
 ~~~~~ו~
 ו~ו'

 ~ו~~ ~~"~
~~~~~~ 

 ' ~~י

~ ~ ~ ~

 , ברא~ונה הגיע לא , מינקת ~נה ע"ד נ"י מעכ"ה
 הגי~וה~ני

 , שבועות כשנשה מה
 אב~

 עני היה קשה
 בא~י כי עתה וגס , ~"מלהשיב

 א~
 יהלוך מני ומה , מ"ל אחרונים שו"ת ס~רי הרבה ראה עיניוהלא ח~דה' בלי אבל , הכבוד מ~ני

 ימצא' הלא להקל נוטה דעתו אם , ע~דמוםיף
 באילן להתלות

 ואם , דידי מעיקרא גםיןשענ~יו
 ה~

 ~אשר או הוראה מ~אי
~ביביו

 רבני~
 מני מה , מחמיריס

 יהלי~
 אשלי נגד מוראו להסיר

 ,רברבי
 וג~

 להוציא מקום במה אין
 מדקדוקי~

 פסק נגד בםוגיא
 שהיה ~מת הן , מזנה ~א ואפילו דמ~ורשהש"ע

 מקו~
 לומר

 ב') (בסי' שפסק דה~בר אמלי ל~יט~יהו והרמ~אדהמחבר
 וא~

קיד~
 שיטת והוא לה~יא אותו כופין אין , מניקה או מעוברת

 דלא ב') אות י"ב ~סי' ה~"ש בחיבורי בס"ד וביארנוהרמב"ס
 אעכור דילמא אלא איעברא דילמא י~מות בג'גריס

 חלבא~
 והיינו

 יש ומש"ה , להולד ויזיק החלב יתעכר התשמיש חמימות~חמת
 משא~כ להוציא דחששו ~~א מצוי התש~יש דנ~א לנשא אירס~ין נ"~

איר~
 דאסור אע~ג

 דמכ"~ מ~ו~
 לשדה נכנס

 יתו~י~
 ~היא במה

 , לתשמושקרובה
 ~כי'~

 ~צוי התשמוש שאין אחר להוציא גמרו לא
 מו ולסברא הולד, להמיק ~ש אין במ~ה ~ה"מ ובשביל ,~כ
 דאפילו הרמ~א ד~~ק לפי משא"כ , לממנה גרושה בין נ"מאין
 , להוציא כופיןאירס

 חששא ו~וא , מיעברא דילמא דגרסי משו~
 וא"כ , באמתרחוקה

 א~
 איר~ בין נ'ימ

 שהרי לנשא,
 ג~

 באירוסין
יש

 מקו~
 כמש"כ ר~וקה לחששא

 ש~
: 

~~~
 תת~בר ש~א דהחשש , בממנה להקל מקום יש

 בתשמיש לי ו~ה ~ ~שא לאאפילו איכ~
 ב~קר~

 הרבה או

~ע~י~
, 

 כ~
 היה

 מקו~
 אבל , לחלק

 או~ ~~~
 שהרי ~~ה ה~רח

 ד~מ לומר ושאכתי
~ אי~~ שהי~  ממ~ 

 ~~ה~ת
ש~~עבר ורחו~

 משא"~
 , כשתנשא

 בי~ חולו~~ ו~~ו~
 כשהואי

 ~~"י ואסור ~ולד פרנסת שמק~חמינקת ~י~
 כ~~~ די~

 ~~ני
 , גמירה אלא ו~נו מלהניק כשפסקה בין ,בתר~י

 אי~
 ~ה דעתי

 ~~"י ואסור הולד פרנסת שמקפחת ~ו סברא דבאמתמזה
 ד"~
, 

 שלה שאינה ולד ~י~ת שהיא אלמנה דא"כ , כלל לי נוחאינו
 ממה להנשא אסורהתהא

 ~ע~
 כ~בואר כן אינו ובא~ת ,

 בשל~
הגבורי~

 פ,

 החול~
 הנכרית שאין

 הולד ואפילו לכ~ע, להמתין צריכ~
 הולד סכנת מפני משועבדת וה"המכירה

 ~כ"~
 דא~ כיון

 לא
 מותרת ה~רה שלא דכ"מ לו~ר אפשר היאך להנשא ממותרתהכירה
ו~לא

 יה~ בסו~
 ב~נקת חמ"ל דברו לא ודאי אלא מכירה הולד

חבירו
 אל~

 חבירו ד~עוברת דומיא
 שהו~

 שלה בולד

 דו~
 לולד ה~ק ויהיה שתת~בר רחוק חשש הוא דבאמת משוםהיא והט~
 גמרח שלה ולדבמינתת ו~

 חכ~י~
 ~א

 ובשדי ~שו~
 יתו~י~

 אל
 ~ב~

דאפי~
 מאחר ד"ת עו~ק עפ~י אינו אבל , אסור בעלמא ~אה
 אוןשכן

~"~ 
 ב~ה

 סו~ סו~
 חכמי~ גמר~

 ~ היא

~"~~~

 ה~"א
 לה~ דאפ~

 ב~ופקרת
 כ~ למנו~

 שוהא
 ~קו~ת ~ין ~שמרהבע~ה

 משו~
 ועבדח ~יא תמנה ש~א

איסורא
 ד~שו~

 גמרת חשש ~ל לעבור להאיש להתיר ראוו אין מה
 והיינו , במו~רת אלאחמ"ל

 נכשלי~ שרבי~
 בגי~ין ו~דאי~א בה

 ~~חה שהקילו(דמ"א)
 חצי~

 ב~ח
 משו~

 הפ~, בה נ~גו שרבים
 שהוא התוס,וכתב

 ש~שלי~ הרבי~ ~~נ~ משו~
 ו~סופ~י , בה

 שמע~"~הא~
 ~כ ~ו ~ו ל~דה הגיעה ~ליה שו~ל ~ו

 רואהאיני
 שו~י~

 : להי~ר בו ~ו~ה נ~י ~~כ

 לה~לו~ ירצ~ א~~~
 בא~ה

 ב~ראי ~גאוני ~שוב~
שמנדדי~

 ~מ~~"כ להקל
 ד~ ~~ר~ ב~ש~

, 
 י~~

 לו
 דע~

ר~ני~
 ~, ~~יו אשר

 ~י~ו~~ ו~או~
 י~יה וה, ועשו

~~א של~ ~~~
 ל~ו~ ~ו~~

 : ח~ו

~~~~~~~ ~~~~ 

~..~
.~ 

 י ו~~~זין ' ~~~יי~ ~~~

 ~~~~~ו~

 ~~ו,
 ~ק~~ ו~ו~~ ~~

~~~~~~~ ' 

~ ~ ~ ~ ~

 אשה ב~ר הדלה דעתי חוות שאל וא~ר , הגיעני
 למינק~, ילדיה לתת ב~לה ב~יי עוד דרכה שהיהאלמנה

 היה ~חלבה~~ום
 ממי~

 ושלשה , לילדיה
 מ~ בני~

 בשנה
הראשונה

 מ~ו~
 ש~יניקה

~~ 
 להנשא ~וצית ועתה ,

 בתו~
 כ~ד

 : מיני~החדשי

~~~~
 כבר , הדין בגוף

 מבו~
 אה~ע בשו"ע

 לינשאמותרת שדי~ דצ~ו~
 כ~~ בתו~

 חודש
 וג~

 כבר א~י בחלבה
 לצמוק שדומה מצ~ל ח"צ הגאון מקןהורה

 שדי~
 בית כשו"ת ולא ,

 ואין או~ר אין ושוביע~ב
 דברי~
, 

 א~
 הוראה מורי נהגו כבר

 איותי להיות כאלו בשאלותסלסול
 מרחו~

 ו~~ילא מולת~, ד~ת חוות
אין

 דר~
 וליראות לראות

 וברור תורה בלי ~~~
 הלכ~

 ענין, באותו

וכ~
 דבר ל~יב ~"י ד~ע~כ כבודו מה אין וכן נ~י מעכ~ה עשה

ריק~
 צמוק של ~דין ~יקר לבאר בא ~ננו ע"כ ,

 שדי~
 ג~רו ולא ,

 ': אלו מ~ני אלו דאסרו בהבחנה כמו אחרותאטו

~"~~
 דיהבי ר"ג דבי לנשו התיר נ~מן דרב בהא עוד לחקור יש

למניקה
 משו~

 רבותינו במה דברו וכבר , בהו הדרו דלא

 ~~~ראשוני~
 להוסיף יש ו~וד אחרות אטו ג~רו לא א~אי

יצא ו~מיל~
 נ~~

 ' לדינא
 עי~ונו יאיר וה,

~ 

 ~~~ו~~ ~~וגי~ י~~~~~
~~~ 

 ' ~י~~~ ~~~

~ ~ ~ ~

 דברי היא הגמרא מפרשי לרבותינו הקודמת
 ~און דר"אהשאילתות

 (ב~
 , ~"ל ו"ד)

 א"נ ל~~יקה בנה~תנה הי~~ צרי~ ב~
 וג~~ ~ד~

 הו~ד ~ת ~נ ,
 ב~ו~

 ~ד

 ~~~ו~
 ~י

 ג~~~
 ~ו ~י

~  ~ 
 , לא

 ת"~
 נתנה דת"ר

 בנ~
 ~~~ני~

 ג~לתו
~~ ~ 

 בדר"י ור"ה ר~פ מיד לי~א ~ו~ת
 ~~י~בדסברי

 ~ ~ובד~
 הא

~ ו ~ ~  

 סבתא ההיא להו א~רה
 ~וובדידי

 עוב~
 שרא ר"נ ו~א , איני ' ~ן ~ לי ו~ר

 ~"ג ~י ~אני ,ליל~א ל~
 ~יו~

 .~אונ~ו ב~~ הדרי לא ל~ני~תא ~~הו ~~י
 ~~ג~~

~ א~~ ~"כעול~, ~ני~ א~ ל~ניק שוב י~~ו לא ~ג ~י ~ו,  ~ק~ 
 חבירו

 ~יג~
 ולא בהו

 , הני אטו הני שגמרולהבחנה ד~
 ~ל הגמירה ~י~ ד~

 ג"ח ~ד תנשאשלא ~~~ ~~
 משו~

 כל על ו~רו ~בחנה
~~ 

 הני ~~נה
 בשעה הוינו חבירו ~ונקת על גמרו כאן שא~כ ~ה הניאטו

 ~י~ת בגדר היתהבעלה ש~~
 ~משו~

 ~שא"כ , הילד את שתניק שא~שר
 ר"ג דבינשי

 אינ~
 בצ~וק ל~דנו ו~~ה מינקת בגדר

 שדי~
 וכן ,

 שא"א ארסיבחלבה
 לה~

 ד~ו~רת ל~ניק
~ 

 או גמלתו ~~א"כ
 ה~~ת ~~ור לא א~ולול~ניקה נת~

 בשו~
 או שנשבעה כגון , ~אופן

 ~~ור וכולה ו~נה ~~אותנתחויבה
 ~ל~יו~

 ~מ , ~ינקת
 ~ו הני ד~רו לינשאאסורה הא~

 הני~
 ל~ו א~ר ,

 ואתו~ ~~ ~
 לא

 כו, ~ו~ה ~~יתה ~י ד~יא ~האתסברוה

שלשה לה~תו~ ~וכו~ כול~
 ר~~ ד~י ח~י~

 ליארס ~~יר ר"ו
 ולי~ש~

 אל~א , ~יד
גמר ל~

 ~ ר"~
 וא~ר , ~ני ~טו

 א"~ ר"~
 הלכה

א~רו ב~~רו~~ כר"~
 לי~

 ~~ו
 ~ותר~ ~~ ~~כ~ ~ א~~~

 ~~ א~רה ג~ל~ו

סו~
 טע~א ~ש~יל~ות ~~ן שיטת ל~~ו ~ ~סוגיא

 ב~הנ~נה דא~

 ~ ל~~
 ג~ל~ו

~~ ~~~~ 
 הני א~ הני

 ה~וס,כ~~~כ ול~
~ ~~~ ~~ 

 ה~יר ~ג דבו
~~~ 

 נ~אר
דלאו ~שו~ י~~

 ה~ ~~קו~
 והא , כלל

 ד~
 הולד

 ~ו~ר~
 לא

~ נ~~  
 ~ו ו~אה ~~י~

 ~~ו~
 ד~ו~

 ש~א ~אי~ור
 ~תעב~

 כ~,

~רושל~ א~
 ב~ס, והיבא

 ס~~
 ~כ"ו)

 ובשדי ~שו~
 לא ~י, ,~בא י~~ו~

 דבא~~
 יש

~~ 
 ~ו, ~~~ר שלא

~~ 
 בואה~ילו י~~י~ ו~שדי

~ ~  
 אי~~ ~קרה ~~א

 ~ו~
 א~ל~

 כ~ו ~וי א~ו

כ~~
 דאינו

~  ש~נו~ כ~ 

 ~~~בר
 ~כ"~

 , ג~ו
~~ 

 ~~י
בח~רי

 ה~~~
 ~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~יא

 אמאי ~~~רא
 ~~~ר~~~

 ~ורו
~ 

 ~ל~ מש~ אי
~~~~ 

 ~יברה
~~ 
, 

~~~ 



~ ~

~ ~

~ ~

~  

~  

~ ~

~ ~ ~  ~י אלא נ~ידידיה 
 ~~ו~

 ~ו
~~ 

 חבירו של א"כ ' ירח~ו ~ש~ים
 ~עוברת ומסיקנממי

 ~~ו~
 ~~וברת א~אי אכתי וק~ה , ~ניקה

 אי ~שוס ~"כ לסנדל ~יישינן ולא מותרדידיה
 ב~ו~

 הש~יס ~ן או
 יתומים ובשדי ~שוס אלא לחוש אין דין ע~"י דודאי ויישבתיורח~ו'
 חששו לא ~ש"ה יתוס בחומר העובר אין ~עוברת הא תבאאל
 ד~חללין דאע"ג בה"ג שיטת ~"פ עוד והוספתי , ~דין ~ןיותר
 העו~ר עלשבת

 ~כ"~
 ס~ק על ולא דעובר פק"נ ודאי על דוקא

 עתיקיס והדברים י"~) אות ~ס"ד (סי' בה"עוכמ~"כ
 ואכ"~
, 

 ג~רו ולא י~ם ~ה אין שוב הו~ד שמת ~חר כן דכ~ו לעניןנח~ור
 : מ"ל גאון דר"א השאילתות רבינו שי~ת ~ה כל כללבו

~~~
 דיש היה ~אי ר"פ ~קו~ית אלא כן אינו בכתובות פירש"י
 היה ~ה ולפי , בהבחנה כמו ב~ינקת ~ני אטו הנילג~ור

 ~ורושו ל~י ר"ג בדבי גסאםור
~~ 

 ~שום בה תח~ור לא דה~ינ~ת
 ג~רו ולא ~ותרת הולד ~ת דהלכתא ה~ם~נא לפי אכן דר"גדאי~תא
 , הני אטו~ני

 שו~
 דמינקת גזרה ד~ד~ה כר"פ ~ייייל דלא ח~ינן

 ,להבחנה

 וא"~
 שתנשא כדי שג~לתו פרש"י אס~ה דג~לתו הא

 ~~ה דגס והוםיף כן פי' ~~"כ וגס הני אטו ג~ור ר"ג דביונשי
 הסכי~ו לא ברדר"י ור"ה ר"נ התירהטעס

 לר"~
 אדעתין לאו ופי'

 ה~כי~ו בדר"י ור"ה ר"פ גס אלא כן אינו ולדברינו ' לן ~ביראלא
 ~לא ' פפילרב

~"~ 
 נח~ן דרב רב וכ~עשה וכהלכתא כהאי ~יי~ל

 שתעבור חשש ואין תח~ור שלא ~ינקת נשבעה אס ~הול~י
 קבלהאו ע"~

 בערכא~
 : ~יד לינשא האס ~ותרת לח~ור ויראה

~~~
 ו~~קנת דר"נ לפרש להו ניחא לא התוס' בעלי רבו~ינו
 וגמלתו למניקה בנתנה הט~ם אין ד~קשה לר"פ דגס כתבו~ש~ה ' בדר"י ור"ה ר"פ א~וראי כהני דלא ' והלכתאהסוגיא

 יש דבהו ~שום אלא ' בהבחנה כ~ו הני אטו ה~י ג~רה ~שוסומת
לג~ור

 דל~~
 ביארו ולא המינקת בה תח~ור ושמא , ה~מן ל~ני תג~להו

 א~אי ~טעם רבותינולנו
 ליכ~

 האיך ותו ' הני אטו ~ני ג~ירה כאן
 דג~ר ~הא ~ו~יח והיאך , לכאן דהבחנה ~הא פפי רבהק~ה

 ר"~
 ג~ר ה"נ הני א~ו הניב~חנ~

 ר"~
 ושמא ה~מן לפני תג~ול ש~א

 הרא"ש ~דברי אכן , ה~ינקתתח~ור
 שהול~

 התוס' בשיטת רוב עפ"י
 דהבחנה לג~רה דהנקה ג~רה ~פי רב ~ד~ה ~דאי ע"מ ביאורלמדנו
 אין ~ש"ה ~פור~~ות היו ר~ג דבי הא אלא , הני א~ו הנילג~ור
 אטו בהולג~ור

 אחרו~
 ~ח~ור ש~א החשש לולי ל~נוקה בנה נתנה וכן

 ב~ה"ל כ~ש~כ מינכר ג~לתו וכן ד~ינכר, ~שוס להתיר היהבה
 בין ג~לתו בין ל~נוקה נתנה ~בין'לא ל~ני~ה נתנה בין ~ינכרדודאי
 שהרא"ש אלא ג~לתולא

 כ~
 ר"~ דבי לענין ~ו ~ברא

 שאיןלג~ור
 ~שא"כ ד~פור~מת ~שוס ג"כ המינ~ת ~ח~ור ש~א משוסבהו

 נשב~ה ~~ילו נשיסבשארי
 ו~דו~
 בה תח~ור ש~א חשש ~אין ,

 ,ה~ינ~ת
~"~ 

 תח~ור שמא חשש ויש נשבעה שלא הני אטו הני ג~רו
 אינו ~ה והרי ,בה

 ידו~
 תח~ור שלא ה~ינקת נ~בעה אלמנה שאותה

 בהבחנה כ~ו הני אטו הני בה ~~רו מש"הבה
 ור"~

 בדר"י ור"ה
 שלאעבדי

 המי~ק~ ~חמו~
 להתיר ובקשו בה

~~~ 
 ו~שה , ה~עס

 פפירב
 ד~~י~

 חשש לולי א~ל , ב~חנה כ~ו הני אטו הני ל~~ור יש
 ד~ינכר ~~וס ל~ינקת ב~תנה לה~יר לנו היה ה~י~קת ת~מורש~א

וכ~
 ~ ~ינכרי כולהו הולד ו~ת ג~לתו

~~~~
 ג~רו לא ד~ינכרי דב~ילי ~פי' ~ה ו~טעס ~וד ~רא"ש
 אטוהני

 הני~

 ואינה שדיה שצ~קו ב~ה להתיר נראה
 היא ~ש"ה ~~' ' לעולס ל~ניקר~לה

 ידועה~

 או
 שפ~

 בחיי חלבה
 בחיי ~י~ת לו ושכרובעלה

 בעל~
 ~~ה ~פי'

 ~ינכר~
 , וידועה

 אי~ו בל"מ~א
 ~ו לג~ור ויש ידו~

 א~ו~~
 ' הרא"ש פי' ע~ר מהו

ומש"~
 מי~ת שהיתה ב~לה ש~ת מינקת הל~ון ~ש~ע וכן הרא"ש

כש~~
 ~עס אינו ~ בעלה

 דמש~
 ~י~ת בכלל שאינה ~שוס ג~רו לא

 רבינו ~ל השאלתות לשי~ת א~י כמש"כח~רו
 הרא~~

 ~ובר אינו

 ~ה~
 ~ל~ון ראיה ~לא

 ~בריית~
 ~ו~רת ב~ה בחיי ל~ינ~ת דנ~ה

 הני, א~ו למ~ר וליכא ד~ינכר מח~ת היא ש~ו~תאבל'~עס
 היה אלו בהבחנהוכן

 ענ~
 לא דניכר

 ה~~
 ו~ש"ה הני ~~ו ג~ריס

 ולד ~~תבא~ה
~~ ~~~ 

 ו~רי ~יד ל~שא ~~~ת חדשיס שלשה
 תנילא

 אל~
 בהפילה

 בת~
 : כ~כ ~ינכר ~א ג~ת

~~~~
 והר~"ש התוס' דלשיטת

 ד~י~
 ~ה ~"כ ב~ינ~א ~כל

 ילדה ואח~כ בעלה ו~ת ונתעב~ה ~ה ומת ארסישחלבה

 דומה ואינו חלבה מחמת הקידם הולד שמת נדע לא ~דייןוא"כ
 כייד בחוך נ~א ל אםורה לעולס להניק רגי~ה ואינה שדיהלצ~קו

 ~לה שאין מתמת שריא השאילתות לשי~ת משא"כ 'ח~
 ש~

 מינ~ת
 ~י אטו הגי במניקה גזרו דלא שריא ג"כ ~ש"י ולשי~תחבירו
 'כלל

 ב~נ~ה הניקה ~א יל~יס ~לשה שזה בנ"ד מיהו , ה~ם~~א ל~י
 יאיר וה' ' חידש כ"ד בתיך להנשא מיתרת לכ"ע א~י דחלבה~שום

 ~ל ויעמידנועינינו
 קד~

 : ה~~ת
~~~~~~~ 

 ~~~י~ ~~~~~
' 

~~~
'~ '~ 

 ~~'י~ ~~~''~ ~~~י~~
 י יו~~זין

 ~~~~~~ו~
 ו~ו'

 ~ו"~ ~~יי~
 ~~~~~~~~~~ ~~~"~ ~~י~~

 י~"~
. 

~~~~~
 ~ם' העירני א~ר והנה י לרצון הגיעני וירא ה' ~ן

 לענין השאלתות ד~ת שהביאא"~
 גרוש~

 , ~ינקת
 ב~יהו דיהבי כיון ר"ג דבי נשי הני השאלתית לשון הביאואח"כ
 כמש"כ ולא בהם יח~רו לא שהמינ~ת ומפרש בהו הדרי לאלמני~תא

 שי' למע"כ ~שיבמה
 ספר אצלי היה אם ודאי ' ע"~

 הא"~
 בשעת

 ~ש"כ , א~ כותב הייתי מה אכן ' מ~כירו הייתי החיבורכתבי
 לב שממו לא ~~"ע גדולתס ~פני ~"ל דהרא~ונים ט"ו אותהראשון בקדמ~

לדקדק
 כ"~

 הביאו ולא ' ו~לה מלה ~כל ז"ל הגאונים בלשון
 דבריה~

אל~
 דהגהת כמ~"כ מבואר היא לאוניקי ~י~ת אכן , ב~י' שיצא ~ה
 לי נוח אינו ~לאוניקימע"ל

 דקאי נימא דלא לבאר רבינו בא דאם '
 לו היה יותר א"כ ' פי' ~ש"ה ר"ג דבי הנ~ים ~ל בהו הדרילא

 בא דרבינו 'כמ~מעו אלא ' ~מניקתא בהו הדרי לא לכ~ובלרבינו
 ~דים צמוק היתר קד~אי הגאיניס למדו דמ~ה וכמש"כ הדיןלבאר
 ל~ני למניקה בנהונתנה

 מית~
 היה שלא לומר ~רוב וי~ר , הבעל

 ~ן הי~ה והגה"ה ~שאל~ות, רבינו לשון ~גוף לאוני~י זותיבה
 בא וא~"כהצד

 בגו~

 וה~גיה הם~ר
 דיי~

 דיהבי כיון לשון שפיר
 למניקתאבנייהו

 דכ"~
 דלפי , ליתא ובג~רא ~יותר

 הכוונ~
 ~ניקות

 אימת ~פני לח~וריראים
 ל~ניקות שנ~תנין ~שום הטעס אין הרי ~~

 נינהו ר~ג דדבי ~~יון מיבעיא והכי , נינהו ר"ג דדבי ~שוםאלא
 הדרי לא ~מניקות רבינו כונת ~~גיה העלה ~ש"ה בהו הדרילא
 , לאוניקיבהו

 והא"~
 בו לדקדק חש לא רבינו לשון שהביא אע"ג

כ~כ
 אי~

 הפי' שהוא
 יפ~

 : ומתובל

 שהוסי~~~~
 שי' ~עכ"ת

 ב~~
 דהרמב"ם ~"ח תשובת והביא הענין

 וכהר~ש בגרושה~"ל
 הב~נה לענין הביא ~דלא ו~כיח ' ה~ק~

 ~~כ"ת הביא וכאשר בידי אין ~"ח ת~ובת ' נא~ן ידיד ' ד~פלתהא
 בהםאין

~~ 
 דהא נימא דא~ו ,

 גיי~ ד~ר~ב"~
 דהמפלח הא

 ~אי ל~ו אית דקלא~שוס
 שיי~

 ~ה דהאוםריס ~ינ~ת לגרושה ~ה
 ~צמה משום ~אולגרושה

 ש~י~
 ליה כדאית למר חבירו ~ינקת

 בל"~ וג~ ' א' אות ה~אילתאב~ה כמ"~
 כבר ~הוא איך , ד~יון ~ה ~ה

 את תדין אל ח~"לא~רו
 חביר~

 להשיב כי ואף למ~~ו שתגיע עד
 ע~כ ז"ל דבריו ראות ~בלי ~ותו אחר הגאוןאת

 ננ~
 : מ~ה

~~
 הדבר בגוף

 של~
 ~יחת אחר המפלת נ~כר

 בעל~
 נזכר לא וכן

 ~ע~א יהיב שי' ו~עכ"ת ,בר~ף
 ~שי~

 ולא ' ~"ש מילתא דהוא
 בברייתא תניא דאס או~ר בא~ת , בהאג~רו

 ~~פל~
 ~י~יל אינו כו'

 לעקור ור~~~ס הרי"ף על ~עסשוס
 ג~יר~

 ~~ו~ין ואי~ה , מ~ורשת
 ח~"ל לגמרתיש

 לו~
 ובל~~ ' תוםיף ולא תבוא ~ה עד

 גרםי דלא
 דאע"ג ~ימא נרצה אם מעתה , ~ו' המפילות ~לל דרדי~הבברייתא
 תנידלא

~"~ 
 ~ובא~ת בדבר, חילוק אין

 ~י~וני~
 ראויה ו~אינה

 ~מ~ילית יותר' מ~י אינו ולילד~התעבר
 ר"פ הנימוק"י כ~ש"~

 הוא ג~רוע מתעברות שא'ן ד~יעוט הריטב"א בשם בתראהאשה
 'כו'

 ל~~ור אלא ~ לשכיחא שכיחא דלא מילתא בין חילוק אין ותו
אטו

 מולתא ~~ו ג~רו דלא כלומר ' ה~
 דל~

 דלא ב~לתא או שכי~א
 כמו עצ~ו ~שוס ג~רו לא ~צמושכיחא

 רי~
 בהרבה ~ג~רו הוכאאבל ' הרבה ו~יד פהד~ר

 ~י~
 חילקו ולא ~~יחא ~להא מ~וס

 , שכיחא דלא ~ל~א הוא בפרט ש~ה ב~ה נפקו~א אין שובבדבר

ד~~~
 שגמרו אלא לאםור ~קוס בהס שאין ~יס ה~ה בכלל נ~ל

~ו



~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~

~ ~  הניא~ו 
 שי~

 בהם
 יש נע~יק ~ם א~ן ~ הטע~

 דכל , בברייתא מיתני לא באמת אם במפלת לגזור ראוי~לא טע~ לת~ מ~ו~
 אע''ג ה"פ כו' רדו~השגזרו הנשי~

 שה~~
 אינן בודאי

 ~עיברו~
 ויבא ~ראשין ש~~יברת להיות ויכול ברור הדבר ~אין אטוגזרו ' מראשון
 ילדה יאם ' מראשון ~עיברת ודאי הרי מ~לת אבל , ל~ני תנ~אא~ ם~~

 היא יהרי נתגרשה אי ~מת אחר ~ראשון ש''קולד
 צמקו כמו חבירו~ינקת ~שי~ מותר~

 שדי~
 , דהבחנה גזרה ממ~ינו לא ידאי , יכדומה

ייתר
 א~
 לי

 להארי~
 : ה~נין) ~יום (חסר
 ~~י~~~~י

 ~~~~~ י~~~~
' 

 ~~~~~ו~
 ~~~ון

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ו"~
~~~ 

 י ג"י

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

~ ~

~  ~ ~ ~  היא אם ל~אול ~רחוק יאתי , אחרת ל~ניקההילד ~י~~~~~ ~~~~~י~~~ 
 מותר~

 , ~הנשא
 יע~יד~וו~'

~~ 
 הא~~ ~רן

: 

~~
 יקר כל

 ראת~
 נ"י מע~"ת של עינו

 זיל~
 מטה פרח ם~ר

 ביד נח~ראהרן
 מ~"~

 הן אזלי רישא בתר בע'יי ואני נ"י
 ש~ניקה ז"ל אצלם פשיטוהדבר ' ~ול~נם ~ל כלל זו חקירה העלי שלא ז"ל הראשונים רבו~ינוהמה

 ה~ושכר~
 מכירה א~ילו

 מיתר~
 לינ~א

 למסור רשאה שאין נימא איא~ילו
 ~ול~

 ל~ני~ה
 אחר~

 שיבואר כמו
 ב~לטי וכממבואר , לנשואין זה שייך דאין פשוט זה מ"מ בזהמחלוקת
 ~'הגבי~ם

 החול~
יש ' דעות שלש שממה ונ~ב~י שבאו נ"י ~עכ"ת ~הביא

 מ"~
 הרמב"ם ~וכ"כ ~''ת ש~ת והוא מ~ש כאלמנה ה"ה שגרו~ה

 גיטין ה~שניותב~י'
 פ"~
 יצ~י~) כ~כ לא בחי' שהריטב"א אלא ,

 והיא , מכירה התינוק אא"כ לה~תין ~א"צ או~רומזה
 שי~~

 והוא לה~תין א"צ אמו את מכיר התינוק ~היה אט"פ או~רואני ' הרשב"א
 ומסייס ' הזקן הר"ששטת

 ולפיכ~ ע"~
 הנכרית שא'ן כמו להמתין א'יצ

 ו~ני~תו שכופה ס"ל דמכירה אע"ג דבנכרית מבואר , להמ~יןצריכה
 א~"פ ~' בשה"גכמש"כ

 מ~~
 הביא זו והוכחה בברור להמתין א"צ

 שאסר ~רושא איש ~ניאל ר' הוראת את לדחות משפט נתיבותבעל
 צ"ז) (סי' מ"א פרח בספר ~משיב , ב~כירה לינשאנכרית

 דח~
ראי~

 פ' שבשה"ג זו
 החול~

 אלא כן כתב לא
 לד~

 והיא הר"ש
 שטח מבואר שהרי ממש בה שאין תשובהבמח"כ

 ~ד~רי~
 דכמו

 , להמתין שא~צ לכ"ע פשוטבנכרית
 כ~

 וזה , ~ר~ש לדעת בג~ושה
 אע"פ פרק המרדכי מל~ון הוא גדול אותו ~וכתת אמנם ,ברור
 כיפה מכירה שאם ואע"פ בזה"ל ע~ז וכ~ב הר"ש הוראתשהביא
 עליה שיעבוד אין מ"מ להניקובב"ד

~"~ 
 ו~ותרת ב"ד אותה כפו שלא

 עכ~ללינשא
 ו~יי~

 ע"ז
 שא~ דמשמ~

 לינשא א~ורה ב"ד אותה כ~ו
 היהדאלת"ה

 לה~
 איברא ולו~ר לתרו~י

 דכו~י~
 אותה

 להני~
 אבל

 אלא , מותרת לינשא רוצה היאאם
 כ~

 אותה שכפו
 להני~

 ~~ו~ה
 אלא , כן במרדכי הפי' אין ובמחכ"ת ,להנשא

 ה"~
 ~י~רית לא מ~"ה , ~כנה מ~~ת ב"ד כפית מפני רק עליה~~בוד בעצ~ שאין אחרי

 ~ותרת ~בירו~ינקת
 לעול~

 , ~ז"ל גמרת ב~לל זו שאין להנשא
 וכ' ~"ל ה~ש הוראת ה~א תק~~) (סי' שבסה~י מ~ני נכחדולא

ש~
 קתני הא וא"ת ~~ה"ל

 מפני ומני~תו כופה מכירה ~יה א~ הת~
ה~נה

 ה~
 בב"ד ~ינו כפיה

 וכ"~
 ~לא

 כפ~
 מו~רת ב"ד

 לינש~
 , עכ~ל

 ~~לו לי~א אסורה ב"ד ~כפו דאחרי ~ראין היו הללו~דברים
 נדפס לר~ת ד~ה"י ידוע~בל להר"~

 בשבושי~
 ד~צ"ל ובל"ס מאד

 ה~
 כ~יה

 בב"ד אלאאינה
 של~ ו~~

 ב"ד כפו
 מ~ועב~ אי~

 לי~א ו~ותרת
 גרושהוכמו

 ל~ר"~
, 

 כ~
 מושכרת מניקה

 לכ"~
, 

 ~י~
 בזה

 ~ו~
 ~ק

 ~ראשוני~בעיני
 לאסור ~ה"ד עלה ולא , ~"ל

 מ~~~
 שלא דעד , ~ירה והוא גרושהאלא חבי~ מינ~

 גירש~
 משו~דת ב~מת היתה

 ~יד ,להניק
 שגי~ש~

 והולד
 ה~ מכיר~

 מ~ו~ב~ת
 הוצר~ וע"~ 'הולד סכנ~ מחמ~

 להשיב
 ~שונ~ ~ש~

 עוד ~זד~ו ולא ש~ה
 , ~ו~הב"ד

 לי~ מותר~ הי~
, 

~ ו~  
 ודאי נ~את

 ל~
 , ת~א

 אבל , חבירו~ינקת
 נכרי~

 ~ד הרי ה~ני~ה
~~ 

 הכירה
 להנ~אמותרת הית~

 נימ~ והאי~
 א~ילו וא"כ תנשא לא כבר הכירה דאם

 , תנא הכירה ~לא עדנשאת
 אל~

 : כלל וחקירה חשש בזה אין ידאי

~~~~~
 מותרת אמאי מ"מ , תק"ח בזה ~~ין נהי ' בעי ט~ממא
 ריעיתא זה הרי , ולינק לה~שא רינה י~יא הכירה לא~~י'

 ~דה בתים~תא ~ניא יהרי ~ילד לאיתו השת~בדה יהיאלהולד
 בן לה שנתןהאשה ~"~

 להני~
 ולא מלאכה עמו תע~ה לא

 תני~

 עמו
 ~~תלה וחלי ' ל~ולד נשת~ב~ה כן ע"ד ~ממםתממא משים והיא ,אחר תינו~

 , שרי ידאי בא"א להשת~בד נת~חה ולא ' להניק תיני~ית שנילקחה
 ~ו~זה ~ולד אי~י כח לגרע א~ירה ' אחד ~~ ~סתם קיבלה אםאבל

 בפיםקים הובא לאהטעם
 דל~ ד~ ה~

 יהייני , ~ניקות שהמה ב~ת מלאכה ~~~ית בוה~~ ה~ניקותמנהג יג~ , ~לאכה עמו ח~שה
 נשת~בדה לא ~םתמא המנהג ש~ן ~אח~משו~

 בז~
 ' ה~ופן

 וה"ז
 כמי~דין

 ~למד~
 , ~נויה שהיא בשעה הולד את ~יבלה אם ה"נ ,

 וכילההיא אי~
 לג~

 אבל ולהנש~' ' הולד ~ח
 ל~"~

 י"ג (~י' בהע"ש
 ית~~ר ש~א ~ינקת ~ל בא~מנה חז"ל דגזרת , ב')אית

 אלאאינו ' חלב~
 ~שו~

 ובשדי דכתיב
 יתו~י~

 בעל~א ב'אה , תבא ~ל
 תשש היא באמת ~בל ,אםיר

 רחי~
 ~משים ש~יר ~יישב , שם כ~ש"כ

 אחר , י~ים הולד אם יא~ילו , ד"ת ~~"י בזה אין הילדטיבת
 אפילו חשש אין שוב , ירצו אם להנשא ~רשאין ע"ממני~ות שםת~
ש~מ"כ ' ביתי~

 השכי~~
 : עצמה

~"~
 היא אם אכן , הילד את תניק והיא נשואין בהיתר דבריני
 ר~~א בהגהח מביאר הלא ' אחרת ל~ינקת למסוררוצה

~םי' אה''~

 ~"ב~
 ~' ~שה"ג והיא , להניק אותה כו~ין ~ירה ~ולד ~אם

 בעלה ~מת ממני~ה ת"מי בזה"ל כ' כתיבית הרא"ה בחי' אבלאע"פ
 ב~ידה אלא מדינ~א ליה מ~עבדא דלא דא~''ג כו' לנתג~ה ה"הכי'

 דיל~א הםכנה ~פני במ~ירה ליה דמ~עבדא היכא כי ~"מ ,תחתיו
 בעילא

 למינ~
 , מיהת בש~ר לאינ~י א~ריתי

 אע"~
 אחריתי דאיתתא

 ~אינה א~"ג נמי ה~י מיחייבא לאכה"ג
 היו לא א~ מכיר~

 ~ביאר ~רי , ~כ"ל בש~ר או~ו להניק משועבדתא~רת מוציאי~
 לא י~"כ ~חויבת אינה ~כירה היא אפילואחרי~י דבאית~

 ממפר~
 מ~~י

 ג"כ אחריתי איתתא ודאי דא"כ סכנה ודאי דאיכא , הולד~כנת
 למינק ~~י שלא ברור דלא הרא"ה מ~רש אלא , פקו"נ עלכופין

 הגרושה באמו מש"ה , כו' למינק בעי לא דילמא ו~מ~ייכממינ~ת
 ~~א"כ , מחיייבת היא אלא במניקות כלל מנ~ינן לא ,דמשעבדא
 דחזינן וכמו , ירעב כאשר יונק יהא דילמא מנם~ן אחריתיבאיתתא
 , ~ניקתן את שמכירין אע"ג ולדותהרבה

 ול~
 ~אחריתי ינ~י

 שה~א~רי מ"~
 שעות איזה מצטערין

 ממני~ ג~ לוקחי~
 ו~ה , אחרות

 , הכי ל~ש להרא~השהביא
 משו~

 אלא ~~לת"ה
 די~

 םכנה בזה
 מאחרת יונק התינוק שאיןודאית

 ב~ו~
 , פשי~א ק~"ל מאי , או~ן

 ודאי אחרת מינקת לפנינו ואין מ~ירה אינו א~וא~ילו
 אלא , ~עבוד משום לא להניק~יא ~חויב~

 מ~ו~
 ~יירי ודאי אלא , פקו"נ

 ~כנה כאןש~ין
 אל~ ממ~

 דינ~י, צ~רא
 וכי~~

 כתב
 שב~ ה~א"~

~ד~
 הסכנה מפני קל~ה)

 אל~
 : בעלמא צערא

~~~~~
 פליגי ~א

 שהשכירה מינקת ודאי דהא , והרא"ה הריא"~
 שתי להניק מחוייבת היא , הולד את להניקעצ~ה

 ~ני~
כ~~

 ואע~ג , ההנ~ה
 ד~

 מו~רת היא
 הול~

 ~יבה אחרת למניקה

~מו~
 אין ,

 ~ו~י~
 , לדבר

 הוא א~ מ~~
 מכיר~

 ואיכא
 צע~

 דיניקי
 אין שהרי לחמור וכולהינה

 ל~
 ה~ד ~ר

 גד~
 ' ~זה

 וא~ילו
 מוחל הילדאבי א~

 ל~
 ו~ינו

 ~וש~
 , הילד לטו~תהשת~דה שהי~ ~שו~ מועי~ אינו הולד לצער

 וה"~
 דאי~א למל~ד דו~ה

 ב~"~
 (~י'

 רמ"א ב~גהתשל~ג)
 ה~ דאי~

 יכול
 ל~ח~

 ובהאי , ~~ר ~ל ~עב~ו
גו~א

 דמיירי ב~ה~ג ב~~ורן וכמבואר רמ"א הג~ת מיי~
 בא~

שקבל~
 בן

 לה~~
, 

 ו~~~~
 ד~~ו~~ת דומיא אח~תי באיתתא ~יירי

ו~תה
~~ 

 שיעב~ בלי
 , מ~רה שהולד עד

~~ 
 אינה

 ~ח~~~
 כ"ז

 : פקו"נ ב~השאין
 כ~~~~~

 ~ינו סכ~נ ~~ני ~שמעות א~ד לא
 מדו~

 כ"כ
 ~ער מ~ני למי~~ר~וי ו~י~

 היל~
 ויותר ,

~~ 
 ~ת

שכ' ה~ב"~
 ~כ~

 ~שה ~~ה"ל מ~"א
 א~ ~נת~~~

 ~אבד"א לה~~ א~~ ~ו~ין
 ה~~

 ~ד ~ותו
 ש~י~

 ~ל
 ~כי~ ~

 ~~ילו
~  

~ ~~ ~ו~ ~~י~ו~ ~י~~  ~~~ ~ ~ בי~ ~~ ~ ~   



~

~  

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  ד~ל ונראה , והטור הרא~ש ~ביאר כמו לא או מאחרת לינקרוצה 

 ~ ~~~~~.~~~~~~ ~י~ ~~ו~~
 אמו עס ודוקא ' למניקה אותו מפרישין היו אם םכ"נ יש 'ש~כידה
 משמע והכי מאח~ת יונק הוא ~ם סכ"נ ב~ה אין ~חרת במניקהאבל

 בנה אחד חודש כ"ד כל בנה בט~יל אשה חייבת פ"ב נדהב~יםפתא
 המכיר תינוק כו' בנה לה שניתן האשה , להניק ולד לה שניתןואחד
 התנא הפ~יק הרי ' סכ"נ מ~ני אחרת למנ~ה לו נותנין אין אממואת

 ניתן אפילו אחרח למניקה אותו ליתן י~לין מכירה א~ילודב~נקת משמ~ ' א~ו את במכיר אלא דבר ולא להניק בן לה שניחןמאשה
 שהתחייבהלהראשונה

 בכ~
 מאחרת ליקח רוצה שהתינוק מיירי מסתמא '

 באמו מ"מ , צערבלי

 ש~י~
 הג~' מסוגית משממע והכי

 בהה~
 דשמואל

 דרו קום א"ל אמו את מכיר שהולד ~אהד~יד

 ברי~
 נםה ולא '

 אלא ' דא לאיתתא לעגנא ולמאי , ג"כ מאחרת י~ח דילמא הולדאת
 כהגהת ולא , ~"ב) (בסי' המחבר סוגית ו~ה ' לדבר עצה איןודאי
 רוצה אינו ~ם שכתברמ"א

 לינ~
 ולא ' מאחרח

 כהב~
 ~כתב םק"ד

 : ~"ל הגר~א ביאורי על מהרי"מ בהגהת ועיין , הכי הרמב''םבדעת

~~
 דברו לא ובה ' לינשא כלל איסור אין ולדאחר דמניקת מיהא
 הולד את ליתן רוצה והיא מכירה הולד אם אבל ' ~ללח~''ל
 וגעגועים צער בלי אחרת ממניקה ליקח רוצה ה~ד אם ' אחרתלמניקה
 שיונק אע"ג געגועים לה~נוק יש אם אבל ' כלל חוששין איןודאי
 נשתעבדה שכבר ' לה להרשות לב"ד אין ' רעבון מחמת אחרתמאשה
 מה בכל או נ~ואין באיםור אם ' האפשר בכל אותה וכו~יןלהתינוק

 :ש~~ר

~~~~
 מעוברת שהתיר מי מצינו דלא א' אות בהע"ש כתב~י אשר
 דהיינו נ"י מעכ~.ת וה~לה כו' להניק יכולה אינהבאם

 , כו' גרושה לענין פיב) (םי' והטור הרא~ש המפורםמיסב~וםקים
 מותרת או דדיה ב~מוק ודאי ר"ת דלשיטת שהעלי~י ~' באות מריעיין
 שהתירו קמאי גאוני ורק ' אםורה במניקה גם או במעוברתגם

 ו שהתי: מצינו לא ' בם"ד ח' באות כ~ש~כ הגמ' ~וגית עפ~יבכיבי.מ
 ' מ~ל הרמב"ם ~דעת דיחםא מטעם והיינו במעוברתגם

 ודר~
 אגב

 שכתבו הפוסקים בשם שכתבתי במה נ"י למעכ~ת להגידהנני
 בדבריו מ~ו לא ומפורש , לאל~נה גרושה בין חילח לאשהרמב~ם

 עוד ולאז~ל
 אל~

 הרמב~ם בשם כתב כחובוח בחי, שהריטב~א
~"ל

 להיפ~
 ~טין ה~שניות בפ~ מצאתי בעניי ואני '

 פ.~
 כדעת מפורש

 : מ~לר~ת

~~
 חכם דעת והבאתי חבירו מעוברת בדיוק שם מ~~כ ~את
 ת~נ) (דף ~שבת מסוגיא ע"מ השיג ~~ה) (סי' בשו"תוהגרע"א ' חבירו מעוברת מלשון מעו~ג מעוברת להתיר שרצהא'

 ~דם א~ר ד"ה שם ובתוס, , עו"ג ~היינו לחבירו אדס יאמר לאדתנן
 אותו לדברי מקוס נחתי בעניי ואני ' ישראל ל~ש עו"ג ל~ש ,לחבירו
 מ~ל רע~א הגולה מאור על אנכי תמה ועתה , אחר מטעםחכם
 הדיוק מה כתב שרש~י ' ל"מ) (דף סוכה ו~ים' פרש"י הביאשלא
 משמע ' וחבר בת~ח דמיירי ושם ' לו דומה משמע חבירודלשון

 , ת"חחבירו ~ו~
 וממיל~

 חבירו דיוק ישראל בכל דמיירי בענין ~ובן
 ע~מ ה~ו והתוס' ' עו~ג ולאדוקא

 לדחות אין בכ~~
 דב~

 רש~י
 ,לגמרי

 ואדרב~
 ורק כפרש~י דס~ל להוכיח יש הנ~ל שבת מתום'

 היינו חבירו דמשמע ~מ~ום דודאי , סוכה התוס' קושית ליישביש
 מחבירו עוד לדקדק אין ה~כירורעו

 שהו~
 בהא מש~ה , לו דומה

 אדם דאומר בהא וכן ' שלום דרכי משום לחברתה אשהדמשאלת
 איהו ~ביד ג"כ והתס כו' מתאנתי תאנים ולקוט ~א ~~הלחבירו
 , ~וטאאי~ורא

 ור~
 מ~ירו שהוא משום

 ו~ר~
 ו~ן ' נ"ר לו לעשוח

 בשבת דתנןבהא
 ל~

 א~ילו כו' פועליס לי שכור לחבירו אדם יאמר
 אם מכש"כ , ~ובתו בחנם ועושה עמו רגיל שהוא המכירורעו
 בשבילו שיעשה שכרו ~~כ פועליס לי שכור מכירו שאינו לאישאומר
 , מחבירו אחרוג ה~ונה דסוכה ב~ה מ~~~כ , ~~ר ~שוטאומה
 מחבירו חנןלמאי

 , המ~ר~
 מ~~

 , ~ש~י הגיה
 וכ~

 דאיחא בהא
 עלה ' לערב ~מי שחעמוד ~ראה ~רו ~דס אומר שםב~בח

ל~~
 , ~~ג ולא ~~ל ח~ירו ~א

 , ל~ירו חניא למאי ~ל~~

~~
 ~ס

 ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ל~
 ~ד

 ~~ר~

אי~
 ו~"כ נ~מ

 צרי~
 נכון מ~מ אבל ' בא~א הדקדוק ליישב

 ~ד~
, 

 : הרמ~א בהגהת ת"~) (סי' או"חוע'

~~
 שאין מיהו

 רח~
 מעוברת אמרי ולא חבירו ~ינ~ת ל~ן לדקדק

 ~י~י~ו יאיר המקום ' עו~ג ולא חבירו דוקא אלא סתםומינקת
 כנפש ' האמת קרן עלויעמידנו

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

 ' ~~~י~ ~י~ וי~י ~~~~ ~' '~יי~
~~~ 
' 

~~~~~~ 
 ~~~ ~גי

 ~, ו~ו'

~~~~ 
~~~~ 

 , ~י'

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

~ ~ ~ ~ ~

 בדבר ושואל הגיע
 הנחו~
 הדבר בעיקר ' בע~"ה וה~י '

 ל~י ~יח והיינו ' כלום בתראי גאוני מעשה אחריאין
 מעט להעיר שיש אלא הממשלה מדעת להסיח מ~רח שהרי 'תומו
 בעינן דלא ה~ב~ש כדעת שהיא השאלתות לשטת חינח דהאבמה

 אות (קנ"ט בשאלתות בעניי שהעליחי כמו , דבריו ספור לפ~ת~סיח
 לדעת אבל , בם~דמ')

 הרמב"~
 ס~ור דבעינן והר~ן

 דבר~
 , דו~א

 שהע~יתי לפי אבל ' המיתה הודעת אלא בדבריהם אין כאןא"כ
 הוציאה דפונ~ית דהא מ'יל הרמב~ם דעת בישוב ד' אות שםבס~ד
 ודומה לאמח הנכרים דברים הוי בידו שהיה ום~ת ותרמילומקלו
 ולא ' דברים כספור הוי הפ~פ החמרת בנ"ד ה~ינ ' דבריםל~ור
 דברים סדור בלא גם בערכאות מהני ע"כ בל~מ גם אלאעוד

 מ~מנטרסין שמע דתניא הא על כ"ח) (דף דגיטין סוגיא ~שהדאלת"ה ' ל~"~
 ומקשה ' אשתו את אלישיאו נהרג פלוני איש מת פלוני ~יש עו"גשל
 קשה ולכאורה ' ליה מהיממני הימוני מסל"ת דכל קיי"ל האאמאי
 דגם מסל~ת א~ו שהרי א"נ דמש~ה נימא מ"ל הרמב~סלדעת
 ספור דבעינן אשהבעדות

 דברי~
 שיש לא דאם שאני דערכאות וצ"ל

 דברים ספור בלא גם נאמנין היו ' ש~רייהו לאחמוקי דעבדילחוש

והיי~
 שייכי ולא ' ש~רא לאחמו~י להם שאין דילן ערכאות

 ב~
 לת~ארת

 ואע"ג ' וכדומה אימהוהטלת

 ל~ דכ~
 נשמע

 מפיה~
 מפי אלא

 אלא אינו ~ה מ~מ ' מהני עו~ג כתב אם טובא בה והויכתבם
 ~ממשלה ומדעת בערכאות הבא משא~כ הכותב מדעת שבאבכתב
 במקום שם שנדבר מה הכתב אמצעות ~"י פה שנשמע קול כבתהוי
 דילן ערכאות שעדיפי כ' ובני 'שממת

 ממסל"~
 א~לו שהרי במה וצדק

 משום מהימן אר~ה קפילא מ"מ , נאמן מסל~ת שאין תורהבאיסורי
 חולין התוס' כמש~כ אומנתו יפסיד שלא משקר~לא

 (ד~
 ~ט~~ה דרש"י כ"ד בשאי' העלינו כבר ' כן כתב לא ד~~יאע~ג ' צ~מ)

 דעת ואין ,אמיל
 הפוסק~

 אשה בעדוח וכש~כ , תורה אי~רי בשארי אפילו מהימניודאי ' הוא דבנ~ם דילן ערכאות מכש"כ ' הכי
 :ושלום

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

~~ז~~
~~~~~ 

 י

~ ~ ~

 לו ~נחן פאטאגראפיע לה והראה ,ממנו י~~ אולי לפאליצמאן ושאלה ובאה בעלה נאבד אחת
 לקחו קבורחו וקודם מח והוציאוהו ~ע~מ בנהר שנטבעמאחד הפאליציאנ~

 כי שלוהפאטא~ראפיע
 כ~

 נו~ע ולא מת שנמצא למי בלונדון החוק
מי

 הו~
 ה~א~ג~אפי~ לוקחין

 והא~ה . הוא מי ~י~~ יוד~ אולי שלו
 אומרחההיא

 הי~ שהפאטאגרא~י~
 יו~יו שכל ואומרח בעלה צורח

 בידה יש וגס ~עלה, היא ~הפאטא~אפיע מכירים בחייסומכיריו
פ~א~אפי~

 מ~ייס ~לו
 ו~רא~

 מ~מ שדומיס
 ואמר~

 ~ס

הפ~ציאנ~
 .י. לק~ א~ מ~מים המח אח שהו~או ימיס ג' שאחר

 ~ שלו ה~א~אגר~י~

~ ~
 האשה ~וד ~~ה ימים א~ה

 ו~י~
 ו~ס וחחוס ~חוב

בד~וס
~ 

 וגס ב~לה אח ש~או
~~~~ ~ 

 ~ו ~~ס



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~  ~  

 אצב~ו שעל ~בעת היינו~ליו
 משוב~

 מ~תח בכיםו מצאו וגם באבן
 והיא ק~ןוס~ון

 מכר~
 שהוא והממפ~ח ~~בעת א~ ב~"ע

 כנהונבי~ו מפת~
 בלונדו~

 בצאתו הבית כל נשמר הממ~תח זה ע"י אשר
 : דוגממ~ו שאין מייחד מפתח לו יש בית כל וגם 'ממנו

~~~
 בםפינה המים פני ~ל שט ש~יה הפאליציאנט' לה אמר
 ה~יש א~ וראה ' ~מה החוק כ~י לנ~ר ~מיךק~נה

 ש~אה ~וד ואמר , יכול ולא להצ~ו ורצה ~כירו והוא למיםמהנשר ונפ~
 דמיונו ולפי המים מן שהוציאוהו אחר השני ביוםאו~ו

 הו~
 האיש

 :שנטבע

~~~~
 גם ב~ד גם ' זו דאשה בה~ירא ל~יין יש

 היינו ' בעדו~

 ה~אליציאנ~בעדשה~
 הפאטאגראפיע ~קחו אומר והוא

 אותו ~מצאואחר
 , שאלה ~פ''י לה שה~יב מ~ל''ת אינו ו~רי ' ~~

 אינווא~כ

 נאמ~
 וכן , בח~ם ~עודנו ~ו פא~אגרא~יע שלקח וא~ר

 האיש חת שרחה שתמרמה
 נו~~

 והוח מכירו והוח בנהר
 בא וכל ' אצלו שמצא החפציס א~ לה ולי~ן להעיד בא הריו~ו ' באו הא~ה ~ל הראשונה שאלה ע"י הכל ' שלושהפא~אגראפיע החי~

 שאינו קיי"ללהעיד
 ממםל"~
: 

~~
 בעי~ר

 ה~אטאגרא~יע ~ל לםמוך יש אם לעיין יש ' העדו~
 א~שר אם וא~ילו ' ממש פניו ~כרת עלכמו

 ל~מו~
 לא '

עדי~

 בלא אלא המים מן והוציאו בנטבע מ~ידין שאין ~ניו מה~רת
 וע~ד ג"י' א~ר שלו ה~אטאגרא~יע לקחו המת וגם ביב~האשתהי
 ודוקא לשאלה דחיישינן ידוע והמפתחה~בעת

 ב~ב~~
 שבו

 : עינינו יאי~ וה' , הטבעת זה משאייכ , לשאלה חיישינןלא חו~~

~~~~
 ~אלה אחר דבדיו שבאו ~פחליציאנט העי"נ נא~נות ע"ד
 וש"פ הרממב"ם דלדעת כממו לי נראה ' מםל~ת ~י~ריולא

 ד~םל"תדם"ל
 לעני~

 וכתב דברים ב~ישור אלא אינו ~א~ה עדות
 ~ליני איש םתם ~א~ר הוא להעיד ~תכוין בזה''ל הטעםה~אירי
 אדם יש כלים שאוממר הוא מסל"ת ,~ת

 בבי~
 ~לוני

 ~ישממ~
 דבריו

 המאירי, עכ"ל להעוד כוונתו ~אין מראין שהן וכי"ב כו' פלונימת
 (דכ''ת בגיטין פשוטי~~מ

 ב'~
 איש עו''ג ~ל מקומנטר~ין דש~~

 הוא נאמן דאינו והא מסל"ת דהוא נהרנ ~לוני אוש מת~ליני
 אבל , ב~ה שמתפארים שקרייהו לאחזוקי ד~בידי~שים

 בל"~
 היה

 אינו וא"כ דברום בספור שאינו אע"ג להאמין~אוי
 ~םל"~

 , כלל
 להגיד מחויב שאינו מי דדוקא צ"לאלא

 שווד~ מ~
 םפק יש ב~ה

 להגיד שמחויבים ער~~ות משא"כ לה~יד או לס~ר מכויןאם
 מ~ל"תנקראים

 לא א~ ונאמני~
 שי~

 משוס שמ~קריס לחוש
 : שקריוהו ~אחזוקידעבידי

~~~~

 עוד
 דב~ממ~

 מ~ל"ת פי,
 ב~

 החומר ב~ה אינו מקוס
 ומש~~ ' אשה עדות של~

 דמי היכי ביבמות ו~רי שקיל
 בב"ק ~לא 'מסל"ת

 (ד~
 ד~בכורות ו~ו ' קי"ד)

 (ד~
 דקאמר לה)

 ואומריס ~ כו' קםדור שאלס שלא ופרש"י , תומו לפ~ מסיחלאתויי
 לאראה

 ישח~
 מום ע"י אלא לעולס זה

~ 
 בהלכות הרמב"ס וכ"כ

 כו, שוחט הייתי מום מה בבכור נ~ל אלו אמר ה"~) (פ"בבכורות

 ורק ' דבריס ספור בלי גס מסל"ת נקרא זההרי
 בעדו~

 אשה
 אבל ' להעיד כוונ~ו ~אין נראה שיהא באופן שיהאהחמירו
 שמחויב כפי אלא ~י~ שאינו נראה ספור בלי גסב~רכאות
 הרי לה~יד בא אפילו מסל"ת נקרא וב~ה ' ~מ~שלה ~פ"ולהגיד
 נ~ראהוא

 מסל"~
 שרצונו להעיד מ~~ין דייקינן והיינו

 המלכו~ ע~"י שמחויב מימשאייכ בכ~
 : להעיד

~~~~~
 גס נלמד

 לדע~
 דלא הפוס~וס

 ב~ינ~
 דברוס קישור

בעדו~
 ~הכרח מכ~ימ אלא באה"~, ~י"ל ו~כי אשה,

 אלא ~ינו ~ה אבל , בשאלה להיות~לא
 ב~ד~

 וטרי ~~יל אשה
 אפילו שס בב"ק מ~א"כ כו' מםל"תה~ד

 כן גס מיקרי בשאל~
 ומש~ה 'מ.םל"~

 בבכורו~
 יו"ד ה~ור ~ו' שס

~~ 
 שי"ג) (סימן

 ~מה שאל אס אפילו 'מותר ל~~י~ לא.כוון אס ~עצמו מוס בו מ~יל ~נוק או ~ו"ג אסבזה"ל

 אי~
 שוח~ין

 ~ ו~~~ או~
 הרי כו'

 ג"כ מיקריד~שאלה
 ו~"כ ~ מסל"~

 בערכ~~
 מי~י~~שובה שאל~ ~~י אפילו

 כי מסל"~
 ה~

 מה להגיד ~א ~א ~ינו
 ב~"דומכש"כ שמחו~

 הפאלי~יא~ ~הבי~
 וח~ס כ~ב

 וג~
 בד~ס

 ~ו~~~י~
 ומ~ ~~ב~

 ו~וד , ~ו~ו ו~ברו
 ד~~

 שנ~ס
~  

 הממונהאמר
~~'~ 

 הממעשה להמדפיס
 ו~י~

 ו~~.רא ' ודאי מ~"ת
 : הק') ~ישיבה מחברי א~ד העלה~ו

~"~~
 ~רמב~ם דעת כתב מפי דמ~ל"ת

 דל~
 ~ה אבל ' מהני

 הבא בכתב אלאאינו
 ~~א משא"כ הכו~ב' ~דע~

בערכאו~
 שנ~~~ מה פה שנשמע חול כבת הוי הממשלה ומדעת

 במ~וםשם
 שהרמב"ם ואע"ג ' ~מ~

 ל~
 דמשיא.. ~ו משנה הביא

 שאלה בהעמק באר~י ואני ' טובא בה הוי ו~בר ' קול בת~~ייי
(םי'

 או~ קנ''~
 נאמן ~עו"ג שאין לטעמיה דהרמב"ס בס"ד ב')

 במ~שה ו~מים ר"ע פליגי וב~ה דברים סיפור ע~י אלאב~םל"ת
 ו~רמילו במקלו דבריס סיפיר עפ~י שהיה ~"ל דר"עד~ונד~ית
 יהא ' כר"ע וקיי"ל להםשהוציחה

 דב~
 דר"ע לרבנן הוא מהני קול

 אבל ' דבריס סיפו~ בעינןדלא
 לר~~

 ~ל הוא הקול שמא לחוש יש
עו"~

 כתב כמו כתב עפ"ו גם מהני ודאי ' דב~יס סי~ור בעינןדלא ' ~רכאו~ עפ"י יוצא הקול כאשר אבל , הכי קיי~ל לא מש''ה
 : ישראלשל

~~~
 ~וד להוכיח

 דאוריי~א באי~ור קיי"ל דהרי מהני' דבערכאו~
 קפילא ע~"י מאכילין ומכ"ממ דעו"ג' ~סל"~ מהנילא
 , (דצ"~) חולין ה~ום' כמש"כ אמונתו מ~~יד שאינו משוםאר~אה
 ע~~י דמשיאין אשה ב~דותמכ~"כ

 מםל"~
 על סמכינן דיו~ר

 מרעי דלאע~כאות
 דא~רו בהא הרמב"ם דשיטת אלא ' א~ונת~

 לםמוך יש מיהא הא ~יד לנלייי ד~ידא מ~ים שהוא ב~~ילא'רבנן
על

 ה~אלי~יאנ~
 א~ד שנטבע אחר נ~שה היא ~ו ד~אטאגרא~יע
 : ~עמזבנהר

~~~~
 בגוף

 היה אם הן ' ה~דו~
 הפאטאגר~~י~

 מיד נ~שה
 ב~ה ~אין דאע"ג ' דמהני ~שי~א המיס מן שהוציאואחר

עדו~
 ה~א~אגראפיע שכך דאיש מ~ידים היו ואם פנים הכרת כממו

 שיש דאיש המעידים ~מו והוי עליו מממי~ין אין הנפש את הרגשלו
לו

 םימני~
 כדאיתא עליו מממי~ין שאין ' הנ~ש את הרג וכך כך

 (דצ"ובחולין
 א'~
 ~ניו בהכרת וידעו העדיס ראו שלא כל ה"נ '

 דאוש הוא מובהק סימן מכ"מ אבל עדות' אינוממש
 פרצופין שאין מובהק' סימן ודאי ו~הו ~ת הוא שלוה~א~אגראפיע שכ~

 דו~ין ב"א שנישל
 זל"~
: 

~~~

 היה אם כ~ז
 בתי~

 מכש"כ מ~ידין אין ~מש פניו בהכרת אפילוהרי ' ג"י לא~ר שהיה בנ"ד מש~'כ , ג"י
 דא~ילו נראה מכ"מ אבל ' ג~י אחרב~א~אנראפיע

 צרו~
 סי~ני

 גדולי ומכ"מ בזה"ל כתב המאירי ~שהרי מעידין, שפירכליו
 שאין אלא והכירו ~י לאחר שבראהו מעשה ע~ו כתבוהמפרשים
 שם יש א~ הכרתו עלסו~כין

 י~ר~
 עליו סומכין אבר ח~רון ~ו

 על אלא מ~ידין אין דתנן המשנה מד~ק מה למדו ובל~ס 'כו'
 פניספרצוף

 ע~
 אין ' ובכליו בגופו ס~נין שיש ע"פ אף החו~ם

 המשנה סדר ~א ~כך , י~י~ של~ה עד אלאמעידין

 , השניה בבבא ובכליו בגופו סימנין שיש אע"פ~נן ומדל~ ברו~ף~
 , ג"י לאחר~~רין דא~ ש"~

 אל~
 שחוששין

 שמ~
 ~~ ' נשתנה

 בצרוף ~ומכין
 וכמו ' נש~נה שלא ~ו להכרח מסייעים שהמה , וכ~יו גו~וסימני
 ו~אמרי בסד~ה ב') ק~"ו (בד' ~~וס' כתבו בדדמילענין

 מכ"מ ~דדמי, שאומריס שחוששין א~ג פי' , ~"ע ע~י מהניא"נ םימני~
 לכש~הא בד~ה מכיל~ין בשלהי דפרש"י הא מ~~רשוהכי ' משואין מ~מ מובה~ס שאינס אע"ג ג"כ םימניס שאו~רוסכיון

 ~מוה ולכאורה , סמכו הסימניס ועל כו' כלומר בל~א ו~י' 'נ~מנ~ כפונד~~
 בגמ' אי~א ב~י'שהרי

 הי~ה ~ו~ה לפי דמסיח~
 וצ"~

 לישנא ד~י
 חכמיס דהקשו האמפרשי

 שגס א~"ג ' מפונד~י~ לר~~
~~ 

 ידעו

דפונדקי~
 היתה

 מסל"~
 מ~יאין שאין דס"ל דלר"ע משוס ~א ,

 נשים~פ~~י
 מסל"~, אפי' ~ו~ג עפ~י משיאין שאין מכ~"כ ' כש~ו~

 חשוד~ אינ~ כש~~ אש~שהרי
 ו~א לש~ר

 ~רו~
 מ~ו~ג

 ' מסל~~
 ר~~ ~י~ו~"~

 סי~נים בצירוף ~א , ה~~ינוה לבד ~~מ דלא
 ל~רף ~הני כו' מקלודהוציאה

 ~דו~
 גרו~ה

 ו~~
 בהכרה

 אףג"י דלא~
 ~אי~ ~~

 מו ה~רה ~ל סומכין
 מ~

 שא~שר
 וממילא , מ~י~ן סימניס בצירוף מכ~מ ,צור~ו ~נש~י~

 כליו ~ימני ~"~
 : לשאלה חיי~ינןולא

 ~~ מ~~~~
 ~ר

 ~~~~ ~ב~~ כ~
 פ"ו)

 דד~
 ש~תב ר"ת

~~ 
 ~~~ו~~

 מ~יד~ן
 ג~

 ~~ג ד~ף ' ימיס ג' לאחר
 ש~ד~

ד~~~



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  לשאר דבריו ו~צרפין לג~רי דבריו ~דחה לא ~כ"מ ' ב~ו"עדעתו 
 ב~פתח ו~ש"כ ברור שאינו י~וע שאלה חשש וה"נ ' להקלסברות
 דחיישי שב''ג טבעת כ~ו והוי נכסיו שמ'רת עיקר שהוא~בית
 ~כל .למיופי

 הל~
 , ב"ד עפ"י האשה את ד~שיאין נראה טעמי

והנני
 מצ~ר~

 : עה"ח בא~י ולראיה ' להיתרא

~"~
 שלש ~ה בעלה שנאבד , פישל ר' בת דבורה מרת הא~ה
 הבר~ל ~סלת על ב~לה שנ~ע אמ לה ונודע ,שנים
 ונפלו העגלות ~ופני נש~טו הנםיעה ובאמצע ' לאראלממא~קווא
 האנשיםונהרגו

 אש~
 לה וכשנודע ' ע~ר עליהם ונפל שם היו

 לאראלנסעה
 ו~~~~

 וחיפשו העפר שנקו עד ימים ש~ה שם
אחר

 בגדים שארי לבד בבגדיו בעלה את ~צאה והאשה ' האנשי~
 ולא כתות אחד לחי היה בעלה גוף אך ' הרבה~בשלימוחוחפצים
 שלס היה ~חוטם עם אחד לחי היינו הפרצוף וחצי , כללניכר

 : וב~קנו בפרצופו בטב"ע אותווהכירה

~~~~
 חזותו ה~ה ~יגםק ד~' מד~א המובהק הגאון

 לה~
 רה

 שביד בכתב שביאר כ~ו נכונים טעמים כמה צרוףעפ~י
 ,האשה

 א~
 ל~ני האשהובאה ' דעות שתי עמו שיצטרפו עד להתיר ע"ד ~ד לא

 הח~~
 והנני ,

 להצ~ר~
 איתתא דהאי להתירא

 : דבריס אי~הובהוספת

~~~
 שהיה חדא חסרונות שני האשה שהכירתו ההכרה ב~ה יש
אחר

 של~
 בשל~ות פנים הפרצוף היה שלא שנית ' ימים

 כבר ' ג"י לחחר שהיה ע"ד והנה ' לג~רי נכתת א' לחישהרי
 , ימים שלשה עד אלא ~עידון אין ~ו מ~נה על יבמית המאיריכתב
 ג' לאחר שבראוהו ~עשה ע"י כתבו המפרשום גדולי ו~"מב~ה"ל
 חסרון או יתרת שם יש אם הכרתו על סו~כין שאין אלאומכירו
 אבל ~יתה לאחר ~שתנין אלו ואין הו~ל ~יו סומכיןאבר

 סי~ן בצרוף ג"י לאחר הכרה הרי ' עכ"ל להשתנות ש~שויבשומא ל~
 על אלא ~עידין אין המשנה ~גוף נראה ו~~י , ~הניא~צעי

~ני~ פרצו~
 אין תנן ואח"כ , ובכליו בגו~ו ~מנים שיש אע"פ החוטם עם
 וביותר כו'' סי~נין שיש אע"פ בהא תנן ולא ' ג"י עד אלאמעידין
 ה~שנה לנום' הדיוקניכר

 דסמי~ שברי"~
 ד~רצוף להא דג"י ~ו בבא

פני~
 שיש אע"פ תנן ולא

 סי~~
 וד~י אלא ' דג"י ~ו בבא אחר

 עלייהו דלאו ב') (דקט"ו שם דאיתא כהא , ~הני ~ימניןדבצירוף
 הפנים צורת משנים ד~ים ~שום ולפרש"י , אםימנים אלאסמכינן
 יא~ר ה~ביעה שראה דמשום התוס' ולפי' כ~, כל ניכרואין
 בצירוף ג"י דאחר הכרה ה"נ , מהני סי~נים בצירוף ומ"מ ,בדד~י
 אמצעים ~י~~ן דשני כתבו שהרי כן, נ~נת והד~ת , מהניסימני~
 להוכיח נראה מכ~מ , ב~"ת כ~כ נתבררלא מהני אמצעים סומנים דשני ~ה שדבר ואם , מובהק לסימןמיחשב

 ש~~
 ~דאיתא הוא

ב~ולי~
 (דצ"ו

 א'~
 אתו דאילו , ~סימנין עדיף עין 'דטביעת תדע

 ת~בי
 דהאי פלוני וא~רי

 סי~נ~ והאי סי~ני~
 ק~לונן לא ג~א קטל

 לן אית אמרי ואילוליה
 טבו~

 ד~יטא הא והנה י ליה קטלינן בגויה
 נראה סימנים ~פ"י קטלינן דלאליה

 שה~
 ~הא

 בסנהדרין דשנינ~
 א~ מכירין(רפ"ה)

 םנהדרין ~הל' בפי~ב הר~ב~ם ופי' , אותו
 שם בחולין וכפר~~י , בלח"מ וע' קא~ר ההורג ד~ל י"ב)~~פ
בד~ה

 פלו~
 הרי כו'' סי~נים אלא מ~ולם בו מכי~ין אנו ואין כו'

 ~ימ~ים ~פ~י ~לינןדלא
 אל~

 למאי וקשה ' בהכרה
 הבי~

 הגמ'
הוכחה

 מדי~
 ההוכחה ניתי , כ~כ מפורש ושאינו ב"ד מיתת

מ~שא~
 והיא טב~ע ע~י ו~שיאין סי~נין ~~י ~שיאין ש~ן אשה

 סי~ן הוי סימנא והאי םימנא דהאי ו~י ~לא , מ~ורשת~שנה
 דהא מובהק מסי~ן עדיף ד~~ע והוכיח , עליהם ומשיאיןמובהק
 סימן ~~ידמשאין

 ~וב~
 ~א אינו , א~צ~ס סי~ני תרי ~י או

 אשהב~דות
 דמ~~

 ~לא לענין משא"כ , הוא שכן ל~בר רגלים
 ~לא אינו ~ה , ~ש ~ות~~נן

 בהכר~
 פניהם הכרת ~כתיב

 , בסע~תה
~  

 כ~י~ן הווין א~צעים ~~ני ד~~ ~~ח ~יהת

~ו~~
~ ~שו~ ~  ~  לו שיש אדם ל~וד א~~ ~~ ד~~ 

~"~~
 ~רור אין וד~י דהא דג"י הכרה לאחר וכליו גופו סי~ני
 מ~יס ב"א כמה ח~ינן שהרי ' י~ים ג' לאחר נשתנהדהגוף

 צורתם נשתנהשלא
 ג~

 יאין שמשתנה דאפשר ~א~א ' ג"י לאחר
 א~ל ' הוא שהוא~ידין

 בצרו~ מכ''~
 הוא שהיא ההיכחה םימניס

 וא''כ חיישינן, לא האי כולי הוא הכי ג"י לאחר לאיש~ש~ורתושאלה ~כ''~ לשאלה' דחיישינן למ"ד אפי~ו כליו םימני ו~"נ , נשתנהולא
 : בעלה שהיא ג"י לאחר ההכרה מהני כהויחן כליו שהכירהבנ"ד

~~~~
 א' לחי היינו ' נשחת פניו ~רצוף ~היה ~ה

 לא וא"כ '
 עם פנים בפרציף אלא ההכרה אין ~הרי ' כללהכי~י

 מ"א ם~ק הח"מ כמ''ש הלחיים היינו פגים ופרציף 'החוטם
 ~ל בעינן דלא נר~ה ,הרמ"ה ב~~

 ה~רצו~
 דת~יא תדע ' ~נים פרציף ל~יקרי מהני אחד לחיאלא ' הלחיים ~ני היינו פנים

 ביבמי~
 אין פדחת בלא פנים ~ר~וף ' פנים פרצוף בלא פדחת(דק"כ)
 בכלל החוטם והרי החיטם עם שניהם שיהיי עד~עידים

 ב') (ד~"ו בכורוח התיס' כמ"ש הואפנים ~רני~
 בד"~

 מאי
 יאמחי '

צרי~
 כל בעינן דלא פש~טא אלא ' החוטם עם ל~יתני

 וקיי"ל ' סגי אחד לחיאלא הפ~~י~
 דמכ~

 הלחי ~ם שיהא בעינן מקום
 : החיטםגם

 כ"~~~~
 ר' בת דבידה ~רת ו~אשה ' להתי~א ~צטרף הנני
פישל

 תחלו~
 ~לע~ין מובן והדב~ ' ב"ד ~~~י לאיש ו~נ~א

 וש כ~הח~ור
 לחו~

 ל~''כ
 ה~יבה~ הגאי~

 ~ינםק ד~' המד"א
 וע"~ ' הדור ~גדול הוראה עודלצרף

 כ''ד ג' ~יום עה''ח בא הנני

ת~ו~
 ת~מ"ה

 פה''~
 מ וולאזין

~~~~~~~~ 
 ~~~י~ ~~~~~

~ 

 ~~יי~
'~ 

 י~~~~י~ ~~~''~ ~~ז~
 י

 ~~~~~~ו~
 ו~ו'

 ~~~~ו~ ~~'י~ ~ו"י~
 י

~י~~י
~ 

'~.~~'~~~~~~ 

 ואין ' ז"ל ונו''כ השלחן על ~רוש הכל בזה העמו~ות~הלכות ~~ .~
 ל~יל~ח מילתא דמיי ורק ' כרבא מבי ~תעלא אלא ב~הלהעלות
 בדעתתלוי

 המו"~
 רק ' דבר ב~ה להשיב ל~ני חשה היה ע"כ '

 דמר ~חינח קימחא למטחן והנני ' הרצון את דוחקתאהבה
 : דבריו םלם~ות ענכבונר ילהיי~

~~~~~
הלא ' ה~שה א~ בראותו י תומ העו"ג דברי הוא דבר

 בע~י~
 ~ישיר היה ולא ' שנים כמה ~ה ~ת

 י ב יהיבא ב~ו"ת הר"ן דעת הביא נ~~י ומע"כ ' ~ריםדברים
 דבר איתו אומר להעיד שמתכוין ~י שכל ~פת אין ב~ה"לשכתב
 בקי~ור אלא לבדו דבר אותו אומר אינו מסל"ת שהוא ומי 'לבדו
 אלא ' בדבר יחיד ז"ל הר~ן אין ואמנם , כו' לאחריו או לפניוענין

כ~
 דברים הו~פת דבעינן הי"א ג בפי שכתב הר~ב"ס דעת היא
 שיהא דבעויי הטור כ"כ ואחריו , להעיד כוונתו שאין מראיןשהן
 ' עדות לשים מכוין שאינומוכח

 וכ~
 הלשון

 י בשו"~
 ~לוני איש סתם שאומר הוא להעוד מתכוין ב~ה''להמאירי וכ"~ ~~~~~

~~ 
, 

 ~ת דבריו שיש~ע פלוני ~ית אדם יש כלום שאו~ר הואמסל"ת
 כוונתו שאין מראין שהן אלא בדברים וכיוצא וסיים כו,~לוני

לה~יד~
 דנראה ב') אות ~נ"ט (סי' שאלה בהע~ק כתבתי וכ~ר ,
 (דקכ"א) ביבמ~ת מד~י~א כן כי ~ו~יח שיהא ~עינן הדבריםמקור

ה~
 ~סל"ת ה"ד ב"~(דק~"ד) בג~' פי, לא והרי כו' מסל"ת

 (דל"ה) בבכורות וכד~ן תועלת לשום ~כוין שאינו פשוט הואאלא
 אלא , ת ~סל שהוא בגמ' ומפרש מותר לד~תו~לא

 הוס~
 כ~

 (דכ~ח) ~~יטין דאיתא והא להעיד, ~כוין שאינו ניכר שיהאדב~ינן
 יי~ב כבר , נאמן מסל~ת ~יי~ל והא כו, מקומנטר~ין שמעגבי

~ח~~
 דברים ~ישור ~יירי ד~"כ

 ~תמא ~ומנטרסין עוד ונראה , ע~פ מ~חין אין ~~ג בכלהא מקו~~~רסין' אי~א מאי דבל~~
 אם כי להעיד מכווניןאין

 להודי~
 לא א~ו ה ~ש , שהוצי~ו ה~שפט

 חו~~םהיינו
~~~ 

 וב~ה ' ~"פ ~~אין ~ו ~כ~ב מאיי~ים
 נדח~

~וכח~



~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 בח~מ ש~~יא ב~~ד מהר~יהוכח~
 (~~כ~ח~

 עו~ג דשארו
 ואיני ' הוא דרבותא די~ל ' נאמן בקימנ~רסין נהרגשאומריס

 שדעת ~' אות שם כתבתו וכבר , המחמירים כדעת להכ~עב~ה ב~
 גאוני העידו ו~בר , ישוב יש ~ק' ולכל , להקל כן גסהשאלתות
 ההוראה עמודי שדעת כ~עיד אלא ו~יני תועלת, בלי כמ~פראלא שאיני אמרינן ג~כ דברים קישור ובלי , ב~ה להקל שנהגובתראי

 : להחמירבישראל

~~~~
 ~ח~רה דברים ברורי שהיה דבנ~ד העלה נ"י מע"כ
 שבעלה והשיבה ' יודעת היא מאין אח~כ מהעו"גהאשה

 אומר השני ו~עו"ג לו סיפר שני ~עו"ג אמר ובעלה להסיפר
 , לו סיפר השלישישעו"ג

 מ~שה כההיא , לדבר רגלים הוי כ"~
 הוא נ"י מעכ"ת וכוונת , מסל"ת דהוי מודה הר~ן וגם ,דפונדקית
 הב"שכמ"ש

 (בס"~
 בשם מ"ט)

 ה~~~
 מוכיחות אומדנות יש דאם

י~
 לנו

 ליל~
 שס העיין אחר אבל , מסל~~ת שהיה ילומר ~ולא

 הוכחה שאין אלא , הב~ל מות על מוכיחות אומדנות דישמיירי
 כמו , ~סל"ת שהיה ולומר העו"ג דברי מצרפים היינו ב~הברורה
 שאין דס~לדלר"ע

 העו"~
 ~מ~לו בהצ~רפות מכ~מ במסל~ת נאמן

 ל~ידן ה"נ ' נאמן ום~תותרמילו
 םפ~ בי~

 אבל ' מ~ל"ת הוי אי
 כאן ~היה אומדנא ~יכא אלא המיתה על ~וכיח אימ~נא איןבנ"ד
 אם שמ~ני לא ו~ה אחר' ~עו"ג המעיד לעו"ג ~ל"ת~יפו~
 הר~ב"ם ~דעת נ"י מע"כ ל~ברי מקוס יש ~כ"מ 'מו~יל

 מוכיח שיהא דב~ינן משום הוא דברים קי~ור דבעינן דהאשכתבו ושו"~
 להעיד מכוין~אינו

 דבל"~
 הוא

 ספ~
 ~~י~יל לומ~ מ~ום יש וב~ה '

 ~פק להכשיר ~~ל"ת, שהיההא~דנא
 מסל"~

 להעיד בא ודאי דברים קישיר דבלא ש~~ב הר"ן דבריאבל הי:~יד' דעו"ג

 וא"~
 ידיעות לה שהיה באומדנא ורק , ממש בהם אין ודאי העי"גדברי
~םל"~

 שמ~יאין שמענו לא ב~ה ~אחר, מע~ג ולבעלה ~בעלה
 :אשה

~~~~~
 ~ועיל והשו"ע הרמב"ם דלדעת נימא אם לנו די

 : נ"ו מעכ~ת כמש~כהאוממדנא

~~~~~
 ש~עיתי נ~ו למע"כ הג~תי אלו דבריס

 ש~ בה~"~
 אית

 כמש"כד'
 ב~ע~

 הרמב"ם
 משו~

 דעוד
 בעינ~

 אי~ה
 שיהאי דבעינן אלא הרמב"ם של ~~~י זהישלא ראיתי עתה , הרמב"ם על הרוב~ש קישית ישבתי י~פי"ז ,אמת דברי שניכרים דברים קישור עפ"ו והיינו שקר ספיר שאינואימדנא

 מ~וימ שאינו ניכר~
 אבל יוחנן לר' אלא קשה היה לא ד~ה בפשיטית ליי~ב יש ,היא כו~י דילמא הגמ' מקשה לא אמאי הריב"ש קושית ו~"ד ,להעיד
 ב~כוין אלא ~סול דלא ~קנים וחמשה ישמונים אישעיא ור'לר"ל
 דבשעת הושוב ולפי ' לכ~~ע מ~ה מש"ה כלל, קשה היה לאלהתיר
 ו"ל מקום מכל , מצוי הוא ~ותי ואע"ג , ~ה גם מיושב כו'ה~כנה

 : כ"כ מצוי עו"ג היה לא מקוםדבאותו

~~~~~
 בעינן אי תה"ד עם ה~ן ד~יגי מסל"ת מפי מםל"ת
 בתורת תומו לפי הראשון העו~ג הגדת בברורשיהא

 ה~חמיר דהר~ן רנ"ח) (סי' בק~ע מש"כ נ~י מעכ"ת הביאסיפור
 דבריס קישור דבעינן לטעמיהא~יל

 ~יי~
 שוהא

 מתכוין איני ~ברו~
 במה דקיי"ל לפי מש~כ עו"ג ~פי בעו"ג מחמיר מ~"הלהעיד
 (סימן ה~ב"ש משו~ת ~ה דבר נסתר דלכאורה והאף , כהר"ןדלא

 ש~נושע~~)
 מצ~~

 בעו~ג כתב ומכ"מ , דברים קישיר במ~ל~ת
 עו"ג שמא חיישינן עו~גמפו

 ה~~
 היה אס להכיר בקי אינו

 אומ~ל~ת הראשו~
 להע~
 ~ם שאוסר היא יחידאה הריב"ש דעת מ~מ ,

 מש"ה , עלה לוסיף דלא הבו מטעם מסל~ת מפי מ~ל~תבל"מ
 דמשיאין ~יי~ל אנן אבל , כו' בקי שאינו הטעם מ~ה עוד~סברא
 כתב יפה מה גם , הללו לדברים ~קום יש מ~ל~ת מפי מ~ל~תע"י

מעכ~~
 אומר או מה~ו~ג ששמע השני העו~ג אמר בין לחלק נ~י

 ~וא ששאלו למי תשובה עפ"י שהיה י~ל דשמע ~עו"ג לו~סיפר
 אחר ידי על ~ה שלא מבואר , לו שסיפר אמר אם משא~כ ,שמע
 הראשון שהגיד הר~ן ~ש לא דעתי לפי בל~מ גם אמנם ,~שאלו
 שהסביר הב~י שהביא ~ומר דאשת עובדא באותו אלא שאלה~~י
שדבר

 רחו~

 מעולם הכירתו שלא לאיש לו~ר העו~ג שהתחילה בעיניו

שבעל~
 ~ו~

 לא אם ~ת
 שהו~

 ~ס הא מ~ו~ר , כו' עליו שאל

 וכן , כלל לחוש ~ין שאלה בלי לו שםיפר לומר ואפשר מכירוהיה
 איןבנ"ד

 לספ~
 דרך אלא והשיב נשאל שמא

 ה~ו"~
 לס~ר

 מיפ~א דאיגר אי~א אי ב') (ד~~ה בעירובין כד~תא שיודעמה ל~כיר~
 ~~~ורות , מע~ה מפי הלכה למדין אין הללו ב~נינים הכלל יפעי

 : מדבר דבר למדין ואיןהן

~~~~~
 וח~ ' פא~ין מחולי שמת הראשון העו"ג שהגיד החשש
מע~~

 ל~~ נ"י
 נכונים בדברים נ"י מעכ"תפלפל לבדד~י' חוש~ין אי מחליקת דיש בדבר

 שיש ' ד~ת למוצאי וישרי~
 ו~יד ' כמלחמה אינו דדבר כל"ב לפ~וק הרמב"ם דעתלצרף

 ~''נ רמ"א בהגהת היבא וכן לבדדמי בעד ~יישינן דלאפי~יס י~
 ועי' , לבד~י חיישינן לאדבמסל"ת

~~~ 
 ~י'ק

 וג~ ם~~
 החזיק כאן

 : נ~י מעכ~ת בדברי מבואר הכל , הדברהוא

~~~

 דמחלת יימר מאן ר~ית , כלל מו לחקירה באתי לא אני
 ה"~~אקין

 כמו מתים בפא~ן החולים שרוב היינו כדבר
 דלא וש~פ ~~י משיטת נראה ועוד , ומלחמהדבר

 שיי~
 ודבר ורעבון דמלחמה ~עמא והיינו , מת דמס~מא ~מדמהחיישינן ב~~ המצב' ב~ה ועזבוהו ממנו העד או האשה בשהלכהאלא ' בדדמי

 ~ה ב~וף ולראות שם לעמודשיראים
 האי~
 שאין במ~ם משא~כ ,

 גבי ק~~ו) (בדף וכפרש"י כלל' לחיש אין ולראות לעמודיראים
 כלי' ~אשה משום ע"פ משיאין ד~ש"ה ~ו' עכו~ס עלינונפלי

 ~יינה
 ה"ה בתים דמפולת והא , סופו ולראות לעמוד יראה ואינהעליה

 םערה שרוח דמיירי הרבני~ גדולי ב~ם ~מאירי כתב~~לחמה
 הרשב"א וכ~כ , בעיר לעמיד יראה וע~כ הבתים את ומפלתבאה
 שאין במים אלא בדדמי חשש דליכא הרמב~ם כתב דמש"ה~חי'
 , סוף~הם

 דבמי~
 כדי ע~ד א"כ אלא מעיד אינו סוף להס שיש

 ולא , נפשושתצא
 םמ~

 הארכנו וכבר , הרא~ש ו~כ בדדמי על
 אלא אינו בדדמי ענין לכ"ע הא , א') אות הנ"ל (בסו' בס"דב~ה

 בנ"ד משא"כ , ההכרח עפ~י ממנו והולךבמני~תו
 ש~

 יושבי ברחו
 מה"ת ' החו~ם ~ם שעלה מה ראו וכולם , החולי בעתברלין
 ~~ג"~ י בדדמילומר

 שבעלה שאמרה ~ומר באשת ה~~ן מש"כ יצ"ל
 שהרגי~ו מי נהוג שהיה צ"ל , בדדמי משיס משיאין שאין ~ברמת
 שהבריא להיות ויכול ~יוחד למקום אותו להוציא דבר חיליבו

והלך
 לי~
: 

~~
 כו' עי"~ עליני נ~לו אמרה ה~ו) (פי"ג הרמב~ם של~ון אמת
 היא שנצולה כשס שנאמר כדי הנשיס את להרוג דרכןשאין

כ~
 מסוכןשהוא ~ש~ מיבעי הכי דא~כ , כרש"י מפרש שאינו מבואר , הוא נצול

 כ~
 היא

 מ~וכנ~
 בפירוש ~"ל ע~ו ~ח~ת דעת אלא ,

 ,הגמרא
 ול~

 ויג~תי ' ב~ה יגענו והרבה , ~~ל כליו נושאי ביארו
 היינו , רבים הימק בין חילוק דיש ' י"א בשם המאירי בס'ומצאתי
 יש ב~ה וכדומה ורעבון ו~ר מלחמה כמו מתיםשרבום

 בית ~לינו ע~ינו כמו מתים ~בים הוו שלא במקום משא~כבדדמי, חש~
 עלינו ~פלוכו'

 עו~
 לא ~הני כו'

 שיי~
 במקים אלא , כלל בדדמי

 נאמנת אינה כו' בית עלינו בעשינו כמו ~~כנה שניהם~היו
 הוא ~יות ~ענתהדרוע ~שו~

 ~~ו~

 עו"ג בנפלו אבל , ממנה וותר

ול~~י~
 סכנתה שאין'

 ח~~
 והיא מת שהוא לו~ר נאמנת ' שלו כמו

 לדברים בורחת והיא שם לעמוד שיראה דבר בין הפרש ואין ,ניצלה
 ימים עומדתשהיא

 אע"~
 דהתם נאמנת אינה לבדו לו שהוא

 הרמב~~ם לדעת המאי~ שכוון ובל~ס , עכ"ל בדדמי אמרהו~י
 ה~ו"ע בעלי ולא הרמב~ם כלי ~נושאי ~ה הרגישו שלאוהפלא
 ולא פרש~י, הביא והב~ש , ב~~ד הרמב~ם לשון המחברשהעתיק
 אינו ע~כ ה~ח~ר שלשוןהר~יש

 ~ול~
 לדעת מיהא הא , ה~' במה

 אי בדבר חילוק איןהר~ב"ם
 עומ~

 בורחת או שם
 מש~
 מכ"מ ,

~ראי~
 הדברים

 דה~~
 יר~ה שאינה ~ג אף מו דלדעה , המאירי

 ב~מי משום מכ"מלעמוד
 שוד~

 לא שם ודאי עומדת הואאם אבל מ~נו' לה הולכת ימות הוא
 ש~~

 '~הרי בדדמי ~וס מת ש~אמר
 בנ~ד וה"נ , בברור סופויודעת

 הע~~
 יודע האיש את ~יל ~~ה

 עמד אםב~רור
 ~פא~~ מחו~

 מת או
 והיא~

 או~ר ~הוא נא~ר
 שמ~ ב~מימשוס

 : כלל מו לחקירה באתו לא ע~כ

בדב~



~
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 , חנן משה בעלה ושם דינאבורג מפה"ק שי~א ~אשה
 פטירתו קודם ואמר א' איש נפטר הלוחעוו בעירוהנה

 עירו ושם אש~ו ושם שמו שאמר , מתחלה דשם הרב מכתבלפי
 לו היה לא ובאמת , ובת בן לו שיש עוד אמר אך ,מכוון

 באשר בדעתו השיבוש לתלות ~קוס שיש הנ"ל האשה ואמרה ,בן מעול~
 שתלד כסבור ואולי , מעוברתהניחה

 ב"~
: 

~ ~ ~
 דברי על ~מכינן וש~יר , ל~ינ~בא שריא דא דאיתתא לי

 שהוא טעם באי~ה ותלינן אחר, ולא האיש הוא כיה~יש
 יבמות, מס' שלהי מדתנן וראיה בן, לו שיש שאמר ש~ה באותהשנשתבש
 נחש נשכני פלוני בן פלוני אני הרי שאמר בא' בצל~ון מעשהושוב
 מת אניוהרי

 והל~
 ש~לכו פירוש אשתו, את והשיאו ה~ירוהו ולא

 ~ה, 'הכירוהו ולא , בשמו בחייו שהכירוהו ה~יש אותו אתלראות
 לדחות ואין הנחש נשיכת בסיבת צורתו שנשתנה על סמכוומ"מ
 העיר מאותה דמשמעו , סתם בייפ פלוני אני שאמר התםדשאני
שהוא

 סמו~
 באותה שנאבד האיש הוא דברו שלפי ברור וא~כ לה

 כאן משא"כעיר
 שנצר~

 מ~ום יש וא"כ , מדינאב~ג שהוא לומר
 משום אשתו ~ם אשתו ושם כש~ו ושמו אח~ת לדינאבורגלחשוש
 אינו שלנו מדינאבורג האיש ואותו , בן לו שיש שאמר הנ~טרדבר
 ברמב~ם וכ~ה והרא"ש הרי"ף מנוסחת שפיר מוכיח מכ~מ אבל ,כן

 ~~ר שהוא ~עיד הרי נחש נשכני פלוני ממקום ב~פ ~לוניא~
 הכירוהו שלא ואחר ,אחרת

 בצור~
 צלמון העיר לבני הידוע האיש

 מקום אותו ב~ם אחרת מעיר שהוא לחוש ל~ם היה , בה דרוהוא
 ~יו ושםושמו

 מכו~
 ~ורתו שאין ממה והראיה , להס הידוע לאותו

 , סיבה באיזה תלינן מכ~~מ ודאו אלא , להם הידוע האישכצורת
 : שנשתבש טעם באי~ה תלינן שפירה"נ

~~~~
 אלימתא סברא הוא , הנחש נשיכת ע"י שנשתנה דמה לחלק

 מהרי"ק לשוטת שהרי ליתא ג"כ הא , דילן מעובדא יותר~
 הודיע שלא אע"ג שמת שמעון בן יוםף על דהמעוד קע"השרש
 , א~א משיאין ב~ולם ש~ון בן יוסף שנאבד ונמצא , העיר~ם
 פלוני אוש דצלמון ~בדא הרמב~ן שהביא דהא שם מהרי"קוכתב
 מש~ה , צורתו שנשתנה שמצאו משום , פלוני ממ~וםב~פ

 שהנחש כ~כ פשו~ה סברא דאינה הרי העיר, מאותה ש~א~פרש הוצר~
 ש~ בצרוף ומכ"מ , הצורהמשנה

 שאמר בנ"ד ה~נ , מ~ני ~עיר
 שהוא , אשתו ושם~ממו

 כ~
 ומכ~מ , אביו משם טוב ואולי אביו

 לשמו חוששים היינו דינאבורג, העיר את מז~ור היה לא דאם~הי
ושם

 אש~
 שפי' אחר אבל , שבבן השנוי מ~ום , שלפנינו מהו שלא

 : בשב~ש ~לינן ודאי ~עירשם

~~~~
 הוינו שוירי, לשני לחשוש מקוס שיש מה ~ל נראה

 הבעל ראושלא באופ~
 וה~

 מ~א~כ היה, מדינה מאי~ה נודע ולא
 ובלשונו רוסלאנד במלבושי , בחייו הנפטר את שראו דידןב~דון
 הליכות ושארי ולשון ~מלבושין וידוע , מדותיוובכל

 האד~
 ממדינה

 מרוסלאנד היה האיש שאותו מ~זק ~א וא"כ הרבה, משוניםאחרת
 וע"כ , דינאבורג ששמה עיר עוד ברוסלאנד שאין לנו ברורוהרי
 על והרי , לנו הידוע מדינאבורג~וא

 כיב"~
 האדס מתהלוכות שניכר

 דבר לנו ואין , (ד"פ) בקיד~ין כדאיתא הח~קות על ושורפין~וקלין

~רו~
 , מפה האיש ש~וא ברור ~וא וא"כ , ~~ ש~מיתין מ~ה
 אינו בדמיונו שטעה האשה סברת ובאמת , הבן בדברונש~בש
רחוק

 כ"~
 לומר וקרוב

 שהי~
 ~שתו שתלד בדמיון שקוע

 ב"~
 וכדאי,

~רב~
 , ~כר שתלד אומרים הכל מעוברת דאשה , ת~ריע ר~פ
 להניח ותשוקתו למיתה קרוב היה~אשר

 ב~~
 ח~ק הדמיון היה

 להטעותועליו
 כ~ ~

 הוא
~ 

~~~
 הנני

 ד~
 היה שלא . ~וכאוו הרב של הראשון מכתב לפי

 לפי אבל , ~טר דבר מולת עדות שוםלפני~ו
 הש~ מכ~

, 

אי~
 אנו

 ~~י~
 אשה עדות שיש מ~ע השני במכתב שהרי , ~ה לכל

 אותו וראתה פטירתו לפני מ~ירו~~י~ה
~~ 

 וכן , מפה הוא וש~וא
 שהכיר אורח עובר ~ני ע~תיש

 או~
 בנאווי לידתו וש~יה

 לו שיש אמר שהעני אלא ,אלכ~נדר~י
 ב~

 מלשון ומ~ואר ובת
 ~ה אמר לא ש~ני~~כ~ב

 מ~~~~
 מהנפטר שמע שהוא אלא ,

 וא~כ , ~טוב שמע אם שמםתפק הרב כתב ומש"ה , מותו~~ני
 ה~ר הוא שהוא מעידים שני לפנינו ישהרי

 פ~
 ע~ג ואף ~ינאבורג

 , כן אינו , ~ן לו שיש הב~ל דברישלפי
 אי~

 , לדבריו חוששים אנו
 ב~קום דבריו אין , מדינאבורג חנן משה שאינו בפי' אמרואפילו
 פסול הנפ~ר גם ~י לעדות, ופסול אשה אחד ~הם ואע~ג ,שנים
 דבריו אין וא~כ , לאשתועדות

 כלו~
 אלא ,

 שי~
 הנפטר אם לחקור

 : אלכסנדרסקי מנאוויהיה

~~~~
 שי' ליב מו"ה הגדול הרב לדעת מסכים דהנני , מ~ה

מו~~
 שיצטרף באו~ן , לעלמא דא איתתא להתיר דפה

 : ישראל על ושלום , שי' ~עליג שאול מ, הגאון הרבעמנו

 ~~~~~~ו~
 ו~~,

 ~~~ ~ו~~
 ~~~י

~ ~
 נראה היה לכאורה בעו~רי, יהא המקום דבר להשיב באתי

 בשם ה~ד שהרי , להתירה סגי ב~~א שמואל ר,שב~דות
 הוא מי ושאלו בטלית ומ~לל ביער עומד איש שראה מסל~תעו~ג
 מהאמיל הוא כיוהשיבו

 והול~
 לאמו

 לחאמיט~
 או~ו עוד ואמר ,

 ~"י והכירו , ימים אי~ה לאחר ~ום באותו עוד שראהוהעו~ג
 מקוס באותו עוד מצאו ימים שמונה ובעוד , צבו~ות ידיושהיו
 חי עוד שראוהו לומר והו~יף מתכשהוא

 כמע~
 שהוא אצלי וברור ,

 שאותו ברור זה והנה , הצבועות ידיו עם כבר שראוהו האישאותו
 אם לו ויש מהאמילהאיש

 ב~ומי~
 האשה בעל יוםף ראובן הוא

 אם לו שיש בהאמיל אוש לנו שאין ,הנ"ל לא~
 בחאמיט~

 הוא אם כי
כמבואר

 (בסי"~
 זה וגם , כו, העיר באותו מחפשין כו' אבל ס~~)

 זה ומשמעות , הצבועות ידיו עם שהכורו במסל~ת העו"גאמר
 ידיו שראה מה ע"י ופניו גופו על בטב"ע שהכירו הואהלשון
 צבועות ידיו של ~סימן ~"י האיש שהוא יודע שהוא ולא ,צבועות
 בט~ע מכירו שהואאלא

 עי"~
 ס~ק שם הגר"א בביאורי וכמש~כ ,

 לא בגוף דט"ע ב~ה"לפ"ח
 שיי~

 מוב~קין, שאינן סימנון ע"י אלא
 להכירדא"א

 הגו~
 ~י לא אם

 סימני~
 . עכ~ל

~~~~~ 
 בחי, ועיין

ריטב"א
 ע"~

 הרא"ה בשם שפי, (ד"~)
 ה~

 ושדרה דראש
 אי~

 אלא
 הדג את ~כיר אלו סימניןדע"י

 ב~ע~
 יותר ~ות אותו כח ויפה ,

 יש שבכולן משום , הענין ב~ה ש~ה מסל~ת עפ~י עדותמשארי
 ראואם ספ~

 בתו~
 שראהו הגיד העו~ג ~ה מש~כ אח~כ או ימים ~'

 , כמעט חיעו~נו
 כ~

 ~לא ~קפתי אח~כ ~ מראש בדעתי עלה
 א~ גם שראהו העו"ג בדבר ב~ירושנ~כר

 ויכול , לגמרי שמת

להיו~
 גוסס שראהו

 ו~ל~
 המת הוא שמסתמא לי וכמדומה , לו

 ~יי~ל ואנן ,שמחפשין
 שאי~

 הבריא שהוא ואפשר הגוסס על מעידין

והל~
 בחולין שהתוס' ואע~ג הנמצא והוא ומת לכאן בא ואחר , לו
 שטת ~הרי עריות חומר ב~ה להתיר ראיה אין מכ~מ ,כו, למיחש ~לן הוי לא אחד נמצא דאם ~תבו כו, א~יח ד"ה ב,) צ"ה(דף

 לנחלה שמורידין דאור~~אדסימנים הרמב"~
 עי~~
 מח~רין אין ומכ~מ ,

 ידי עלאלא ג~
 נק~

 פלוני אות בצד יש
 וכדפס~

 , ~~~ בגיטין אשי רב
 ~י בדרב לפנינו כדאיתא גריסולא

 מספ~
 ~ימנין אי לר~א ליה

 אודאורייתא
 דרבנ~
, 

 ורי"~
 ו~~ל לה גרסי לא ור~~ש ורמב~ם

להרי~~
 והרמב~~

 ~י רב דדעת
 ~ע~

 מכ~מ דאורייתא דסימנין
 : שאני עריותחומר

~~~~~
 בסוגיא מ~ו) (דף בבכורות ישובי ~~רי תלוי ~ה

 וא"כ י~שדפדחת
 ה~~

 על סומכין שאין י~ל
 ח~ק~

~
 היה כאן נמצא שכאן

 בחומ~
 עריות,

 השו~~ וכדפס~
 ל"ב) (סימן

דנ~
 ~מים

 שי~~
 מ~~ובה ~גל מ~ם באו~ו במצודה והעלוהו

 שאיןולמעלה
 סומכי~

 של רגל שהוא לומר
~ 

 כאן ~פל
שמ~ וחוש~י~

 ~מצא וכאן אחר ממקום עלה הנטבע
 ר~

 והכי , מאחר
 ראיההביאו

 דיבמו~ מעוב~
 וידעת~ ~~י, ~י נורא דאתלי (ד~~ו)

 צ~ נוב~ישהגאון
 להקל

 ב~~
 ~א ' הכרח ~דבריו .אין ~בל ,

 ~הוא ל~ות יו~ר מקוםיש כא~
 הא~

 לא
~~ 

 מ~~
 אנו 'שהרי המקוס

 שעומד~אי~
 ע~~

 הרבה המקום
 ימ~

 : פלא באמת ~וא

~ ~ ~
 ~אח~ו

 ~~ ~עמ~ ~~
 ~~ו

ורמני~י ~ ~~ ~או~ ל~~~



~ ~

~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 , להתיר ברור הדבר אין בכ"מ ' ד~תב~י באתר יתי' ~ובילורגלוהי

~~~
 גם שראו מםל~ת עו"ג בשם שהעידו עדיות לשארי צריכין אנו
 שהוא להם ואמר מ~ום באותו חי עומד שהיה בשעה אותו~מה

 לאמו והולך~~מיל
 לחומי~
 שהוא מקום באותו אותו ראו ואח"כ ,

 חמרו נמ~א שמח~ת אלא ג"כ אותו שקברו מ~~ת עו"ג ויש~מת
 ג"י לפני אותו ראו אם עדות בהני ס~ק שיש אלא , אותווהוציאו
 דאם פ"ד ס"ק הב"ש כתב אבל , אח"כאו

 הגו~

 דעת וידוע שלס
 שמעידיןר"ת

~~ 
 לו הודו שלא אלא , ב~ב"ע שמכירו ג"י לאחר

 על סומכין לא אם בג"י היה אם ס~ק יש אם ~ל , ב~הלריית
 נראה ועוד , ר~תד~ת

 דבנ~
 ~תירין לכ"ע

 ~פ~
, 

 דעיק~
 מה

 ~פק משום הוא בספק כאןשמח~ירין
 דאוריית~

 וכאן , לחומרא
 העו"גשראהו

 ~ראש~
 משום ורק למיתה גוססין רוב ומה"ת גוסס

 אין ~~כ ודקכ"א) (דל"ו התוס' כמש"כ בו מחמירין עריותחומר
 : במה ~ספקמקום

~~
 שס דתנן הני דכל כ~ב ~"ט) (סי' בשו"ת שהריב"ש אמת

 מה"ת, הוא מוציאין נשאת~
 ואיי~

 ~ה"ת, הוא ~וציאין בגוסס גס
 א"א וחזקת חייס חמקת היינו חמקי דתרי ומח~ת מה"ת משיאיןאין
 בתראי גאוני ע"מ ערערו כבר אבל , למיתה גוססין מרובמפקי
 והא~ת ,טובא

 שה~
 אי הנ"ל (דמ"ו) בבכורות ישובי בתרי תלוי

 : ע"ש בעגונא האפשר בכל שהקילו להיפך או שאני עריותחומר

~"~~~~
 סוגיות הרבה מיושבין הג~' י~ובי בשני תלוי שהוא
 ~נ"ט (סי, הע''ש בחיבורי בס"דכמבואר

 או~
 , א')

 כהריב"ש נימא אי מותרת ממ"נ בנ"דמעתה
 דל~

 חו~ר אמרינן
 משום הוא אסימנין סמכינן דלא הא א'יכ לישנא וכהאיעריות
 לפנינו (דכ"ח) בגי~ין הנוסחא כפי ספק או דאורייתא לאודסימנין
 סמכינן ~~ורייתא דאי שכן ואחר , אשי לרב דמספקא מה~גוהוא
 סברא כאן יש הרי אשה בעדות ג"כ מותר תורה איסוריבשאר
 בש~ה היה כאן שמת בש~ה נ~צאדכאן

 שגו~~
 הוא, הוא מסת~א

 כהריב"ש דלא נימא ואי ' (דצ~ה) חולין התום, בשם לעילכמ~כ
 גבי לעיל כמש"כ ותום, ה~מב"ם שיטת ומהו שאני עריות חומראלא

 רובו וגוסס דאורייתא דסימנים דאע"ג וגוסס~ימנים
 מהני למית~

ע"~
 ד"ת

 מכ"~
 אלא אינו כאן א"כ , החמירו עריות חומר משום

 ימים ~, לפני היה אי דרבנןספק
~ 

 מותרת מה"ת שהרי לאח"כ
 חוששין אין ~אי ~בנן ובספק ~יסם אותו העו"ג שראהמחמת

 : ג"י לפני היהשמא

 ר~י~~~~~
 הנ~ל שמואל ~, ~מצ~ו ~ה על מתחקה ~"י מעכ~ה

 הב~דיםו~ירי
 אצ~ ~ל~

 ~ל שהם ו~כיחים ' המת
 ואין , בגדיו והפשיטו אות~ שקברו מחמת הוא הצד מן ש~צ~וומה המ~

לחוש
 ל~אל~

 הוא צבועות ידיו שראו כאן ומכש"כ הבגדים בכל
 ועוד די~ד,~אלה

 ה~~~
 הוסיף אמאי ידעתי ולא ~ם של בדברים

ל~~ר
 בספ~

 אם
 אח~ ג~י לפ~ נמ~

 : ~בג~ם בהיתר ~תולה

~

 הכהן ליפמאן בת לאה דא אתתא להתיר מ~טרף ~י מיהא
 לכללהת~בא

 גב~
 על ושלום וית~וה, ב"ד י~יב ומע"כ ,

דיי~
 ~ן על ויעמידנו , כאלה ממקרים עמו ~ת יציל ו~, , יש~אל

 ב"י במספר . ארבעים ג, יום י והחותמת התכלית והוא ,האמת
תרמ"ד
~ 

~~~~
 י~, ו~~~ו

' 

~ ~ ~

 רמ"א בהגהת סל"ד) י~מ (ס~ אה"ע בשו"ע
 ד~

 ד~נן
 בשהו דו~א תצא לא נשאת אם שאל~ס במיםב~בע

כ~
 תצא' נש~ת אם אפי' כך כדי שהו לא אם אבל , ~פשו ש~א

והו~
 שעט) (סי, הריב"ש משו"ת ו~אה והר~~ן, ה~שב"א משו~ת

שהו~
 ב~ה~ל ~כ~ב מה"ת

 וב~
 מעידין אין במתני, בהו דקתני הני

אי~
 דאין מת~~ן דאידך דו~יא ת~א נשאת ואס כלל עדות ~אן
 כאן אין שהרי ת~א נשאת דאס ~~ו ש~א עד ~עי~ןס~כין

 ו~~ ~ממ~~דו~
 למימר

 דאי~
 ~מאי קאי שת~נ עד אלא מעי~ן

'ד~א ~  מ~~ ~רב~ הוי ובההוא מגויד אפילו ל~ית~י 
 חששא

~~ול
 לכוו~

 , ל"ת נשאת ואם להכי ל"ח מדאורייתא ~ל , ול~יות

 מ~שה דתנן אםיפא רישא ר~י מאידא"כ
 באםי~

 ששלשלוהו ב~חד
 ול~עלה הארכובה ~ן חכמים וא~רו רגלו אלא בידם ~לה ולאבים
 נשאת אם דבל"מ ב~שאל"ס שהיה כיון דלמא קושיא ומאי ,תנשא
 ממדאו~יי~א דאי מ~ורש הרי , לכת~לה תנשא במגויד מש"הל"ת
 הר~ב'ין שהחליטו הא וא"כ ב~שאל"ס וכמו ל"ת נשאת אםל"ח

 עייכ , תצא נשאת אם שת"נ כדי שהו לא דאםוהרשב"א
 בק"ע, בקיצור והובא רב"צ שו''ת הבין וכן , ~ה"תדחיישינן ~שו~
 המ~ניות בפירוש מד~תב והרשב"א הרמב~ן על חולקדהרמב"ם דהוכי~

 בים שאבדה ו~פינה כרקוס שכבשוה עיר אבל דתנן הא על (פ~ג)גי~ין
 ~לה ה~שו~ין שאבדו דפי' מתים וחו~רי חייס חומרי ~ליונותנין
 שלא אע"ג חיים חומרי עליו נותנין אין ~מש ~בעה אבל~שמע
 ~שום שרק איתא ואם ' רב"צ הוכחת מהו ש~"נ כדי עליהםשהו
 לענין דשם ראיה שוס מכאן אין ~ה בעינן וממדרבנן דא"אחוממרי

אכיל~
 ודאי תרוממה

 בח~~~
 : נינהו ~~ים

~~~
 בחזקת ה"ה תיכף שטבע מי לכ"ע דודאי אאל"כ ל~נ"ד
 כ~ני ב~שאל''ם נ~ל יבוס ה' בה"ג וכמייש לכ"ד,מת

 א~ה לגבי לנכ~יי יורשין יחתין מממוי לגבי מיית מימת ודאיעדים
 םיממנים ושאר וחי~מו פדחתו סימני דאמרו עד רבנן בהאחמירו
 לחוד ~ביעה ע"פ ~מון ד~וציאין ה~י ,עכ"ל

 ור~

 ~ריות חומר לגבי
 מדרבנן לשון שהוא ר~נן בהאחמו~ו

 כדאית~
 נ"י.) (דף ב~"ג

 ה~לה וה"נ ' מדרבנן אלא איני ושם רבנן בה דאחמירו יי"נשאני
 גי~ין מ:הירושלממי ~וכיח ודאי וה"נ , ~דר~ן חוממר אלא ~אינובה"ג
 ' מ~ים וחומרי חיים חומרי עליו נו~נין נהר שטפו דקאמרשם

 ופי'
 ' נטבע לא אבל הממים על ממשוטט שרואהו היינו נהרשטפו

 ממביא~
 בחז~ת ה"ה עליו שהה שלא אע"ג נטבעהא

 מ~
 ת~ו~י~ ל~נין

 ם~ינה שם ב~שא דתנן בהא ~ם בגיטין ל~ר~"י מה ל~י תקשהולא
 מ~מע , טבעה לא ועדיין ו~יר~"י , קיימין בחמקת שהןה~~ורפת
 ולא חיים חו~רי עליו נותנין ומ"מ ' שטבעה היינו שאבדהס~ינה

 בלא בים שטבע דמי רש"י מודה דו~אי ל"ק הא , מ"לכהרמב"ם
 ה"הם~ינה

 מ~ בח~~
 ד~צוי שאני שטבעה בם~ינה אלא ~יית

 קו~

וע~
 עליו שניצולין

 וכממש~~
 (סי' הרמב"ן בתשובת

 קכ"ח~
 והביאו

 ~פינה שנשברה אלא מ~יד אינו דאסה~י
 בלב~

 כלום אינו מה
 ע"ג ניצול דשמא תצא נ~אתוא~ילו

 ע~
 הרבה שניצילי כדרך קורה או

 ביבמות דאותא הא ע"מ שקשה ~אלא , כו'פעמים
 (ד~

 במעשה קכ"א)
 וא~ע שנשברה ב~~ינה ו~עדר"ג

 שד~
 כמה ומסיים , לו נמדמן ש"ס

 ~ים סתם למד הרי , ~סורה אשתו שאל"ס מים שאמרו ד"חגדולים
 , דף לו ונמדמן שנשברה מ~פינהשאל"ס

 וה~קו~
 יאיר

 עיני~
 יבזה '

 מת בחזקת לכ"ע במים שטבע במי אבל והרמב"ם רש"יפליגי
 , תרו~ה לאכילת בין לנחלהבין ל~~

 ור~

 דילמא חיישינן א"א בחומר
 עליו ובשהו , ~צא נשאת ~ם עליו שהו בלא מש~ה , אש~ילהוגלא
 הרמב"ן על חולק דהר~ב"ם הכרח אין ~ה ול~י , תצא לא נשאתאם

 אבל הנ"ל המשניות דפי, מהא שהוי דוקא דבעינןורשב"א
 במים ~~בע מי מ, ~רק נחלות בה, מדכ, דפליג שפיר להוכיחיש מ"~

 מ~יאין שאין אע"פ מכרו ואבד לפניהם שטבע עדים ובאושאל"ס

 לנחלה יורד~ן היורשין הרי לכתחלה הא~הא~
 ע"~
 דקדק הרי ,

 נשאת א~ילו שה~י דבלא א~א ואי לכתחלה האשה אתמשיאין
 , לנחלה וורדוי ~צא ד~~~נשאת כדישת~נ שהה לא אפילו לימא,
 בה' הכ"מ מרן שדקדק ומה , כ"מ ל~רמב"ם ס~ל לא ודאיאלא
 כו' ~, עד לה שה~ד האשה וכן שם הרמב"ם מדכ, (פי"ג)גירושין
 להם שא~ן במיםאו

 ס~~
 ויודע דשהה די~א משמע כו' עלה ולא

 אין , עלהשלא
 ההכ~

 ראהו לאפוקי עלה ולא פי' אלא , כן לפרש

מ~וט~
 ~ני על

 המי~
 ~הביא נהר שטפו ~ה הרי משוטט דאי

 וא''כ , מתים וחומרי חיים חו~רי עליו שנותנין הכ"ט) גירושין מה,(פ"ו הר~ב"~
 (~י, ה~אלתות עלובבאור ' תצא לא נ~את א~ לעולם בים בטבע אבל , תצא נשאת שאםפשיטא

 קנ"~
 ה~ב"ד דגם ביארנו א') אות

 : במה חול~יםור~ש

~~~~~
 מאי בתר~י גאוני הקשו כבר

 תו~ל~ שיי~
 במים ה~הוי

 שאנו אחרי ,שאל~ס
 חוששי~

 אש~ילהו גלא דילמא
 בשל~א ' הטביעה במקום ~הה מהני מאי וא"כ ,למרח~ם

 במי~
 להסשי~

 סו~
 ל~ד~י ה~יע ~מא ל~יש יש ~אי ומ"מ לגלים ח~שו דלא

 מש"ה ויצאה~ים
 בעי~

 אבל , ~הוי
 י"ל ~י~ו ' נ"מ מאי במש~"~

ד~ליא



~ ~

~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  בפי'ד~ליא 
 לה~ אי~

 סו~
 , רוחותוו מד' ~~ואה כל ב~מרא שפי' ,

והו~י~
 בשאל~ות

 לה וחמי ~ידני בחד דקאי כ~ון במה~ל לפרש ש~

 כד וד~י ~בל מתח~י גי~י בפני ~ינשי ~~י סליק דאי גידניבאר~

קאי~
 גידני בחד

 ול~
 גידני ב~רבע ל~ו חמי

 דילמ~
 סליק

 ול~
 ~מי

 להו והוילהו
 מי~

 והנה , עכ"ל ש~ל"ס
 במי~

 ל"ס שאין
 וד~י ~~

 ש~נ כדי שהה שלא כל לחושיש
 יצ~ דילמ~

 שאינו ה~ים מצדדי
 ~א~תרחוק

 מ~קו~
 אם לענין דחמור ~~ג ודאי ובמה ~~בי~ה

 במה קיל לא , לכתחלה אםור ~"משהה
 ל~ א~ דנימ~

 לא שהה
 מקו~י יש ודאי שהרי ,תנא

 לחוש
 שיצ~

 סוף להם ביש כמו הצד מן
 , הוי מאי שהה א~ דלכאורה ואע~ג , שהה בעינןממש~ה

 ה~
 אכתי

י~
 שמא לחוש

 יצ~
 מרחוק

 של~ ב~ו~
 דודאי ~ל"ק הרו~ה עיני שלטו

 מ~מ שהרי ממנו יודע היה יצאאם
 ~מו~ הו~

 לו
 ~ל~

 העין שאין
 באין דבעינן ומעתה 'רואה

 לה~
 טבע אפילו מש"ה שהוי כמה סוף

בים

~ 
 שהוי בעינן מ~וק שו~ף לנ~ר

 דו~

 חלקו דלא , מדרבנן
 וכ~ו , בדברחכמים

 ~ה~
 בגמ' ומ~שה המגויד, על מעידין אין דתנן

 דש~ל טייעא ההוא לי חמי לדידי רבב"חוהא~ר
 ול~ ס~סיר~

 אפסקיה
 , ~וי כחישא ה~וא אביי ~מר ~משנילנערותיה

 ו~שיט~
 נ~מ שאין

 , המגויד על מעידין אין תנן וסתס , שמן או כחוש ~וי איבדין
אלא

 משו~
 חל~ו דלא

 כדי חכ~י~
 ~ל~

 תורת תתן
 כ~

 ו~'
 בפ"~
, 

 א' דין סוף להם ~אין מים כלה"נ
 דבל~ לה~

 שהוי
 תצ~
 אבל ,

 ~~יכ"ז
 נימ~

 דכל
 רו~~ ~אי~

 ה~מ הצדדים כל על ~' בצד בעומד
בכלל

 מי~
 היינו , רוחותיו ~ד' שרואה פי' נימא ~י אבל , שאל"ס

~ישגי~
 יצא שמא חיישינן דלא וק~"ל ' לא ~~ יצא ~ם צד כל על

 ב~ינו ~וקא , להשגיח י~ול שיהא ב~ינן מ"מ אבל , כר~ע לוו~לך
 אין מ~רי צד כל על להשגיחיכול

 כדי שהוי שעור ו~~כ , סוף לה~
 רוחותיו מד' שיר~ה מכד~ פחות הוא~ת~נ

 שהו~
 מי~ מ~רי

 שיש
 שהוי בלא דתצא לגמור מקום אין באמת וא~כ ,ל"ם

~~ 
 דין ש~וא

 ב~י~שהוי
 אינו שאל"ס

 ~ל~
 : מדרבנן

~~~
 תתמ~

 דין מ~לל מ"ש , מדרבנן ~לא שאינו דמאחר לומר
מי~

 ש~ל~ס
 ש~~

 ~ין דתנן הני כל באמת אבל , ל"ת נשאת
 משמעו ,מ~ידין

 שא~
 ש~ הריב"ש וכמש"כ , תצא נשאת

 ו~כי ,
 , ב~ות תועלת שאין מעי~ן אין לשון מ~מעודאי

 ו~~
 ~וכחת

הריב"ש
 מרומי~

 להוכיח יש והכי היא ח~~ה הוכ~ה א~ויד ד~ס
 עד אלא מעידין אין ~נןבהא

 שתצ~
 וחיה וצלוב במגויד ~פילו נפשו

 ותניא , בואוכלת
 נ~

 , מעידין אין ~ריות לגוב
 והרמב"~

 בה' כ'
 א~ וכןנחלות

 באו
 עדי~

 אריות נ~ל~גוב שר~והו
 ונמרי~

 ~ראהו או
 כו'צלוב

 אע"~
 כו' ~שתו ~ת משי~ין שאין

 ול~
 כתב

 הרמב"~
 שאין

 מי~ גבי שכ' כמו לכת~ה ~"אמשי~ין
 , שאל"ס

 אל~
 שאפילו פשיטא

 והכי , הוא מת שבחמקת לנו פשיטא נחלה לענין והרי , תצאנשאת
 פ"ג בירושלמי ב~יטין מדאיתא~וכח

 חיה שג~רתו מי על~ ~~וסיפ~
 מתי~ וחומרי חיי~ חומרי עליוני~נין

 מבואר ,
 ה~

 בחמקת אוכלת חיה
 עליו מעידין ש~ין ~"ג , ~וא~ת

 ו~~
 תצא נשאת

 שגררתו דמי שע"ה) (~' ביו"ד ו~ובא רבתיבאבל דתני~ ~ו~~
 מת~בלין חי~

 , ל~ן ע~ן אינו 'עליו
 שר~והו מיירי דש~

 החיה בפי מ~
י~לו של~ ~ל~

 לק~רו~
 על ~לא מ~י~ן ~ין דתנן בהא וכן ,

 פני~ ~צו~
 עם

 ואיתאהחו~ם
 (ד~ ב~כורו~

 מ"ו:)
 חד לישני ת~

 בה ~~ירודבע~א משו~ ~ו~ לישנ~
 רבנ~

 , ~ווייהו דבעינן
 ~~ב"~

 וה~ת לחוד יכיר

~ני~
 הרי , ל~וד

 דל~~~
 נש~~ ~~ ודאי לישנא

 לל"ק ~"נ , תצא
 ודאי ר~נן בה דאחמירודמשום

 ה~
 נשאת שא~ משמע מ~ידין אין

 שאינו ו~~ג כהריב"שתצא
 אל~

 מדר~ן
 דל~

 וכן ~ה כה~ב"ש

ב~
 סימנין ול~"ד ובכליו ~ופו סימנין שיש א~ג מעי~ן אין דתנן
 הרי"ף דעת ו~רי , תצא נשאת א~ וד~ידרבנן

 והרמב"~
 דסי~נין

 ב~מנין ~א משי~ין שאין פסקי אשה בעדות ומ~מ ,ד~רייתא
 ~וקא ט') אות צ~ט ~י, שאלה בהעמק שכתבתי ~מת הן.

 ~ימ~ין~י"ל
 ד~וריית~

 דרוש ~ד מדכ~יב
 ~~י~

 , ~ותו
 בכל למ~נוומ~אן

~~ 
 ~שה ~ות ~ן מ~ונות די~י ש~ר מש~"כ

 ~ ~~ני אבל , מממוןדי~י~ן
 ממש"כ

 ס~~~ עפ~ לנחלהש~ר~ן ש~ נ~~ ~ ה~מב~~
 משי~ין ש~ין א~ג

~~~ 
 ~לא ,

צ~ל
~~~ 

 בכל ד~י~א סימנין ~ל
~~ 

 והא , מ~בידה
 ~תמשיאין ש~י~

 ה~
 ל~ין וכן

 ג~
 ~ה

~~~~ 
 , מובהק סימן

 ~~~ כ~~ ~ע~~ ~~~~ו~ הו~
 ~, ~י,

 ~~ ~~ ~ח~ו~

 או~רשאני
 של~

 החמי~ו
 בדברי~

 ~לו
 משו~ אל~

 אבל כרת אי~ר
 כו' ממוןלענין

 וה~
 סימנין ד~י מציאות ~לו בפ' דח~מר

 אביד~~בי דאוריית~
 לחד היינו , האשה ~ת דמשיאין ה~ה

 לישנ~
 בבכורות

 והכרת לחוד י~ירדמשני ש~
 פני~

 דאח~ירו דמשני לל~ק ~בל , לחוד

ב~
 ו~"מ , דמהני ~פשר מה~ת ~וד~י סימנין ל~נין ה~נ , רבנן
 , מהני לא ע"אלענין

 תצ~ נש~ ~~
 שהביא כ~ריב"ש דלא מה וכל ,

ר~י~
 עד אלא מעידין דאין הני מכל

 שתצ~
 , נפשו

 וכ~
 מעידין ~ין

אל~
 פני~ פרצוף על

 כו'
 הי~ שדאוריית~

 ~ישת~יטתיה ובמח"כ ,
לשון

 ~רמב~~
 , הנ"ל נחלות בה'

 ~ל~
 מותר דמה"ת ~ע"ג וד~י

 מ"מ ,לינשא
 משו~

 מדרבנן מוצי~ין ~~ת א~ אפילו עריות חו~ר
 דמיולא

 למי~
 , ממה מה דרבנן למדין ואין סוף ל~~ שאין

 ~איבר~
דע~

 בסוף ויבו~ר כהריב"ש מש~ע בגיטין ורא~ש התוס'
 ~קונ~רס~

: 

~~~~
 כלל יש

 במ~
 ירוחם רבינו שכ'

 בש~
 ב~ה"ל ~רמ"ה

שנפל שבכ"~
 ל~קו~

 של~ ~"~ ש~ אשתהי ד~י סכנה
 אפילו ימות

 אשתו תנשא דלא וקיי"ל חי ועדיין דברח להיותדיכול
 דוק~

 לכתחלה
 הדבר מבואר , עכ"ל תצא לא בדיעבד~בל

 במי~ דוה~
 ש~ל"ס

דא"~
 לחיות

 אל~
 יצא ~"כ

 בדר~
 מש"ה פלא

 נש~ ~~
 , ל"ת

 ~האריות במקומו שניצול דאמרינן אריות לגובנפל משא"~
 דר~

 וכן פלא
 וכן במקומו וניצל ופדאתו עליו עברה מטר~א שמא דאמרינןצלוב
 ~בל עליה אח~כ נתגבר שמא דאמרינן חיהגררתו

~~ 
 ~ירע היה

לו
 ~מ~ו~ ~פל~

 ~אותו שיצא במה שוב הצרה
 מקו~

 פלא אינו
מש"ה

 במקומו ~סכנה שאין לבור נפל אם מש~~כ , תצא נש~ת א~
 לומר וצריך , מאכל לו שאין במה~לא

 דר~ דיצ~
 לנו שידוע פלא

 כמו וסברא , ל~ית נש~ת א~ באמת אפשר מאכל ל~ס הביאושלא
 ב"ב התוס,כ'

 (ד~
 קנ~ג:)

 בד"~
 ~שתא

 לייש~
 הא

 דמבי~
 ראיה ~"ג

 ~ח~ה שהבריאדי"ל
 מה~

 חומרי עליו נותנין לאבד שרובן דספינה
 לחיי~ שרובןחיי~

 דאמ~י והקשו לכש"כ
 ל~

 מד~נן כמשמ~ו הביא
 בחמקת חולה או מ~ן ~~יחובגיטין

 ויישבו , ~י~ שהו~
 דמש~

 אין
 אלאר~יה

 דשל~
 ~מא לא אבל מת

 ש~ברי~
 ~נו בספי~ה משא"כ

 הי~ ~ן ויצ~ו דניצולו ע"כצ"ל
 ראיה ה"נ ,

 שנימ~
 החולה ש~בריא

 דאע"גהרי
 דה~

 דרוב
 לחיי~ חולי~

 אין ~ם אבל שמבריאין הוא
 מת~בר ממילא דהחולי שימות מצוימבריאי~

 האד~ ומחל~
 מ"מ

 שאנו ממה ראיהאין
 ~חמי~~

 כאשר בחמקת אותו
 לענין חי הי~

ש~מ~
 שאנו כמו שהבריא

 ראי~ מבי~י~
 ~~נו מ~א

מן דיצ~ ~ומרי~
 הי~
 אינו ~"נ ,

 מ~ דומ~
 שאנו

 אומרי~
 במקומו שניצל

שאנו למ~
 ~ומרי~

 ~ה שיצא נס לו שאירע
 ~משו~ ~מחו~

 הרוב שאין
ברור

 להוצי~
 לענין חיי~ ~מרי על~ נותנין מש"ה , חי מח~קת

 והיינו , ג~כ~ומה
 ~תוס, כ~ש~כ ~מצוי מעוט דהוי משו~

 ~~ינו ~ינו , הרוב אחר במ~מ הולכין ד~ין הא לענין ג,)(דף סנה~~

רו~
 ה"נ , ~מור

 ה~
 ~ינו ל~בד ~ובן דספינה

 רו~
 ~מור

 יבמות ~ס' וכמש"כ ~יי~מח~קת להוצי~
~) 

 ל"~~)
 ה~ בד~~

 ש~ה לא

~ה~
 ~וששין

 מיעו~ .~~ דמשו~ נפלי~ ל~יעו~
 ה~צוי

 ~~ ה"~
דספינ~

 ל~~ ~ובן
 הוי הניצולין מ"מ

 מיעו~
~קה במקו~ הוי ~ש"~ ה~~וי

 ~ו~
 מיעו~א

 לחמ~
לו~ר צ~~ אנ~ ואין , מה~ת וחוששין לכ"ע

 ב~פינ~ ~ע~
 הריב~ש כמש"כ

ד~~יל ~~~ תרי דהוי מ~ו~ ~~
 לט~מי~

 יב~ר כאשר
 בסמו~
, 

 וכ~
 טובא הוי

 ע"~
 הכלל

 ~~וניבשו"ת
 בתר~י~
 מ~"ת ~ש שיש בענין מיירי דהתוס' אלא ,

 מיירי והרמ"הג"כ
 במ~ו~

 חוששין אין ומה"ת ברור שהרוב
~~ ' 

 משו~~ל~
 חומר

 דא~~
 ~שי~ין אין

 ובה~
 חילק

 ב~~
 ~סב~א

 ממקו~ו שיצא הוא הר~וקהחשש ~~
 ~~ ב~~

 כ~שר ב~קומו הוא ה~וקהחשש א~ משא"כ ~ ל"ת נשאת
 הו~

 נש~ת א~ ב~ה
 תצ~
: 

~~~~~~
 דא~"ג דברינו

 ד~~
 ~~ר תצא נשאת

 שהו~
 ~~בנן

~~
 הב~ש מש~כ ~מיל , כ~ריב"ש

 (ס"~
 ממש"כ ~ב)

 הרמ"~ ב~~ י~ו~~רב~~
 ב~ה~ל

 ומסתבר~
 ~ותן בכל דה"ה

 ש~ור~ מי מעידיןן שאומ~~
 ~בא ~~לו או~ו מנ~ן להתירא ~הן

~ו מ~נ~
 היכ~

 ו~כיח , ~כ"ל תצא לא בדיע~ד ~שאת א~ ~י~ל
 דתנן הני דכל כ~ר~ש ס"ל דלא ה~שמ~ה

 אי~
 ~~ת א~ מ~ן

~~
 ~א משמע במ~ל ~כ, ,

 כ~~
 כל ~~ר~ש

~ 
 ~א

~  
, 

 בי~~ול~
 ~ו ~כחה יפה

~ 
 ונרא~

 ד~ה
 הני כל על~מנדין ה~מ~~ ~~~ מ~ להב~~

 דתנ~
 ~י~א מ~~~ן ~ין

~ ~~ ~~ כיו~  
 ~מ

~מ~~
 ה~י~~ש כמש~כ הוא

~~~ ~~ ~  ~~ ~ ~  ~  
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 שא~ הני בכלס"ל
 אפילו תצא דלא ה~י כל ו~מ"ל , ל'~ת נשאת

 כונת הנראה מהו , בגמרא המפורש ל"ס שאין במיסשלא
 ושפיר , מדרבנן אלא אינו תצא נ~את אס א~ילו ודאי למש"כאבל ~ הב"~

 לא דבדיעבד ל"ס שאין מיס דוקא להי~ך נימא דלא הרמ"הקמ"ל
 ~צא דבדיעבד הני אבל , אותו ~נדין מ~"ה דרבנן כעיקרו הויתצא
 בפ' הר"ן כמש"כ מנדין ואין מה"ת שעיקרו כרבנןהוי

 מ~
 , שנהגו

 דאם הני בכל דה"ה הוסיף ו~ח"כ , ממש תורה ~איסור דהויקמ"ל
 : אותו ~נדין ~כ שאל"ס דמיס בדוגמא ~מו ל"תנשאת

~~~~~
 תצא נשאת ~ם הנ~ כל שמדמה כהריב"ש דלא מכ"מ
 חיים חומרי עליו דנותנין ראב"פ שאמר שלשהלהני

 , מתיםוחומרי
 ומש"~

 וכמו , תצא נשאת אם
 שהביא'באו~

 תשובה
 ומהו , מעידין ד~ין הני כל בהדי דראב"פ הא שע"ט)~סי'

 , רובא בתר אמלינן ולא חיים חומרי עליו דנותנין בהא הטעס~ומר שדח~
 מו בסברא שיבואר כדי היינו ~רובא ~דיף חמקי דתרי משוםהוא
 דברינו לפי אבל , מדאורייתא דהוי לטעמיה ~א נשאת דאם הניכל

 מיעוט ~"מ לאבד רובן דהוי אע"ג תלתא ובהני כלל דמי לאבאמת
 אמרינן ובמה אבודים שאינן ישהמצוי

 סמו~
 כמש"כ לחמקה מיעו~א

 חומר ~ום מד~נן אלא אינו גמור רוב דהוי הני בכל משא"כ ,ל~יל
 : הנ"ל הרמב"ם כמש"כדא"א

~~~~~
 אמר שלום ה~ה ~"פ דאיתא הא דברינו עפ"י לבאר
 הני בכל ם"ד בדדמי דאמרה משום ד~לחמה מ"טרבא

 דח~יתו עד נטרא לבינה בינו דשלום כי~ן ואת"ל פלט הואדאק~ול

ממנ~
 ברומחא או בגירא ליה דמחו

 וסב~
 דעבד ואיכא מת ודאי

סמטרי
 וחי~
 למאי ~ובן אינו ולכאורה .

 איצטרי~
 תרי לומר רבא

 יש חמק אהבה דב~ן א' מתחלה אלא בדדמיאו~ני
 ~ לחו~

 לספק
 ~ומרי עניו שנותניס כרקום שכבשוה כעיר הוי מ~חמה שהרידאורייתא

 ניצולים שכמה ~שום~יים
 ה"~

 לבינו בינה שלום ~פילו , במלחמה
 ו~ש"כ מדרבנן לספק לחוש יש עדיין מ"מ מה"ת ל~פק לתושאין

 בו שירו שראוהו דמי שם נחלות בה'הרמב"ם
 לנחלה מורידין חצי~

 והיינו , תצא נשאת א~ ואפילו האשה את משיאין אין ומ"מ 'ע"פ
 קט"ו) (בד' דאיתא הא במה עוד ות~כיל , כמש"כ דרבנן חששמשום
 ד~ידא דמילתא משום מהימן דע"א ~עמא מהו במלחמה א'~ד
 משום דע"א טעמא דילמא או משקר לא וה"נ מש~ר לא הואלגלויי
 דייקא לא ליה דסניא דממנין כיון והכא ומינסבא דייקא גו~אדהיא

 הנוס' ע"מ רשב"א בחי' ותמה ,ומ~סבא
 דמ~

 דממנין הא ליה מיבעיא
 דאמר כמו במלחמה דיי~א לא ליה ~ני' לא א~ילו הא ליהדםני'
 ונראה , מו נוס' ג"כ יש ברי~ף אבל , מו נוס' מחק ומש"ה , לעילרבא
 דאיתא עפ"ילבאר

 ברי~
 לומר נאמן ~השליח דתנן בהא גי~ין

 דאצריך הוא ורבנן גמירי מגמיר דדייני ~פרי סתם ובפיינבפ"נ
 והקשה , ~בנן בה אקילו עגונאומשום

 ~~ הרש~"~
 משום הא

 דה~ היכי אפילו אקילועגונה
 איצטריך ואמ~י דא~ייתא אי~ר

 שפיר ג"כ דאיתתא דיוקא דהוי דהיכא ויישב כו' ספרי דסתםלומר
 , דאיתתא דיוקא ליכא הכא משא"כ בדאורייתא אפילו ע"א על~מכו
 ס~ינן דא~תא דיו~א דליכא היכא אפילו דרבנן דבאיסור חמינןהרי
 ע"אעל

 מש~
 מאי וא"כ , עגונה

 אסתפ~
 ~מלחמה א' בעד לן

 ס~ק והוי ליה דסניא משום רקע"כ
 דאוריית~

 אי אלא בדקה דלא
 סמכינן אי מסתפק שפיר ובמה , ע"מ סמכה מלחמה דהויידעה
 ~ה ולכאורה לחוד, לגלויי דעבידא ~ילתא ע"א~ל

 בה~
 הרי"ף ~'

 דדגלת מ~א נפשט מו דאיבעיאמ"ל
 קכ"א~ ~ד~

 לא וא"כ בודאי ~ה םניא הוי לא דהתם לד~ות יש האולדב~נו ~ ע"א עפ"י דאנסבא
 ~ופא דהיא , ע"א ע"פ ~יאין מש"ה בדרבנן אלא בדדמי חששהוי
 דאורייתא מאיסור דנ~א ברירן מילי דיד~ה עד נסבה ולאד~קא
 הא אבל אחד עד על שפיר סמכי~ןומ~ה

 ל~
 שלא כתבנו דכבר

 א' עד מ~ימן לא ליה סניא דאי ואחר בדבר חכמים~יל~ו
 ה"~

אע~
 מ~מא ד~אי

 לי~
 , ליה דסניא ממנין הכא ~אמר והיינו ,

 א' עד נאמן לא הכי דהוי ~מ~ין מ~ום~'
 ב~

 מ~ם
~ 

~ ~ ~
 א~לו ~~שו ~~א עד מעידין ד~ן דהא ל~רינו ~ה
 ~י~ו ~ל ~צא ~שאת ואם כו'במגויד

 ~אי ~כ , ~יו על לנחלה יורדין~מה~ת ~~רב~ אל~
 מ~~

 ~מ'
 האעל ~"כ~ (ד~

 דת~~
 ~~לו

 במ~וי~
 ~תני והא

 ~לא לים~ל~הו ב~~ ב~~ מ~ סיפ~
 ~י~ ע~

 ~לו אלא
 וא~~

 ~~ה מן ~~ם

 שאל"ס למים דנפל התם נימא קשה ומאי , תנשאולמעלה
 לכתחלה אפילו תנשא ב~~ויד מש"ה ל~~חלה ~לא אסור איןג"כ דבל"~

 הוי ג"כ דמגויד ע"כ אלא למים נפל בלאמשא"כ
 ס~

 , ד~ורייתא
 אין שוב תצא נשאת בדיעבד אפילו במגויד דכיון לק"מ באמתאבל
 אינו דהגיוד כיון דרבנן ~ו מה"ת אסורה הוי הגיוד בלא אינ"מ
 לאותו ד~~שו לנשואיןמועיל

 מי~ו~
 הוי ~וף סוף בדיעבד א~ילו

 ,מיעוט
 וראי~

 מו ל~ברא
 י~

 קכ"א') (דף התוס' ממ~"כ להוכיח
 , סליק מי להו אית קלא מרבנן צורבא דרובא דא~"ג היא ולאד~ה

מ"~
 כמו שאל~ס במים לכתחלה תנשא ולא רוב לאותו חיישינן לא

 ו~ינו עכ~ל מתים שרובן אע~פ עליהם מעידין דאין גוםסין רובגבי
 ממים ~ימרי ביה מיירי דלא מגו~סין ה~יה נקטו למאימובן

 וצ"ל . לכתחלה משיאין אין ומ"מ למיתהדרובן שא~"~
 דפשו~

 ד~וב להתו~'
 עדיף לא ליה אית קלא םליק אי מרבנןדצורבא ~

 ממ~
 ו~"~מ שאל"ס

 ג~כ שאל~ס מים בלי לחוד מרבנן דצורבא ס~ל היה דר"אוצ"ל ~ מרבנן בצורבא ל~יר דר"א ע"ד ~לה והאיך , לכתחלה משיאיןאין
 במקום ומש~ה שאל"ס מים כמו ל"ת נשאת ואם לכתחלה משיאיןאין

 , לכתחלה שרי מרבנן וצורבא שאל"ס מים הסברות שתיש~~רפו

 לא לחוד מרבנן דצורבא משום ע"כ והיינו , דל"ש הש"ס דחיע"~
 שאינו אע"ג וא"כ , שאל"ס במים כמו ל"ת נ~את אם דלהוימהני
 הוי סוף דסוף , שא~"ס מים ה~רפות מהני לא מ"מ , מדרבנןאלא
 התו~פות הביאו ע"מ א"א חומר משום ואסור מצוי שאינומיעוט
 גוסם כמו הוא , נשאת אם ל~ין אפילו מהני לא דצמד~רראיה

~אי~
 רוב דמה"ת מדרבנן משיאין

 למית~ גו~י~
 בשבועות כדאיתא

 למיתה גוססין רוב מ~ד ל"ג)(דף
 קמ~
 לא מיהא השתא ופר~"י ,

 מהני לא הכי ומשום , בצמד"ר ה"נ תצא נשאת א~ ומ"מ ,שכיח
 מדרבנן אלא אסור אינו מדרבנן דצורבא דאע"ג הרי , ג~כהצטרפות
 : דמגויד בהא ה"נ , שאל"ס במים להתיר מהני לאמ"מ

~~~~
 ותו~~ות דמפרש"י למיתה גו~~ים דרוב הא לבאר ראיתי
 בחמקת המה ומה"ת גמור ~וב דהואמבואר

 מתי~
 ורק

 ובמ~ ' מגויד כמו עריות חומרמשום
 יבמות התוס' מש"כ עוד תבין

(ד~
 דאשתו שאל"ס במים כמו דנו~לים למיעוט רבנן דחיישי ל"ו)
 ה~ם ~מא א~ג אשתו להשיא עליו מ~ידין שאין וגוססא~ורה
 כו' החמירו ערוהמשום

 ה~
 מים רבותינו נ~טו

 וגוס~ שאל~~
 ~או

 ~כתחלה אלא אינו שאל"ס דמים היינו , לישנאבחד
 וגוס~

 אפילו
 ועיין , לחוד עריות חומר משום ותרווייהובדיעבד

 גבי ~רא"ש מדכ' ה~י שדקדק פו~ר חלב ד"ה בתוס' כ':)(דף בכורו~ מהרש"~
 גוס~

דסמכינ~

 מיעוטא
 לח~ק~

 ובחולין שם הראייש כ' וב~~ל"ס , ~יים
 אסור דכאן משום והיינו לחמקה מיעו~א ס~וך אומרים שאיןפ"א
 ה~וס~ות ~ברי מיהא הא , לכתחלה אלא אינו וכאן בדי~דאפילו
 ~ותר , עריות חומר משום אלא אינו עליו מעידין אין דגוססדהא
 הרא"ש כתבממה

 בש~
 העידו דאם שמתות ה' מרוטנבורג ה~"מ

 ~"ג~ (גיטין ביש"ש ו~רש~ל ~ליו מתאבל ימים ג' מה גוססשקרובו
 אח האשה את דמשיאין מכאן ללמוד כתבו וצ"ד) י"ח (ס"קוהב"ש
 ~אי ושו"ע ~טור כתבו ביו"ד שע"ה דבסי' עמם ונימוקסג"י~

 התוס' וכמש"כ , הא~ה את ש~שיאין באו~ן ~אמתאבלין
 יבמו~

~
 ~ל לענין קי"~)

 ~ה~
 מ~ום ולדות סתם על ~תאבלין ~אין

יבוא~
 ~~ידין אין דתנן הא ~"ל ולפי"מ בערוה, להקל

 וה~שה , ג' בתוך היינו נפשו שתצאעד אל~
 ~ו~~~ ע"~

 ~~שובה הגאון
 ~נשא ול~עלה ~ארכובה מן דתנןמהא

 ומ~~
 והביאו בירושלמי

 שהות עד דוקא (סל"ב) ובש"עה~~ב"א
 דהיי~ ~~~

 , חודש י"ב
 , לא כ~ל כלל ~עידין אין פרקין .בכלהו דתנן דהאאלמא

~ 
 ה~מת

 שכ, ל~עמיהדהר~"ל
 ביש~~

 תנשא ולמעלה הארכובה דין שם יבמות
 מהר שי~ת חכמים ו~יערונא~תר

 והוסי~
 מעידין ~חין שם ~ד

אלא
~ 

 כמו ~ד שמת ה~~פה
 ~ שח~

 שנים רוב או ש~ם
 כל וכן הי~~) גיר~ין ~, (~י"ג הרמב"ם ממש~כהכי ומ~~

 ~' ~יד ימות אלאשיחיה שא"~ ~ב~
 כ"~

 מ~מ ~ל , ~ש"ל דעת
~~ 

 ~ובא
 לענין ~~' הפסקמה

 גוס~
 דלא ,

 ~~כ~
 מקום ב~ום

 רא~וני~ מס~~
 בי~לחל~

 ל~נ~ גוסס
 , א~ה עדות לע~ין לאחריו א~ ימים ג,

 ג, ~כר לא באמת אבילות ל~ן מ~נבורג~מהר~ם ו~י~
מעשה אל~ ימו~

 שהי~
 ~ד'

 ימי~
 כ~ואר

~ ~  ~~~ 
 למ~מ ~מ~ת ~~,

 ~~ל~~ו
~ ו~~~ ב~ חל~ ~ וג~  ~ ~~ ~~ ~ ~  



~ ~

~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  שאין אע"ג הואמת 
 מעידי~

 ג' דנקיט והטור , אשתו להשיא עליו
 אלא מתאבלין שאין שע"ה) (דסי' ~א רומ~א ליישב בזה בא לאימיס
 גוסס ח~קת שאין דס"ל אלא , דמעידיןבהני

' 

 אלא יוס באותו מת
 או יוס אס הוא מלא דמקרא ונראהלמחר

 יומי~
 לא יעמוד

 יוק~
, 

דפירו~ו
 מעל~~
, 

 ה~
 ~וסס עשאו שלא ברור מעל"ע שעומד דכיון

 אבלות לענין וממ~א מעל"ע ומשתהין עומדין אינן גוססין דרוב~וס
 בא שלא לתלות ל~ו דיש ג' יוס עד חיישינן לא ק~רה לאחרשמתחיל
 והא , מעל"ע לאחר הוא מת בח~ת אבל , המיתה ביוסלקבורה
 יעקב שבות בשו"ת יישב כבר , האשה את מ~יאין דאין מהאדר~ינן
 (סי'ח~ב

 לחל~ צ"ב~
 אין בהא , ב~רב להודוע שסופו מת בין

 'לעריותלחוש מק~

~ 

 לידי יבא לא מ"מ עלוו שיתאבל דא~ג
 קלק~
, 

 ~מא ואס לעולס ברור לידי יבא שלא שאפשר נטבע או נפלמשא"כ
 ויש , מתאבלין אין מש"ה בעריות קלקול לידי י~אשמתאבלין

 אשה ל~ות אבלות דמי לא בקרב שי~ברר דבדבר ראיהלהביא ~
 שלא באומדנא מטתו כפו חייא ב"ר יהודה אשת לבתו ינאימדא"ר
 עלבא

 ש"~
 , ~ו באומדנא בתו את משיא היה שלא ודאי והא ' לביתו
 : שכתבנו הטעס מ~ה והיינו להתאבל צוהומ~מ

~~~
 רוב הוא למיתה גוססין דרוב דס"ל ותוס' רש"י לשיטת ~ה

 הרמב~ס דעת אבל , מעידין אין עריות חומר משום ורק ,גמור
 הכי נראהלא

 אל~
 ונחלה תרומה לענין חייס חומרי עליו נותנין

 גוסס הניחו שאס הכ"ח) (~~ו גירושין בה' כתב ~הרי ,~"כ
 ה"~

 ספק
 כמוגירושין

 באינ~
 מילי

 דנו~י~

 תרומות בה' וכן , חיוס חומרי עליו
 כו' ושראל אשת כהנת שהיתה בין גוסם בעלה היתה כ' ה"ג)(~"ט
 למיתה גוססין דרוב דהא לה~ב'יס דס"ל הרי תאכל'בתרומהלא
פשטא והכי ג"כ חייס חומרי עליו שנותנין לאבד ספינה רוב כמו אלאאינו

 דשמ~ת~
 גוססיס רוב מ"ד ל"ג) (דף בשבועות דאיתא הא י~פרש ~הול~י י לגבורות שהגיע ל~קן גוסס לדמות שרצה בגיטין

 ונראה , כפרש~י ולא גמור רוב שאינו דקמ"ל כמש~עו ~מ"ללמיתה
 הוא ממש דרוב הרמב"ס מודה אדס בידי בגוסס דמ"מלי

 ור~
 משוס

 עד אלא מעידין דאין תנן ומש"ה , מעידין דאין הוא ע~וות~י~ר
 משוס והיינו הוא עריות חו~ר משוס דרק דמשמע ,שת"נ

 גוס~
 ב"א

 (דף בסנהדרין מבואר והנ"מ , ~מגויד אפילו אבתריה דתני~מו
 ביה אתעבד דלא ממשוס חייב ש~יס בידי הגוסס א~ דהורגע"חי)
 שאינו מעשה ביה דאתעביד לטריפה לה מדמי ~ר בה פליגיאדם בידי גוסס הורג מ~א"כ , עליו חייס חומרי שעדיין ופי' 'נמעשה
 בב"ק ג~כ התוס' כ' וכבר בפשיטותחי

 (ד~
 דיש חרש גבי פ~ה)

 ב"א ביןנ"מ
 לב"~

 (~י' אה~ע יחלק קמא בנו"ב וע' , רפואה לענין
 פא~ט ו~ולין סריס לענין הערל פ' ביבמות וכן הכי דמפרשנ"ג)

 : מ"ל הרמב~ס דעת נראה הכי , ריאה צמקהגבי

~~~~~
 ד~"מ שכתב ב~ה כהריב~ש דלא י~ה דביארנו , לדברינו
 כמו מדאורייתא הוא תצא נשאתדאם

 בה~
 שנותנין שלשה

 וכל הרבה מ~ה ~ה רחקו אלא , מתיס וחומרי חייס חומריעליו
 ולפי , עריות חומר משוס מדרבנן הכל תצא נשאת א~ מעידיןדאין הנ~

 סט"ו רמ"א בהגהת שמ"ש הפ~סקיס במחלוקת ~דבר נ"מ יש~ה
 דכל הריב"שבשס

 מחלו~
 באופני היינו לחומרא א~לינן ~לו בדינין

 דעו"גמסל"ת
 דעי~

 הוא הרי נאמן אינו ואי מה"ת הוא ה~דות
 על חולק מ"ד) (סי' מ"ב שבשו"ת בהא וכן , גמורה אישאשת
 ג"כ מיירי איחיד סמכינן הדחק דבשעת שכתב הרא"מ בשסרמ~א
 שתחלתבענין

 עדו~
 , כלל עדות כאן אין ולהמחמירים , עו"ג ע"י

אבל
 ב~ב~

 לא אפילו דרבנן א~א אלא אינו ולכ"ע שאל"ס במיס
 היו ~לא דבר ל~ה מצרפין ~ין אע"ג וא"כ , ש~~נ כ~י עליו~ה
משיאין

 ע~~
 , דמגויד רומי' הש"ס דמ~ה מהא ~הוכחתי כמו מה

 יש ב~ר מחלוקת יש אסמ~~מ
 ליל~

 (ד"~) בע"ג וכדאיתא לה~ל
 דריב~קב~ללא

 דבש~
 סופ~יס

 הל~
 ב~ה דגס לומר ואין , ה~קל א~

 מעיקרו א~דא דא"כ , שא~י א"א חומר דמשוסני~א
 היכח~

 המ~רחי
 בעדיות דתנן~הא

 (פ"א~
 , היחיד ע"ד סומכין הדחק שבשעת ד~נן

 ' (סקל"א) בח"מכמבואר
 ד~~

 שחששו א"א חומר שאני
 אפילו מצוישאינו למיעו~

 ב~ע~~
 מיעוט דמי לא וד~י אלא , ~עגון ~דחק

במק~
 שנפל

 ~מ לע~ין בכ"מ התו' ~מש~כ ב~עות ~יעוט לפנינ~

שס~
 הולכין ש~ן ל~~~ל

~  וה~ הרו~ 
 ברוב

 , מו~אין די~ו~

 ח~ב~ ~יעו~ מי~~~~
 אב~רי' למ~ל לעולס

 בשע~
 ~דחק

 ל~~

 , המיקל אחר הלך סופריס דבשל כללא בהאי וה"נהרא"מ,
 דספק מי"א) (פ"ד טהרות במ' דתנן ח~ינןלדבר ודוגמ~

 באה"~
 מד"ס אפי'

 , דרבנן תבוסה דס שאני (דס"ב) בנדה אי' ומכ"מ , טמאספיקו
 שיש' אלא , ד"ס באה"ט שהקילוהרי

 אמצעיס סימנין ע"פ האשה א~משיאין דאין דקיי"ל מהא להקשות
 והו~

 איבעיא
 דל~

 איפשטא
 הביאו מפראג מהר''ל מדברי כדמוכח דרבנן או ד~ורייתא סימניןאי

 דגמרא וכפשטא מציאות אלו פ' הר~"ש וכ"כ , ס"ט) (ס~קהב"ש
 , דרבנן או דאו~יתא סימניס ליה מספקא אשי רב ~') (די"חב"מ
 , סימנין ע"י להתיר יש לכאורה מדרבנן דאסור ב~שאל"ס טבעוא~כ
 ושאר וחוטמו פדחתו סימני דאמרי עד רבנן בה אחמירואשה לגבי נ' שאל"ם במיס נפל סי~א ריש שכתבנו בה"ג מבוארוהרי
 משמע , עכ~לסימנין

 דת~
 ע"י אלא מעידין אין דמתניתין בלישנא

 להתעקש דאפשראמת הן , ובכליו בגיפו סימנין לו שיש אע"פ החוטס עם פניספרצוף
 ולפר~

 הכרה בתורת שלא בעלמא ~ימני
 ולא אמצעים משמע סימני וסתס , סימנין ושאר ג~כוכדמסיק
 משום או מדרבנן, במשאל"ס דטב"ע משוס והיינו ' ביותרמובהקיס

 : להלן משייכ ע' דאורייתא סימנין לבה"גד~"ל

~~~
 שנשחת מיירי ומתניתין שלשה~אחר ~עידין ~שלס דבגופו ~"ל לדבריו ~יה הביא בסה"י ~ת

 הגו~
 אלא , בל"ס הוא שהוא בתארו חבירו את אדס שמכיר כמואינו הפניס ו~כרת

 ודומה פלוני של וחוטמו לפרצופו דומה וה~וטם הפרצוף ~הבמכור
 ט"ע דליכא אלמא סימנין לשון שכתב מבה"ג ומוכיח ,לםימנין
 ל~~פ שדומה שמעיד בעלמא סימנין כמו אלא וחוטס ופדחתבפ"פ
 גם קאימשנתנו דדין הרי , דאורייתא לד"ה מובהק סימן כמו ש"פ וחוטסופדחת

~ 
 ושארי בה"ג ומש"כ , במשאל"ס ~ע

 ~ימני~

 הא על בחי' הרשב"א וכ"כ מיירי וחוטס לפ"פ שדומהבמובהקין
 אלא , משיאין בעלמא סימנין ע"ו לא תנשא ולמעלההאר~ובה דמן דהא ' רגלו אלא בידס עלה ולא ביס דשלשלוהו ~שהדתנן

סימנין ע"~
 מובהקי~

 סל"ב בש"ע ג~כ וכמבואר , ברגלו שקשרוהו או
 בב"מ מדאי' מוכח~כי

 למאי דסימנין בסוגיא ב') (דכ"~
 דאורייתא א"א בסימנוס אשה גטלאהדורי נ~~

 מהדרינ~
 דרבנן וא"א

 חולין רש"י ו~מש"כ , לא באיסורא אבל ~סיימיו~דלא תקנתא רבנן עבוד לא באיםורא אבל בממונא ת~נתא רבנן עבודכי

 (ד~

 ע"ט)
 באיםור ~פילו ש"מ כו' מתקנא מצי מי ובאיסורא כתב וסימניןד"ה
 ויותר , ~קנתא עבידי לא מכ"מ , מתקני דמצידרבנן

 י~
 אלא אינו מה"ת ~לאוס חרישה דאיסור דס"ל הרמב"סלשיטת להוכיח

 יש לכאורה דרבנן סימנין אפ~ו א~כ , טהורה עסב~מאה
 , סימניןעל ל~~י~

 והאי~
 י"ד באותביאור ביתר ~ועי' דאורייתא סימנין שיהא בעינן ד~נן באיסוראפילו אלא דאירייתא דסימנין ש"מ שס בחולין הוכיח
 בס~ד~

 מיהו
 כ"~

 דבאיסור נימא וא"כ ~ן איפשט לא אנןאבל דרבנן' ס~נין לן פשיטא אי ניחא

 א"~
 דרב~ן

 , לה~מיר ספקו כל א"א חומר משוס ע"כ אלא , א~צעיססימניס מה~~
 ~יבואר דלהלן ליתא כ"מ ~ל , הפוסקיס במחלוקת ה"הוא"כ

 דע~
 שלא הח~ירו א~א באיסור ומכ~מ , בכה"ת מה"ת סימניןבה"ג

 ע"~לסמו~
 רוב אחר הולכין אין והכא , בעלמא רוב אלא שאינו

 רובי תרי או רובא חד לי ו~ה וכדומה משאל"סכמו
 סו''~

 דב"מ כסוגיא ולא , בס"ד ו' אות לעיל וכמש"כ יש מצוישאינו מיעוט
 אתו ~לו א') ~דצ"ו חולין ד~מ' כסתמא דרבנן סימנין דקיי"לדס"ל י"ל וש~ע הרשב"א ודעת , בה~ג דעת ב~שי~ות ניחא א"כהנ~ל
 עדות שאר או א"אאיסור לי מה דאורייתא דאי , דרבנן סומנין אלמא ~ו' ליה קטלינןלא גברא קטל בגוי' סימנא והאי סימנא דהאי פלוני ואמרי תריבי

 נפשו~
 עוד ויבואר

 לפני~
 באיסור ודאי אבל , הרשב"א דעתניחא ע~"פ , אי"ה

 להק~ ~פ~ דרבנ~
 וה"ה

 וכש~כינו , ~"ל הפוסקיסבמחלוקת
 לכ~

 הפו~ים דעת ~רר לנו יש
 דאפ~ר ההוראהראשי

 לס~ו~
 : בנ"ד עליי~ו

~~~
 (םי' ת~ע קמא ~נו"ב ~ה מעשה אירע כבר בא~ת
 הב"י במחלוקת גאונו ברוב ו~פל~ב),

 והב~~
 ' ~צ'ילמפראג מהר"ל עס

 ~"פ אלא נאמר לא ד~לה דסברא ס"ל דמהר"ל
 ~ריא דכליו מובהק וסימן בגופוסימן י~ אי וא"כ , לן ד~ספקא אנן ~ל דאורייתא סימניס איהכרח

 לכ~~
 והב~ש

 (ס~~
 ס"ל ס"~)

 ~א~~
 סימניס

 דרב~
 ~~א בכ~יס אפילו לשאלה חיישינן

אי~י מו~



~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~~י
~ 

 וכבר שאלה חשש ורמב"ם הרי"ף הז~יר שלא שהפלא

~~
 הגר"א וכ"כ לשאלה דל"ח ד~ל ~"א) (סי' בתראי גאוני בשו"ת

 ואנימ"ל
 אוםי~

 ~ ~ל הראשונים ר~ותינו דעת 'להעלות בעניי
~~~~~

 הרי לשאלה חיישינן דלא לומר מנ"ל דלכאורה בעז"ה
 למ"ד נ~כרהםברא

 סימני~
 דאי לומר ומה"ת דאורייתא

 ג"כ ה~ו כבר אבל , כלל ~חדרבנן
 להיפ~

 , לשאלה ניחוש למאי
 (דף ~יבמות כרבא היה וכאן נמצא וכאן אחמקה לאוקמה מה"דהא

 קהלת בס' ועי'~ו),
~~ 

 ושאר מליסא להגאון
 שו"~

 האחרונים
 באתי ואני , מעיין כל לפני פתוחין וג~ונים צדיקים של וספרן ,~ל

 . ~ ית"ש בע~רתו שנתחדשבדבר

~~~~~~~ 

 סימנין שפסק ואבידה גניבה מה' הרמב"ס דעת
 גירושין ה' והלח"מ הכ"מ הקשה וכבר ,דאורייתא

 האשה את משיאין ואין אשה גט מהדרי~ן לא אמאי ו~י"ג~ג
 דאורייתא סימנין רבא אמר (דכ"ח) דב"מ והנה'בסוגיא סימ~יםע"י

 דרוש עד~נאמר
 אחי~

 את"ל ו~"כ , ש~מ ~ימנין ~ו או~ו
 דאיכא מ~ום ומשני ליה פשיט הא ה~ס ומ~ה דאורייתאסימנין
 ~ה וא"כ , כדשנינןלמימר

 האי~
 ועי' , בי' וקהדר לרבא פשיט

 אלא דא פסקא רבא פשיט דלא ותו מתחלפת גי' ב~ה שיש~ש"מ
 דמצא מהא עלי' דאקשילמאי

 תכרי~
 לא ואמאי כו' ש~רות של

אפ~יט
 לי~

 והנ~ ~ ~ראיה מ~ף
 שהרי ה~שו דרש~ו ד"ה הת~'

 והנר~ה ע"ש סימנין ע"י לחזור ש~א קרא מהאי דרשבמשנה
 ו~רמאי לו יתן לא סימניה אמר ולא ~אבידה את אמר דתנןמשום דה"~

 סימנא שא~ראע"פ
 ל~ ה~~

 דרמאי בירושל~י אי' והטעם לו יתן
 ו~ב סימנין ויהב אחריתי ~כנישתא וא~~ל סימנין ושמע לכנישתאא~יל
 , סי~ים יהיב אבידה ובעל מכרימ המ~יא דין דע"פ והיינוליה

 ר~ימשא"כ
 חיישי~

 ב"כ ~ל ומהדר בעיר אבידה שיש ~מע
 ממציאתו, אדם ידע ולא המוציא הכריז שלא עד סימנין יהיב אימשא"כ
 שתדרוש בסי~נים לאו מאי דקא~ר והיינו , לרמאי אף מחמיריםודאי
את

 אחי~
 שנסתלק באו~ן לא אם בסימנין נהדר ולא הוא ~אי אם

 ע~ם ע"י אלא מח~ירין אין ג"כ אדם לכל דאי , ~מאותחששא
 ודחי , חשידי מי ע~ם חשוד הוא אם לרמאי גם נח~יר לאאמאי
 ~דף שם כדאיתא אריגה בעדי מחמירין אדם לכל וה"פ , בעדיםלא
 נפיל~ לעדי תנתן נפילה ועדי אריגה עדי א')כ"ח

 ד~די אלמא ,
 מאחר, ונפל שמכרו חיישינן ברמאי משא"כ , סגיאריגה

 ~במות לאביי והנה ' נפילה בעדי~א מח~ירי~ ואי~
~~ 

 דחייש ~"~)
 וכאן נמצא כאן ~מרינן ולא במסירה נקנות דאותיות משום לאאי למסיר~

הי~
 אלמא ,

 ל~
 , מציאתן וכח~ת א' ~עה"ב בחזקת שהם אמרינן

 דחז~ה ל~חר, מכרו שמא ולחוש קמא מרא מחזקת להו~א ישוה"נ
 שמחזירין מה ניחא ומכ"מ נינהו, כה~י מציאה דשעת וחזקתל~רע
 ~י ממון מוציאין שאין אלא קאמר לא דאביי אריגה בעידיאב~~
ח~ק~

 לא שהרי ~~ה שום להמוציא אין ב~~ה משא"כ ~ו
 ואפילו , ~ימאול~זיר ב~ ~כ~

 ברו~
 ב"מ ופרש"י יח~יר לרבנן ס"ל עו"ג

 רובא בתר רבנן ~לי דלא מ~ום~ד
 ~ממונ~
 אבידה דבעל הרי ,

חש~
 כמ~מק

~~ 
 לרשב"א ~פילו ~מוציא

 דהלכ~
 עו"ג ברוב כמותו

 כמש"כ ר~א בתר א~יל ומש"ה מהצדדים לכ"א ח~~ה ד~כאדס"ל
 לאו דהמוצא פשיטא הא אבל , איכא והא ~ה (דכ"א)~תוס'

 מוח~
ה~

 אביי מודה להכי
 דמוקמינ~

לא רמאי משא"כ , קמא מרא אח~קת
 תור~ סמכ~

 , נפילה עדי ~עינן ממון כמו~יא וע~אתו ע"ד

~"~
 מרא וחמקת דבר ~ותו מציאה דח~קת דס"ל רבא אבל לאביי

~מא
 ע~~

 ד"ה שם יבמות ~תוס' כמש"כ ממון ~~קת
 מ~

 אמרת
 לנו אין אריגה עדי ש~ביא רמאי אפילו א"כ למסירה חיישז~א
 מכר ~מא~חוש

 ד~
 מפ~ינן ע"כ ו~כ , ממון מח~קת רמאי גרע

~ד
 אחי~ דר~

 פי' , ב~ימ~ן אותו
 שאי~

 כמו בסימנין לרמאי ~חזי~ן
~~ל

~  
 , וכאמור

 והיי~
 מיהו דאורייתא, דס~נין ד~א פשיטותא

~
 גו~א

 דאיפ~~
 א"נ רמאי ושיהא , בעדים לאוקמי דא"א ליה

 ~מא ~א אריגה ב~~~פילו
 דמ~ דח~

 לא , כ"כ אלים ק~א
 ~~ ל~איפשי~

 ~פ
 סי~ דא"~ ~~על~

 ע"כ דר~ן
 מ~ו~

 ~יחא
 ~א ~שה וא~כ ~~~~~

 דתכרי~
 ס"ל וע"כ , ש~ות של

 למתנית~
 דא"~ ~ש~ ד~ו~יית~סי~~~

 אפילו ד~~כ משום ~עדים לו~ר

 ג"~~~
 דכ~~ דח~ק~ ~ג~ ~~~ ~י

 וכאן נמצא
~  

 אלימא

~~~~ ~~ ~  ~  ~~ל ו~י~ ~~ ~~~ 
 אח~ ~~ ~

 אריגה' ב~די א~ילו ~~זירין אין דרמאי לומר יש וא~כ ~בנןבסימנין
וח~ק~

 וכאן נמצא דכאן
 ~י~

 לא
 אלי~

 רבא ~םק ונשאר , כ''כ
 משיאין ואין א~ה גט מחזירין שאין והא דאורייתא סימ~יןבתוקפו
את

 ועוד , ל~נינו עוד יבואר בסימנין האש~
 י~

 לנו
 ~ק~

 לבאר
 ב:מקומו פי' שלא אלא דאורייתא, ד~ימנין והרי"ף בה"ג דעת~הו

 נ"משאין
 לדינ~

 לענין
 נ~

 : אשה

~ ~ ~
 מ~~ ~י ~מעי' אבא ר' א"ל ע"ט) (דף בחולין

 'לי~
 לי

 עיין , בריספקכודנייתא
 להנ~

 לי ~ייל לה~י דדמיא
 הא ופרש"י דאו~יתא וסימנין , האב למרע חוששין איןקסבר אלמ~

 היא דאורייתא מציאות באלו אי' אבידה בחזרת אסימנין~מכינן
 מצי ~י באיםורא , בממונא תקנתא רבנן דעבוד נהי דרבנןדאי

 בהרבעה כמי מה"ת אסור ~נים שני דחרישת ס"ל ~רש"ילתקוני
 ~~"כ ועי' , מת~ני מצי מי כו' מש~ה טמאה עם טמאהאפ~ו
 אותלעיל

 י"א~
 מהני ראיה מאי קשה ולכאורה

 סימני~
 הני דילמא

 ~ד' מהא ללמוד שא"א וכמו , ד~ורייתא דלכ"ע מובהקיןסימנין
 דיש משום , אבידה סימני לענין דרבנן שהוא ביצים בסימניס"ד
 ~~ שאנילומר

 מ~ימני להוכיח אין ה"נ כלל ~בה~ין שאינן סימנים
 אבידה דסימני ~לה דס~כינןכודנייתא

 ~וריית~
 פי' ובאמת ,

 הר~ב"א פי' וכן עלה וםמכינן הם ~בהקין סימנין דהני ש~מהר"ן
 רי"א ~דס~ך כלומר דאורייתא וסימנין בזה~ל ש"ד) ב' ~יתבתה"ב
 ד~רייתא כלאים באיסור אלו סימניןעל

 ש"~
 אלו סי~נין קסבר

~הקי~
 ד~שה מ~ום הכי לפרש מיאן ~"י אבל עכ"ל ~ורייתא

 ס"ד בד' מחשי וה"נ ~מני ור~פ אביי יהבי דלמאי ~שיטאדא"כ
 דלא הש"ם ישוב ~ש לה קתני הילכתא למאי אלא ביצים סימניגבי

שיי~
 או ור"פ דאביי סימני כלל ידע לא אבא ר' ודאי אלא , להכא

 דדמיין להנך עיין ליה אמר אלא , אהוריירי' לבר גמרינהו ולאידע

להד~
 דאביי בכללי ~או מכ"מ ובזנב בא~נים שפ~'ש"י וא~ג

אלא ור"~
 ~מ~

 מ~חל~ין האיברים דבאלו שם הדמיון שיראה עליו
 מוכיח ושפירבצורתן

 מדסמ~
 םימנין ש"מ דשמעי' סימנים על

 ר' דא"ל הא הביא או"ב ה' בה"ג והנה , באבידה גםדאורייתא
 הא כלל ה~א ולא דאורייתא סימנין ש~מ ומסיים לשמעי'אבא
 ~מי' סיימינהו דלא ל~רש"י כמש"כ ג"כ דמפרש ש"מ , ודר"פדאביי
 או"ב פ' הרי"ף וכן , דאורייתא אבידה סימניומוכיח

 והרמב"~
 ה'

 ~תב פ"טכלאים
 סת~

 באז~ם בודק
 וז~

 ה~ימנין פי' ולא וקול
 כ"א דה"קש"מ

 צרי~
 הכרתו ועפ"י שמה לבדוק

 ~ומ~
 הםי~נין על

 : ור"פ דאביי דו~אולא

~ ~ ~ ~ ~ ~

'~ 
 קדוש~

 כד ל~~עי' ר"א דא"ל בזה"ל כתב
 כודנייתא לי~עיילית

 בריספ~
 להדדי דדמיין עיין

 כי ה"ד להדדי ~מיין וסימנין האב לזרע חו~שין ~ין ~~רועייל
 ~ימני להני דר"א דמפרש הרי , כו' קלא ~יין אביי דאמרהא
 ומש~~ ~איכוין

 , דאורייתא סימ~ן ש"מ ~ריס לא
 ובא~~

 ל~י~ת
הרמב"~

 דחרישה ~"ל
 טמא~

 , דרבנן אי~ור אלא אינו טמאה עם
לא

 מו~
 איסור ש~וא להרכבה מה"ת אלו סימנין כלל

 מובהקין ודר~פ דאביי דסימני להגמרא דפשיטא אואלא ' מה"~
איצ~~ ול~

 דעת ו~ה , דאורייתא סימנין ש"מ לומר
 השאל~~

 ועי'
 ש"מ ורי"ף בה"ג לשי~ת או , ח' ~ות ~ם הש~תות ב~י'מש"כ
 ~ל ו~ומכין מתירים היו לא דרבנן דאי , דאורייתא ~ידהסימני
 בממונא ורק דרבנן באיסור א~ילוסימ~ין

 עב~
 וכ~~"כ ת~נ~א רבנן

לע~
 ורש"י ו~ב~ם ורי"ף בה~ג ד~ת ~כ"פ ~ בס~ד י"א ~ות

 : דאו~י~א אבידה ~סימנידקיי"ל

~
 ~ר"י א') צ"ו (דף בח~ין מ~ורשת מסוגיא ~~ ~א~~
 תדע דר"מבר"י

 דא~
 תרי בי אתו

 והאיסי~נא דהאי פלו~ ~מ~
 סימ~

 אמרי ואילו ליה קטלינן לא גברא ~טל בגוי'
 משום משמע , ליה ~~לינן בנוי' ט"ע לןאית

 דסימני~
 , ~ר~נן

 שם ב~וס'א~ל
 ~מ"~ מבו~~

 את ומשיאין מיירי דא~ייתא
 האש~

 דרבנן ל~ד ~~ת ~ל~ן, לא ו~כ"מ סי~נין~פ
 ל~

 נצר~נו
 ~יברא , ~ימ~ן ע~א ~עלר~ה

 טע~ צרי~
 דלא מ~ש

 ולא , סימנים ~~פ~ן
~~ 

 דה"ה דשם ~תוס' שפשי~א אלא
 דהאי סה~אמרי

 ח~~
 סימנא בהאי

 סי~~ ו~~
 . ~יה דפלניא

 ב~ה ~רו~כ~ר
 הגא~

 ~סי, א~"ע ~לק נו"ב

 ~"א~
 ~"י. מקיר ובס'



~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 לא ' סימנין ע"י אבידה דמח~ירין דהא דנ"ל דהא לו
 אליבא מ~ון מוציאין שאין כרובא דהוי אלאלמדנו

 כ~ש"כ א~ומי' קטלינן דלא ומכש"כ גרוע כרוב דהוי דה"כד~ממו~ל
 האשה את משיאין ומכ"מ , ד"מ ד~ה ב') (דייג ~נהדריןהתום'

~~~
 הוי ולא

 כרו~
 ב' אות לעיל שכ~בתי גרוע

 דע"~
 הוי דין

 משא"כ ד"מ בכל שמועיל בתורה מצינו לא רוב דבאותו~~ק

ב~ימני~
 עדים בעינן באבידה דגם ואע"ג ~ שמועיל שמבו~'~תורה

 י~ם עדים שנים ~"פ הכתוב דבר מלא דמ~רא ~א ע"פ ~ח~י~ןואין
 (סו' מהרי"ק משו"ת ~משמע ולא שבממון דבר בכל דמשמעדבר
 הקשו וכבר מחמקה, ל~וציא היינו בממון מהני ע~א דאון דהא~"ב)
 וסימנין סימנון (דכ"ח) בב"מ דאי' בסימנון דע~א מהאע"ד
וע"א

 ינו~
 ובב"ב

 (דל"~
 תרו בו ~לה מינצו דהוי ארבא בההוא

 ס~ומצרי~
 מכ"מ 'ליישב 'שיש ~ע~ג ,

 םוג~
 כמהרי~ק דלא דעלמא

 ~ סימנון על התורה סמכה ומכ"מ ,~"ל

~"~~
 וותר בעינן לא , מממון דבר דבר דגמרינן ערוה באיסור
 שלהו דאי' דהא ח~~ה בו ~און מציאה דהוינו שבממוןמ~קל

 הדון מן לא ע"כ , דמיא כד"נ ד~"א ' ו~ורה דרישה לעניןיב~ות
דא"כ

 האי~
 סוף הוא, ד"מ כתובה דאיכא משום לומר שייך

 סו~
י~

 של דד"מ תקנה כאן תק~ו דלא ~"ק ע"כ אלא , ~נ ח~ר בה
 וע"ש כתובה משים שתקנו ומ"ש , ד"נ כאן שיש משום ~תתנ~ול
 לגמור מה~ת דבר ~ר דנ"ל הדין מן ודאי אבל , רשב"אבחי'
 ערוה באי~ור כשר מיוחדת ~דות והרי , מד"מ נגמורמד~נ
 בח~קת שלא ממ~ון נ"ל וה"נ ' י~א) (סי' באה"ע כדאי~א ,וכד"מ

גבר~
 , אבל ד"ה ב') ע"ה (דף כתובות ה~וס' כ~בו וכבר ,
 וא"כ , א"א מח~~ת ~~"ה ומובן ~נוו' מח~~ת עדי~א ~וןדחזקת
 דמכ"מ , ~על ח~קה לו שאין וממון ~מציאה דגמרינן י"ל~~יר
 מוצ~ון שאין אלא חשוב רוב דהוא הרי , מהני וסימנין בעינןע~ם

 : דחולין ה~יס' דעת ~הו , באיסורין וה~נ ,ממון

~~~
 סימנין ע"פ מממין דמוציאין נחלות מה' ב~"ז הרמביים דעת
 פניו הכירו ולא שנהרג אושכ~ב

 א~
 סימנין לו היו

 והכירו בגו~ומובהקין
 אות~

 לנחלה וורדים כו' הדברים אלו בכל
 אות בצד וש נקב כעין מובהקין םימנין לא וע"כ כו' ~ו עדות~"פ
 האשה את משיאין דא~כ מוירו~לונית

~ 
 אלא , ~ו עדות ע~פ

 משום , סימנין ע~פ ~ורגין שאין דהא וס"ל קאמר אמצ~ום~י~נין
 בסימנין מכ"מ , הכי קייייל ואע"ג.דלא , לד"מ ד"נ בין דמחלקב') ל"~ (דף בסנהדרין אחא דר' אליבא ביותר דמוכחא לאומדנאדד~י
 שלא אומדנא אלא אינו ~ימנין שהרי , דמחלקינן הואכן

 , ~ה כמו אחרבגד נ~ד~~
 ומכ"~

 איסורין ושארי בא"א אלא לגמור און
 קכ"ח (דף דב"ב מהא חולין התוס' על ~שו וכבר , בד"נ~א
 (סו, בנתיבות ווושב , ממון ל~נין עדים דיהבי סימני דמה~וא')

רצ"ו)
 דהת~

 , ב~וקר מוח~ק ~יה שלא באופן מוירו
 והקצה"~

 (סי'
 ביבמות ~ומש~ו מ~א ~קשו ועוד , בא"א וישברנ~~)

 סומן י~וב דאוד~בואר (ד~~ו~
 מוב~

 ~גאונים מש"כ ו~ו' מוציא הוי
 ,~נ"ל

~~ 
 ממש מוב~ק בסימן מ~רשי לא יבמות ד~תוס' פשוט

 וש נ~בכעון
 ב~

 אתרמי אתרמווו ד"ה ~תוס' ו~ראיה ~לוני אות
ו

 א~יד~ דלעני~
 הרי ' סי~ן הוי ומנין מדה

 דס~~
 אמצ~י דסימן

~
 תל~די דשנו דסימ~וי ב~' תלוא הסוגיא ~ו' ~מת

 הר~ף ול~ו~ת אהדדו ~"ס ~דמי~כמים
 שיבו~

 בס"ד לפני~ו
 בסימנום~ירושו

 אמצעי~
 ד~נו ~רי ,

 סומני~
 ממון ל~וצוא מ~י

וכדעת
 ~רמב"~

 ~"ל
~ 

 לענו~~~~~
 ו~ו~ף בה"ג דשיטת

 ורמב"~
 דאוריי~א דסומ~ון

.
 ממו~ ומוצו~י~

 מן
 ~מוח~~

 ו~א
~~ 

 שאין הא
 בבכורות תורוצים בש~ו תלו' באמת אבל , סימנין ע~ו ~א~ה~ת משי~

 ס"ד לי~נא דלחד , ~נים ~כרת לענין(דמ~ו)
 אמרו~ ~~

 שא~י
~~ת

 דל~ו~ ~~~ ~~
 לענימ כמו דמחמרינן פשו~א פר~ים כמה

 ~וססי~~~"~
 ומ~ויד

 וכדומ~
 דמק~א פנום ~~כרת אבל ,

~תוב מל~
~ ו  

~  

 בע"א מחמירין ~וונן
 וא"~

 אי ג"כ בסי~נין
~~ר דאוריות~

 ~ מש~~
 , ~ה"ס ~~ו~כין כתיב ~י' ש~רי ~שה

 ו~~
 ~ש~~ו~נ~

 ו~~ לשאל~ ד~ישינן
 נמצא כ~ן ד~"ל כרבא

 ~ל ,י~ וכא~
 א~~

 אש~ עדות דשא~י כלושנא ~יו"ל
 כו'

 וה"~
 בסימנין

~~~  ו~ ~ 
 ~~רא ~~~~ו

~~ ~ 
 ~הו

 ~שו~י~ ד~~

~~~
 ד~יישב הא נמצא '

 בש~~
 ל~ד אלא אינו לשאלה דחיישינן

 דאורייתא, סימנין מהבריותא שה~ריח כרבא ודלא בבכורותאוקימתא

א~
 כאן ומ~ום בעדים לאו~מי א"א וע"כ הכי שהכריח לרבא

 דונא חד דםימנין שאני והכא , לשאלה חיישינן ולא היה וכאןנמצא
 ~ בע"א ולא בכה"ת דסומכין לחוד פנים הכרתעם

~~
 שלם כשהיה ראהו א' עד שהרי ר"ת שיטת ל~נינו היתר יש
 דעת ב~"ד מבואר תבוא פי' משאלתות , ~ורתולפנו
 שושביני' הש"ס ש~~כיר דדגלת מעובדא וראיה , הכיהשאלתות
 ,וע"ש

 ואח"~
 והכו , שלמה חמדת בס' בקיצור ~ו ראוה מצאתי

 אין ומכ"מ קלא לה בגר ד~~נה קס~~) (דף בב"ב דאי' האמת~רש
~~

 דאחר אפשר וה~נ , יכיר ולא הקול שישתנה א~שר אלא , בברור
 : נאמן נשתנה ולא הוא שהוא ברי באומר אבל ' הצורה ושתנה~ו

~~~
 והובא בנימון משאת בשו"ת ~בואר

 בנו"~
 דלכ"ע ק~א

 כל וה~ת כלים סימני עלסומכין
 הגו~

 ונראה ~חד
 א~א דהכולהוסיף

 (בד~
 דא~ינ~ו הרי"ף לשיטת קט"ו)

 פשוטא דא"כ מיירי מובהקים בסימנין לאו וע"כ ' סימניןו~אמרי ק~
 על הסמיכות משום אלא לאלתר ח~ינהו בעיולמאי

 העדו~
 דקח~י

לאלתר
 וא~

 בה~א, סי~נין על סומכין בדדמי שאומר דחיישינן משום

וכיב"~
 סמכינן קא עלי' דלאו מת והא א') כ~ב (דף ביבמות אי'
 העדות ~א ההיתר עי~ר ודאו והרי ו~סבא דוי~א אשהדא"מ
 אלא בלבד העדות על סומכין שאין~לא

 בפ~צו~
 וה"נ דאשה, דיוקא

 ~א העד הכרת על סמכינן ~א הש"ס~אמר
 בצרו~

 , סימנין
 יבמות דשלהי משנה מתפרש וה"נ , העדות הוא ~עיקר ודאיאבל

 שם השאלתות ובבאור , השני רש"י כ~י' נאמנת כפונדקיתלכשתהא
 , והרוב~ש הרמב"ם במחלוקת ושתליא ~רש"י ~ני כונת י~הביארתי
 כ"כ עליו ~ומכין שאין עדות בהדי אסימנין דסמכינן מבוארעכ"פ
 במה נאמן דאינו נהי ימים ג' לאחר הוא שהוא במעידוה"נ
 ' נאמן סימנין בהדי אבל , בברור שמכירושאומר

 וכ~
 המ~משה היה

 גבר ~כל שריא דא ואותתאל~נימו
~ 

~~~

 דומה ~אינו פ~~) נחלות (ה, והרמב"ם בה"ג מ~~ון ~הב~תו

עדו~
 אשה

 דו~
 וש"ד לנחלות עריות חומר ב~ה

 ל"~ (דף ובמות תוס' גם ובאמתכהריב"ש ול~
 ב')

 ד"~
 , שהה לא הא

 תצא ~שאת אם ואפולו גוסס בעדות משואין דאין בהא ב~ה~לכתבו
 חומר משוםהיינו

 ערו~
 ד"ה בפנים מש"כ ועי'

 ואג~
 מכ"מ ראותי,

 והרא"ש התוס' דעת ראיתי~ה
 גו~ו~

 דשם , כן אונו כ"ח) (דף
 אמראו'

 ווס~ ר~
 ב~ד אלא ל"ש

~ 
 של ב"ד אבל ושראל

 ליה דגמרכוון עו"~
 ~נ~

 ליה ק~לי'
 ומקש~

 מד~~ד שמע ~דתנוא ~גמ~
 פלוני ~~~ג פלו~ו ~ת אומרים שהיו ושר~לשל

 ושוא~
 , אשתי את

 את ישואו אל נה~ג ~ונו איש מת פלונו איש ש"ג~~ומנ~~וסון
 ישיאו אל אמאי ממש ונהרג מת ואואשתו

 א~
 מ~ל~ת ~א אשתו

 ישראל של בב"ד וקתנו ליהרג יוצא נהרג למות י~א מת אלא~וא
ושיאו

 א~
 התוס' וה~ו , אשתו

 אמ~
 ~א על ~גמ' ~ה לא

 ודאי ווסף לרב והרו אשתו את ישיאו אל ש"ג מקומנטריסוןד~ניא
 דלענין דאע"ג ל~מ ~~ב"ם דברי ול~י בי~וב, ונדחקו , לי~~~לי
תרומה

~ ונחל~  
 ולא אשתו ~ת ישואו אל מ~מ ~ת בח~קת

 שמא בירושלמי דאי'מצלוב גר~
 עבר~ מטרו~

 דעת אלא , ~דאתו
 שאין ד~ל~תוס'

 משיאי~
 בכלל ~וא ~כ ת~א נשאת ואם האשה את

 ד~ת נהוכוח יש ~~ו , ~כ~רו~"ש ~ר לכל חיים חו~ו עליו~ותנון
 דרב לישני תרי ~ר~ף הביא מ~א שכתב ~ם~א"ש

 יוס~
 ורק

 כצורתה ~יא ה~"להבריותא
 ד~~ ש~~

 ווסף ד~ב ~מא כלישנא

ומש"~
 ~א ~תו את ישיאו אל ~ראל של מב~ד שמע אפולו

 א~
מ~

 אין לי~רג ~וצא למית ~ומד ~ל , כבר נ~רג או
 מ~י~

 ~ת
 ו~יו~וא~תו

~~~ 
 ~רי ~הו ~ו בב~ד מיורי ~מתנ~ון

~~~ 
' 

~~מת
 פס~ הרמב~~

 ~וסף ד~ב כל"ב
~ ש"~ ~ב~ ~~י~~  ש"יבב~ד 

 ו~
 ~לו

 ~ו~
 ~ב~ו~א ומכ"מ

~~ 
 מתני'

~ ~  או מת~~א 
 נ~~

 ~ל ~א ישי~ו
 לי~~ י~ ~ למ~ ~ו~

~
 א"א ~יאו

~~~ 
~  

 ~~ ~~ ~מ~
ת ~  

~  ~ 
~  



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  ~אי' מהא ורא~ש לתוס' ראיה ואין קאי התו~'~~~ת 
 ש~

 בל"ב
 שמעת"ש

 מב~
 יוצא מת לאו אלא כו' ישראל של

 למו~
 נהרג

יו~
 , ג"כ דמשיאין הרי , א"א ישיאו ישראל של בב"ד וקתני ליהרג

 כן לומר ס"ד דודאוהל"ק
 א~

 מתרומה הכרח אין האמת לפי
 ~ אשה ~עדותונחנה

~~~~
~~~ ~~~~ 

~  
~ 

~~ז~~
'~ 

 ~~ו~ וי~~ ~~~
'~ ~~ ~~~~ ~~~~ 

 י וי~~זימ '

 ~~~~~ו~
 ~~ו'

~~~ 
'~ 

 ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~
 י

 ~~~י~~~
 י י~יו ~~י~~ ~'

~ ~ ~ ~

 מנ~ל מעשה ע"ד ' הגיעני דשאילנא ובמה שי' מעכ"ת
 לשלם תבע~ו וכאשר , ילדה אלמנה עם לשחק שבאאחד

 כרי~ תשלו~יאי~ה
 ונתן בחדר עמו ובאה ' בהן שהשתמש , שלה

 , ק~נה וכף רובל א'לה
 ועדי~

 , שקבלה אחר לה ~אמר ~מעו
 דואאז

 האס~
 גינומען

 ב~~
 והשנ~ דיינער' בין איך אונ מיינע דוא

שמ~
 איך דארף גינומען צו ~סט דוא א~ ב~ה"ל

 ני~
 היינט ' ממער

בי~~
 דוא

 מיינ~
 את מיד ~רקה והיא כו'

 ה~ערב~
 העיד והשלישי '

 ~יין האב לה אמר נתינהשבשעת
 נ~ פורכ~

 כו' מיינע ביסט דוא
 לה א~ר וכאשר ' אלו בד~ריס ממש יש א~ העד ~ה חקרהוהיא

 : חותם ~רקה קידושיןשהן

~~~~~
 מיד ש~רקה מח~ת קידושין חשש בהם שאין שי' מעכ"ת
 ~א הנא השנישי העד דברי ו~פי העדי~ דברי~פי

 שי' מעכ"ת ודברי עוד' האריך ~גם , קי~ושין בל~ון לה שא~רידעה
נכונים

 בטעמי~
 כת"ר דברי ועל ' כאן קידושין חשש שאין ונימוקים

 לה שאמר ~~ון דעיקר חדא להוסיף יששי'
 היינ~

 מיי~ע ביס~ו
 והריכו'

 ה~
 שהוא שי' מעכ"ת כמש"כ ולא ' שלי את הרי בלה"ק

 לה שאמרכמו
 ה~

 וש"ע בג~רא פסו~ה הל~ה והנה ' אשתי את
 ה~~ שלי את דהרי כ"ז)(~י'

 לפי הוא ש~ה נראה מכ~ימ מקוד~ת
אותו

 ~~ן.
 ~לו נקראת שיהא ענין היה ולא מתחלה מארסין ~היה

 ~ו במדינה אבל ~ידושיןאלא
 וב~ה"~

 ' הנשואין עד מארסין שאין

ומתח~
 עד גם שלה חתן והוא שלו כלה נ~ראת והיא ~נין עושין

 אין ~~כ ' נתארסהשלא
 שו~

 כלה את אלא קידושין על ב~ה"ל משמעות
 ~רור בלשונות אפילו הא ותו שלך ~תן ואנישלי

 שה~
 קידושין לשון

 (סי' רמ"א בהגהת והובא ' הר"ן דעתלפי
~~ 

 שיהא בעינן סי"ב)
ידוע

 בעדי~
 כמ"ש קידושין מ~מעות ~ה שיש מבינה שהיא

 ה~~~
~~' 

 שכתב מ~ודשת את הרי לשון כמו ולא
 שהיא ובלבד ' המחב~

 כו,תבין
 דש~

 שיש או מבינה שאינה ב~~~רת לאפוקי הכונה
 כמבואר הבינהשלא עדי~

 בא~~י~
 דעת לפי כ~א"ש~ולא ' להיפך הוא לישני בהני משא~כ
 האחרוני~

 בגמרא רש"י דעת ו~כי ~"ל
קידושין

 (ד"ו~
 , כו' ~ירושין לישני בהנך וכן , כו' במאי בד"ה

 כלל אי~עיא ליכא ב~ירושיןוהרי
 ע~ אל~

 דא~ר לישנ~ בהני אפי'
 ידוע שיהא בעינן מ"מ כו' ~ולחת את הרי ב~שי~ות~מואל

 מבי~ההיא דג~
 שה~

 לשון
 קי~ן~

 אין ובנ"ד
 יודעי~ העדי~

 כלל, מ~ה

ואי~
 ממה

 ש~ר~
 שהיא מבונה וא~ר , ~ד~ין לשון שה~נה ראיה

 : וב~ין בתנאים אליומקושרת
(~)

~~~ 
 שאמר

 דוא א~ היינ~ ל~
 האס~

 ב~~ו ~נומען
 כלל במשמע~ינו מיינ~

 ש~ק~
 אותה

 בדברי~
 אלא ~ו

 השני העד ולשון ת~לה ממנו שתיבלה במה ~~ה ש~ברכ~ודיעה
 איך דארף לה ~א~ יותרמ~ורר

 נו~
 מער

 ~י~
 כו'

 וא~
 כוונתו

ל~ה
 בד~רי~

 אלא ' ל~דושין זה ברגע שתס~ים צריך הוא ~ו
 אינו ו~עתה שלו בשתיקה אליו נת~שה שק~לה שאחרכסבור
 מור~ וע"~ ' להסכמתה עודצרוך

 עוד
 ש~יי~

 דיינער בין איך אונ

 ידו~וה~
 לכל

 הדיו~
 ~אין

 מתקד~ אד~
 אלא אינו וע"כ לאשתו

כ~בור
 שמודי~ דברי~

 ~סול ל"ב) (דף ב~י~יןכדתניא וה~ ' אישה וה~א ' אשתו היא שכבר לה
 ה~

 אמר לא גט אינו
 כלו~

 והוא
 שאינומשום

 עת~ פו~
~ינו אמירת~ כך פ~ול' הוא ~~כבר כסבר אלא

 ~ע~ אל~
 ~"ה) כ"ז (בסי' מב~אר וכבר ' שעבר על

 בהגה~

רמ"א
 וצרי~

 : כו, ל~א המוכיח ל~ון לה שיאמר
 , שלה הכרים עבור לה שחייב ב~ה ~תו תבעה היא ~~~(ג)

 מקודשת אינה מעות מתן בשעת שתקה אפילווא"כ
 ~~"א בהג~ת דמבואר אמת הן ' שקלי ודידי שקלי אין לומרדיכולה
 אבל ליכי חייב שאני ~ו סלע כנסי באומר דדוקא ס"ג) כ"ח(םי'
בל"~

 וה"~ שקלי ודידי שקלי אין לומר יכולה אינה
 מכ~מ , מקודשת

 ביאר~ בענייאני
 ומתי במלוה ~נ~קף בחוב אלא ~~ו ה~מ ש~ה

 בחוב משא"כ ישלםשירצה
 לשל~ שנצ~

 בעת
 ~תביע~
, 

 המש~ון נתינת ובשעת המשכון על לו במלוה רמ"א הגהתמתיישב וב~
 ותמהו , ~לי ודידי שקלי אין לומר דיכולה בו לי התקדשי להאמר
 והב"שהח"מ

 שמחויב דאחר ניחא ולדבר~ו ~ה הר~~א דגיי~ ע"~
 וה"נ כו' שקלי ~ין לומר יכולה ' לו שהלותה מיד משכון להליתן
 שלאבחוב

 נ~~
 ו~דברי~ ' במלוה

 עתיקין
 ב~ניי אצלי ומפורשי~

 היה הנראה של~י אלא , קידושין ב~ה אין וא"כ 'בארוכה
 וא"כ , מ~נו בקשה מאשר יותר והרובלהכםף ב~~

 ה"~
 במותר מ~ודשת

 הגאוני~ בעינ~ פשו~ה סברא ~את אבל י הת~לומיןממחיר
 הר~"א

 בדבר שה~קדש הנתיבות בעל ~"ל מליסא ר"י והגאון~צ"ל
 ע"כ הדבר בכל וקידש סבור והוא דבר אותו בכל לקדש כחבו שאי~

 ~"ל בדבריהם ומבואר ' כלל מקודשתאינה
 (סי' שלמה חמדתבספר שנדפ~ בתשובותיה~

 מ"~
 היא וה"נ ונ')

 רצ~
 וא, בכף לקדשה

 הקידושין אין ~~כ כו' שקלי אין לומר יכולה מהם ובמקצתקערביל
תופ~

 אפי' מעות מתן דאחר שתיקה כאן שהיה מכש"כ ' כלל
 כ"ח (בסי, כמבואר חידושין ם~ור אלא אינו מכ"מ בתכ"דשהיה נימ~

ס"ה)
 משו~

 ל~רוק שיראה דאפשר
 שמ~

 ת~ייב
 לשל~

 ממ"נ ה"נ

 בשביל נותן שהוא נתינה בשעת כסבורהא~
 הוא הרי הכרי~

 יראה הרי ענין אי~ה בשביל לה שנותן הבינה ואס שקלהודידה של~
 באחריות תתחייב שמאל~רוק

(ד)
~~~ 

 דברור
 למ~כ"~

 ~ני הגדת דלפי שי'
 הע~~

 היה
 (בסי, שהובא הרשב"א של דינוהיינו ולענ~ ' כלל לי ברור אינו הנתינה שלה חודש כ"דבתוך מאמ~

 מ"ג~
 הרמ"א בהגהת

 ועדי~
 ב~ו שאין לי ברור ~ע~י ~לין מכל ימינה

 הדברי~
 ~שש

ואין ק~ושי~
 בה~

 ול , ~ליו להתגולל ראוי ועתה , והיתול שחוק דברי אלא
 רמיהיחרוך

 ציד~
 ~~ה לא ליד ~מיד א"א של בתו לנפש מצודה

 לעונשו וראוירע
 ושלו~ ' אפשר א~ בפלילי~

 ועל ישראל על
~  : ~בודה העמוס כנפש וב"ד ומעכ"תישראל 

 יו~ ~~~~~~ז~~~
 י ~~~~~ ~יומ ~' ~'

 ~~~~ו~
 ו~ו,

~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  
 י

 נ"י מעכ"ה מכתב~~~~
 ונעני~

 לעיין למב~שו
 בע~~

 ביש
של

 המוכ~
, 

 והנ~
 להבתולה ~יש שאמר העיד אחד עד

א~תר.בת
 ר"~

 ליקח רו~ה הנני בתחלה
 או~

 לי~ח ~וצה איני ו~יבה לבעל אותי לקחת רוצה את א~שאלה כך וא~ר ' לאשה
 לה אמר ואח~כ , לאיש ~קן~ש

 ל~ ~ת~ הנ~
 ~מש

 רובל ו~ש~י~
 שו~ בלי וקבלה לה ונתן ' תן~א~רה

 אומר
 ודברי~

 וה~ד
 מסו~~

 רו~כ כ~ה לך ~תן א~ ואמר ~ירשא~
~  

 אותי
~  
 א~ר לא או ,

מאו~ה
 רו~ כ~~ ~ א~ ~

: 

~~~

הב,
 הע~

 לי~ תר~ א~ ~~לה ~ה שאמר
 לב~, או~י

 הנ~י ל~ א~~ ואח~כ , אותך רוצה אי~והשיבה
 לית~
 ל

כ"ה
 רו"~
 , השיבה ,

 ~ו~
 הלשון ב~ה ~ו ,

 רעכ~
 ו~לה לה ונתן ,

 :בשתיקה

~~~~
 דלשון נ"י מע"כ

~ 
 רצונך

 ~~ל לב~ל אותי ליק~
 לעס~

לוקתת

 או~ל~~~
~  

 ~וני~

 , י~ ו

~ 

 ~רה

~ הי~  
 ~נני לו~ר ~החל במה קדו~ן ~עסקמדבר

~~ 
 ~ ~~ה א~תך ליקח

~
 ש~א~ש אמת

 ו~ו"~
 (בסי' ~בו

 כ"~
 דה~י ס"ו)

 לשו~ות מ~א~י גרוע הוא~ אי~~
 ב~"מ , ~~שין של עניןבאות~ ~ס~~ א~י~ מהנ~ ול~ גרוע~~
~  

 ~יא הב"ש
אפילו ל~~ ר~~ ד~~



~ ~

~~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~

~ ~ ~  ~יני ~שון במהאפילו 
 איש~

 (בסי' א~רא , ענין ב~~ו בעסוקין
~ל~ו

 ס~ב~
 לכהונה לפוסלה דא~ילו כש~ע ש~עי~ר הב~ש הכריע

 מ~ל~
 א~ילו לחוש אין בקידושין מכש~כ ,

 ב~סוקי~
 ~ ענין באו~ו

~~~~
 דאפילו ~ד

 לדע~
 רי~ו

 דלשו~
 לכל דומה ~ה ג~וע

 ~כ~מ ענין באו~ו בעסו~ין לה דחיישינן ג~ועי~הלשונו~
 ק~שין עס~י על עמה מדבר מיק~ילא

 אל~
 ברצון כשמדב~יס

 ליקח ~וצה ~יני מראש שהשיבה בנ"ד ולא~ניהס
 או~~

 שא~ה לב~ל

 ממ~~
 ~יטה עסקי על עמה מדבר היה המשנה לשון דייק ~כי ,
 היה ~נן ולאו~שיה,

 מדב~
 והכי ~שמע, מ~צונה עמה אלא , לה

 ~הו ו~צ~ה הר~ב~ם מלשוןמ~ו~ש
 מדב~

 ~קשה ולא קידושין, בעסק
הא

 ~~ ב~~
 הוה ג~כ

 מדב~
 לא ובגט גיטה עסקי על עמה

 ל~ק הא דע~ה,בעינן
 והמחב~ ה~מ~~~ דע~ ~ג~

 היו לא דאפילו
 בש~יקה לה ונ~ן ~או~עעסיקין

 ג~ ה~~ מה~~
 גט שהוא אלא ,

 , הסברא מצד ה~עס שכ~ב בב~ש ועיין בקדושין כמו ולאפסול
 מקור, ל~הו~ן

 האמ~ א~
 דלא במע~ש שפסק לטעמיה ~~מב~ס

בעינן
 עסוקי~

 וכפשטא כלל באו~ע
 דמ~ני~י~

 , מע~ש ב~'
 אבל , מע"ש מעסק בעינן ברישא דה~ה שכ~ב והר~~דכהר~ש ול~

 כןלא
 דע~

 מש"ה ו~צונה דע~ה דבעינן בקדושין ו~ק מ~ל ה~מב~ם
באינו

 מדב~
 ד~~ה בעינן דלא בגט ו~כ , קדושין אינו בא"ע

 אינו אפילוורצונה
 מ~~

 הוי בא~ע
 מה~~ ג~

 הוא מד~נן ורק ,

ג~
 שיהא עד ~ול

 מדב~
 הגט א~ ~קבל ו~צונה מדע~ה היינו עמה

 להונו~ן
 בש~יק~
 בע~כ אס אבל ,

 באמ~
 אם מדרבנן הגט פסול

 ~ה הרי ואומר גיטה שהוא פירשלא

 גיט~

 בלשון מיהא הא
ג~וע

 שאמ~
 : כלל קדושין ח~ש ~ין , לאיש או~ו ליקח ~~צה אם לה

~~~
 יש

 לדע~
 דכל

 עיק~
 אלא אינו בנ"ד החשש

 כי שאמ~ ה~~וןהעד בעדו~ בדע~
 מסו~

 ש~א
 אמ~

 כ~ה לך א~ן אם
 או~י ~קח~ו"כ

 לא~
 ומש"ה ,

 כשא~~
 טוב

 י~
 ספק

 לדע~
 הר"ן

והגה~
 ~כר שלא ~~י העד ל~~י אבל , ס~י) כ"ט (סי' ה~מ~א

בשע~
 נ~ינה

 א~
 א~ן

 ל~
 ב~ה שאין פשיטא לאיש או~י ~קח

 שאמ~ה ומה , לבעל או~ו ~ו~ה שאי~ה הפי~וש אמ~ה שהרי ,חשש
 אלא ~ינו וא~כ , כלל קדושין לשס אינ~ לכ~ע ~עכט או טובאח"כ

~ושי~
 מסכים הנני ע~כ , כלל ב~ה להח~יר ואימ , אחד בעד

 דא ב~ול~א וש~יא , ל~דושין במה לחוש שאין נ~י כ~~הא~
 לכלל~~נ~בא

 ד~יצביי~ גב~
 ח~ו בהוראה מלכד ישמרנו וה, ,
 על~עמידנו

 ~ ~אמ~ ק~

~ ~
 חיל באיש

 יהו~
 ב~~ה ש~אה

 מוכ~~
 וה~עלל לעקאך

המח~
 לקח

 ~ב~

 ~מ~~~ בי~א~ של

~ ~ מ  
 והיא ~מטבע להונ~ן

 ~חק~
 המטבע עס לה והלכה

 וכאש~ ~
 ~~~נ~

 ואמ~ א~~ באו
 בצעקה היא וגס

 ע~
, 

 ואמ~
 שלא

 מה~י~ה
 י ~ כ~~ ש~מ~

 ~ני ~מ המנוול ~א~ ~חלה ,. האו~ן ב~ה היה ~ידושין~~
 או~ס ו~מין ב~אפ ~ולכיןאנשיס

 לע~
 ושני , ~דושין

אחיס
 הי~ מ~ וה~~ ה~

 עלס
 א~יס~ כב~

 ו~מר ,
 ה~ד~

לה~קד~
 א~חנו אחיס ה~ה

 וצ~~
 וה~דל , א' עד להעמיד א~ה

~יע~ד
 ע~~

 עוד המ~שה
 יהו~

 שהיה א,
 ב~ע~

 , ~ו נבלה שעשה
וע~ה

 מ~ע~
 , לג~ש מבלי ~~ש

 ו~~
 מוב~

 ~הע~ן
 ע~ו~ו~~ נחו~ הו~

, 
~ 

 ~א יומו
 לצא~

 אנה י~ ומי ' מ~ס מאו~ו
 ~ י~ה ~ממשלה ~וחי~~הו

 ש~~~~~~
 ~חוש

 לקדושי~
 אס אלו

 מ~א~
 ~העדיס

 עיק~
 ~ ~~~ ~~~~~~~.י~~ו~~~~~. מעשה

 שנ~ה ד~יי~ו ~~י, ~~~י ~ ~
 מחי~

 הלע~אך
 ~חק~

~
 וא~"ג וי~אה

 שהי~
 ב~~ו

 מב~
 מטבע

מ~~מ ~לעקא~ מ~~ יו~
 מ~

 ~ה
 א~~ י~ו~ מ~~מ~ ~ ~~ לח~

 חו המו~ר, ל~ח

 ~~ע~~י~
~~~ 

 לו
~~~~ ' 

 מבע~ ~~
 אס

 ~ע~ ~~
~ ב~ ~מ~ב~~~ ~ ~ב~  ~  

, 
 ~~י~

 ~א ~ל
~~ 

 לחוש אין ש~קה~יא
 כ~בוא~

 אפ~ו , ס"ג) ~ח (בסי,
 מקודש~ א~ והרי המטבע מה ~לילה אמ~ ~~

 בו לי
 בהגה~ ומבוא~

 ~מ~א
 הפרעון ~מן והגיע לה שחייבדאע"ג

 ~ודש~
 לומר יכולה ואינה

 במלוה אלא אינו ~ה נראה מכ"מ , קבל~יולפרעון
 שמכב~

 אלא
 לא בעוד אבל , הפ~עון ~מןשהגי~

 נמק~
 לה חייב והוא במלוה

 דוקא בעינן ליכי חייב שאני מה טלי אמר לא א~~ו מעמדבאו~ו לשל~
 : אין ש~אמר או שדיךאו

~~~~
 ובחמס בג~ל קדשה (~י"ג) בקידו~ין מדא~א , לה אמינא
 םל~ידה שחטףאו

 מקודש~ ה~~
 ד~נוא מהא הגמ' ורמי

 סל~כנ~י
 רצתה דוקא ליכי חייב ~אני ~ו

 ~קודש~
 ומש~ה הן ש~א~ר

 ~ישאאוקי
 ב~די~

 ב~א וסיפא
 שדי~
 כלי ג~ל בשל~א והנה ,

 ~~ניח~
 הגמרא שמדמה

 הח~ר~
 סתס הג~לה

 להח~ר~
 ופירש חוב

 אבל ליכי חייב ~אני היינו ב~ין שהוא דכלי והיינו , ליכי חייבשאני
 רישא דשאני נימא אסי~א רישא רמי ומאי חוב אלא שאינו ~לע~~ל

שהח~י~
 כיון ודאי אלא ' ליכי חייב שאני פי~ש ולא

 שחט~
 הסלע

 ה"~ ' במלוה נ~קף לא ~ד~ן ה~י בווקידשה
 חייב ~ני לפירש דומה

 כיוןליכי
 לשל~ שנצ~~

 מ מיד

 כ~ב סק"מ שם דהב~ש א~~~~
 ט~~

 מידה' סלע חטף הבריי~א
משו~

 גמל דאפילו
 מ~ו~

 או~ם להח~יר מחויב
 מכאן ראיה אין וא"כ , כלי לגמל ודומה בשינוי וקנה ה~יכן~לא כ~~ המטבעו~

 , שכ~~ולמה
 מכ~~

 להוכיח נראה
 ממ~וגי~

 ~הו דלא הירושנמי
 : כמ~"כ אלאהטעם

~"~~
 א') הלכה (פ"ב הי~~למי

 חט~
 בו וקדשה מידה םלע

 ה"~
מ~ודש~
 ~הא קידשה במה ,

~~ 
 שלה

 היא~
 בשם ר"ח

 ויהא לו לה~קדש היא~וצה ר"~
 חי~

 והר~ן ה~שב~א ~והביאו סלע לה
 דאי שכתב (דנ"ג) מפרש"י לאפוקי(פ"ב)

 ~י~
 לשלם יאי'צ אחילתא

 והכי כ')' סי' (פ"א הרא"ש ו~כ , הכלי דמיעוד
 דע~ מ~מעו~

הרמב"~
 שני דין שס~מו והמחבר

 הבבו~
 בגזל הדשה דהיינו אלו

 ובבבא ליכי' חייב שאני כנםי ואמר חוב לה מגיע דהיה ובבא ,דידה
 ובאמ~ לשלס' דא"צ (די~ג) בחי' הרשב"א מודהשניה

 ~שמ~ות ה~י
 ולא ' ג~כ שמקדש אלא החוב לפטור ד~יינו ליכי חייב שאנילשון

 דידה בגזל ומיהו ב~ה"ל הרשב"א שכ~ב אלא ~ יע~שכקה~ע
 חייב שהוא בירושלמי מ~רש ס~םוקידשה

 לשל~
 גמילה כדי לה

 ה~מב~ם אבל ,כו'
 והמחב~

 חילקו שלא
 בדב~

 דלא דם"ל מבואר
 ל~פוס דרכו ~"ל דהרמב~ם פלא ולכאו~ה , כהי~ושלמי~יי"ל

 דילן בש~ס מבורר שאינו במקוסהי~ושלמי סוגי~
 ל~יפ~

 ונראה
 ש~ביא בבי ח~י דהני רומיא קשה דלכאו~ה , ו~י פלי~ידב~ה ד~פר~

 מידה סלע דחטף ~ו בבא היינוהי~ושלמי
 וקדש~

 בו
 מקודש~ ה~~

, 
 , דידה בש~י~ה אפילודמשמע

 הבי~ ובסמו~
 הירושלמי

 ובשע~ ל~ חי~ שאני ~וסלע היל~ סיפ~
 ה~א א~ל מ~נה

 רצ~ לי מקוד~~
מקודש~

 לא
 רצ~

 אינה
 מקודש~
 כדו~יא הן שאמרה דוקא דמשמע ,

 ~ה ה~י ס~ ~ני מ~א דילןד~ס
 מקודש~

 ואימ
 לו~

 דהירוש~י

מח~

 בין
 שדי~

 ללא
~~ 
 שלא אחר ,

 כל~ נמכ~
 אלא ,

 דסיפא שפיר מיושב מ~~ה , ס~ע ~ה חייב ויהא שס~ם במהמי~ב הירושל~
 ורוצה ליכי חייב שאני להשאמר

 ל~ו~
 דוקא בודאי מהחוב עצמו

 מקודש~~~~
 אע"ג ~ישא אבל ,

 שקדש~
 ש~א כיון מכ~מ ~דה בגמל

 שג~ל~י כלי ~ליאמ~
 ממ~

 שיהא דע~ו א"כ ס~ס אלא
 חי~

 לה
 בש~י~ה ~ילו מש"ה , הג~להדמי

 ~ מ~ודש~

~ ~
 דח~ינן

 דיל~ דש~~
 ~ישא רמי

 ~דסי~
 לאו~~י ומ~יק

 רישא דהיינו גווני~~~י
 בדשדי~

 בדלא וסיפא
 שדי~

 ~~מ
 שלא דע~ו ס~ס בנו~ן דגס ~לן לש~סד~~ל

 ל~רו~
 כן ו~~מ עוד

~~
 מש~ה , מ~לה

 ~הו , אה~י ~מי שפי~
 דע~

 ורש~י ה~מב"ם
 על פליג דילן ד~~ס מוכח דאינו ס~ל ו~~ן מ~ל,~ב~או~א~ש

עיק~
 , הי~וב על חולק אלא , סלע לה חייב שיהא ~הכוונה הדין

~~ו
 מס~~

 הירושלמי ~הא ~א , ד~דושין דין ~ליא דבמה לש~ס
 וב~ה כמש~כ בבי דה~י ~ומיאמ~שב

 מו~
 דאי, הא

 ע~
 שס

 יאו~ כלי אמר אלוי~סי ~~~
 כלי ~~ל ~ני אלו ~~י, לה~חלף ד~כה סלע

 בוו~שה
 צ~י~ היי~י שפי~

 שיהא משוס דהוא ליישב
 חי~

 ~ומיא מ~יישב~ה סל~' לה
 דסי~

 ~~י ה~י אבל , כמש~כ
 סל~

 דרכו ו~וא

 ד~ שאי~~~~~
 לה~~יד

 ו~~
 ~אני באמר דוקא ~חוב ~ב אלא

 ~צ~ בעינן ליכיחייב
 דו~

 משא~כ
 ~~ס~ במחמי~

 ~ל
~~י במ~~



~ ~

~ ~

~  

~ ~

~ ~  

~

~ ~  

כ~
 דד~יא גמולה

 כלי ~י ~ר לא ~~ילו ליכי חיי~ שא~י לאו~~
שגמלתי

 ג~~
 שהוא הכוונה אין

 חיי~
 רצת בעינן וא"כ , סלע לה

דוקא~
 מהו ,

 סו~~
 אלא אינו סלע דגומל מבואר ~עתה , הירושלמי

 וא"כ סלע אותו על דוקא הסתם ~ן מ~יד הנגמל ~אין משוםחוב
 ש"ס דלפי להוכיחיש

 די~

 בעי ~ע בחטף דגם
 שדי~

 רצתה או
 שלא ~ום שכתבתי מטעם ~כ , איןואמרה

 נמק~
 במלוה עדיין

 שהוא ל~' דו~ה ליכי חייב שאני חוב כנסי אמר לא א~~ומש"ה
 בעינן ומש"ה , חובומחמיר

 שדי~
 : רצת או

~~~~~~

 גופא דבמה ולומר להתעקש אפשר
 ש~ חול~

 עם דילן
 מדמה דהירו~למי ,הירושלמי

 חט~
 משום .לחוב סלע

 דילן וש~ס , להקפיד ולא להתחלףשדרכו
 ס~

 שדרכו גב על דאף

~התחל~
 כ"מ מכ~מ

 שה~
 להחמיר ומחויב בעין

 ~ת~
 מה הרי סלע

 אין אם א~ל לחוב ולא כלי ~גמלדומה
 ה~

 שבאותו אע"ג בעין
 חייב שאני כנסי אמר לא אם ע~ין במלוה נזקף ולא הואמעמד

 לא אפילו בשתיקה מקודשת ה"מליכי
 שדי~
: 

~~~
 הר~~ם לשון על לי דקשה , כמש"כ להוכיח לי יש עוד

 סלע, גמל פירשו ולא כו, בגמלה קדשה דין שכתבווה~חבר
 היא דילן ברייתא לשון כי וגם , בי~שלמי כמבואר רבותא במהשיש

ודר~
 צ"ל אלא ' שאפשר כל כצורתה הברייתא להביא הרמב"ם

 אפילו מקודשת ה"מ בגמל בקדשה אלא השמיענו דלא תנאדבשלממא
 חוב מכש"כ היא הכי גמל דאפילו הרבותא הי, שפיר דידהבשתיקה

שמגי~
 ~אותו שפירשו והמחבר הרמב~ם אבל , מעמד באותו לה

 לא דאסבבא
 שדי~

 דאי מיירי דהיכי סלע גמל לפרש מצי לא א~מ
 נ~חלף ולא סלע אותו שהוא לה ידוע אינו הרי מרובה ממןלאחר
ואינו

 אל~
 לא דאפילו בעלמא חוב

 שדי~
 מעמד באותו ואי מקודשת,

 בעין אינו אפילו סלע אותו איריא מאי , סלע אותו שהוא להוידוע
 ג"כ מע~ד שבאותו ענין אימה בעבור לה מגיעאו

 א"~
 ~דלא

שדי~
 הביאו לא מש"ה , ליכי חייב שאני מה כנסי אמר לא אפילו

אל~
 אינה מרובה לממן דאפילו אשמועינן ובמה כלי שהוא סתם גמל
 בדלאמקודשת

 שדי~
 מהו , בעין ושאינו דבר לה במגיע משא"כ ,

 ~~~"~ י הגמרא ומהו~חת מםברא להעלותהנראה
 ו~מה

 ל~ ~תן לו בלותה סס"ג) כ"ה (סי' רמ"א הגהתל~ון מדוי~
 משכון,

 הח"מ כמ"ש לסתם מה משכון ביןחילק ול~
 וב"~
 דהוי ~שוס והיינו ,

 , מע~ד באותו משכון לה לתת מחויב שהרי ~מלוה נמקף שלאכחוב
 מ~ל ~ביה שלום ר, בהה"ג יהושע ר, מהרב שמעתי מוהוכחה

ממאגר~
 בין לחלק מפורש ראיתי לא באשר אבל '

 חו~
 שמכבר

 כמה החמור ~~ר מעשה לעשות קשה מעמד באותו להלמגיע
 הקידושין, בגוף לערער יש עוד אבל לחוד, מובסברא
 , ל~חישה יכול ומי לה שאמר מה ה~ינה ~לא שא~רהבמה
 כל בפי שמורגל דלשון כתב כ"ז) (סימן ~ב"י גב עלואף

 אינהל~דושין
 ~אמנת.

 לה מחו כבר מכ"מ , הבינה שלא לומר
 הח~~ ' מ~ל הש"ע מפרשיאמוחא

 לב חכמת אשה וכל ~מה~ל פי,
 ~~"ש ~ קידושין לשון שמהיודעת

 כ~
 מ~ינה היא דאם

 לשה"~
 דלא

 שמו ~ו~~י לנו ידוע ואם בסס~א והט"מ ~ה"ק מ~י~ם הנשיםכל
 . כלל א"מ ודאי לי מקודשת לשון אפילו בא~ת הבינה לאהא~ה
 אלו ~לות פירוש שמבינה באשה אלא מיירי לא דהב"י מכ"מהיוצא
 , א~ה קדושי משמען אלו דלשונות יודעת אם יוד~ין אנו שאיןאלא
 פי, שיודע מי ~ל א~רינן שפיר~מה

 הקד~
 יודע לשונות שאר או

 א~ל , אשה לקדש~משמען
 באינ~

 מהיכא אלו, ~לות פי, כלל מ~ינה
 שאין העם דלת בנות ומכ~"כ נתקדשה אלו דב~ות שיודעת~תי
 הגורם ~וא החופה שהעמדת וכס~ורים , ה~דושין ~הו ידיעהלהם
 לפי הכל ~ש כתב ~וד , איש א~תל~יות

 ~עני~
 והרי ,

 אפשר וכי , כלל הבינה שלא מסתברשל~נינו עני~
 ~~ינה היתה שא~

 ו~שתומם ת~פעל ולא ~ ~שה לו ש~הא ~דבר חול איש שאו~ו~ה
 ערכה~ לפי הדעת ישובבאימה

 ~א , ואם אב ~אל~ בלי וגם
 הבינה שלא מוכיחהענין

 כ~
 בידה שאחמ בש~ה היתה וכסבורה

 ~אין ד~רים להו~~ר
~ 

 שהוא ~הם הבנה
 ~תענ~

 ~רצו~ו
 שת~ה והיא , יכדו~ה נבלות אימה עמה ומדבר לידה ~ידומעות
 כי ואף , הענין הוכחת מהו לה ו~לכה מנוול ~איתו שלהונ~ה
~~~~~  

 וה~ ~ הבינה
 כדאיתא

 ~יבמ~
 נשים ~מש א,) (דכ~ד

 ר~וין שאין אע~גנאמנות
~~ 

 , מוכיח שהכתב משום אלא
 ו~"ת ותרמילו ~קלו להם הוציאה הפונדקית יבמות מס'בשלהי ו~~

 התם והשתא , נא~נת דבריה אמיתת על מוכיח הענין אםמכ"מ ' אשה עפ"י ~יאין שאין דס"ל לר"ע דאפילו הרי , בידושהיה
 שעו~דת הכא כש"כ , א"א איסור מחמ~תלהוציאה

 ~חמק~
 ~נויה

 ל~עשה ברור ומה , אמיתתן על שמוכיח בדבר ~אמנתשהיא
 :לפנים וא"~

~~~
 מבינה דא~לו ~וסיף שיש

 בלה~~
 שי~עה לו~ר לנו והיה ,

 : יבואר כאשר ש~ה במחלוקת ג~כ , לה ~אמרמה

~~~~~~
 על עמה מדבר היה (~ו) קדושין הסוגיא נק~ס
 יוםי ר' ~ירוש ולא גו"ק לה ונתן וקדו~ה גיטהעסקי

 רי~א דיואומר
 צר~

 והוי ענין באותו עסוקין שאין אע"פ בר~א ר~אכו, ~ין באותו שעסוקין והוא א~ש אר~י , לפרש
 הג~

 לאו ואי
~עסוקין

 באו~
 מענין אביי ~מר לה קאמר מאי ידעה ~נא ~נין

 יוסי ר, שם קרא ולא מע"ש הפודה תנן מע~ש וב~, , בא"עענין
 רי"א דיואומר

 צרי~
 בע~ו~ין ד~יירי שם הרא~ש וכתב לפרש

 ~~י~ן שיהו ד~עי~ן דהא למדנו , בהשגות הראב"ד וכ~כ ,בא"ע
 ~שום אלא ידעה, מנא הגמ, לשון כ~שמעות דידה משום לאובא"ע
 וה"ה , ומגרש ~קדש בעצ~ו שהוא הוכחה שום המעשה מגוףשאין

שהו~
 , בזה עםוק אין וגם כלום א~ר שלא כיון , מעשרותיו פודה

והאי~
 ד~כי ותדע בא"ע, דעסו~ין משום אלא , דיו יוסי ר' קאמר

 הש"ס דקו, לומר דאין , הש~ס קו,הוא
 הו~

 הא ידיעתה משום
 (דנ"ה) בגי~ין דאיתא בגט אבל , דעתה דבעינן קדושין גביתינח
 נותן שאני ראו לעדים באומר מש~ה , כלל שלה ידיעה ב~ינןדלא
 הא עייכ אלא , גט הוי מה ש~"ח כנסי לה שאמר אפילו לאשתיגט

 שאין נ~י דידיה מ~ום הוא , בגט ועסוק מדבר שיהאדבעינן
 כו, מה שט"ח כנסי לה אמר המורקבפ, דתנן הא ~ה א~כ וכ~ת , למה מכוין שהוא הוכחה הלמבמ~שה

 אינו גי~ה הוא והרי
 הא לה שיאמרעד ~~

 גיט~
 שאני מה גט ראו לעדיס אמר אי וממ"נ ,

 איריא מאי , לעדים גם אמר לא ואי גט ה"מ~ באמת , לאשתינותן
 אמר ולא גט לה נתן אפילו הא מה שט"ח כנסי להשאמר

 , במה לגרש שדע~ו עליו ~וכיח המעשה שאין משום גטאינו כלו~
 דבאמתל"ק ה~

 כ~
 מיירי דמשנ~נו ~ם וה~ן גיטין בחי, הרשב"א

 כר, םגי בשתיקה לה נתן אי מש~ה ~ט עסקי על עמהבמדבר

 ראו לעדים אמר לא ומתחלה , מה שט"ח כנסי אמר אי אבל ,יוסי
 ~הרי , גט ע~ד ע~ה ועסקיו דבריו ביטול ה"מ , נותן שאני מהגט
 ~דבר שהרי (דנ~ה), בגיטין כדאיתא ~ינה מיכסף דכ~ופאא~א
 על~ה

 עס~
 הא לה ~אמר עד ביטול הוי מש"ה , גט

משא~כ גיט~
 נת~

 אבל , בשתיקה
 הא גט, בעםק עמה ~מדבר מיירי כ"~

~ל"~
 אינו ב~ שגס משום גט אינו

 מו~~
 מאו~ה

 מגו~
 , ה~~~ה

 הר~ש שיטתמהו
 והראב~~

 שמהו יבואר ובס~וך , ור~ן ורשב"א
 עלינו מה ולפי , התוס,שי~ת

 לפר~
 שם ב~דושין ~מרא ל~ון'

 ה"פ ~א דוקא לאו , לה קאמר ~אי ידעהמנא
 מנ~

 , ידעינן
 גרועים לשונות ג~י דלעיל מהא הוא לי~ןואשיגרת

 דקדושי~
 דמקשה

 ענין לישני בהני משמע וגם כוון אם מהני דמה שפירשם
 קא~ר מש"ה , באו לקדושין אלו גריעי דלישני ידעה לא היאהא קדושי~

 ידעה ~נא לישנא האי כאןגם
 וכיב"~

 ~א
 דנ~~

 קא~ר ~אי לשון
 ~י~עי והכי ~ידי לה א~ר לא והרי ,לה

 ל~
 גריעי בלישני דלעיל מהא הוא לישנא אשיגרת אלא ,לה קיהי~ למאי ידעה

 כ~ן גם ~יט מש~ה , לה '~מר ~אי.. ידעה לא ~~רדנקיט ד~דו~י~
 :הלשון מ~

~~~
 כלל הביאו לא מע"ש הפו~ה גבי מע"ש בה, הרמב"ם
 המחבר ואחריו , ענין ~אותו ~עסוקדמיירי

 ביו"~
 (סימן

של"א
 סקל"ו~

 על ~~ח הפ~ון ~שה אלא
 ~חשב~

 הו והרי
כדיבור

~  
 ו~ק , יוסי ~ר,

 בגיט~
 היה תנן וקדושין

 ~דב~
 ~~ה

על
 עס~

 בס~יכת ור~"ש ר~י פלי~י ~ה גו"ק
 ה~בו~

 לאותי
 אינ~ כ"~ וע~כ ,מעשה

 ~וס
 דבל~

 מה
 ~וכ~ ל~

 שהוא
 מ~ד~

ו~ר~
 ס"ל יוסי ר, שהרי ,

 הרי ה~וכיחים ד~~שי~
 כדיב~ ~~

, 
 ש~קדש יוד~ת היא ~תהא דבעינן ~שוםאלא

 ומגר~
 וכל~ון , אותה

 הוא דב~~א , כו, ידעה ~~א כמש~~הה~~רא
 שהול~

~ 
 ~כינה ~~ינה היא אבל , ~בורו ~וא לנו הניכרו~שה לע~ו~
 ~מ~



~ ~

~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~

~ ~  

לכ~
 ו~ינה

 מ~ל~
 מש~יה קעביד מאי הניכר במעשיו להתבונן עה~ד

בעינ~
 : במה מ~ודם עמה מדבר שיהא

 מנ~~~~~~~~
 ג"כ בעינן דבגט ' גיטין על גם ~אי ידעה
 ה' הר~~"ם בל~ון וכמבואר יודעת ~חהאמדרבנן

 בתורח אלא לה נוחנו שאינו ומנין כחב ה"~) (~"א~ירו~ין
 אבל , ס"כ בתורח אותו שיחן בידה ונחן כריחות םפר שנא'גירו~ין
 והיא בידה שני~נה ~ו ממומה או ש~"ח שהוא בחורת לה נתןאם
 אינו ~דה הוא והרי וניערהישנה

 ג~
 כו'
' 

 המגרש כחב י"א ובה'
 ולא בידה נתן ואם כו' גיטך ה'~מ הגט לה כשיחן לה שיא~רצריך
 ה"מ כלוםאממר

 ג~
 עסקי על עמה מדבר היה שלא בד~א ~ול

 לכרי~וח שלא ביאר הרי שט"ח ~הוא לה א~ר דאם הרי כו'~יטה
 נתן אם אבל ' ונחן כריחוח ספר כתיב דמקרא כלל גט ~אוחונוחן
 מעשיו מכ"מ ' גט עםקי על עמה מדבר אינו אפילו בשחי~הלה

 שביאר כמו פםיל הגט מדרבנן אבל מה"ת ודיו יו~י לר'מוכיחין
 (~"ב ~םהרמב"ם

 ה"ז~
 מדברי ~סול היא פםול שנאמר ובכ"מ

 , ~גי עמה מדבר מש"ה ' ידעה שלא משים הוא וה~~ילסו~ריס
 מה ש~ח כנ~י לה א~ר המורק בפ' ד~נן הא ל~רש א"צ ~הולפי
 לה ~יאמר עד גטאינו

 ה~
 רשב"א כמש"כ ~מה במדבר דמיירי גיטך

 דבזה , שט"ח ~נ~י שאמר במה נ"מ עמה מ~ר באיגו דא~ילוור"ן
 פ~ול גט אלא אינו כלל לה אמר לא אי משא"כ ' כלל גטאינו
 חיישינן לא ב~בילו שהרי כו' מה ~ט ראו לעדים ~מר לאואפילו
 ה"~) (~~ג אישוח ~בהל' לגירושין ~דושין בין הנ"מ ~בין ובמהכלל
 אין קדושין עםק על ~מה מדבר אינו אם אבל הרמב"םכחב
 דכש"כ ו~בן , ~לל קדושין חשש אין דמשמעו אלו למלותחוששין
 עמה מד~ר ואינו ב~חיקה נ~ןאם

 ע~
 קדושין ~אינו קדושין ע~ק

 היינו פםול גט ה"מ מדבר אינו שבאם כחב ~"ל ובה~ג ,כלל

משי~
 : מדרבנן אלא אינו ובגט מה"ת מ~כב ידיעחה ישין ~ב~מ

~~~~~~
 ~~'ו) (בסי' והמחבר ה~ור לשון לביאור נבוא דברינו
 אינו כלים לה א~ר ולא בידה נחן ואם כחבשהטור

 בשיטת קאי דהטור משום היינו פ~ול גט ה"מ כחב והמחבר ,גט
 ~ו אין בא"ע עסוק ואינו די~ור בלי דנחינה הנ"ל ורשב"אהחוס'

~מ~
 ~~בואר קאי הרמב"ם בשיטח המחבר אבל , יוסי לר' א~ילו

 אלא אינו גט בע~ק עמה מ~ר ~יהא ~בעינן הא וא"כ הנ"לביו"ד
 לא סק"א שם והב"ש , מדרבנן אלא פסיל שאינו דידה ידיעהמשוס

 הענין למ~ורירד
 במח"~
: 

~~~~~~

 (ד"נ) קדושין וחוס' רש"י מחלו~ח ~הו לבאר
 הוא דהחשש רש"י ומ~רש ל~דושין לסבלונוחבחוששין דפלי~

אי
 קיד~

 אע~ג סבלונוח בהני
 של~

 שכוון חו~שין מכ"מ כלל דבר
 והחוס' 'לקדו~ין

 מפר~
 כהא למה קודם שקידש חוששין אי

 דהוחמ~
 שמח החשש ודאי דה~ם סוגיא, באותה דמבואר בשוק כ~ובהשטר
 שידבר דבעינן ~ד"ו) דקדושין מהא התוס' והוכיחו , קודםקידש
 ששדיך מהני ומאי , מיהא בא"ע לענין מענין או ענין באוחועמה
 ס~ל כהרמב"ס רש"י בא~ח ~ל , רש"י שכתב ונחרציתהא~ה
 כלל דיבר לא אפילו יוסי לר' ודיו ש~ר מוכיח וקדושין גטדמעשה
 מעשיו על להחבונן ~תאום יד~ה דלא דידה משום ורק ,בא"ע
בעינן

 שיה~
 כאן מש"ה , עמה מדבר

 ~שדי~
 כשם , ונתרציח

 ~בורו והיא מחשבתו על מו~חין הנתינהשמעשה
 כ~

 קבלח מעשה
 אבל קדושין לשס כן גם ורצונה מחשבתה על ~וכיחיןהסבלו~ות
 הוכחה המעשה בגוף שאין קיי~י וש"מ הרשב"א בשיטחה~ס'
 מה~י דמה מקשה ש~יר מ~"ה בעסק תחלה שמ~ר לא אםלדבר

שדי~
 פירשו מ~"ה ,

 ~הח~~
 : חחלה ב~י' ש~דש

~~~~~

 דה~בלונות הוא ד~ח~ש כפרש~י' משמע ה~וגיא פשט
 דרובא ל~צ החם דקאמר מהא , ~תנו לקדו~ןהמה

 ניחוש מ"ד מקדשי והדר מסבלי ומיעוטי מסבלי והדרמקדשי
 ~ה"ח ע"מ ורשב"א בחו~' חמהו וכבר ~מ"לל~יעיטא

 ל~נין דבסמ~ך להבין יש ותו ' להקללמיעוטא ~יחו~
 הוחמ~

 כחובה שטר
 קא~ר לא ואמאי כו' ~~רא ש~יח דלא ל"צ ~חרת סבראקאמר
 להקל לימל ~ה"ד עולה היה דלא משום אלא , סבלונות ל~נין~ו
 , מיעוט~~ום

 וא"~
 כ~רש"י אלא , בסבלו~ות הכי ~~ר אמאי

 ~ה~לונוח הוא~חשש
 ה~

 דמקדשי ~אתרא נמצא , הקדושין המה
 כ~י ~ה לא ~~בליוהדר

 ה~~
 דמ~י

 ~ו~
 דמ~בלי

 א~ ~ש~~

 דהוא דנימא שפיר ס"ד מקדשי והדר דמ~בלי מי~וטאאיכא
 , קודס מ~שי הרוב שהרי כמאן עביד לא מ~רוב ~י ,ממיעוטא
 מקדשי ~דר ד~םבלי כמיעוטא הוא הרי לקדושין עבד לא איאבל
 החוס' ~הוכיחו ומה , להקל מיעוט בחר דנימל ס"ד ~~ירמשי'ה
 ב~ותה דמביא מהא חוששיןבס~ה

 םוגי~
 , כתובה דכתבי

 לה~וח יש דכמ"כ אני או~ר חחלה, ~ידש שמא ד~~ינן צ"לע"כ והח~
 ל~~~ שהרי ענין בחו~ו ב~ק~א החים' פי'על

 צ"ל ע~כ התוס'
 אין דמ~"ה היינו שילח הר~~ונים קד~~ין שמח~ח המ~נהדפי'
 רבה קאמר מאי דאל"ה ' אלו ~בלונות לפני ק'דש שמאחוששין
 (~~ג בכחובוח ~ה וא"כ ' הרשב"א וכ"כ כו' אש~עתיןו~ו~בינן

 ו~חות בטעוח ק~שה ד~ניאב')
 מש"~

 פי על אף שקידש קטן וכן

ש~ל~
 ואם ~לח הר~שונים קדושין שמחמח א"מ מיכן לאחר םבלונוח

בעלו
~ 

 אני בבעילה שהרי לסבלונו~, דב~ילה שיאטא ומאי
 ש~א החשש בסבלונות משא"כ ל~דושין הוא שהבעילהאומרים
 ענינ'ם שני התנא עירב דמכ~מ לה~וס' צ"ל אלא בפירוש,קידש
 אע"ג , לפרש"י דכחובה וחשש ד~בלונוח חשש הסוגיא מערבה"נ

 : א' באופןשאינו

~~
 דפרש"י למדנו מיהא

 כהרמב~
 קדושין דמעשה בהא

 כלל ע~ק באו~ו מדבר אינו אפילו יוסי לר' דבור הואהרי וכדו~
 : מה"ח ובקדושין מיהא מדרבנןבגט בעסק' מ~ר וקדושין בגיטין בעינן יודעח היא שחהא מ~וסורק

 במאי דקאמר ~א (ד"ו) בק~~ון פרש"י מבואר~~~~
 עמה מדבר בשאין נימאאי עםקי~

 עם~ ע~
 מנח וקד~ין גיטין

 כו' לישני בהנך עסקינן במאי בד"ה יפר~"י לה ~א~ר מאיידעה
וכן

 בהנ~
 דגירושין לישני

 של~
 ע~קי על עמה מדבר היה

 ג~
 הרי ,

 ש~ו לענין ~וא ובמה , ידיעחה בעינן בגט דגם לרש"ידס"ל
 ע"כ דל~רש"י ' בועומדין

 ל~
 דלישני ם~~י על הש"ס קושיח קאי

לחוד,
 שהר~

 ס"ל ~לא ' כלל בגט גריעי ~לישני בגמרא מיבעיא לא
 א~ל דידיה לגבי אלא מהני לא , לן דברירא בלישני דאפולולרש"י
 לן דברי~א במאי מהני מאי ~ומר שהוא מה הבינה לא אםהיא
 דברירי בלישני וה"ה עמה במדבר מיירי דכ"מ הגמרא מסיקמש"ה
 בהםאין

 ממ~
 או לא אם

 שמדב~
 באמת ~הבינה או ' בע~ק עמה

 בשאינו אי עסקינן במ~י הגמרא לשון מדייק ורש"י ' קיבלהועמ"כ
 דגם הרי כו' גי~ה ע~~י עלמדבר

 בג~
 הלשונות דכל הכא מיירי

 לכל מותרח את הרי מגורשת אח הרי משולחת את הריברורי~

 בלי~ני וה~נ , הבינה שלא אפ~ר עמה מדבר אינו אם ומ"מ ,א~
 מה ב~סק עמה מדבר אינו אס הברור ל~ון אמר אפילודקדושון
 דמיירי משני מדלא בלשה"ק, שמבינה אפ~ו הבינה שלאאפשר
 בל~וןדמבינה

 הקוד~
 מ~מ אלא , וסגי המלות היה ויודעח

 עליה שבא דבריו על רגע באוחו לב על שמה שלא דאפשרמהני ל~
 :פתאום

~~~
 דהוי לן דברירי לישני הני אבל במה~ל ~תב הרא"ש

 כו' ידענא הוי לא למימר כמיניה כל לאוקדושין ~ו~
 לשון פי' כ"מ) (בסי'שהב"י ע~~ וא~

 הרא"~
 , המקדש בבעל

 ומשום מיירו בה אלא ' קט"ו) (~י' ~ם מ"ל הגר"ארבינו הש~ כב~
 ~ל , ב~דושין ודוקא ' ד~יקי בלישני אלא אינו הש"סדקו' שמ~~
 מבינה שלא ~אומרת במה אמונהאין דברירי~ בלישני בקדושין וה"ה , לן ניחא דברורי לישני אלאדליכא בג~

~ 

~~~
 הר~ ל~וד קדושין דמעשה דל~~~י , לשיטחייהו קי~מי מה
 על מדבר דב~ינן ~נן ומ~מ יוסי לר' מעליא דבורהם

 , ברור מע~הבשעת שדב~ ~לשו~ א~~ ה~נ ~ה, לא דהיא משום והוא , גו"קעסק
 מכ~~

 ~~שר
 ל~ שהי~

 ~ יד~ה
~~~

 הרא~ש
 קדושין הרא~ש לשון ו~' , ~אי החו~~ ~שיט~

(פ~
 לענין ס"כ)

 סבלונו~
 ~"ל ל~רש~י פנים ש~~ר

 אלא ~ושין הוי לא ~ירש ולא סתם לה ד~תןואע"ג
 א~

 דבר
תחלה

 עמ~
 ~ושין ~ק על

 ו~~
 חשש מכ~מ ~נין באותו שע~~ין

 ל~י ~~"י יי~ב הרי ' עכ"ל איכאושין
 דר~

 דל~רש"י , ~תוס,
 כללקשה

 דשד~ כיו~
 הרא~ש אלא וכ~ש"כ

 בשי~~
 ידיע~ה משום~א קאי ה~ס,

 מד~ ב~ינ~
 מש"ה , עמה

 ס~
 דגם

 ב~ו~
שברו~

 ב~עת הבינה ~לא חי~י~ן לא , לנו
 ו~~~ ~ ~~~~

 ~~~ו
~ילו

 מ~נ~
~"~~ 

 ~~ה לא והיא
~ ~~ו~  ~  ~  



~ ~

~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~  ד~אי ודאי ~~מע ~א) כ"מ (בסי' ה~חבר ל~ון וב~מת ,~רבי 
 תבין ~היא ובלבדמש'יכ

 ~הוא'
 דכתיב ~א ~ל על ' קדושין לשון

 , לעילומפורש
 במילי דא~ילו ~מב"ם כשי~ת בכ"ז ~אי ולעעמי~

 יוםי לר' המוכחת כמעשהדברירי
 מכ"~

 , הבינה לא שהיא א~שר
 מדבר היה יוםי לר' הצריך שלא ~ע"ש דמס' דמ~נתנו פש~אוהכי
 וכמשמעו~ ' דידה ומשום בגו~ק אלאבע~ק

 : ידעה מנא הגמ' לשון

~~~~~
 ודאי

 י~
 התום' רבות~ו לשיטת לחוש לנו

 כרש"י דלא הםוגיא דממפרשי , יריין ורשב"אוראב~ד ורא"~
 ברור ודאי מע~יו מתיך לנו הב~ר דכל י"ל וא~כ ~"ל,ורמב~ם

 בדבר וה~נ , מעשיו על השכילה שלא לו~ר יכולה ואינה ' להגם
 , לנוהברור

 וכדע~
 אבל , הרא"ש

 כ"~
 משא"כ ' לשה"ק במבינה

 ה~נ לן דברירא היכא כי לומר שייך לא לשה"ק מבינה אינהאס
 אינה אם בנ"ד ומש"ה ' דבריו פי' יודעים אנו שהרי להברירא
 כי וגם ' בדבר חשש ש~ם אין ודאי לשה"קיודעת

 העני~
 על ממוכרח

אמיתו~
 פרש"י וע' כמש"כ' הבינה שלא ~שובתה

 ובמו~
 ב') ~פ"ח

 : נשים שתי ועשוד"ה

~ ~ ~ ~ ~

 שה~מין דםהדי ~ירבא מ~ום , ~ו לקדושין מקום און
 תשתדל שאח"כ עייג ואף ' לדבר אחים שניהמקדש

 ~~מנתו בי~ל לא ~י מכ"מ ' ~עמד באותו ישראל עודשיהא
 אחים דשני הדין כלל ידעו ולא ג~כהראשונה

 עדו~ פו~לי~
 הכשר

 מי את ל~רור לו היה הראשונה ה~מנתו מבטל היה ואלו ,ג~יכ
 גרע לא ~ו ~ה~מנה כסבור אלא ' לו ילך והשני עד שיהאמהא~ים
 , לקדושין פםולים עדיס בה~~ין בתשובה מהרי"ו כתב וכברהעדות
 והביא העדות נפ~ל כשרים ~ל רבה בהמון ה~ד~שין היוא~ילו
 עדים שני ועמדו כשרים עדים בהזמין להיפך הרא"ש ~מ~שראיה

 לא והעידו לב'~ד ובאו להעיד כוונו א~ילו תרובים אופ~ולים
 אלמ~ ' כו' הכשרים עדותנתבטלה

 ה"נ העדות בהזמנת ש~לוי
 וכתב זו תשובה הביא ק"א) (סי' בס"א ש~ריב"ל אמת~ן ' מהרי"ו עכ"ל הכ~רים עדות מהני לא פסולין ה~מין שאםלהיפוך

 הצ~רפות לב~ל העדיס יחוד דמה~' דנהי ' לראיה דו~ה הנידוןו~ין ע"~
~עדים

 ~סולי~
 מה האסור בדבר מ~ממ

 יוסי~
 יחוד יתן ומה

 מודעה ביטול לענין בתשובה הרשב~א ממש~כ והוכיחהעדים
 ע"ז העדות~פוםל מ~

 שימסו~
 לענין יועיל דמה , לפניהם מודעה

 אין ~הריב"ל וב~ח"כ , עכ"ל העידו כבר אח"כ יעידו אםאיסורא
 שאם הוא גזה"כ דהכא ' כלל ענין ואינו ' לראיה דומההנדון

 : העדות כל פסול ' פסול או קרוב א'נמצא

 העני~~~~~~
 לשיטתדהנה ' להקדים יש ~"ל ~הרי"ו פםק צדק ~מה ' ~טב

 הרי"~
 דכוונת ד~"ל ור~ב"ם ורש~י

 הזמין לא דאפילו פ~י~א העדות פו~ל לחוד להעידה~~ולים
המקדש

 ע~
 נ~~ל ' ~סולים

 הג~
 הריטב"א וכמש"כ , והקדושין

 כל מיהו ' ב~ה"ל עד נעשה דשליח בסוגיא (רפ"ב) קדושיןבחי'
 קרובים או ופסולים כשרים מעמד ~אותו שישהיכא

 צרי~
 לייחד

 כולן ע~ת ביניהם ~םול עדי דאיכא כוון לא דאי הקדו~יןעדי
 למחזי אי ה~~~ אמרינן וכי ' אתינן למח~י דא~רי ואע"ג 'בטלה
 א~~ ואי אתיתו לאםהודי אואתיתו

 העדות תתקייס אתינן למת~י
 שבאין עד ~תקיימת העדות שאין בד"נ או בד"מ היינו 'בש~ר
 ה~~ות אין ב~דושין הכא אבל עדות חשיבא לא ראיה ושעתלב"ד
 דמילתא ~ו~טא דהכי ידעינן אפילו אלא בלבד הדבר לאמתבאה

~~  
 ~~י~~~~~~~

 ~י~~~~~
~~ 

 דימיא בטלה כילן ע~ות '~~ה~ ~
 דבעלמ~

 עדות פםולי צ~וף כשיש
 אחיתון ל~ח~י א~רינן וכי , בטלה כולן שעדות לב"ד 'שבאיןבשעה
 ~ע~ה בשעת נו הי אתיתון לא~הודיאו

 כ~
 הלכה רבינו הירה

 ~ירוש עכ"ל' להחמיר ו~אוי ~ממ~רשים דעת זה אין אבלל~עשה
 אי היינו כו' ל~~~י אי זו בשאלה דתליא ב~מרא דאיתאדבד"מ
 ימהו בב"ד אח"כ לאםהודי או למח~י א~י ~~שהב~עת

 שיט~

הרי"~
 דתליא ו~יי~תייהי התום' ~שיטת ולאפוקי ו~ייע~יהו' ירש~י

 בחי' כמבואר ' לב"ד אתיתון לממחזי אי ומפרשי ' בב"דבה~דה

ריטב~
 מ~"ה ' ל"ו) (~י' חי"מ בש~ך והובא (פ"א) מכית

 ו~~''י ~"ל, הרי"ף ~~י~ת למע~ה הלכה הורה דרבו כאן~ר~ב"א כת~
~ה

 הפ~~
 כ~

 כוונו לא א~ילו דבנו"ק כאן
 להעי~ ה~~ולי~

 כלל

פסלי
 עדו~

 מקיימי נ~ראים ה~~ם אין בד~מ דבשלמא ' כשרים
 לחוד מעשה ש~ת בגו~ק מ~א"כ ' אח"כ להעיד כשכוונו ~לאדבר
 דו~א, כשרים ~מין כא~ר אם כי ~צה אין מש"ה , דבר קיוםהוא

 ~'~י~'~~~~~~~''~~~~~~ו~י~

 הרי א~ל , הכשרים על אלא אינם הבעלים ד~תד~~תמא
 רש"י לשיטת הקשו ~"להראשונים

 מגו~~
 דבם~מא הכי יישבו ולא

 א~ ' דוקא כ~רים להזמין דומה כןגם
 ב~ינן דלר~"י פ~י~א

 :הזמ~ה

~~~~~
 (דמ"ג דקדו~ין מסוגיא לזה הוכ~ה עוד

 א'~
 ב~ו~יא

 לי ו~דשו צאו לשל~ה א~ר מיתיבי , עד נעשהדשליח
 יאין שלוחין כילן ובה"א ב~ש דברי עדים ושנים שליח אחדאשה
שלי~

 מב"ה ש~יר פריך לא וכי כו' ~"כ קאמר אמאי ה~ו~'ותמהו ' לא ד"ה ב~נים אבל בשלשה אלא ~ליגי לא ע"כ עד נעשה
 , ב~יוח ליישב יש ר~"י ולשיטת ' בדוחק ויי~בולחוד,

 אלא ' עד לי ה~י א"ל ~לא מ~ום אילימא קאמר ולוי דרבסוגיא דבתחל~
 א"ל ולא שנים בפני אשה קידשמעתה

 את~
 הוי דלא ה"נ עדי

 ו~~ם ב~ינן דלא ~שום ד~קשה איריא ממאי ק~ה ולכאורה 'קידושי
 ~אי ~~ה א"ע שיאמר בעינן הוי אי אפילו והריעדי

 נ~שה אי זי פלוגתא איכא עדי אתס אמר לא אי אחר אפילוהא שלי~ אירי~
 ל~ז~ין בעינן אי דבשלמא דה"פ וצ"ל , לא או לחוד ~ו בראיהעד
 עד נעשה שלית אי ~ליגיש~יר

 מ~ו~
 ד~י לא אי לה~~יני דד~י

 לא בא~ת הא אבל , הזמנה בעינן לכ"ע אחר ~שא"כ 'להזמינו
 א"ע לומרבעינן

 וא"~
 מאי

 אול~
 ממ~ים ~יה ימעתה דשליח~,

 כ~ר ד~ליתלומר
 לעשו~

 פליגי לא וב"ה ב"ש ומחלי~ת , לכ"ע עד
 שחושש למ~ום בשילחאלא

 לקרובי~
 להז~ין ינצרך פ~ילים או

 ד~נים ס"ל דב"ש ' וב"ה ב"ש ב~ה ו~ליגי 'כשרים
 ~שלש~

 ~לוחים
 ה~מינןודאי

 לעדו~
 לכ''ע אבל ~~י'' לה~~ינן דמי דלא סברי וב"ה

 אלא פליגי לא ע"כ הגמ' מק~ה מש"ה ' ~ד להיות השליתכ~ר
 דלכ~ע איתא ואי ' כו'בשלשה

 שלי~
 ד~יא אי אלא , עד נעשה

 לב"~ ' ~לוחים בשני פליגי ה"נלאזמינהו
 דכ~ר כיין ~ה~מינן הוי

 ודאי אלא , ל~~ינן דמיא לא ולב"ה עדלהיות
 שליח אין לכ"~

 ברור הנראה 'הי ' עדנעשה
 ל~יט~

 הרי"~

 : וםייעתייהי ורש"י

 לשי~~~~~
 בעינן דלא ז"ל הר~שו~ם כתבו והרא"ש התו~'

 ב~י~נה שנהגו דהא (~"א) מ~ות הריטב"א וכ"כ בגויקה~מנה
 התי~' דל~יעת נהי '~ובא ק' ולכאורה רש"י לשי~ת דחיי~י מ~וםהוא

 ל~~יד קריבים או ה~~ולים יבאו שמא חיישינן דלא הא ניחאורא"ש
 ~"ב (סי' ה~ייש שכ~ב ומטעם ' בד"מ כמו נפ~לים ויהיובב"ד

 ראיתי שובבזה"ל םק"~~
 הרא"~ לשיט~

 שנתכייני ~ע"ג אלא ' לכ"ז א"צ
 א"י דהב"ד ל~נין היינו העדות דנתב~לו כבר והעידו עדותלשום
 , עדי~ן נתבטלה לא ע~יין הקידו~ין בעת כאן אבל פיהם עללפ~יק
 ל~םיק א"י דהב"ד אע"ג וא~כ ' כשרים קידישין היו הקידישיןא~כ
 מ~מ הכ~ריןע~''י

 קיד~ המקד~
 ואחריו ~כ"ל כ~רים ב~ני

 אבל צ"ד) ~בסי' רע"א הגאוןכן החלי~
 מ"~

 לא דא~ילי הרבה ~~ה
 דבר מתיי~י הם דהרי משים מעשה בשעת נפםלו כבר ל~"דיבואי

 יר~ דקו~יי לפרש"י ~"ל ~צמו הרי~ב"א וכמ~"כהקידי~ין
 ב~ינן דלא

 לה~יד באין שי~יו בעינן לא התי~' לשיטת ה"נ בב"ד, להעידמ~וני
 מעשה שיעשי בעינן דלא רש''י לשי~ת דדו~א וצ"ל 'כלל

 ~םלי לחוד לה~ידובכוינה לה~~~~י~
 בד"~
 כינה ~לי א~ילי בקידושין ממילא ,

 ה~י~~ית ל~י' ~בל ~כשרים' את בהצטר~ות ~םילין נ''כלה~יד
 ש~יר וי~~רפו לב"ד שיבאו בעינן~ד"מ

 אי~
 לפ~ול מהני דלא לן

 לב~ד דהליכה ~עשה דב~ינן בד"ממ אלא דבר בתיום הכשריםעדות
 מהני לא ב~למא ב~איה היי של~ם דבר דקיים בני"קמ~א"כ

 ~יטת זה דבר מקיימי ~הממה ~~"ג הכשרים ל~~ול דידהובמחשבה הצטרפי~
 : י~~~שהחי~'

~~~~
 הזמינם אם מ~א"כ ה~םילים ב~י' הזמין לא אם כ"ז

~ ~
 ~~ר~~~~~~' ל~' ~~~~~~~י אין
 לא א~ילו מהני ולא , ~דים בלי כמקדש יהוי כבר ~~םלהמ~~ה
 , היא כלים לאו בה~ין ~דש שאפילי מהרי"ו ~םק יהייני , כלליעידו
 מ~ש~כולמד

 דב~~ הרא"~
 ל~~ל ד~שרים ה~~נה ~ה~י

~ 
 ~ילכו

וו~דו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~ ~  דמהני מ~"כ , בב"ד הגדה בשעת אלא אינו שבד"מ דבר קיוםשהרי ' דבר קיום בשעת אינו מו דה~מנה ואע"ג ' לב~ד פסוליםוי~דו 
 : הכשרים לפםול דבר קיום בש~ת דגו"קהזמנה

~"~~~
 בנ~ד

 של~
 ועוד דאחים ב~ז~נה אלא ' בהמון קידש

 , מהאחיס אחד בה~~רפות אלא כשרים עדים לנו ואיןא'
 אחד בעד דהמ~דש הסמ~ג דעת לענין , ג~כ השלישי להעדופםלי ' מ~ש אחיס שני והוי אחדמהס הזמנת לבטל המקדש בירר לאיהרי
 כמשייכ א~ילו או לבד, אחד בעד אלא אינו ל~ידושיו'~יששין
 משא"כ כלל ה~מינו ולא פ~ול ~~ם ואחד ~עידו דשנים שםהרמ"א

 : שעמהן הכשר העד את ופוסלין , וי~~לו אחיס שניבה~מין

~~~~~
 , לגדלות הגיע אם נבדק לא הקטן שהאח בנ"ד לכאורה
 לומר ואין , הכשר את ולא הגדול אחיו א~ ~וסלואינו

 שלשה הוקש שהרי קטן צרוף משום העדות כל פ~ול האאדרבה
 מה כ~"כ ונימא ,לשנים

 שני~
 ~לה עדותו ~טן מהס א' נ~צא

 פםול או ד~~וב דכיין , ליתא הא , ~לשהה"נ
 ל~

 אי אלא פסלי
 מזה דיותר , ותו ' במחשבתו ~ת מששא מידי וקטן לאםהודיא~י
 הגאוןכ'

 תומי~
 לעדיס פ~לא לא ש~צטרפה דאשה ל"ו) (בסי'

 ו~י' ,~כשרים
 הטע~

 שראויס היינו , הכ"מ דבר ב~קיימי דפי' משוס
 נאמנות שום לו שאין ק~ן מכש"כ ' אשה ~~א"כ במק"א דברלהקים
 ~וםל אינו דק~ן להוכיח נראה עוד , דאורייתא באי~ור דבריקיים

 ~ע~ס נ~מנים אין דאמר דר"מ מ"ט כ"ד:) (דף בכתובות~דאי~א
 גופא דממלוה מ~ס היינו פ~ולים יהיינו ק~ניס היינו פםוליםלימר

~יד~

 דייק
 ומיחת~

 חזקה דאר"ל כדרשב"ל נמי קטניס , כשריס
 מאי ב~וס' תמהו וכבר בג~ל אלא נע~ה שאינו השטרעל

 דמי משוס ונראה , דפסולים טעמא איכא נמי בקטנים האלרשב"ל איצט~~
 ~שכחתלא

 שחתו~
 מהם שניס ע"י מ~יים והוא , ס~די כמה עה"ש

 היייי ~םוליםואמרו
 במ~~

 שלא דייק מידק דמלוה קאמר שפיר ודאי
 אבל , ל~שרים לפסול דלא היכא כי ~~ול ה~ער על חתוםי~א

 מש"ה הכשרים פסלי דלא משום למידק המלוה חייש דלא א~שר~~נים
 : דרשב"ל חמקהקאמר

~~
 אינו ~ן אח אפילו וא"כ , העדות את ~ו~ל לא קטן מיהא
 לה~~פק ~ן דייקינן', כד אבל , העדות אתפוסל

 בשנ~
 ~חר

 , לשניו שהגיע חמקה לעשרה ומצטרף תפיליןשמניח
 ו~

 אמרו כיב"מ
 (דףבקידושין

~'~ 
 בשנים גדול כמנהג נוהג דהא הח~קות על מלקין

 בסימני ~יברא שנים לכלל שבא ברור~ם~מא
 שערו~

 נתחמק לא
 שערות שתי הבאת בלי גס ומצטרףילעשרה תפילין מניח שהרי~דיין
 , ~ערות וימצאו אותו שיבדקו עד , ע"מ סומכין אין לחליצהומ"מ
 דלא דאע"ג נראה מיהו , שערות שתי הביא שלא לחוש אפשרוה"נ
 , חמקה ע"י להוציא ~עינן משום היינו בחליצה דרבא חזקה על~מכינן
דרבא

 מחמק~
 ודאי , לזה מסייע שחזקה ב~קום אבל ליבה זקוקה

 ~אלת~ כמ"ש , למיעוטא חוששיןאין
 מייתין דרובא , בח~תי פ'

 ויותר , למיעוט חוששין ואין לרובא מסייע ד~נויה וחמקה ,בז~נייהו
 משוס נשרו שמא דחוששין ~א ל~נין מ') (פרק ~א הלח~מ כתב~זה
 אין דקטנות למיעוט מסייע פנויה חמקת אם דמ"מ דרבאחזקה
 ואע"ג , ~שרו ~מאחו~שין

 ד~
 כמש"כ במה לפק~ק

 בהעמ~
 שאלה

 ~~א(~י'
 או~

 כאן מ"מ ה')
 פנוי~ דחמ~

 דהביא לרובא מ~ייע
 שתי הביא ומסתמא , ~מיעוטא חוש~ן שאין פשיטא שערותשתי

 : העדות כל וב~לשערות

~~

 הוראות מורי שני עוד למה יצטרפו וכאשר , לענ"ד הנראה מה
 גבר לכל ושריא , פנויה בחזקת הבתולה היא הריבישראל

 : פקפוק שום בליבישראל

~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ 
 י

~''~
' 

'~ 
 . וו~~זין ' ~~י'~ ~~י ~~~~~ ~~~~י~

 ~~~~~~ו~
 ו~ו'

 ~~~ו~~~ ~~"~ ~~~~
' 

~ ~ ~ ~ ~

 הגיעני
 שבתור שהיה במ~שה להקל בדעתו עלה ואשר '

קיד~
 לדבר ש~תכוו~ו ~ודיס ושניהס אחד ב~ד ב~ולה

 הרמ~א ופסק קידושין לשםאחד
 די~

 ~סמ~ג לדעת לחוש
 בש~

 ר"א

ממי~
 ובמקו~ ' גט ו~ריכה ' לקידו~ין ד~ו~~ין מ"ל

 יש ודוחק עגון
 מ"ל הפו~קים רוב ע"דלם~וך

 ורצ~
 משום בנ"ד להקל נ"י מע"כ

 בהוראת להקל חלילה , פגם בזה ויש כבודה ממשפחהשהב~לה
 הוריה את פגמה הבתולה והרי משפחה פגס מ~וםהרמ"א

 שמרו ~לא במה כבודס את אבדו ואבותיה כאלו בדבריםשנתעס~ה ב~
 ואדרבה ' הבריות בפי ושיחה הכל שמעלה כזו ~~רי~ות בתםאת

במשפחה
 כבוד~

 לנו יש
 לח~

 שלא יותר
 יוצי~

 , המעשה מה ע~"י לעמ
 פקד ר"י דמיך דכד ~~ן והו~א פ"ג קידושין בירושלמיוכדאיתא
 כר~ל עבדין דיהוןלבנתי'

~ 
 ונמצא כר"ל ויסבור ב"ד יעמוד שמא

 ויפקפק גדול אימה יבא ~מא לחוש יש ה"נ , ~מזרות לידי באיןבניו
 : ח"ו ממ~רות בחשש משפחה אותה ויפגום ההיתרעל

~~~~~~
 ו~י , מ"ל הראשונים בפסקי להכריע לנו אין הדין

 דאין והר~~ם והרי"ף הג~ונים פ~קי ידעהס~"ג

חוששי~
 חשש ומ"מ ל~ידושין

 לפ~~
 שידע פ~א רב וכמו , הרא"ם

 , ~חוששין פסק ומ"מ , חוששין ד~ין רבא דינא ובי ~י ~מור~יפסק
 כפ~ק מדעתנו נכריע והאיך הגאונים ~~קי נגד ה~מ"ג פסקוכן

 ג~כ הגמרא שהרי עמו נימוקו הסמ"ג כי גם ומה 'הגאוניס
 רב ובמחלו~ת ~לה הוי מאי וטרי וש~יל , ב~ה ג"כ אמוראי עלםמך ל~

 נפסק לא פפא ורבכהנא
 בגמר~
 קט"ז) (דף ביבמות דאשכחן כמו ,

 , חוששין והלכתא כו' רבינא כו' יימר רב דשומשמי עלה הוימאי
 ב~ר פסק במה שאין אלמא הכריע לא וכאן ' דש"ס סוגיאוכך
 הג' הביא הרי , בתרא כהנא דרב משוםואי

 ד~
 לפני כהנא רב

ר"~
 , י"ט) (סי' המהב פ' הרא"ש וכמש"כ בתרא פ~א דרב ש"מ
 , לדבריו שהסכים הוכחה אין בתשובתו לר"כ שתק אשי דרבומהא
 כי להקל אוןע"כ

~ 
 להקל הגאונים שכדאיס ודוחק עגון במקום

 : הדחקבשעת

~~~~~
 דהבו מילתא נימא

 דל~
 דוקא דהיינו עלה לוסיף

 הרמ"א וכ"כ הגמ' כלשון מודיסבש~ניהם
 ומותר לחוש לו אין לה~ד המודה אפילו שוב מכחיש אחד אםאבל התשב"~ בש~

 , מודה ואחד מכחיש אחד דאם והב~ש ה~"מ כמש"כ ולא 'ב~רובות
 , הכי הב"ח כתב לא ובמח"כ הב"ח, בשם וכ"כ אםור,~מודה
 הקידושין במעשה מודום כששניהם אפילו אלא הב~ח העלהולא
 שכוון אומר שאחד~לא

 לשחו~
 לא עדים בשני היה אס וכה"ג ,

 הב"ח פירש לא לגמרי בהכחשה אבל מהני אחד בעד אבל ,מהני
 מועיל דמה מ~ברא כתבו וב"ש והח"מ , אסור דהמודהכלל

 אבל , שמודה להשניהאחד הכחש~
 ל~נ~

 כלישנא מודו כששני~ם ודוקא כן אינו
 : והרמ"אדגמרא

 דמיל~~~~~~~
 לקידושין דחייש דמאן טעמא עיקר להבין יש ,

 דבעינן הא והרי , כלל עדים מבלי יותר אחדבעד
 נאמנות מ~ום אינו , עדים ו~ידושיןטין

 אל~
 דבר דאין גמה"כ

 דחד אולמא מאי וא~כ עדים ע"י אלא נקבעת גו"ק שלוה
 :להאריך רוצ~ ואיני , יהושע פני הגאון ~ה דבר וכבר כלל עד מאיןיותר

~~~~~~
 ~~ בלשון לדקדק יש דודאי

 ולא , לקידושיו חוששין

~~

 ~~י~~~י~
~ ~  

חשיב ~~~~~~ ~~~~
 לחי~

 שני דבעינן הא דעיקר דכיון מבואר כו' בד~מ שבועה
עדיס

 בגו"~
 ~ממון כמו א"כ , מממון דבר דבר דנ"ל משום הוא

 מהניבקידושין ~"נ , ממון לידי המביא שבועה לחייב אחד עדמה~י
 חוש~ין מ"מ מיתה לח~ב לגמרי א"א שאינה לדבר מיהאלחוש

 שהרי במקצת מאיסור ל~וציא ~א בגט ודוקא ,לקידושין
 לחוש שי~א אפשר בקידושין משא"ככתיב כריתו~

 ~ידושין רש~י וכשיט~
 , לגירושין קידושין מקשינן לא דבמה , שיירא דש~רי בהא ס.)(דף
 שהוכר מעוברת במקדש אי~ות מה, ~"מ הרמב~ם דעת מצינווהכי
עוברה

 ה"~
 וב~י' , כ"כ גמוריס הקידושין ~אין אלא מחודשת

 ולא טובא בה הוי וכבר אח"כ שיקדש עד עליה לבוא שאסורכתב המשניו~
 עוברה הוכר ואם במשנה גריס שהוא דכיון והנראה . מ"ל ע"דעמדו

ה"~
 , לעולם בא שלא דבר מקנה אדם ~ן למ"ד אפילו , מקודשת

 בקדושת~מ"מ
 ~זב~

 כי~ד דתמורה ר~"ה ~דתנן בעוברין חל
 מערי~~



~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 כמבואר ~ינה ועדיף ל~זבח כקה"ג הוי אשה וקו~ושי כו' הבכור~ל
בנדריס

 (ד~
 העובר שאין אע"ג מש"ה , בכדי ~קע לענין כ"טי)

נ~נה
 לב~

 לגמרי לו כקנויה שתהא
~"~ 

 על לאוםרה הקידושין חל
 ~הקדשאחרים

 וה~ב~~
 ואכ"~ עתיקין

 הראיתי רק לכאן ענין ואין ,
 ~ה"ת לחוש בקידושין דאפשרלדעת

 ומ"~
 יש וה~נ , לגמרי אינו

 כ~ו לחוש ~הני אחד דב~ד ~~מון דבר דבר דנ~ל לו~ר~קום
 : ~שבועה נ~~ון אחד ~דדמהני

~~~~~

 אנו
 ~בחו~

 ה~קדש ~~"י זו סוגיא ברא"ש דאיתא הא להבין
 חין מאי ~ודים שניהס מיניה בעו חוששין אין אחדבעד

 טובא וקשה , בידיה ורפיאולאו
 היא~

 עה"ד עולה
 דעד ~שי~א , כשמכחישיס יהודה רב ~יירי ב~אי וא"כ ,תוש~ין מודו~ שבשניה~

 ד~יירי לו~ר ואין , תורה איסורי בכל הוא כלום לאו בהכחשהא~ד
 ריש והובא ב~כ דקרא מדרשא תורה איסורי בכל דמהניבשותקיס
 בא~תך ס"ו) (דף בקידושין וכדרבא שותק ~הני לא כאןאבל ' כהודאה דהוי בשותק קרבן ~חייב אחד ד~ד אליו הודע או ר~ההאשה

 ~יירו לא שהרי , ליתא הא , אחדבעד זינת~

~~ 

 במקדש אלא בנאמ~ות
 ~ד א~ה חדשת ~מר לא שהרי , הקידושין אלים אי א~דבעד
 מיי~ הרי , אחד בעד אשה המקדש אלא ,אחד

 , הקידושין בא~י~ות
 ~יירי ע~כואייכ

 בדב~ ב~מודי~
: 

~~~~
 להבין קשה

 ב~ו~

 הרי ' כהנא לרב א~י רב דא"ל הסוגיא
 וה"נ עדים כמאההודעתבעייד

 הודא~
 מאי , כו' בע"ד

 אלא ~הדי אי~רי לא התם , לכאן ד~~ון ב~"ד דהודאתשייטא
 זו~רא ד~~ הא בסיגיא וכד~ביא כלל עדיס בלא אפילו 'לשקרא
~י'

 משא"~
 מחייב דלא בגט ו~מו קידושין למקבע א"א עדים בלי כאן

 ,לאחריני
 מ"~

 בהודא~ מהני לא
 או עדיס בלי גט לה שנתן שניהם

 : בקידושין ה"נ ' ומגזה~כ , אחד ב~דאפילו

 כ~~~~
 קידושין הוי אחד בעד דהמקדש עה"ד שעלה ד~א הענין
 ואחד ~ודה אחד אלא פי' הכי ' ~ודים שניהס באיןאפילו

 , בקרובות א~ור והמודה ,ממכחיש
 ומשו~

 שמביאו למי מהני אחד דעד
 אלים ~"מ ~כחיש שאחד אע"ג ה"נ , שכננדו את שבועהלחייב
 דהמ~דש יהו~ה רב א~ר הכי ומשוס , עה"ד עלה כ"מ , לולמודה
 חיוב שאין ~שוס ו~וא , לקידושיו חוששין חין אחדבעד

 שבוע~
 מקרי

 (דף בשבועות וכד~סחינן ל~מון הגורם ~ר אלא , ~ל ~מוןחיוב

ל'.בי~
 כששניהם מ"מ אבל , הוא ~מון דלאו , פטור אחד עד דמשביע

 מקו~ י~~ודי~
 , אחר מ~~ס ~מון לאפקועי אלים אחד דעד לו~ר

 ישתיחה , ~תק והוא , ~פלוני ~מון לוית או גזלת אמר אחדב~ד
 כמ~ואר הוא ~מש הודאה ולא ' אליו הודע או דקרא מדרשה~הידאה
 אלא , שם יבמותבתזם'

 עדו~
 , הודאה ל~קרי גרים דקא הוא העד

ומש"~
 דבר דאין ~שוס או~ר דאינו קיי"ל אחד בעד זינתה בא~תך

 : ~שניס פחותשבערוה

~~
 כהודאה הוי מ~ון שחויב אחד לעד בשותק הסברא ממצד ~יהא
 וה~נ ' מ~ונא לאפקועי אחד עד אליס ~רי א"כ לשלסוחייב
 אליס , אחד בעד שנתקדשהכשמידים

 ב~~א , קידושין ל~הוי הע~
 לענין כ~תנן שו~ק ~הני דנא בהכחשה אחד עד הוי , ממכחישכשאחד
חטא~
 , תלוי אשס ~ביא אכל לא אמר אחד ועד אכל א~ר אחד ~ד ,
 אליס א~כ לעד ~כחיש אדס כשאין אבל ~כחיש אחר אםוה"ה

 , בשיתק ~~וןלא~קיעי
 וה~

 לרב הוי ~ש~ה , ל~דושין לחוש ~יש
 וכן , לקידושין חוש~ין ד~ין פ~~ו רבה דינא ובי , בדבר ספקיהידה
 כמאה בע"ד הודאת הרי א~י רב דהקשה והיינו ' כהנא ~ב~םק
 וה"נ , חייב למהוי אחד לעד שותק ~הני ה"נ וא"כ כי'~דים

 בקידושיןמודים כש~ניה~
 דכאן ר"כ ו~שיב , לקי~שיו לחוש העד אלי~ וא"~

 דמחייבי היכי ~~מון ובאמת , לאחריני ד~חייבי משום הודאה ~הנילא
 לענין וא"כ ' י"טי) (דף בכתובות כדאיתא הודאה מהני לאלאחריני
 לא ' לאחריס שחייב כממון שהואק~ו~ין

 ~ה~

 הוד~,
 אע"ג וא"כ

 דשויא בקרובות, נאסרין עדים שני לפני שנתקדשו הודו~חם
 ~"~ ~ ח~אאנ~שייהו

 ה~עס ו~זה ' שתיקה מהני לא אחד בעד
 רבא~םק

 באשת~
 מהני דלא ~ינתה

 שות~
 הודאתו ~הני דלא~ ~שוס ,

 אשתו ש~ינ~ה ~יודע או~ר הבעל דאם א~"ג , להדממ~יב
 , דבריו לפי לו האסור דבר לאדס מאכילין שאין ~שוסעליו ~אםר~
 , אחד עד בהעדאת דתליא הו~ה ~הני לאבשותק ~"~
 ו~ש~

 אין
 א~ילו ל~ידושיןחוששין

 ~ודי~ שניה~
 ~פניו שנ~קדשו

 מ"~
 ~ון

 אפי, ~ידושין ל~הוי ~ועיל העד עדות אין א"כ ~הני לאדשתי~תם
 דנ"ל דהא ד~"ל ' לקידושין דחוששין א~ר פפא ורב , תרווייהו~ודי
 ש~ין ~מון אלא לאחריני חיוב בו דיש ~~מון לאו ~מ~ון דברדבר
 ל~ייב אחד עד העדאת ~הני וא~כ , הנתבע זולת לאח~ס חיובבו

 הכחשה שום ואין תרווייהו במודי העד כח אלים ו~מילא 'בשו~ק
 , מיהא לקידושיןלמיחש

 וב~
 עריות לד~ות דיש ום"ל אמוראי פליגי

 מעשה כ~ו ל~חריני חיוב בו שיש למ~ון ' ~ממון דבר בהודכ~יב
 כ' שיפה ודאי הא אבל , בחי' הרשב"א וכ"כ ,הקידו~ין

 כשאחד ולא , ~ודיס ב~ניהם אלא ~יירי לא דר~פ הרשב~אבשס התשב"~
 דא~~כחיש

 : לקידושין חוששין אין ה~ודה אפילו
 ב"א ~חדבוי רב מתיב , מו עמומה ב~וגיא עוד להע~יק~~~~~

 , אחד בעד לאו אלא עד הענין וכל ~~דה~י שבאושנים
 בעד דה~קדש ראיהו~ביא

 אח~
 ~נליה , פלא וזה , ~קידושיו חוששין

 בפני שנתקדשה או~ר עד כל דיל~א , אחד עד בפני שקידשד~יירי
 רשב"א בחי' ~ש"כ עפ"י הסוגיא פי, מבואר אלא , כד~ת עדיםשני
 ~הדי ליה דאית אי ה"ד דקא~ר בהא אב"ד והר"א הראב"דב~ס
 , שלי וחבילה ע~די שני אלו א~רה ~צי ~י להאי סהדי ליה ואיתלהאי
 ~~ושין ש~יבלה ~~דין אלו אלא אלו את אלו ~~חישין שאינןדמיירי
 ואפ~ר , ידוע ז~ן על מעי~ן ואין , לזה שנתקדשה ~עי~ן ואלומזה

 נתקד~ה ל~י יודעון אנו ואין , ~ה אחר במה לשניהם~נתקדשה
 היתה לא מא"ז ~כחישין היו דאלו ~שניהס גט צריכה ~ש"התחלה

צריכ~
 אפילו דהא הרש~א ות~ה ' עדיס כאן שאין ~הן מא' גט
 ~לו את אלובמכחישין

 ה~
 או~רים ושנים נתקדשה אומרים ~שנים לה

 , ע"ש תמה ועוד תנשא דלא ~תובות ב, ב~רק דאיתא נתקדשהלא
 שנצרכו להס נתקשה ~ה לבאר חובה ~ילתא אמרי רברבי גבריותרי
 זה תניא ל~אי להו דקשה ונראה , הכיל~רש

 או~
 ~ה עבדי ~ה

 וגובה גיטין שני צריכה לענין מה נצרכנו לא הלא ' עבדי ~האומר
 לשחרר צ~יכיס דאין תנא אש~ועינן ע"כ אלא , הח~ילה מןכתובתה
 ס"ל תנא דהאי צ"ל וא"כ ~פי"א) ביבמות דתנן בספיקות כמו ,זא"ז

ד~שני~
 וזה עבדי ~ה תניא ו~ש~ה , כלום א"צ מא"מ ה~כחישים

 צריכה א~אי קשה וא"כ , ~כי לאש~ועינן כדיעבדי
 ~שניה~ ג~

, 
 ~יירי ע"כאלא

 דבג~
 ~ט צריכה ~ש~ה , מא"ז ~כחישין אינן

 זא"ז ~כחישין כשאינן ג"כ ~יירי ע"כ , אחד ב~ד ~וקי כימעתה ' ~שניה~
 דכל איתא ואי , גט צריכה והיא שיחרור גט א"צ דבע~דיוק~~ל
 הרי כו, אמרה ~צי ~י הדק"ל שניס ב~ני שנתקדשה או~ראחד
 ידעינן שלא אלא ~שניהס לאחד לג~רי א~א שהוא דא~רי ~~דיתרי
 בפניו שנת~דשה או~ר אחד דכל צ"ל וע~כ , תחלה נתקדשהל~י
 ,לחוד

 ו~"~
 צריכה

 ג~
 ~וששין בע"א ד~קדש ~~ואר הרי , ~שניהם

 ,ל~ידושיו
 ו~"~

 ~י, , מהי~ן ~י בהכחשה ע"א ותסברא הג~, ~~שה
 שהיא מא~ר ~וא כלוס לאו בפניו שנתקדשה אמת הוא אפילווא"כ

 יא~כ~~חשת
 ל~

 להמודה ~~ילו ה~ידושין ~ליס
 ו~~

 כשיש
 אין , אחד בפני שנתקדשהעד ~~

 א~~ו~
 שיהיו ~ד אלו ב~ידושין

 מ ~~רינו והרי ~ ~מון נענין עדותו א~יס ויהיה~ודיס שני~~

~~~~~~
 בקידו~ין ~~שות ~ין פפא לרב אכתי להקשות יש
 , ל~עד ויודו לב"ד שי~אועד

~ 
 ה~ד אלי~ות יהיה

 וא"כ , לשלס שחייב ב"ד בפני שותק~דין
 האי~

 ה~ידו~ין ~ל יהא
 יהיה לא אס ~יד~נו לא אחד עד בפני ש~קדש בשעה האל~פרע
 כן דכמו קשיא לא הא , עדותו ות~ל ~אחדהכחשה

 כ~~
 ה~"ן

 זה בסוגיא הר~ב"ןבשס
 ~י~

 ~וי עדיס בלי בכ~"י
 מםוגיא ראיהו~יא ~ידושיןברורי~

 (ד~ דיב~~
 ולא ז~ן ל~עוטי דקידושין מהו ל')

 לשי~ת ~י, כו' בכת"י קידש ל~עו~יקאמר
 הרי~~

 ו~יעתו
 ח~י~העדי ד~ג~

 ~ה~
 לעדי דו~ה וכת"י ~סירה עדי בלי

 חתי~~
 מ~ת

 שכ, זו ב~וגיא ב~י, כ~רשב"א ולא , ~~ידושין וה"ה 'בג~

 ה~וגיא ב~י' ותלי ~ו ~סוגיא ~"כ ראיהוהביא להי~~
 ואכ"~
, 

 ה~
 ~~א

 (דף ~ידושין דאיתא מהא הר~ב"ן שיטת על טובא קשהלכ~רה
 לאשה האומר לר"נ רבא אי~ביהס"ה)

 ~דש~י~

 עדיס איכא אי כו,
א~אי

 מותר~
 כהרמ~ן ואי , כו, אחד ב~ד לאו אלא כו' ב~רוביו

 אומר דהואני~א
 קי~~תי~

 להרשב"א בשל~א , בכת"י
 וסיע~

 לא
 שאומר נו~מיקשה

 קידשתי~
 ~נו ~הרי , עדיס עליו שיש בשטר

 ~ג~,~~ני

 קי~תי~
 ד~אי , ל~דה"י ל~ס והלכו ופלוני ~~ני ב~ני

נ"~
 ~~~ה ~די הוי אי , והלכו ~~ירה ~די הוי אי

 וא~

 , לפנינו



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  קש~ להר~ב"ןאבל 
 וכ~ב הרמב"ן בשס הר~ן ש~~דק דהיינו וצ"ל

 אבל~ז~"ל
 ~ד~

 עלוו שאין א~"פ ~ת"י שהוא בשטר
 עדי~

 ~הני
 יש כאלו מיצו~תודכשהיא

 עדי~
 ~לא דכ"ז ~בואר כו' דמי בדבר

 חתי~ה עדי עליו שיש דשטר דאע''ג , כלום אינו בב"ד הכת~יהוציאה
 , ~דרבנן אלא אינן שטרות וקיום בב"ד עדותן שנחקרה כמי הןהרי
 כ~ימ"מ

 צרי~
 כ~"ש מה"ת קיום

 הש"~
 ח"~

 , ~קי"ב) ~ט (םי'
 הרמב"ן דעת לב"ד,'~הו ה~~ר שתביא ~ד ~ידושין אינןמ~ה
 בש~ת ה~ידושין מהני מאי כן כמו קשה מ~תה ,ז"ל

 אחר ' מעש~
 ~קודשת היא ~ת"י שת~יים דאחר צ~ל אלא אח~כ אלא נתקיים~לא

 ה~דו~ין חלו לו ~ודו לב~ד טד שיבא אחר ב~ד וה"נ ,למפרע
 מלמפרע

~"~~
 שכיונו שניהם שהודו אלו ב~ידי~ין להקל שאין בנ"ד , למדנו
 ' אחד עד בפנולקידושין

 ~לא נ"י מע"כ בין ' ומדברינו
 בכ~"י קידושין כבר שקיבלה זו בבתילה מ~עי'כ הוראת לינהיר
 נגד והירה ' כלל עד בלימאחד

 פם~

 ו~~ים ל"ב) (בםי' הר~"א
 לדחות כלל ~חה ולא , הב"ש כמ~"כ ס"סש~וא

 פס~
 הרמ"א

 ' ז"ל הרמב"ן רבינוודעת
 א~

 , בב"ד הוציאתו דוקא דבעינן ל~ש~כ
שוב

 נח~
 מסתמא כי ' דעתי

 ל~
 : לב"ד הכת"י ה~יאו

 דאיתא פ"א מהירושל~י זו דעה על הקשה נ"י שמע"כ~~~~~
 ריש הר"ן מ~~כ ולפי , הוא כסף ש"פ בו יש אםאבל

 בקי~ית אין ע"ש דין בזה דאש~עינן הירושל~י בפי' קידו~יןמ~כת
 הרמ"א מפסקי ולצאת להקל לנו שאין מכ"ז היוצא י מאומהמע"כ
 ל~וקה ויהיה לל~ז לחוש דיש וקידושין גיטין בענוני ומכש"כז"ל

 יש~רנו וה' י ח"וולמ~שול
 מלכ~

 : הא~ת קרן על ויעמידני , בה~אה

~~~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 
 י

~~~'~ 
 י ~~~ייג ' ~~~~ ו~~~~~ ~~~~

~ ~ ~
 ש~י~

 והוא , ~הב כלי פקדון ~ידו
 ~ד~

 והודיע נ~רה ~ו

ל~
 וא~ו ~~דון שהוא

 בי~
 מק~ה ואינה , לשמירה אלא ~

 מ הן ואמרה קישוט בהנאת ~םכי

~~~~

 בהנאת ~ידושין של ה~ן מ~ר
 קישו~

 קידו~ין ברא"ש הוא

להמ~איל
~~ 

 ו~~פ~~דו~~

 ל~ ~~~

 ל~~ד~~ן

~~ 
 , המ~מן~~מ

~ 
 ~ודיע אם

 ל~
 קישוט בהנאת ו~קדשה שאול ש~וא

שהוא
 במש~ ש~

 ח~ר הא מ~ודשת ה"מ אצלו ~אול שהוא ה~מן

 אינ~ אל~מתנאי~
 שלא חדא ~אי~ שני ח~ר בנ"ד וא"כ ' מקוד~ת

הי~
 ויש , שאלה בתורת ולא פקדון ~לא

 במ~
 היינו חסרונות שני

 ש"פ ~ידושין בשעת אין ו~ייכ שעה בכל ה~ק~ן ליקח ~לשהרי
 שעי~ר שנית , בו שישת~ש ~~ת את האדם ~ע לא~~ר

 כ"ח (סי' ~ב"ש והובא ~"י) (סי' ~ה"ד לדעת ואפילו , גמלהוא הקישו~
~ק

 מ~ח~
 דאפילו

~ 
 מקודשת בר~ו~י~יא לה השאיל

 משו~
 דהא

ד~~
 כמש"כ גמל ולא ופשיעה אי~ור אלא ~ינו להשאיל ~אי השואל

~ר~~
 השוכר ~הא~נן ~מ~~יד ~'

 פר~
 לאחר, והשאילה מחבירו

ו~ד
 ~מ~

 ~ו~ר בסוגיא
 שמ~~

 רשות נתן בלא ד~יי~י ל~ומר
 אלא אי~ו מה ~"מ ~לה~איל

 כ~הי~
 לו

 רשו~
 מיהא בו ~השת~ש

 ר~אי אי~ו הוא דגם ~פ~ון~שא~כ
 ו~יש~ להת~~~

 , גמל ~וא
 ~ מ~ודש~ אינ~בודאי

~~
 דעת ~"כ ' ~תה~ד ~מ~"כ

 ~ג~~
 שם

 (ס"~
 כן אינו נ"ד)

וכ~ב
 ב~א"~ ו~~

 לאחר להשאיל ~שות לו נתן אס שדע~ו
 ו~מו וכו' בו~י מקוד~ת אינה ב~"ה אבל כו' ~לוני ~~ן~ד

 כו' ~ג~לק~ה
~ 

 ~~י ~ל גזלן אי~ו ד~א~ון דא~"ג ל~ג~א וס"ל
לה~חי~

 , דעת לבן נתן ~הרי ' ~אונ~ין
 מכ~

 הוי אצלה ה~וט

ג~
, 

~~ ~ ~~ 
 ~ות

 לא~~ ו~ לה~~~~
 שואל היא הוי ~~כ

~ל~
 מ~ת

 ו~~
 להקשי~ ואין גמל, ~הו בקי~וט אלא מקדש ~ינו

 ~נ~ מה~~~~
 ~ו~ר

 פר~
 מחבירו

 ו~שאיל~
 כ~כה ומ~ה לאחר

ישב~
 ~~~ר

 כ~~ ~~~
 (דל"ו) דג~' וס"ד לשוכר ~לס וה~ואל

~
 ~ן

 להש~~ ~ש~ ~
 ומש"ה

~~~ 
 ל~' ~גמ'

 י~~
 דא~ן ~~ל

~~ו~
 כו'

~  
 ו~י ~~~

 ~שמ~ ~י~~
 ~וי ה~י

 ג~
 לחייב ~"כ

 מד~ת, ש~א וכשואל שמשת~ש ב~ה גזלן דהוי משום לב~ליםה~ני
 מושכרת היא שהבה~ה ידע לא ד~~ני מיירי ד~שנחנו ל~קהא

 לא ~~''ה לג~לנותא ~כוין דלא וא~כ ה~יכר בה~ת שהיאוכ~~ור
 נתן ילא שאול שהוא ביודע אבל ' ה~וכר מן שיאל אלא גזלןה~

 : ברשות ~לא שמ~ת~ש ~שוס גזלן השני הוי להש~ילרשות

~~
 ל~שתמש ~ו א~ילו רשות היה דלא בנ"ד מיהא

 לכ"~
 מצי לא

לקד~
 בהנאת

 קישו~
 ב~ש~יש אלא אינו דכ"ז לומר ואין

שדר~
 שאין תשמיש אבל גזולה בכלי כמ~דש והוי להק~יד

 קי~שין ~~ק הוילהקפיד דר~
 כמ~~~

 (םי' ~~חבר ~ר~ב"ם
 כ"~

 ~~רה כגון ~ליו מקפיד בעה"ב שאין בדבר קד~הדאם םי"ז~
~ 

 אגוז

 ~ ~~~~~ק~~
~  ~~ ~~ ~ 

 ' ב~י~וש הקפד

~~ 
 ב~~חים דאיתא כהא והוי , ניב"ק הגאון תחלה ~הבין כ~והפקר
 באין מיירי ע"כ וא"כ , מ~ילא ה~קר דהוי תאנים ב~ו~י(ד"ו)
 לכלמקפיד

 אד~
 כדאי' ה~~ר אינו בל"ז שהרו הנ"ל הגאין כמש~כ

בב"~
 תמ"ח (ב~ימן המגייא י~"~ ~~ג~"~ ' ע"ב) (ד''ל

 אפקרי' לא דכ"ע אדעתי' אפ~~' דעו"ג אדעתיה לו~רדמצי םםק"ד~
 ~י~ו '

 אבל ל~'אדם ~ק~יד'ס בעלים אין הדבר ~גוף באי~ן אלאא"א~~~י~~~~~~~~
 יקר כליתש~יש

 האי~
 גו~~ תהי ולא אדם לכל לה~יר א~שר

 הכלי
 '~שו~ר

 וא"~
 לנ~~ד ~~לא להפ~יר

~ 
 לא וא~כ ~י~ר שהיא למי

 מ הפקר~קרי

~~~~~

 , ליתא וה~חבר הרמב"ם בלשון ה~י' זה עי~ר
 ת~רים לו שיש ד~י ~ה"דיטלה דהאי~

 יאגוזי~
 ה~קר הן הרי

 שאין ידיע וגם , א~ת תממרה ליטול אדםלכל
 דר~

 הר~~~ם
 : בראשינים או בתל~יד הדין זה במקום למד שלא מה דיןאיזה לכתו~

~~~
 אד~ שאין דאע"ג תניינא בנו"ב כמש"כ הוא העיקר

 רשאי

לאכ~
 הפקר איני ~הרי רשות בלא חבירו של ת~רה

 נ~ל אםמכ"מ
 וקיד~

 אין בה
 דר~

 מצער דבר על להק~יד ב~ה"ב
 וא~כ אשה לקדש ~זו ~צוה לעשות ~לאכזה

 רשות ושינוי יאוש ה~
 ,אצלה

 ואע"~
 יאוש והוי ב~יו ידע שלא

 ~ל~
 בזה ~הני ~דעת

 מש"כע~~י
 ~ש"~

 (סי' חו~מ
 שנ~ח~

 : ~ו'

 ~~ו~~~
~  

~~~~ 
~  , כלי דה~י' הרי"ףוהסכים ' ~תוק ש~ר ~יינו מתוק הוא פרו~א או ~כר של כלי היאפרו~א ~~ ~~~~ 

 וידו~
 ~רי"ף של דרכו שאין

 , להלכה ~גע שאינו מה כאלובענינים להזדק~
 אל~

 א~י ~תוק שכר וד~י
 הוא וא"כ כ"כ עליו מ~פידים בעלים ואין חרפו כ~ו חשיבדבר

 וא"ל חריף ש~יה שכר ~ל בכלי מיירי דו~א אי הראשוניסמחלו~ת
 ~ר~י מהא י~ת לא א~איהבעלים

 ~וב~
 רבא ~א~ר יבהא ,

 שאין מתוק בש~ר אפילו או ' קידושין הוידלא
ומש~ה להק~י~' בעלי~ דר~

 פ~~
 : קי~ושין ספק דהוי ~ר~ב"ם

~~~~~~

 יאוש היי הרי הנ"ל הגאון שהקשה במה דבר
 דברי עפ"יויישב ~ד~~ ~ל~

 הש"~
 דאי' בהא שכתב

 משום שאכלו ה~וס'ו~דחקו הבעלי~ באי שלא ב~וד גם ב"א דמרי מת~רי אכלי אשי ורבדאמימר ~דכ"ב~ בב"~
 ~ארי~

 כ~ב ב~ה ' יהיב קא ~ד~~שי'

הש~~
 ~וקא ה~עם

 באביד~
 יאיש היי לא ברצינו לא שמייאש

 גוונא, בהאי~ש~כ
 הש"~ ונ~~

 : ע"ש וטו~אה דתרומה הא לפרש

~~~
 נרא~ לי

 ד~נוי ~פ~קו לטעמייהו ו~~חבר דהרמב"ס
 יאושואח~כ רשו~

 ג"~
 , קנה

 דיאו~ אע"~
 קני לא לחוד

 באיסורא לידי'ד~י משי~
 כדאי~

 שי'ר מכ~מ ' ס"ו) (דף בב~ק
 והוא ' קנייאוש ואח"~

 ל~יפ~
 מהמבו~ר

 ש~ בב"~
 ליה קחזי מי גנב אלא

 א"כ שננ~ב' הב~ליס ידעו לא עוד לשני שנתן בשעה ~י' ,דמייאש
 ~לא יאוש דהוי משום שאח"כ יאוש מהנילא

 מד~
 ו~~ני

 ר"~
בלס~י~

 דש~ר ~~ל דר~פ הרי ' מ~ויין
 ואח"~

 ~ו~פלא קני לא יאוש
 באופן (ד~ט"ו) בב"ק נו' שכ~ב ס~"ד) ש~~ו (~' ~ו~מ ~גר"אעל

ד~~
 יאוש דש"ר~~ח"כ ~~ל

 קנ~
 ה~ר ד~~ר נראה אבל '

~תב כב~
 ו~וב~ הה~~

 ~דרב דל~ד בבאה~ג
 ז~י~

 בב~ק
 (ד~

 ס"ת
 א'~

אר"~
 ~עו~ס

 כול~
 והב"~ יאוש ~ני

 שנ~י~~ו
 בליק~ הב~~

 כו'
ו~א



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~

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

 י~~~~י~~~~~~
~~~~ ~ ~

~~י~

~~~.~~~ ~. 
 ~~י~
. ~ 

~ 
 ז~~~ ~~~ ~~י~ ~~.~~ ~~~

 ~יי
 ~~י ~~~ ~~~~~~~ ~~ י ~~~~ ~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

 : שניים קידושין לפני שהיו בנשואין שנתןבכחובה

~~~
 ריעותא ישהא ואמאי כ~רים, מאו~ין שט"ח דתנן הא על מע"כ שהקשה

 ללקוחו~
 מבני ~"פ מלוה בעל שיגבה בזה

 שיעבודו למחול יכול שהרי , כלל עול ב~ה ~אין ונראה , היאיפה קושיא , המאוחר להשט"ח המשי~בדיס וי~יו , לוה אותו שלחרי
 ~ה והרי השני ~מן עד שיעבודו מחל מאוחר שט"ח כשעשהוכאן
 מברכו הנני . המאוחר ~מן באותו שלוהכמו

 חפ~
 : בעבודה הע~וסכנפש ' יצליח עלוו ~'

 ~~~~~ ~~~~~~~י
~~ 
' 

~~~
'~ 

 י וו~~מין ' ~~~'י~ ~~~~ ~~~

 ~~~~~ו~
 ו~ו'

~~~~ 
'~ 

 ~י~~
 ג"י

 ' ~~~~~י~~~ ~~~~~~

~ ~  ב~~
 ול~ה ' היא מה לבעלה אשה קנין בענין ~ית לבא
 ואשר הקודם במכתב דברי וזה נקנית תכליתולאי~ה

 שום ~שתו על לאיש אין הן דמ~~ת במכתבו אותם העתיקמעכ"ה
 ~ולת אבל בלבד לא~ות אם כיקנין

 אי~ אישו~

 ומשמשתו ו~ופה לה~ר א"צ עליך תשמישי הנאת ואמרה נדרה~ם ילכן קנין שום לבעל
 : לבעלה קנויה היא שלזהמ~ום

~~~~~~
 כספו קנין הוא כי בתורה שכתוב ו~ה ' הם ברורים
 י~יהם למעשה הכונה , ו~חתו ע~דו כמוהכונה ' ו~פ~תי כעבדו~ הוי אדם של דאשתו שנמצא מהו~ן

 כ~
 בתורה מביאר וכי זאת למדו ומאין ' לבעלה א~ה ידי מעשהאין ~תורה דעפ"י לחז~ל שפ~וט ממה ל~ה ה~ש~ה ו~הוכחה , זולתולא לאישיח אשתו

 ואינ לבעלה לאשתו ד~שועבדת מנלן ולהופך , לבעלה מ~~ישאין ומנלן ' וש~חה בעבד כמו כספו קנין בה כ~יב והלא , הואשכן
 הנאת ואמר נדר הוא אם בשלמא ' בעלה על עצמה לאסוריכולה
 , וגרע לא ועונתה מלא מקרא ש~וא הנדר חל אינו עליךתשמישי
ולמ"ד

 דבמקר~
 משום נדרו חל לא מ"מ ' מלבו~' אלא כתיב לא

 משועבדשהוא
 ל~

 פ' במכילתא כדתניא מק"ו
 משפטי~

 אמר יונתן ר'
 ד"א כו' מנין מוונות כו' ה~שמים בי~ות ~ח~ה ימות של יתןשלא ו~ונחה כו' ילדה היחה אם לשארה טפל שהוא כ~ות כסותהשארה
 עליהם נשאת ~לא דברים ומה ק~ו אמרת~ניי

 לכתחלהו
 אתה אין

 רשאי שאינו דין אינו עליהם שנשאת דברים ממנה למנוערש~י
 : בס~ד א' אות סי"ו הע"ש בחיבורי ב~ה דברנו ועוד ' ממנהלמנוע

 אצ~~~
 , תשמישה הנאת ממנו תמנע שלא א~הרה כתיב אין
 הוא כס~ו קנון ודלמא לו, לה~קק מחוובת שהואומנלן

 ראשון ~ומושכל ברור דבר הוא אלא שפחתו כמו דב~םלשארי
 למה ~וא אש~ איש י~ח כידמשמעות

 דמ~יי~
 או ובעלה הכתוב

 כמו לו קנויה היא הפרט דל~ה למדנו מזה , יותר ולא אליהובא
 הא מע"ל שהביא ומה , י~ר ולא לעבודהשפחה

 דב~
 (~מ"ג ~"ק דאי' הא א~תמי~תיה , לבעל שהן ולדות ושבחולדות דמי לענין

 ~ינתה דא~ילוא')
 ה~

 מנליה דבאמת ' כדברינו למדנו גופא ומ~ה , בעל להיותש~וי מי ~לא ' האשה בעל כתיב ולא ל~ע~ה
 והוא אדונה שהוא האשה בעל הכתוב ממשמעות להוציאלתלמודא
 אלא , ~ינתה אם משא"כ אותה~ונה

 משו~
 אישות מעניני יותר באשתו מה"ת ~כות שוםלבעל שאין לח~"ל דברור

 והשיי~
 והו לה

 מי האשה ~על פי' ע"כ אלא , לבעל ושבחם ולדות דמימגיע אמאי וא"כ , לאישות שנוגע ע~נ או לבינה שבינו נדריה~פרת
 לאביהם ו~חיהם היולדות להיות ג~~"כ והוא בעל להיותשראוי

 : לאמם בעל להיות ראוים הםאם

~~~

 אשה
 לאי~

 מב~א לא מו~יל הוא , אישות בעניני
 לדע~

הרמב"~
 מחויבת אינה אבל , רשותאלא אינו החולקים לדעת אפילו , פנויה לבעול שאסור

 להז~
 הוא ואם לו

 מאנ~
 ח"ו

 ר~הו על איש יקום וכאשר כגזלן ~וא והרי ופגם, בושת לשלםחייב
והכהו
 מחויבת היא לו ~נויה שהיא אשה משא"כ ~

 לה~ק~
 עת בכל

 שה~דון כ~ו לכופה יכול ברצון לו ~~דקקת אינה ו~ם~י~ה
 כופ~

 מלאכתו לעשותשפחתו
 וכ"~

 כדאי ואין ברורים דברים הם
 ב~העוד ~פו~

~ 
 שה~~~~~

 הדברים יתבררו וממנה היא קושיא לאישות, ~נוין אינןשודאי אע"ג קידושין תופסין לאוין דחייבי הא על ' מע"כ
 יותר ליד~שה

~ 
 ס"~ (דף בקידושין דאיתא

 אלא ב')
 שהקנה דעבד עה"ד יעלה וכי , לשני תתקדש לאחד קנויה שהואאיש דאשת ע~"ד יעלה האיך לי וקשה ' כו' למיפרך איכא אחואשת אי~ אש~

 ~יא שאשה הוא הענין אלא ' לשמעון גם עצמו י~ה לראובןעצמו
 להזקח מחויבח שהוא הוא דק~ן הם דברים ו~ני ומקוד~ת~נויה
 וקידושין , בעליו מלאכת לעשות מחויב שהע~ד כמולבעלה

 שהו~
 מילי ותרי ' לאחר אסורה שהיא היינו ,כהקדש

 נינה~
 מצד דאי '

 דודיה נותנת היתה אם כג~לנות נחשבת הותה לבעלה היאש~נויה
 שהיה ב~עה לאחר מלאכתו שעשה עבד וכמו , יו~ר ולא 'ל~ר
 ' כג~לן אלא שאינו אדוניו מלאכתלפניו

 שאם עה"ד עולה היה ותו
 בעבד כמו מותרת היא ה~י לאחר להזהק רשות הבעל להיתן

 שהיא ידענו לא ה~דש משום ואי הבעל במיתת או בגטאלא פדיון לה שאין מקודשת היא ממש"ה ' ל~חר לעשות בעליושהרשהו
 כחבתי וכבר לבעלה' קנויהשהיא א~רי~ן ע"ז לאחרים אםורה שהיא אלא ידענו ולא לבעלהוקנויה מחויב~

 בש~
 דהמ~דש הרמב"ם

 להעיבו~
 לאחרים ואסו~ה א"א ~תהא בה חופסין~ודושין

 א~
 מעתה ,לו קנויה אינה

 המ~ד~
 ~היא אבל לו קנייה אינה ודאי לאוין חייבי

 : ~א"א על כבא ה"ז עליה ש~באמקודשת

~~~~
 קידושי יהני לראובן מקודשת דאפילו דס"ד הא שפיר יתיישב
 ~ימות ~אם שמעון ב~ביל גם לעילם א~ו~~ שתהאשני

 ' ~מעון ממשום כא"א ת~א מכ"מ ' יגרשנה אור~ובן
 י~ יבדברינו

 (ד''ב קידישין ~יש החו~' קו'לישב
 ב'~

 וא~"ג אי בד"ה
 דתנ~

 האיש
 יכיל שיהא עה"ד ~ולה אינו ידאי נו ולדבר בע"כ דמשמעמקדש
 שלא א~רים על ולאו~רה בע"כל~דשה

 מדעת~
 כבר אם אבל

 ~יכול ס~ד קנויה ולא מקודשת שהיתה '~ לאוין חייבי א~ שהיחהאו אמה, ב~עי ~הי~ה זו בשעה אביה ש~דשה כגון אחרים עלנ~סרה
 קינה דאינה ~מ"ל לו ~קידשת היא שהרי ' בע"כ ל~נותהאח"כ

 :בע"כ

~~
 שהרי קויה היבם ולא נקנית היבמה דחנן הא התוס' הקשו

הו~
 נ"ו (דף ביבמות ד~סקינן ניחא ולדברינו י בע"כ קונה

 : לכ"ד לו קנויה אינה שעדיין בתרומה אוכלתאינה ו~אמ~ ' ~~רשה האמורים לדברים אלא קינה ~נו אונס דביאתא')

~~~~~
 שאין , לע~ן

 ספ~
 אלא לבעל קנויה אינה שהאשה ב~ה

 דברי בש~ף והנה י עוד בזה לדבר ואין ~ולת ולאלאישות
 בו לענות שניתן ענין נכנם נ"ימעייכ

 הריטב"א שטתהנה ' בעלים לאה"נ יש אם הוא '
 הי~

 התו~' דעת הוכחתי והכי סוכה בחי'
לאה~נ שאין הגאונים לדעת הראיתי ובעניי ' דק"מ חולין שלהיורשבייא

 (סי' הע"ש בחיבורי בזה ו~ר~ו ' ב~לי~
 או~ פ"~

 י''ז
 חנוכה של משמן הריטב"א לשי~ת ראיה הביא מע"כ והנהבס~ד)'
 אחר לישראל ל~כרן יכול מכ"מ ,למצוה דאתקצאי משום בהנאה דאסור אע"ג ח ש דשמן ' כלום שלראיה בזה אין ובמח~כ ' ממונו משום באשו חייב ומכ"מ בהנאהדאסור

 להדלי~
 א"כ ש"ח נר בהן

 : כלל בעלים של אינו ו~'כ , קבורה ~עון א~א לעו"גאפילו למו~רן אםיר ~ה"נ משא"כ , גזלן הוא בע"כ והנוטלן שלוה~ה
 י~ו~~ ~~י ~~~~יי~י~ו

 ~~~י~
' 

 ~גי~~ו~י
 ~ג~ו~

 ' ~"י

~"~
 ד~וכה ~הא שהוכחת

 דשבע~
 הממשתה ימי

 מעל~
 , הן

 , ופה ולדקדק לקמח שחשת ממה לבישש~ח
 מכ"~

 ימים שבעה ממש שבעה כל מפרש שאתה דעתך ולפי ' בזהיפה ראית לא
 הרגל ערב בנשא אלא להיות א"א א"כ מםוכהפ~ור

 או ' ממ~
 לישא דמותר נימא אפילו בחוה"מ אבל , אפשר אם ראשוןביו"ט
 מיירי לא כע

 ר~
 וא"~ ' מםוכה ל~טור ימים שב~ה ליתא דהא



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~  

 נושאין ד~ין דמ~ק ~הא הרגל ערב ~מיירי להוכית רש"י היצרך~אי
 משילין פרק בביצה היא מ~ורשת דמשנה לן תיפוק , במועדנשים
 וכל בחוה"מ לפרש א~~ר היה ודאי אלא מי"~, משום א~ורדברגל
שבעה

 ה~י~
 יומים או יום איזה אירע אם

 ~ח~
 ~' בתוך הסוכות

 מינעין אין דתניא ~א כתובות בריש הרא"ש ~י' ו~ן המשתהימי
 אבלות ימי ז' אירע אם דה"פ , יום שלשיס כל תכשיטין הכלהמן

בתיך
 ~לשי~

 מהא הכי ל~~ש דמוכח לך פירשתי וכן , הכלה יממי
 רב ~"ל ב') (~ע"חדיו~א

 כל~ לר"~
 אין כדתניא א"ל כמה עד

 כאור דכתיב הא (פ"ג) בראשית במד"ר פי' יכן ע"ש כו'~ינעין
שב~ת

 כאינ~ הימי~
 דמי~תותי יומיא לשב~ת מפ~ד אנא וכן כן דאמר

 וכבר , הםוכה מן פ~ורין כו' חתן םתם לי~א אייכ לך תקשהואי
 שם בכתובות דתניא מהא ימים ~' הוא החתן שמחת דשיעורודענו
 מונעין אין דתניא הא ובשל~א , המשתה ימי ~'ונו~ג

 מ~
 כל ~כלה

שלשי~
 , יוס

 אשמועי~

 שלשים ה~ה התקשטות דשי~ור נופא הא
 שבועל עד דוקא דם"ד ונ"ל . טובא לן פשיטא החתן י~י אבל ,יום
 לחתן צער ישב"מ

 דבו~
 כבר ביאה אחר אבל ' כלתו עם לשחק

 בייממ דבו~ל מ"א לאחר בה גסלבו
 ופיר~
 דיני כל ע~ה ונוהנ ,

 עמה משחק ואינו קצ"~) (~י' ביו"ד כמבואר ~רחקה לעניןנדה
 כיון קמ"ל ' בםוכה ~ופ~ו לעשות א~ חושש דאינו ס"ד 'כ'יכ

דברא~
 במק"א, ולש~וח ל~נות א~א בבית חופתו היה הנ~ואין ימי

 דאם ~כאן מ~ממע אין ד"ה ~תום' ממש"כ ב~וב יובןועפי"~
 , ~כאן משמע מאי ולכאורה ' ע"ש כו' עמו כלתו אפילו~חו~~ו יצ~

 אבל לכ"ד חיפה ג"כ מי~רי בממק"א לשעה חופתו קו~ע אידלמא
 , הש~ם ~~עם כלתו עם א' שעה אפילו ל~בוע רוצה אינובםיכה
 דעוקר ~~ום אלא ' כ"כ חו~ש אינו ביאה אחר דאי ניחאולממש"כ
שמחה

~ 
 התוס' ע~יד והחולקים , בראשונה ~קבעו במקום

 כ~יא אף המותרים בדבריס כלתו עם ל~מות לו נוח אי~ודמכ"מ םובר~
 אפילו בבית אבל חופה מיקרי לא ומש"ה 'טמאה

 ל~~
 מיקרי

 ה~א נחי~נא ולא ' ס"ב) ~סי' אה"ע בט"מ היטב ב~ה ע'חופה
 ~ולאביי , בזה עודלד~דק

 דהטע~
 דחיישינן הא וע"כ ' יחוד משום

 מן לרדת בושות אינן נשים דשאר משום הנשים ~כל יותרבכ~ה
 אינה היא דגם י"ל וא"כ בכלה משא~כ בע~מה כשהיא~~וכה

 כלבושה
~'~ 

: 

~~~~~~
 נדולדכלל ' לצדקה המורה הרב הו~ה י~ה , עלה דאתאן הדין

 ה~
 אב~ות י~י ב~' ~ממו ככולו היום מ~צת

 מילה יממיוח'
 וכיו"~

 ויולדת נדה כמו בתורה המפורשים ~ולת הרבה,
 דנותנים דמילה ר"א ב~' חמה חולצ~ו כמו בסכנה התלויובדבר
 יום ממ~צת ועולה ככולו היום ~~~ת בכ"ד אבל להברותו ימים ז'לו
 דכל דאבילות ה~' ביום ד~ברכינן הא ת~שה ולא שלם ליוםהא'
 לאפושי דנוכלמאי

 ב~מח~
 , ממעטינן בצערא ולמעוטי , מפשינן

 י~~ לדון לנו ישולהכי
 דא"א הא' יום אבל בעינינו ה~וב כפי הז'

להאריך
 יו~

 המג~א למש"כ ד~י ולא ככולו, ע"כ עולה ההוא
 ~"ק קל"א~בסי'

 י"ב~
 מ' ביום ואפילו כו' ע"פ ליפול שלא די~נ

 ביום דהא תדע ' שבע מברכות נ"א דשאני כו' לחו~תו ~'~היא
 הגר"א בביאורי כמבואר החו~ה ל~ני א~י' ע"פ נו~לין איןהחי~ה
 י"א) ם"ק(שם

 וע~~
 בפי' שס בפרייח

 הגה~
 מיקרי ולא הרמ"א

 ביום אלחחתן
 החו~~

 דלא
 כ~"~
 המשתה ימי ד~' פשוט הדין עכ"פ .

 : מוקירך אביך דבר עמא וכן , ממעל"עאונן

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

~~~~

 ו~לג םגריר ביום ~העיר יצא
 ושאלו , ונאבד ' ר~

 צפרנו א' ידו שבהן ואמרה ~~יו םי~ניןמאשתו

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

.~~~.~ 
~~ 

~~.~~ 
 , מ~~ותבאי~ה

 א~~ יוד~ וג~
 , שלו

 ואח"~
 האיש נמצא

 וגם האח שאמר ב~יס וה~עות ' מאחו~ו משונה ראשוהשלג בתו~
 הכיר וגם ' רו"כ ~אה ~לש~~ח

 א~
 בגדיו

 ב~"~
 נמצא לא אבל

 ~יכול ואמרה ~תולקל צפורן ידיו בבהן נ~צא שלא להאשהוכשהגידו ' לנ~רי נ~בדו הימ~ית ~ידו אצבעות שני ורק כלל מקולקלצפורן
 : נרות על לברך איך א~ילו ושכחתי חליתי כי ששכ~הלהיות

~~~~
 שאחורי שהםימן דנ~ה חדא ' שריא ~מעון דאשת
 ו~"~ ' מאד משונההראש

 עליו שמשיאין מובהק סימן
 ואין הכי נימא לא ואפ~ו ' חוטמו על גדולה מגב~ישיתיותר
 ~ד~ת דאוריי~א מאיסור י~א כבר מכ"מ ' הסי~ן זה ~למש'אין
~~~

~~~~.~ 
 על לסמוך יש דרבנן אי~ור ~א שאינו ואחר ' ע"ש א')(דמ''ו ~~י~~~~

 מכ"מ , ברור הדבר שאין ~לא לשאלה חיישינן ולא דבגדים~"ע
 לסמוך יש שפיר דרבנןבאיםור

 בשו~ת מש~כ ידוע דכבר ותו ' ע~~
 ב~ימן אדס ש~זד~ן היינו דיחיד לשאלה חיישינן לא ודאי ד~הח"צ

 : מישלי לא ודאי ~ה ש~"ח בכי~ו היה שהרי ותו 'כ~ה

~"~~
 אמתלא דחולי ש~ה ודאי בצפורן ~אמרה ממה השינוי
 באותו צפורן משונה שהיה להיות ויכול ' היאאלימתא

 בבבא דאיתא דכמו ותו ' דדברא מע~ברי ונאכל ~נאבד י~יןאצבע
 לאתר שנדל משוס דשערות לשינוי חוששין שאין ~נ"ה) (דףבתרא
 וא~שר מיתה לאחר גדלים צפרנים ה"נ ' להשתנות ו~וייןמיתה

 : ~יתה לאחרנ~תנה
 ~~~ ~~~~ ~~~~~~~י

~יי~
.~ 

 ~~~~~ ~~~~ יי~~~ ~~~~
 ~~~~~י~

' 

 ~~~~~ו~
 ~~~~~~' ~ו'יין ו~ו'

~~~~~~ 

~"

 ו~ם ' בעצמו אלי כתב כבר הוא הן , מ~ה י~קב אב~ם ר'
 ש~יהן לפני ~וב ' העלובה לאשתו ששנא אחר כי ידעתיאני
 מתנהג שאינו אעשה מה אבל וגו'' שלח שנא כי וכדכתיב 'הגירושין

 כתובתה את לה לשלם עליו הלא בד"א ולא בד"ת וילדיו אשתועם
 לפשר או ' אליו ילדיו את וליקחמשלם

 ע~
 אינו והוא , בכלכולם

 ' לדברחושש
 ומב~

 ממנה
 שתע~

 טובה לו
 להתגר~

 שישא כדי
 גם עגונה ותשאר ו~דולדלת עניה ת~~ר והיא ,אחרת

ג~שה בהיות~
 : לה אין לדור מקוס וא~ילו ' ~י~

 ברו~~ם ונשמרתם א~ר הנביא~~~~~~
 ובאש~

 אל נעוריך
 חמם וכםה ישראל אלהי ה' א~ר שלח שנא כי 'יבגד

 צבאות ה' אמר לבושועל
 ונ~מרת~

 ויש ' תבגודו ולא ברוחכם
 וכאן ' ישראל אלהי ה' כתיב דכאן והשנוי כפילותלמאר

 כת~
 ה'

 היו שלא ויש , בנ~ו~יהן בוגדיס האנשים היו דבימיו ו~ענין 'צבאות
 עגונה נשארת ו~יא , ממנה ~מו הרחיק אלא ' כללמגרשים

 ויש ~
 לבוש נקראת והאשה מהם חובתם חומסים אבל מ~רשיסשהיו

 בבגדו כדכתיב העליון לבוש נקרא ~הבעל כמו האדס שלהתחתון
 אמרה ורות ' עליה ~ליתו שפירש (די"ח) בקדושין הגמ' ומפרשבה

לבוע~
 ו~רשת

 כנ~
 הבגידה ד~ה , יבג~ד אל נעוריך ובאשת הנ~יא אמר הראשוןלאופן ' האופנים לשני הכתוב והוכיח , אמ~ך ~ל

 ולא לאשה אלאאינו
 שיו~

 ~ ישראל באשת דו~א ורק אדם בכל
~~~ה

 וי~ י~
 ~א מו

 לא~
 כמ~כ ,

 ~מ~

ה,
 (פ"~ ~לכ~

 ~נו השני והחמס העול אבל ' ה~ח)
~ 

 והוא חבירו את המשרת אדם בכלאם כי באשה
 חו~~

 את
 שה~

 לו חייב
 דבר והיינו באוה"ע גם יש~ו ה~ופן וב~ה ' ריקסומנרשו

 , ישראל אלהי ~' אמר שלח שנא כי , יבגוד אל נ~וריךובאשת ' הכתו~
 היינו לב~ו ~ל חמס וכ~ה אבל ' בי~ראל אלא או~וד~ה

 שמש~
ריק~
 ברוחכם ונש~רתם הנ~יא וה~היר ' צבאות ה, אמר ע"מ ,

 : אדם בני אופני ~כמה אפשר ~ו דבגידה ' תבנדוולא

 האש~~~~~
 שאי~ יהי לו ההיא

 מכל אבל ד~תו לפ~ ליה כדאית
 הלאמקום

 חי~
 שלשה לו והו~דה ש~ים כמה ~~ה

 ו~תה יוד~, שהוא כמו לו צר ב~ת ~ה והכם~ות הכרים מכרהו~ם יל~י~

רוא~



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ רואה 
 ~ר~

 ישר
 ב~ לבגו~ וטו~

 ~תקבל טוב~ו להשתדל ומבקש ,
מ~נו

 ג"~
 דלה כשהיא

 ועגומ~
 נ~שו תאמר א~ן , ידיה על וילדיה

 הלא כן תעשה לא אםכי
 יל~

 וישא נשוי שהוא יודעין שאין למקום
 תשיגנו לא עממל יד וגם חרגמ"ה באי~ורא~רת

 גם ידעתי ' ש~
 ~יהא מקום בכל תכירהו ית' העליונה הה~גחה יד אבל ~זהאנכי
 שברא צבאות צבאי דמש~~ו צבאות ה' א~ר הנביא א~רוע"ז

 מלבד שלו והכל , ב') (דל"א ברכות כדאיתאבעולמו
 חר~

 רגמ"ה
 של ימבניו ' ישראל ונ~ש רוח ~וד בו יש אם ~~כ ' ~נקנו לאג~כ

 וי~קב יצחקא~רהם
 רחממני~

 אזי כו'
 יתאמ~

 אופן באיזה להרייח
~יהא

 יישל~
 שלו הבנים ע"ד וגם ' רו"כ ושבעים חמ~ה כתובתה לה

 ~מה יבא אצלהא~ר
 משתדלים פה נהיה גם ואז במכתבים' בדברי~

 תטור ולא ~קוםשלא
 ו~רא~

 ליד הגט ~לי~ות ע"י ממנו ל~תגרש
 ~יהא ' פה ~נע~השליח

 שלי~
 : ואדם ה' ב~יני י~ישר ה~יב י~שה כי לו טובואז במ~ומו' יעשה אשר מ~לו~ו להולכה

 ~~~~ ~~~~~יו~~~י~
~~~ ~~ ~~ ~~~ 

 ישיהא לרווח~ו' לעשות מה יבין ולבבו ' לפניו אשר את יראהא~ר
 כדאיתא , הגרו~ה אשתו ~וא יתעלם לא מב~רו גם אשרבאו~ן
 ~ר~תברבה

 ואברכהו תענית ו~ירישלמי בראשי~
 ג~

 אני
 :ב~בודה ה~מו~

~"~~
 בש~ה נו~לים ~מקו~ה ב~ר ~חתי~ות ' ~~לובה האשה
 המה נ~~ה יורדות ~החתיכות יבשעה בהרחבהש~ו~~ת

 וממ~ממ~ ' דם~לאים
 לה יש והיא לבעלה לי~הר י~ולה אינו זה

 ~ו~ום~
: 

 העיר נבא אממר~י א~~~~~
 ב~~

 ס"ג) ק~~ח ~סי' ביו~ד ה~פירש
 חקרי וגדולים ר~ים ~"ז שרבו ~מו הד~רים וירבויארכו

 : ~צ"ל ב~ראי גאונילב

~~
 הלא

 לפ~ינ~
 ~~ין

 ~~~י~~
 ~פ'יז

~"~ 
 דאם הר~"א ו~~ב

 שלא לתלות יכולין ואז ~בוע ו~ת לה~ י~
 ב~~~

ואין ' במכתה ו~תה
 ל~

 זה ודבר ממקומם בשר חתיכות שנפ~ו מזה גד~ה מכה

 ~~ממרב~
 כתב ~הש"ך א~ת הן ' ~~~ורה ולא ה~שר

 ב~"~
 כ'

 ש~ינה ל~~ין ולא תשמיש ~חמת כרואה תהא שלא אלא זה~אין

~~~
 ביאר ~לא

 ~~ע~
 יהיה שאם בנ"ד וה"נ הקילו ע~ונהו~שום ' ~ב~ה אשה להוציא ~לא חז"ל דח~ו

 ד~
 אלו חתיכות

 ~~הר לא טי~אהבח~~ת
 לבעל~

 ~לינו לעולם
 ל~לו~

 ~אינן
 ובא~~ ' ח~יכהדם אל~

 שם דדו~א בא"א ל~לק להש"ך א~שר היה
 שמא דרבנן אי~ור אלא~~י:ו

 ~רא~
 חשש והוא ת~מיש בשעת

ום~
 התלוי

 במעש~
 ~חו~ק בחלקת כתב כבראבל ' וראתה ק~צה ~מו מדרבנן אלא אינו דל~"ע

 באה"~
 ~י'

 קייי~
 ם~

 שהיא כ"ב)
 דדרשה הסוברים לשיטת מוכ~ח והכי ' דאורייתאאי~ור

 וה~רת~
 את

ב"י
 מ~ומאת~

 רהיא (~"ג) הוריות במ~'~פר~"י ' התורה מן הוא וסתה בשעת הא~ה ~ן ל~רוש
~"~ 

 שבנדה
 ~מביאי~

 עליה
 וסת מכ"מ דרבנן וס~ות דקיי"ל דאע"ג וצ~ל 'קר~ן

 שגור~
 שיהא

 הארכנו וכבר מה"ת אםור הוא ודאי ~ומאה לידי ~~יאהה~~יש
בזה

 בס"~
 בחיבורי

 העמ~
 דתולין הא וא"כ , ~"ט) (סי' שאלה

 כמש"כ ~גונה משוםבמ~תה
 ה~"~

 לא אם ל~הר א"א אם וא"כ
 י"ל דלהיפך ותו ' שפיר תולין וסת לה יש והיא ב~כה ~דםשנ~לה
 א~יר ואינו , בהרגשה בא אינו בחתיכות שמוציאה שהדםדבנ"ד
 הב~~ מן בא שהדם אלו בחתיכות לתלות אפ~ר וש~יר מדרבנן~לא

 ה~קור מן ולא ממקומםשנקרע
~ 

~~~~~
 אלא שאינו שב~תיכות בדם ד~ח~קינן דאע"ג ברור הא
 וצרי~ה ב~הרה ~~ס~ת ב~~ה מכ"מ ב~רדם

 וכ"~ ' למחר וכןאז ~די~
 צריכה עייכ ' בדיקה אינו נקי יהא שלא

לה~הר
~~ 

 לי~י ~~ה ~~ין
 ל~ונ~

 ~שב
~~~~~ 

 שלא ~ו~ן
 יש ליבונה ובימי , הח~~ותי~לו

 ~חלו~~
 (~י' בס~ט ב~ראי גאוני

 ז' ~ל כ' י"ח)~"ק
 ~וכרח~

 ~י' יו~ד ~~ס וה~און ' לה~הר
 דדי כ' ~~ה וב~' , י~יס ~לשה כ'ד)

 ביו~
 הר~~ן

~ 
 י~י

~יבי~
 ובדיקת

 ערבי~

 כפי מו לאשה להורות יש ע"כ ' שאחריו
 הנני ' שתזהרשא~שר

 העמו~
 : בעבודה

 דממבואר ' בר"ח גט לכחובדבר
 בא~י'~

 ם"ד) קכ"ו (~י'
 הוא ושם ' בר"ח גט ל~ת נמנ~יםדיש

 משו~
 דק~וק

 קלו~
ביו~

 לכתוב ~וב יותר ודאי בג"פ וכמש"כ כדאי זה ואין בא~ד' או
 כו~בים הכתוב דללשון ' ה~ידש ימי בכל כמו לברר כדיביום

 : ימי כותבין ואין ל~ודשבחמי~י

~~~~
 בשים גט ליתן שאין די"א רמ"א בהגהת כ~ב ב~"ו
 ד~ת משום ראשון ביום שטעם ב~"מ וכתב 'ר"ח

 בתו~ת והגיה ~ובנים איגם ודבריו ' הב"ש ודחה ~"ל ור"ןהרשב"א
 כמי בעלמא חששא משום ~הוא כתבו השני יום ו~ל יע"שגי~ין

בס"~
 ~שני ביום אלא הכי נראה לא העיון וא~ר ' ר"ח א' ביום

 : ~ראשיןחמור

~~~~~~
 הרא"ש עם ז"ל והר"ן ~שב"א ~חליקת נבאר

 ~"ל יר"ןדרשבייא
 די~

 ~ל וגיטין בש~רות למנות

~חוד~
 וא"כ ' הראשון מיום

 ביו~
 השני ד~ח

 י~
 לירח ב~ני לכתיב

 מ~ד אמנם ' לירח ב~' ר"ח של א' יביום ' בשלישיול~חרתו
 ל~רש ישה~וממרא

 ביו~
 שהוא ני~ן ~ודש של של~ים

 ר"~
 ~ל ~אשוי ממיו~ הז~ן שהוא ל~רש הרשב~א כ~ב הימים בכליכן ' אייר

 דש~י ~"ל והרא"ש 'ר"ח
 ימי~

 המה ר~ח ~ל
 ביו~

 וב~ניהם א'
 הרי ובאמת ' אייר בר"ח לכתוב וראויאפשר

 ה~
 אדיכתא כקדישה

 בפרש"י ו~יין ' ל"ב) ס"ק ע"ג (סי' חו"מ הש"ך וכממש"כ 'דר"ה
 מחזקינן ~תממא אמרינן כי אבל כו' לזלזילי ד"ה א') (ד"מעירובין
 ד~א ב~ח א~ילו לה~נות דלא ~יי"ל אנן והרי , א' בקדישהלהו
 בארנו וכבר ' דמי א' קדו~ה כי ע"כ ' דוסאכר'

~"~ 
 ג~כ דתפלה

~ל~ו~
 שרו~ה מי אמ~נם ' ב"א

 בשטרו~ ל~ר~
 כ~ו בידו ר~ות הרי

 ~י~שושבירישלים
 ש~י~

 בא' א"כ ' א' ביום
 ~מו כותבין דר"~

 בא' כותבין ובשני ז"ללהרשב"א
 ~א.ן הב"ש ה~שה ושפי~ ' ליר~

 דהא כהח"מלו~ר
 דאי~

 ~תלו~ת משים ר"ח של א' ביום כותבין
 ל~ש~~א גס שהרי 'הרשב"א

 להרא"~ ג~
 לכ~וב יש

 מ~ום אלא ' אייר ר"ח שהוא ניםן ירח~ל של~י~ ביו~
 דק~~

 דשני זמן לכתיב

 במנהג תלוי והכל ' ז"ל כה~ב~א קיי"ל לא אנן אמנס 'ירחי~
 : משני ~ונין הכל והרי ' ב"אלשין

~~
 המאירי דעת עוד יש

 בנדרי~
 ה~ידש בכל דודאי ו~"ל שם

 א' ~ונין ' דר"ח ימים בשני אך ' במועדות כמו ~שנימונין
 ולמ~ר~ו ' ר"ח שהיא אייר לירח שני ביום דר"ח ובשני בא'דר"ח
 לא ובזה ' לירח שני ביום ~תםכיתבין

 נד~
 יותר וא"כ ' המנהג

 ' בשני נכתב חי לחושיש
 אם ' דר"ח א' שהוא ל~וש ' לירח בא'

 ש~י ביים אלא ' כה~"ע לא ~י~רשלא
 דר"~

 : לירח בא' םתם שני ביום לכתיב ראוי אוי ודאיולה~י ' לירח א' ~היא ~יר

~~~~~~ ~~~~ 
~~~~~ 
 י

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

 ~~~~~ו~
 ו~ו' ~ג~ון

 ~~~~ ~ו"~ ~~~"~
 ~"י ~~~~~ ~~~י'

~~~~
 ~ו"ב מן נ"י ~עכ"ת

 שב~
 הק' נ~~ו והומה ' הגיעני

 ~הקתוהנה שלמעלה' השרטיטין על הכתב י~יה ל~ניו ~בא פ ' 'ו
 נביאי~

 גיטימ בסדרי בחיבורי~ם י~ראל חכמי המ:ה

~ ~~~ 
 ~י

 ל~ניו שהיה הנו' ל~י הק~ידה מהעל ~ ~~ . ~~ ~~ ~ ~~ו~ ~~~
 בהגה~

 ~ה) (~י' רמ"א
 ראיתי לא שמ~ולם נ~י למעכ"ת בזה הגדתיאכן

 ג~~
 ה~תיבה ~אין

 ~~ם ~קרה ~לא ו~נראה ' ה~~ב ~אחורי הבאי~ ~שר~וטיןעל

בהגה~
 ~ת ק~~ה ~~, ב~מ וכן ר~"א

 ב~ י~א~
 ~הרי~ל

 אלא ~כר ולא ' ~וא~הרה
 ה~~ נוה~ שיה~

 ל~~יל
 ~צדד~לשר~ו~ ~מו~

 אצבע ~לא '
 אלהי~

 ~~ח~ו היא
~  

 ~ד~יס
 בישראלאשר

 הקוד~י~ בדורו~
 ~רות ~ין ס' על אני ית~ה ,

~ה~יא
~"~~~ 

 ה~ו~ס ד~~~ו ~הא ~הקשה נ~י
 ל~שו~

~~ור~



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  ~י וא~כמעורה 
 הו~

 מה ולמה , של~עלה מהשרטיט לצאת מו~רח
 לעולם הרי , ערוי בלי בו נפשוישרה

 ההכר~
 יצא הלמ"ד ~צואר

 דעת ינוח שהוא איך . השר~וט~שו~ת
 ממע"~

 והנח ' נייי הגאון
 ולב מקרב ברכות בח'תמי הנני ע~~ה ימרוב כו'לי~~אל

 ~~ המ~ 'אה~~ רצי~
 תורה בחי' , מרובה בכתיבה לבא בעזרו י~א ית'

ו~~
 ~~וו~ חיים

 ומבר~ותיך , עינו מצדיק יגרע לא ~ק' נ~~ו
תבורך

 העמו~ נ~~
 בעבו~ה

 רב~
: 

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

~~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~"~ ~~~~~ ~~~~~~ו~~
 י

~"~
 מעורה שאינו בגט למעשה הלכה שי' ' מע~כ דרש אשר
 מקום שאינו אע"ג דוחק במקום להכשירו יש אי א'משיטה

 והח"מ הב"ח וה~י , מעלמא פםקי פסקנו אטו מו למדה ה~עתילא ~ני , להרמ"א הב~ש הםכמת בהבנת עצ~ו תלה שי' ומע"כ ,עגון
 סדר בס' מליסא יעקב ר' ~גאון ~גם והנראה מקיליםופר~ח
 ~ח"מ דעת שהביא למה הסכום~יטין

 וה~"~
 הסכים מלא בפה

להרמ~~
 לה~ל עליו יפה שלבו מי נמצא ' בע~ון אם כי להכשיר שלא

 נימוקו להחמיר נוקפו שלבו מי וגם , גדולים באילנות לתלות לויש
 שמתי הקל ע~ד עצמו לתלות ~תרבני ענותו אשר אחר מיהו ,~מו

 : ית"ש בעמרו מרגניתא ומצאתי עינו הדין עי~רעל

~~~~
 מגוף חדא ש"א ואחריו הב"ח שהקשה חמיהות שלשה ידוע
 הש"ס מקשה שלי ה~ייר שאומר משום דרק , דד"כסוגיין

 משום ליהתיפוק
 ס~

 א~צ בל"מ הא , דמעורה ל"צ ומשני כו' א'
 אפשר דבל"מ שי' מע"כ יישב שיפה אמת הן . מעורהלהיות

 ו~ר , התוס' כמש"כ בעינן והשתא , שלנו כעין מעורהלהיות שנצר~
 בגמרא מה דין עיקר נמכר לא שמ~"מ קשה ועדיין , הפר"חהקדי~ו
 בגיטין מפורשת ממ~נה ו~פר"ח ה~ח הק~ה תו , מובסוגיא
 מקצת שייר(פ"ב)

 הג~
 וכתבו

 בד~
 , כשר אחר

 ע~
 ~ב"ח ~שה

 וכי הדין מה מעי~ר יודעין שאין מדינותדיש
 נימ~

 שבניהם ח"ו
 אבותינו ספרי על דבר להו~יף יש ~י , להפליא יש ובאמת ,ממ~רים
 , במה מכרו שלא ~"להראשו~ס

 והאי~
 הראשון המחמיר לבבו מצא

 צורתלשנות
 הג~

 שמצא ה~עם בעיקר גם ' קדמוהו אשר על
 לפסול שטרות בשאר חיישי לא הא תמוה למייף, שי~ול משום~רמ"א
 לחוש חומרא אלא שאינו גט מכש"כ , ל~מדייף שי~ול דבר דיןעפ"י
 האיך ותו, , ר~מלדעת

 א~
 הא ' למייף

 יהי~
 אלמא דחיקא

 ~"ב וכדאיתא ,~מ~ויפת לשי~
 (דקס~

 עלוו, לעמוד אפשר דכיב"מ א')
 ולא אחד ספר שוהא משוס אחר טעם גי~ין בסדר מצאוהב"ח
שני~

 כו'
 וכ"~

 למהר"י בסה~ג
 מינ~

 בגמרא ומ~ל צ"ג) (סי'
 שיש שמעתידמעורה ל~~

 להארי~
 פשוטין והנונין הלמדין

 כ~
 שיהא

 והט~מ , א' ספר הכל שיהא כדימעורה
 החמי~

 ב~עם
 מ~
 וכחב ,

 וע~כ כו' ש~ם ולא רחמנא אמר א' דספר ליה וחי~וק הש"סדה"פ
בא

 למע~
 , דמעורה ל"צ ומשני , שלי בינתים והנייר ש~מר כה"ג

 אתי המיעוט ~ה~י'
 לאפו~

 ה~~מ ובמח~כ , מעורה ~אינו
 מ~

 הפי'
 בעיקר וגם ' למעורה אלא ל"צ מיבעי ~כי דא"כ בלשון הוא~ר

 כפשוטו הא כו' שנים ולא א' ספר לדרוש מה לנו אין וכי ,~פשט
 בכותב או , גי~ין ש~יבנותן

 ~חותכים דפין ש~ ~
 וכמבו~

 בתו~'
~וטה

 (די~ח~
 שני על דפסול וממו~ה ~ו~ה פ' א~כ קשה ותו , ע"ש

 ממומה דפסול (~"כ) גי~ין רמב"ן בחי' כמבואר ~' ~פר משוםד~ין
 דגמרינן משום דפין ש~י~ל

 בג~
 ליבעי כן ואם א' ספר ~בעינן

 :מעורה

 אמ~~~
 (דל~ג מנחות ~~וס' ~מלשון

~'~ 
 כ~~ ~~

 כו'
 ב~' אבל םפר כתיב גט דגבי משום לדחותז וי~

 ~וט~
 ב~ר כחיב

 ~שה ~דיין אי~א דאי ~~ר מ~וס לא ~מומה של ד~עמו משמעכו'
 דפ~ול , בממומה ~רש"י~ל

 ב~~
 ועוד כס"ת דפין

 קש~
 גופא מס"ת

 : נהנן עוד ויבואר , מעורהד~יבעי

~~~
 ~קדק

 הב~ה~~
 תי~וק הג~א מל~ון~

~  
 א' ספר דכתיב

ולא
 ש~~

 ו~ ~ ספרים ו~לשה
 אין ~פ~~, י"ב ולא קאמר

 שי' מ~~כ מד~יון ולא ' טעםבזה
 דאית~

 א~י' דה"ה בכ~מ
 חיוב דה~ס דממיון, מהדאין טוב~

 והכ~
 בעלמא, התם ותו שלילה'

 ~ר"ן הא ותו , ספרים י~ב הוי מה בגט ר"ל מיל~א בהאיוהכא
 ליה דלית השאל~ות ב~ם כתב ~פניןפרק

 לה~
 אבל כללא,

 ר~ה ג~רא לשוןאשת~יטתיה
 כ"ו~ (ד~

 מ~ום דפסול פרה בקרן
 ולא רח~נא אממר א'שו~~

 ~ני~
 דאיכא ע"ג אף ' שו~רות של~ה

 ול~~ו~~
 : שהוא כמו הדרשה ל~ון נקט אלא שופרות' ה~~ה קא~ר

 ועיקרו ~ע~ו על לעמוד לנו יש הדין' ע"מ לת~וה שהרבינו~~~ו~
 נהגו כבר כי וגם , ח"ו הוי קני קטיל לאו ממציאוכי

 (פ"ב) פאה בירושלמי ואיתא , א~ך זקנה כי תבוז אל וכתיבבו
 : כו' לד"א תפליגנה אל טע~ה יודע אתה ואין לידך הלכה באתאם

~~~~~~
 הד"מ שהביא בס~ג מש"כ על לי ~קשה מה נקדים
 כדי ול~דין וכפין הנונין להאריך שיש רמייאבהגהות

 בין אין אם בל"מ הא מעורהשיהיה
 לשי~ שי~

 שי~ה כמלא אלא
 , מעורה הוא המשולבות ~שורות בשני ול' ן' ויש סת"מ' כתיבתכדרך
 לןולמה

 להארי~
 אלא ל~מהיר הוצרך ולא , מהנ~וג י~תר

 לדקד~
 דנהגו משום צ"ל אלא , שי~ה בכל ול' ארוך ~ף או נו"ןשיהא
 והיה בא~ת, נוהגים שאנו כמו מהנהוג יותר מרווחות שי~יןלעשות
 האותיות שיאריכו להמהיר הוצר~ו מש"ה מב"מ ון' ל' ידבקו שלאא~שר
 קשה וא"כ ,האלו

 וצ"ל , משונוח שורות לעשות הנהיגו למאי יו~
 בצורת יהא וא"כ כו' לו~ו ולורכי' המנרש ב~רק דאיתאמשום
 לואו קרוב שהוא שלנו הנד~~ין נונין כמנהג ארוכהנו"ן

 להמ~יך כדי ביותר מרווחות שורות לעשות להנהיגו הוצרכוע"כ ארוכ~
 מעורה להיות כדי להמהיר הוצרכו ש~יר ומעתה , ביותר הנוןאת

 נו~ן בלא ו~"ף למ"ד כשימדמנו דבל~מ והכפין, הלמדין גםשיאריכו
 יתערולא

 ~ מב"~

~~~~
 הדין עיקר על נעמוד מה שהקדמנו

 שה~
 ממשנה פרש"י ~ל הקשו ומנחות סו~ה התוס'והנה בסוגין' מבואר

 לפי' גם ותו , ח~ו משנה בדבר ~עה שרש~י אפשר וכי ,מפורשת
 כשר ס"ת וא~אי , ספרים שני משום פסול מיהא דמחותכיןהתוס'
 , א' ~פר שכותבין כדרך שי~א דבעינן ה~עם אלא יריעותב~י
 שאינווכל

 כדר~
 קרן דפ~לינן וכממו , ספרים ~ני הוי א' ספר

 שאינו משום שופרות שני משוםהפרה
 כדר~

 הכותב והנה א', שופר
 ה"נ , הפירות וירי~ות דפין כמה על לכתוב דר~ו ~"כ גדולספר
 מז~ה משא"כ , מחותכים דפין בשני כשר מדתה שארוכהס"ת
 ~י על לכתוב דרכו אין ~ה ~~ן ס~ר שהכותב , סוטה פ'ו~פר
 ובמה , שונות ופרשיות ספרים כ~ני נראה ומש"ה ,דפין

 סוטה ו~' ממומה כמו הוא קצר ג"כ דגט ס~ל דהתוס' , ותוס'רש"י מחול~
 א~ר דגט ס~ל ורש"י , ממ"מ ללמודויש

 כגון מדאי יו~ בארו~
 על דרכו ונמצא התורף, לאחר תנאים או הרבה' כינוים בושכתוב

 ופ' ממומה משא"כ דפיןשני
 סו~
: 

~~~~
 דגי~ין סוגיא פי' על נעמוד , ל~ה שמ~נו

 דמק~
 הא על

 בשיטות וע"כ , שלי לשי~ה שיטה ביןדקאמר
 מ~ווחו~

 ~~ור~יות~
 בשי~ין דאי , קאמר

 ה~
 שבינתים הנייר

 ~ור~
 ~כתב

 נראה ביותר מרווח כשהוא וא"כ , דמי וככחב~ן
 כש~

 , ס~רים
 ואי'כ כ~הוג, נכתב היה א' ענין הי~ דאי בפ"ע ענין שיטה דכלפי'

 ~~יא דכיון ' דמ~ורה ל"צ ומשני , כו' א' ספר משום לןתי~וק
 דכשהשיטין מבואר הרי , א' ~~ר מקום מכל ש~וא ניכרמ~ורה
 ~ראשונים הגמרא בממן מיהו מעורה שיהא בעינן הרבהמרווחות
 חשו ולא שי~~, כמלא לשי~ה שי~ה בין כ~וג ~י~יןהיו

הואו שיתחל~
 ה~ו~

 ל~ין אלא ~מה אי~ו פשוטה נון שצורת פשו~ה לנון
 מיינין יעשה שלא ~בונה בפ'כדאיתא

 כ~ ~ני~
 צריכין היו לא וא"כ ,

לע~ו~
 יש ~יום ועוד מעורה

 מדי~~
 ~ומה בדפו~ן דא~ילו

 ~ ~י~יןהנו~ן
 ~~ ~מ~~~~~

 ~ושה ~ב~יו ראה
 ו~ר~ מרו~~ ~~ו~

, 
 שנה~וו~~עם

 כ~
 ~~ות נהגו ~במדי~חם מ~ום

 נוני~
א~וכי~

 , מל~ין יותר לואו שקרוב שלנו בד~םין כמו , ~וין דומה

 לעשו~ הוצ~ומש~~
 , בג~רא ~בואר מעורה

 יר~ ו~
 ל~~ם

~
 ~~ש ~ום ~הוא ו~~בור רבותינו

 ממוי~
~ ~~ 

 ~ום אלא
 ~מש~כ א'ספר

~ 
~~~~

 היה הסברא מצד
 שיט~ ב~ארכ~ ~

'~ 
~~ ~~ 

 ~~~וכה



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  , מלמטה או ~למעלה או ,לה 
 ו~

 "ל
 שיא~י~

 סמוך עד הלמדין כ"כ
 ל~רש ד~~ם לפי התוס' מדנדחקו אבל להיפך או של~עלהלשיטה
 ' גויל היקף בלי ~יעה שיהיהמעורה

~ 
 הה' בתוך הלמ"ד שיכנם

 כחוט עד הלממד שהסמיך כמשמעו פירשו ולא ' וכדומהשלמ~לה
 בינתים עוד לחתכן יכול ~לא ~אופן שלמעלה ל~י~ההשערה
 במ~י' הקשהובא~ת

 ר~ב"~
ו~"ל הכי' פיר~ו לא למה ה~וס' על ג~ין על

 ~~שי~
 שיהא ~עורה לשון

 ~ב"~ דבו~
 כלשון

 הכ~ו~
 שאינו ה~ני לפי' ~ם~מש~ה איש' כמער

 דב~
 ~ממ~
 הו~יף ו~ן ,

 הרמב~~

 בחי'
 היו ~ם ' ~יבות ש~י בין שלמעלה בשיטה הלמדין שיכ~םול~~ש

 שלה האותיות ' השורה ברוחבמםממי~ין
 ואותיו~

 לה ה~מו~ה שיטה

ינכנ~
 הפוםקים הסכימו שלא ובא~ר , יחד מעורין היו בגבולה

 ע"כ דלמעלה' השי~ה ~גוף ולהכניס גויל הי~ף בלילהכ~יר
 ~ימ~כו הכילפרש הסכימ~

 ~ו~ האותיו~
 , הרבה ל~יטה

 בשנ~
 כל הצדדים

 גס הנהיגו ו~ש"ה ,~אפ~ר
 להארי~

 ע"פ אף הכ~ופין ונו~ין גימלין
 שי~ראה כדי הכל מכ"מ ' ב~"ג נזכר~לא

 אור~
 נמשכת השיטה

 םוףעד
 או~

 נכנס כאלו ונח~ב יפה ~עורה יהא וב~ה , הנמשך
 : אחד ספר נראה שפיר וב~ה , חברתה בגבול א'שיטה

 נביאים אינן אס וישר~ל כמסוני המנהג טעס בע~~ה נתג~ה~~~

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

 יעשה בעיניוכ~וב ~~י~~~~~'~י~.~ ~.
 ר~

 ויוציא ' מדרשא בבי עלה ל~ווחי דלא ח~י
 ~ עליו שיח~יר ומ~וך ח"ו' עצמו ועל ה~גור~ת ~ללעז

 תור~ו יורנו וה' ערעור שום בלי להנשא בסופה עליה ייקל ,ה~ט בשע~
 : ~"ל הראשונים ע"ד לעמוד האורה קרן עלייע~ידנו

~~~~
'~ 

~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~ ~ו'~~

 י

~~~~

 ש~ינ~ה האשה
 ~ח~

 ~' האב"ד רי"א הגאון לפסק נו~ה נ"ימע"כ ודע~ ' ג"פ לקבל רוצה ואינה ' בעלה
שאחר

 ש~כו~
 ~פשר לה הוא ברור

 לזכו~
 אע~ג , לה

 שהי~
 מוחה

 ח' ב"י בםפרו דבריו על בנויסוה~ה
 או"~

 ומלא ד'~' אות ב' (סי'
 לומר בדע~ו נ"ימע"כ

 שבאמ~
 הרב כי והודיע ' נכוניס דבריו

מהר"י
 ריינאווי~

 מלונדון נ"י
 כ~~

 נגד , ב~ה ארוכה ~שובה לו
 נפש ונכספה , עליהס להשיב כדאים אינם ודבריו הנ"להגאון דע~

 לדע~ נ"ימע"כ
 : נ"י מ~"כ רצון להפיק והנני , הדלה דע~י

~~
 בס' מבואריס הנ"ל הגאון שדברי שאע"ג נ~י מעכ"ה

~~~~~ ~ ~  
 מלשון ל~ה ההוכחה ו') (~' ~נה

 ד~וטה מסוגיא וההוכחה , פ"ב קידו~יןהר"ן
 בכ"~

 אין במח"כ
 מבואר שהביאו הר"ן ובדברי , מ~שבדבריהם

 להיפ~
 ו~יהו ~כ~ב

 בצווח ~בל כ~, אחר שצווח ואעפ"י שמיעה בשעת בש~חדוקא
 צריכה ~ינהמ~קרא

 ג~
 בע"כ לאדס לו ~כין שאין מיאון ולא

מבו~
 לפי קידושין הוי לא נ~רצה לא הא ~ה לפני הר"ן דמ~"כ

 גט צריכה מש~ה , כלוס אמר בלא היינו כו' גמור ~כותשאינו
 צריכה וא"כ בפי' נתרצה אם לן ספק שהוא ~שום , מיאוןוצריכה
 ואפשר , קידו~ין אינו בפירוש נ~רצה ולא לגמרי ש~ק ואם 'גט

לטעו~
 , מיאון צריכה מש"ה , באחו~ה ~ופסין ~דושין ~ין ויאמרו

וע"~
 מרוצה דמס~~א נימא קידושין אינו בש~ק אמאי טעס נתן

 שאינו לפי ט~ס נ~ן מש"ה ,הוא
 ~כו~

 בפירוש באומר אבל גמור,
 ,שמיחה

 ע'~~
 אינו

 צרי~
 מבואר , ב~כ לאדס ~כין אין אלא ~עס

 הרשב~א לשון שס ~"י שהביא מה וכן , גמור ~כות הואא~ילו
 קידושין מס'בחי'

 במחכ"~
 ב~ה~ל וכ~ב , מקו~עין ~ריו העתיק

 אין מה דמפני ~עמיס שארי עוד ~ס כ~ב שהרשב~א אףולכן
 יכולה~בד

 למחו~
 מבואר וכ"ז , כו' הרשב~א מס~~ק דה~ס י~ל

 ו~לשו~פ הגרובנכסי שבמציא~ ואע~"י ב~ה~ל שכ~ב הרשב"א בחי, הרואה לעיני~יפך
 ד~כו~

 דאלו שאני הכא כו' ק~ן ו~ר הוא גמור
 דנס הרשב"א ל~ינו ברור הרי ' כו' ליה כייפינן כאן ל~בדאיתא
 ~גר ובנכסיבמציאה

 ג~~ ~~~
 יכול ~כ~מ הוא

 למחו~
 ואף

 ע'י~

 הוא שכן בגמרא מפו~ש מצינושלא
 פשו~

 לרבינו
 ה~ שכ~

 ~~ד
 לעבד אי~א שאילו בעבד ורק ' בע"כ לאדם זכין שאיןהסברא
 ~חלה הרשב"א ו~ש"כ ' ליהכייפינן

 מ~נ~
 דלאו שאני ממון

 שהרי בעבד אלא בעלמא' ב~חנה הכוונה אין כו' הוא~מור ~~ו~
 אחרי~ע"י ~כ~~

 משוס אי אלא בע"כ מהני דלא הרשב~א לרבינו ברור
 ~שום או לו גר~ה רבו דחבלת דר"מ~~מא

 ~כו~
 אבל , לו הוא

 ודאי ~הבלא
 ~ל~

 דגיטין מםוגיא הרשב"א הוכיח בש~ר ורק ' ~הני
 שהיא דבכםף החילוק כתב ~שי~ה ' מהני לרבנן צווחדא~ילו

 ואינו 'ממון מ~~~
 ~כו~

 בשטר אבל בעבד אפילו מהני לא ~ש"ה ' גמור

דזכו~
 דיש משוס בעבד דו~א אבל , בצו~ח אפילו מהני ה~א גמור

 : בע"כ~פיה

~~~
 הגמרא דהוצרך מהא ראיה שי' הגאון שהביא

 יכולין ה~דילו לו~ר(ד"י) בכ~ובו~
 מיבעיא לא לק"מ ' לממחו~

רש~י ל~י~~
 ביבמו~

 דס"ד ניחא ודאי בע"כ בנו לגייר מצי דאב מח) (דף
 דין להס ישדב"ד

 אב.
 דיכולין ~מ~ל

 ' למחו~
 אפילו

 לשי~~
 ה~יס'

 ע~ג דאף דס"ל ניחא מכ"מ בע"כ בנו לגייר מצי לא ג~כ דאבשס
דבשאר

 ~כו~
 מצי ודאי חבירו ~שביל ~וכה שאדס

 מכ~מ ' למחו~
 להס שיש אחרב"ד

 ד~כו~ מחמ~ לעשו~ רשו~
 הוא

 שו~
 א"א

 דיכולין קמ~ל ב"ד מעשהלב~ל
 למחו~

 לציי~ חוב עליו שאין
 לב"ד

 . ביהדו~ו ש~וחהמאחר
 ~~ג~

 יכול דהגדילו הא הביא לא ברי~ף
 אינו בעבד ש~מ (ד"~) בגי~ין דאי~א משום ~ע~ו ונראהלמ~ות
 עליו שיצא משוסחו~ר

 ש~
 וה~ה , ב"ח

 בגדוליהס~
 נבא וב~ה ,

להוכח~
 איבעיא לפי וה~ה (דכ~ד) דסו~ה מסוגיא וב"י אפריס מחנה

 ,~ לקי~ה רשאי אינו או ל~יימה רשאי אי~ימא

 ופשי~
 דב~ד מהא

 אבל , לה הוא חוב הא מקנאין אמאי לקיימה רשאה ואי ,מק~אין
 ד~שר שנימא שא~ג ניחא ודאי לקיימה רשאי אינואי

 יעשה דלמאי , ימחה שמא לחוש ואין , ימחה שלא הוא ברורמכ"מ ל~חו~
 מחיל מצי ~י , לקיימה דרשאי דא~~ל , ~ניינא לאיבעיא מיהו 'כן

~
 דלמא מחיל מצי ואי , מקנאין דב"ד ~הא יופשט . לא או ~ינויו
 דא~ג ניחא מ~יל מצי לא אי אבל 'מחיל

 שבכ"~
 למחוח מצי

ב~כו~
 אפשר אי ב~ד מעשה אחר מכ~מ , ~מור

 למחו~
 מש~ה שהרי

 לאשמועינןאיצטריך
 בכ~ובו~

 יכולין דהגדילו
 למחו~

 , לעיל כמש~כ
וש~ני

 ה~~
 עליו ואין , יהדו~ו על ~מוחה

 לציי~
 כאן, משא~כ ב~ד

 לומר אפשר היאך ~ה לדידהו דאפילו הכי צ"לוע"כ
 ~כו~

 גמור
 ב"ד מ~ה שהוא דמ~וס כ~ש~כ אלא , לחיי~ה ~אי הלאהוא
 במחנה הגאון למש~כ דלי~א ברור מיהא הא , לב~ל א"א דיןעפ"י
 בנ~ד איברא , שי, ב"י בעל הגאון ולהבדילאפריס

 וגס , לג~ה אותה שכופיןלעבד ~מ~ דא~
 ~~ו~

 ל~~ ודאי לה הוא
 הרשב"א

 ואי , ב~ה"ל כ~ב עצמו ~רשב~א הרי אבל ' שמוחה ~ה מהנילא
 ואנן מסחפי הוא והרי , כו' אמינא דמ~פינאלאו

 : ח"ועובדא נעבי~

~~
 חרס עפ"י ודאי , העלוב הבעל לענין אבל ' האשה לענין ~ה

 וכמש~כ ~םור בכה~ג אין , שניה אשה ישא שלאהקדמוניס
הגאון

 , ~יו~ר ב~ה החמירו הב~ח שבימי נעשה מה אבל ' ח~
 בשוס לה~יר~שלא

 אופ~
 עוד והחמירו , ~בניס מאה הי~ר בלי

ב~~~י~
 להשליש ~מחויב

 ג~
 בדברי נ~כר שלא מה ,

 ~נ~
 גאוניס

 מהר~מ בשו~ח המובאראשוניס
 מרו~נבור~

 ביאר~י וכבר הקדמון
 ~~ל בתראי גאוני שהוסיפו החומר~עם

 ואכ~~
 הא ,

 רבניס מ~ה היחר בלי לה~יר שלא בעלה על בנא~רה אפילונהגו כב~ מיה~
 דאף ב~ד גס לעשוח ר~י והכי , סופר ח~ס הגאוןכמש~כ

 להשיג קשה~בלו~דון ע~~
~~ 
 לא' לשלוח ~ה ~ה אין מכ~מ ,

 ושלשה לשניס ויבארוסלאנד ממ~~
 מ~ מקומו~

 ~ה וימלא , ~מים

הס~
 ~נחנו ל~א~ה י~~ו שאס כמדומה אלא עוד ולא ,

לישא ~~ ל~
 אחר~
 מרצונה חקבל ,

 גי~~
 , שמה

 וכ~
 עלה

 ב~ינ~
 כמה

 לא ~יא ~ ילדה ולא ~נים ~ר ב~ההפעמיס
 אש~ ~שא להבעל~ה~ירו ~~~ ג~~ קבל~

 ~וב , ~ניס ~ה. הי~ר ע~י שניה
 וק~לה ל~ה נצרךלא

 ג~
 דשס אלא , פ~ור~ן

 ל~לי~ נצר~
 כ~ב~,

 : ב~ינ~המ~א~כ

~~~
~~~ ~~~ 

~  
~ 




