ~א"~

 מיוחדת בשעה ~א"~
 משה פני הגאון פי'וכמ

 ובשו"~
 דוד בית ובשו"ת צ"ו) (סימן ח"ס

 בזה ששגה כקה"ע ~א , כ~ה)(סי'
 י~ש~

 לחורבה בלילה ~פל~יא
 הא אבין ר, דמיישב דה"פ ~ונראה ביום אפ~ות ומבואותביום
 בכדי לא ד~אי ע~ו ונכנסהדתנן

 נק~
 ונסתרה תנן ולא הלשון ~ה

 ש~י~ם שהלכו דוקא אלא ,עמו
 יח~

 הירושלמי פי' ג~כ ונועדו
 ביום אפילות ומבואות ב~וס וחורבה בלילה פל~יא לעניןדמיירי
 עמו שנכנסה באופן אלא לדבר רגלים בזה שאין הוא גוונידבהני
 אבלביחד

 ב~~
 לזנות כ"כ מיוחד מקוס אינו שהרי נא~רה לא

 ~דעת שלא ענין בעסק לשם שנכנסי לומר~רוב
 שניה~

 , יחדו
 יחדו נועדו א"כ אלא אסור אינומש"ה

 לשם~
 נמי והכא ,

 בניד~
~ד~

 נימא אפילו
 דבמ~

 לנסוע ה~ר ב~ה אליו שבאת
 ב~

 גם
 לדבר רגלים ~ה אין ~"מ עמו, נכנסה כמו ~וי לילהב~כת
 אצל בעיר וללון , טעם מא~ה חפצה לא לבעלה לנסוע שהרי ~כלל
 , לביתו לנסוע לה היה ובע"כ ' כ"כ ~כירין לה איןאחר

 א~
 ע"ג

 שנ~ד לדבר רגלים ~ה אימ מכ~מ ~ן לעשות רשאה היתהשלא
ל~נות

 בדר~
, 

 ונר~~
 לא דמ~~ה עוד

 נ~
 בס~יא בי~למי

 משום הי~ו ,בלילה
 דבד~

 לעולם
 אי~

 צריכה שאפשר ל~ר ~ליס
היא

 ליל~
 באותו

 דר~
 ל~ת ו~~ה

 יחי~
 ע~כ

 הול~
 , עמו

 ב~לטיאמשא"כ
 ל~ ומ~ שו~ שה~

 מביתה ~צ~ת
 ~ל~

 וגם
 שע~ת ~~ר רגלים ~וה שפיר ,יחדו

 ~מ~
 ~יה

 ביני~~
 ~ה ~ר ,

 שנראה אלא , שריא דא ואיתתא , גדולעיקר
 נ~~

מ~ מהב~ ל~ו~
 בא~רו כוון

~ 
 שגי~ו בב"ד

 מ~~
 אולי ע~ה

 יודע שאינו אלא , ממשש~נו כמשמע~ ~ו~
 בכ~ שנא~~

 וגם ,
 ע~

 מאמין
 שלא אמ~לא יאמר אם אבל ~ עליו נאסרה כן ואםשמינתה

 כו~
ל~~
 דעת ~~ו יורנו ~מקום , לו ~תרת להקניטה שא~ר או ,

 על ויעמידנותבונות
 קר~

 : א~ה

~~~
~~ ~ ~  

~~ 
~ 




