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האלף ש"תעל אהפך
סי'א:הכה"י' המא בס" ח ,ב' רעית מדרבנןיאהוי מצוח אף טן התורה אינויצא
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אם אשה מצווה על שבת" ,ףש והביאם הפרי מגדים א"ת בפתיחה שלו
מצוהדאורייתא 5ן התורה
על
אםיש
ולכאורה מליחביא ראי
ראשהתחתלציופווח אסו אה""כה נטילאוכחדאלוב
טי
רי
יתאישבידם כח לכסלכיון
ושבת מיבמא (דף ע"ב) נטרא
תקנתם עשה מצוה עבד
ברשיעיעסקינן כף ח"נ מסתבראדקתני אם פי'
קטן נו'ואיבמזיד8ישריאיעו"ש .ולכאורהקשה
בזה מקוםיהאריך ואין 3אן טקומו ואך
ישהנשיםהיו זה נראה ברור דימ"ד בטעם בדבר מצוה ולא
אכתימל"ידתניהוחלפודילמאסייר
כיון דטרדא
בעליםמזידיןולכךכיוןדקייך הואמזיד עשה תצוה ג"כ פטור
שו33יןוה
והיאש31גתמותרתיבעלהא"כלכךמותרתיבעלה פטרו ודאי דמוני אף במנוחדרבנן דסח בכך
ף סוף האדם פי' סרוד בת
וממ"כ שפירתניהחליפו שהםהיומידין ומה שהוא דרבנן סי
הוכחהיש כאן .אך נראה כו41ת הש-ס דודאי והתורה עצמה יורשת כיק שטייבהלקיים דרבנן
א"ב אצל האדםאיןחייוקבין מצוה דאורייתא
אי ניסא דהחלי 15תניאוסייריבמזיד קשח
הוי לדרבנן וטרדתו שוח לכך לדיד" אף נטעה
התנאסי הכריחו לטנקס דין במזיד
מצי למנקם בשוגג נ"ר חך דינא עצמו ,אך בדבר מצוח דרבנן פטור וא"כ ה"נ אי ניסא
צרחה לעיקר כוונת הש"ס הוא ע"פ סח ופריך דפך מתניתין אתיא כמ"ר דביא עשה טצוה
יתחייבו הנשים הרי הם חף
יקמן ר"מ כסאן ס"ל אי כריי כו' ואיבע*א תטור א"כ
לעמםר"יכו' הרי שמד"א דש"ס ה"יומר דוה מעה בדבר טצוהכיק דסצוהן שבת ובע"כ
דס"ל דכאן ודאיהייבין אף דטעה גרגר מצוח
"שוס טועה בדבר מצוה יה" פטור ולפ"ו
ס"דדהחייפוקחני ה" סובר המקשן דלכך נקט פית ראין זס 14בחיל או דגל בלא
מצוה
דוכתא וכיק דעכ"פ מוכח דטחייבת
דינו במזיד שבשוגנ באמת פטורין דהף טועה חייב
בדבר מטה ולכך טהדר לפקור איסיירי במזיד ,מתניתין אף בשוגג ממילא ודאי מה דוחקא
ולש"י מוכיח הש"ס שסירכיון דבמתניתיןקתני דמתניתיןימאס דינו בהבעליםחיוטדדיןהיא
מוכח
סתמא הרי אלו חייבין משמע דקאי על שניהם אף אם הם שוגגין הה מציימיתני
דהאיש והאשהחייבין וכמו שתנא ר"ח הריכאן דבאמת הוחיפו קתני ודוק היטב וטוה טוכח
שבת!
דאיה מציה
שיש עשרה חטאות ראם
סחגיתין
הבעלים לבדן ימתניהויהריקאיאלו הבעיים  '10הנה יהיכי
חסו  o'mnדאף אם
י שניחסדבעלמא
חייביןכיוןדאיכהאו"לימטעייקא
אשה מצווח על שבת מ"מ די
אשה שוה לאיש לכל עונשין אלאודאי שבאמת אט יש לה בן אחד או בת אחת וד"צ זכר
קאי שניהם דהייבין ,ולפ"ו מוכיח הש"ס ונקנהוראי'(מיבמות דם-ב) דס-ל נתןאליבא
שפיר כיון דבנשים געה מיירי שהיושוריין דב"ה דדי בזכר או נקבת ואמר רבא שם ס"ט
מדמותרץ יחזור א"כ בע"כ כבר מוכח דההוא דר-נ אליבא דב-ה שנאסר יתה
ו בראה אלא
דכאן בטועה בדבר מצוה ולא עשה לשבת
ל" שבת וכף מוכח מזה
תנא
דלשבתיצירצהרהוהאדיעג
יח
נ
יד בן או גת כבר קיים
מצוה חייבין דאל"כ למה יתחייבו הנשים הרי
הם ג"כ טועים בדבר מצוה שהרימצווין על שבת שבת וא-כ נהי דקיי"ל דב"ה בעי תרתי זכר
ן מבריאתהטים וכמ"ש
ואף דשנתדרבנן ס"מ בטועה בדבר מצוה בשלמא ונקבההיינו מכחדייפינ
לס-ד דבעינן דוקא עשה מצוהידידי' מהני בש"ס שם והיינו טי
ח מצות סרו ורבו אגל
אם הוא מצוה דרבנןכיון דבעינן שיעשה מצוה בארח שייך פ"ו רק מכח שבת י" 9דדי
מטש %א טהני טרדא לבד כיון דמן ההורח בחד דבזח סחזקינן יסברת רונ לאמת דכבר
לא נחשבזה מצוה לכך לא הוי כאן קיום מצוה קייטה שבת ואםיש ולד אחד שוב דאין
יכך ראוי שיתחייב ,ואפשר אף ידידך מהני עובריןיכ'ע .מיהויש לדחותדת דוקאירשנ
טצוהדרבנן לפ"5שהתוס'בסוכה (דף )'3גבי אם דס"י יליף מברייהו שוי
ים דאיןדנין
פ"ק ד8צד הסבראדי בחד
כךהיית  $msקיימת טצותסוכהמימיך שאם אפשר משא"ב
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 18לדיק כפ ז*ץ פ" 1ח 5דמקיא דגרו
וד 14לא מוכח וכדמוכח שם כל חסתיא הש"ב
* IPDמבריתו של עולם דבעינןיני
ם א"כ
ן מצות שבת ילקוקנמי שכרייתו קל
הה"ניעני
עוימואף לשבתבשינןשניםוארן לוסרדסגרייתו
של שולם ליכא ראוי דדילמא מכח מצחן פרו
ורבו חףהרי בלא"ה דחתם אששר וכס-ש
יגן דדנין אפשר סשא*א
"י
לר
בש"ס שם ואעסיק אמ
מצדכינןדחזינן שש"א ה"כןיש סברא לומר
שכן הי' דעת התורה המיד אהד
דלענין
אצנןגמי ילדונןמני' אךיש לפקפק דישלהבין
במה דקארר רבא מנט דראנ סש1ם דכהיב לא
תהו בראה וכף והא עמיד לף שבתמי הכריוצ
לדברים הללו טמינ אם יר"םדיאילפיץ
מבר%הו עולם ואץכממ"לי
שוןפיו ורבו עצטו
כיון ראין מוכם כמהבעינן לכך צ"לדדי באהד
א קרא דשכת הרי נאמר פרו
ובפרט יהבי
~דבווהרי פרה ורבהימה עזב הקראדאורייהא
א"ו או דס"ל ד19לי קרא דשבת אף לג"ח הוי
מברעתו של עולם דמלשון פ"ו אינו מוכה אם
בעינןחד או וכיון דליכא למכרעהויילפינן
מברייתו שלאולםאו דסלו8וןפרו ורבו עצמויש
יהוכיח דבשנןשנים אוכית דא"איהוכיח כנ"
כך אוכך הוי ג"כ אסרינן לחומראדבעיץשנים
ולכך קאמר רבא דמקרא דלשבת סוחח דדי
בחד ולכך כיון דמוכה מהקרא דדי בחד שוב
לאיל8ינןמברייחו של עולם או משמעות קרא
דפו ולב"ז כיון דטוכח טדברי רבא דמלשון
לשבת יש הוכחת דדי באחד וא*כ כיון דקרת
סוכח כך ארג דאףידידןדלענין ח"ובעינן
שנים היינו לענין מצות  1*6דכיתדסישון פץ
ן טנ"מברייתו
ליכא הוכחהדדי באחד לכךייפינ
של עולם דבעיגן שניםכיון דליכא קרא להיסוך
ואף שיש קרא דלשגת ס.ל לרבנן דזה הה
מצוה בפ"ע דלענין מצות שבת באמתדי בחד
לא נעגין מצות פ"ו דהם טסות נחיקין
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שי
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י"י

בעי
נין פ"וילפיקדבעינןשנים אבללעין שבת
אל
ו
דמוכח לישנא דקרא דדי בחד ודאיאין ללמות
מברייתו של עולם לאפוקייקרא ממשמעות"
לכך י"ל דאף לדיזל לשניו שבתדי בחד .אך
לע"ז ישלעיין דא"כ בדין ה" לו ג5ם ומתו
דקיי"ל דלא קיים פ"ו ובעינן שישארו לו זכר
ונקבהובהשתייר אחד לא מהני ואמאיהריע-וי

לףטעמה

טעם ר ימק דא5ר דלא שהני ברשע משוש
דלשבת יצרה וכמ"ש בש"ס שם וע"כניבא דלי
בחד אםנשתיירשחרי מכ8ישם?די עתדויונת
בעינן שיה" שנים ופשה מוכח לבאר דרשי פלינ,
וס"ל דאף מכה פעם? בעינן שנים וממילא בם
באשה הדיןכן
 .אך 3ס מהא ליכא ראה ד45ל
דגנייסיע שבצווה מה-ת *8ו ובהי שאחי
ס"ד דאם ה" לו וכגזו שכגר קיים חך כיון
שכתבה התורה ליבת יצרח וסולח דלא מהשף

עי

שזו שוב אמריץ כיון דאהדרי' קים אנדריי
יאיסורא קמאוכעיןשמצינו בסטהדוכתי בשאגו
ובתוס' יסטהכיון דאהדר" אהדתםיחיסורא

קמא כן ה"נ אהדר" קרא יאיסורא קמא ושוב
הניבכדין פרו ורבו שצריך שנים ותדע דהרי
' טחנן דאם מהן
לכאורה קשה מה רס"ל יר
לח קיים פ"ו ואיכ משמע דעואל על מצום
דפו ואמאיהריכיון דמוכח מדבריו שם ד%9י
קרא דשבת ה" מודה דבמה 1כבר
רק

קיים

ד דלאמהנימתווא"בנימא דאם טמר
שמשבתימ
ה סקל דעובר על פ*1
עובר ע 9מצות שבתוימ
שן משסע מדברי כל הפוסקים שכה"ג דמתו לח
קאם מצוה מש"ת כלל אלחודאי משום דאטרען
כיון דאהדר" קרא אהדרי' לאיסורא קמא ולד1-
זהבאיש אבל באשה דאינה מצווה כלל על פ"ר
אשייך אהדר"יאיסורא קמא לפ"זי"ל שפיר
וי
דמשוםשבתדיבאחד.מיהובאמתצ"עעלהפוסקים
טנ"ל דאף במת אחד מהם לא קיי
ם פ"ו ול8
סהני בנשתייר אחד דלסא כיון דמשום שבת
קאמר רא דלא מהני מתו דלמא דוקא במתו
שניהםסיירי ולא במת אחד מהם וכדמוכח מדברה
רבא הניל דשבת די נחד ואתשר דסהא גופו
משמע להויהסוסקים מדקארר ר' יוחנן מתו
לאקיים פ"ווי
א קאמר דעובר
שבת רץ
משמש דס"ל דעובר מצות פ*ו ובש"כ דס"ל
כיון דאהדרי' קרא אהדר" לאיסורא קמא וא-כ
כיון דאהדר 5לאיסורא קמאמטייאנמי בעען
שניםכדין מצות "8וכיון דאהדרף קרא .עכ"פ
נדאה לדינא דבאשה ודאי די באחד לכ"ע:
הרמכ'ם פסק בפט"ו
אישות
נ'*
דלא ישא עקרה תקנת
וכף אא"כ ה" בנים אקשה הרמ"ך דהרי
אף בלאה"לוגנים קיפלכר"י דלערג אל הנה
ידך וכף וכתב הלס"מ די"ל דברי הרסב"ם
דמחלק

עי

ם"

ין

עי

מהי
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ןד' .ש %באהד שעשה שליח ליחן גס
ומחלק בין מכירת ס"ת אך סיים דהרמב*ם טיבכ
ו וקבע לו זמן שבאותו
יאית
סתם ייתר מדאי ובאמת בדברי הרמב"ס הן
בהל' אישות הן בהל' ס"ת נזכר כלל ענין זמןיתן לה הגט ורב ממנו מקום האשה והגיע
ס"תייהחזיק דברי -הלח"מ ויבאר הענין  5?4הזמו ואינו יודע אם נתן לה הגט או לא אם
רהטעם דמותר למכור ס"ת כדי לישא אשה הף מותר
לישא אשה :תשובה .הנה גוף
י נשאל בנוב"ק האה"ע סי' ב' והורה
ער
בב
מכח דעשה דוחה עשה ובזה הוי א"ש אף דלא שאלהלכ
הף,בעידנא דמעקר האיסור מקיים העשה מ"מ לאיסור עיי"ש בטעמו דהעלה דחזקה דשע"ש
הרי כתבו התוס' בפסחים פ"ה גבי מחוסר לא מהני לקולא אף בדרבנן ואני מוסיף עוד
:פורים בע"פ דעשה דוחה עשה אף דלא הוי דבר חדש דהרי יש לחוש שמא נתקלקל הגט
בעידני'יבהכי א"ש דעת הנ"י בפ' הבע"י רס"ל ב"ב ואין לדמות זה להמביא גט ממד"ה שנותן
ס"ת והח"מ וב"ש לה בחזקת שהוא קיים וגם המניח את הטבל
לישב בלא אשה אין
זליגי בכוונת הל"י ודמכו
יתמוהין דראו סוף להפריש עליו וכו' דמפריש בהזקת שהם קיימין
יס
רה
כי
ר
.ביי הל"י ולא ראו תחלת דבריו שם בהתחלת חרא דכתב עשוי להתקלקל כל פעם דומהם
הסוגיא שכתב דאין מוכרין ס"ת עבור שלא דאמרינן הסר ואחאי וכן בנדה כיון דעלולה
לישב בלא אשה (עיין הגהות ט"ז הרגיש בזה)
נחשב הזקתה חזקה גמורה כמ"ש בפ"ק דנדה
אך טעמא בעי והב"ש נדחק דבעבור דכי ס"ת ובר מןדין' אף אם הוי חזקה דהגט חזקה גמורה
עריך לעשות מצוה ולא הצלת עברה והוא מחוסר שלא נטשטש מ"מ תינח אם ה" די נחזקה זו
מעם אך לפמ"ש א"שדיא מצינו בשום מקום יס
ד אבל כיון דבעינן לצרף בזה גס חזקה
שיהי' ל"ת דוחה עשה ואדרבא עדל"ת לכך דשע"ש וא"ב הרי לאעדיף חזקה מרובא וחזקה
מכירת ס"ת הוי מצוה להחזיק לעצמו ס"ת גרוע מרוב ואם ברוב איצא מיעוטא מכ"ש
ך בעשה דפ"ו עשה זו דוחה בחזקה
בהצטרף הני תרי מיעוטים שמא
ילכתוב לו ס"תיכ
י ב"ב ומיעוט שמא לא עשה השליח
"ט
אג
עשה של ס"ת אבל בשביל שלא לעמוד בלי נתקלקלוה
ךאין כח בלאו לדחות שליחותו א"כ איתרע החזקה וגם הויכעין ס"ס
אשה הוי רק לאוויכ
העשה רק אדרבא עשה של ס"ת דוחה ל"ת של שמא נתקלקל ונפסל ושמא לא עשה שליחותו
ך דייק הרמב"ם שציר דבה' אישות וגם חזקת איסור וחזקת אשת איש מסייע שלא
אשה ויכ
תיירי מדין מצות עשה מה שהאדם מחויב מסר לה הגט לכך בודאי אסור לו לישא אשה
לקיים פ" 1כמ"ש בישונו ולכך גבי עשה שפיר עד שיוודע לו שנמסר לה הגט ונ"מ מזה דאפי'
כתב דאין עליו חיוב עשה לישא אשה רק הוי בענין שהדין נותן לכופה לקבל הגט או
ו לגרשה בע"כ בזה לפי הטעם דלא שייך בזה
כשאין לו בנים אבל אם יש לו בנים איןעיי
' א"ב שם מדבר מלא חזקה דשע"ש דאולי לא תרצה כאן הוי מותר
חיוב עשה אבל בהי
תעשה ממה שאסור לאדם ולכך במנין הק"ת לו ליקח אחרת אבל
דידי גם בזה
ספיר מנה דאף כשיש לו בנים לא יקה אשה אסור כיון דיש לצרף כל ~yu
החשש הנ"ל ואינו
שאינה בת בניס ובאמת עיקר לימוד דר-י הוי דומה למהדמומךעיי
ו משוםעירוב ולא חיישינן
מכח דלערב אל תנה ידך א"כ בבוקר זרע שמא נאבד העירוב או מת השליח דהוי ומן
זרעך הוציאו
עשה מוכח דזה הוי עשה מועט ולמיתה דזמן מועם ל"ת וה-ה לנאבד לזמן
ן רב אולי נתקלקל
יסותר לסכורבלש
ס"תי עבור זה אבל בלערב לא מועט אבל בזה דהוי יזמ
אמר בלשון עשה רק אל תגח ידך בלשון הגט או מת השליה ויש הרבה חששות בזה:
 .ראיתי בספר גבעת מנחס ס" ב'
ק"ת ובלית לא דחיגן עשה עבורו ולכך לא שי'ה'
שרוצה לדחות דברי הנתב
הוצרך הרמב"ם לבאר זה דממילא נשמע כיין
י עשה ומצות לערב שכתב דאס רוצה לעלות לא-י או יכול לגרשה
דפר" ורבי כתבו יגב
כתבו גבי ל"ת מוכח מזה דזה לאו וזה עשה א"כ בע"כ לכ"ע ומכח ממ"ג והוא דחה דלהי דאינו
שטילא הדריגן לכליא דעשה דוהה עשה ואין חייביעלות לא"י מכח סכנת דרכים מ"מ אם
אינו עולה ברצון לא מכח אונס
נחשב
ת דוהה עשה וממילאמובן וא"ש:
י"

יא

יא

יפי

יא

אונס

5ף סלמה

ששן  %ארץ
האלף
ב נכתץ כן ניל ברור בעדה?
אונסכיי"שוידעתידבריווראיותיואינן וזימה בכך ודברי הליא
י
:בשמיש בסיא'סעיף ד'
ובנים
ענינים נפרדים דודאילכי מילי דגעילבמואאדידנוי טףר
"
ה
ומתו חנה בש"ס יש שיונתק
ברצע בלב בזה אףדהוי אונס אם
ורשב דר"ח.סול ה"י
עושה זה מכח אונס רק.ברצון נחשברצון משום בדף מ"
ו בנים וסתו קיים
אקייםס"ו .ונשאלתי למה
דהרי עכ"פ בלב ~הוא ניחא  "1גכך ודי בזה פ"ו אסרי
במצוה או עברה הרי מחשבה רעה אין פריך הש"ס לרעה ממ"שלעיל דר'נ אוסר ב"ו
אהבקי
ב"ה כשרפה למעשה ובפרט
מ"ע דוקא אוטרים ב' זכרים וב' נקבות וכף אריה מ-ט
יחשבכביסת דר"ג דכתיבכי שת ליאיקי
ם זרע אחר תחת
יה
בז
אםבידו לעשותה והואפרטיהבב
טונ
בידיו כיע דגידו לעשות ואינו עושת כעין הביכי הרגו קץ ופרש"י אלמאתשיופיןבעי
דאמרינן בישב ולא עבריברח נותשןי
ו שכר עיי"ש א-כ מוכח גה" לו ומתו בעי תשלומין
כעושה מסוה והיינו מכח רבידו ה" יעשות כן ויכאורה הי' אפשרי"כ בפשיטות
דעה

י*

ה"ניהיפוך אם חף בידויקיים
ש
נ
ו
ע
ב
י
י
קייםהוי כביטלבידים זהח
בידי
שמים אם רצהלקויעיי
ם לא ה" יכת דהוי
אונס האמבעי
כבו גהי דהוא אינו עושה סבת אקס
וניחא לה בכך מ"מ מעשה לא נחשב רק מחשבה
א אמרינןדעון ת"ל
בלבוע זהאין עונשיןוי
א  nanaדלא
יהיבא דהוי n~vaוי
טרם רק
גרעעע זה מכלעונותראיןעונשין המחשבה
עוד דהכללכך הוא דמה דהוי אונסוביבו
י
וני
א לי' זה 9א נחשב אונס ומ"מ רצוןנמי לא
"ח
י
הראיות שמביא בספר הנ"ל
בנכחושלבהוובלעכיךנןב
כא
יונס גמור לבטל המעשה ולכך
אםביבו ניחא לא נחשב אונס בהילוך
י השמים
בן
דבר עברה אין עונשיןאמ
לא"י
וכ
דהוי האונס מעכבו
רק אם
יעושה ברצון
וכ
י ה" יכול לא נחשב
א
ואם רצח לעשות נמי ל
ו
"
ד
ת
ו
כ
מ
ס
ל
"
נ
ה
ר
רצון ורא" עוד דלא כספ
נבי
ילא בטלו דקאמר שם
קיימו ולא קימו נטיי
נ"מ בסתה מאלף או נשרפה א"כ משמע
המעשהמאליו
דלם-דבסיוולאבטיו אם
טב
ית
מהמת אונס הה כקיימוונ
הסיאיםטחיק בץ
המצוה ולא

עי

י"

י4

אם ניחא .בהאונס או לא ואם ניחא '4
להויכבטיו בידיםובע"כדאיןלחיק בזה ולטש
מצוה משנחינז דברים שבלב וא"כ אף
לס-ד קיימו ולח קיימו היינו כיון דעבר
ל"ת תחלה בפועל לכך אין תקון רק אם
מתקן בפוען ואף אונס ממש אף אם לא ניחא
בהאונס דהרייתחייב מלקותעי"כ ס"מ לא
מהני אף אונס ממש כיון דתחלה עשה חל"כ
ברצון אבי היכא די
א עשת איסור ברצון
נין דאונס ממש מהני ופוטרו
טתחלה בע
פעון ודאי אף אם בלבו ניתח ל" לא נתחייב

יא

י"

עי

יו

עי

תר
ס"ל כאידך ברייתא דר"נ אומר אףדי
י"ש די
ס"ק

זכר ונקבהויא
כהך ברייתא ראשונה אך
זה דוחקכיון דר"ח ממרש לחך ברייתא מוכח
רס"לכן אך נראה העיקר בזה דישיחלקבין
מתובידי שמים לנהרנו דחנה הרי עיקר טע4
דר"ה דס"ל דה"ב תשלומין מפורש בש-ס דהוי
מכח דעיקר פ"1הוי סכה דאין בן דוד בת עד
שיכיו נשמא שבנוף דכתיבכי רוח מלפני
י ולפ"ז גראס.
יעטוף ולכךכיץ דהוליד פ"א ד
ו
ת
ת
י
ל
ב
ח
ו
דהיינו
דוקא,אםלעכשךהכיהובןן ששלניבחרוא פ"א שבלזי
ת
עבור מה נברא
די
אבל אט לא עשה השליח שליחותו ולא גמר

כיא
כיל

התציית א"כ הה
הי' והוי למפרע כאלו
לא נבראעדיין לכך ודאי דהוזר הוא למקום
הנשסותשבגוף כבתחלה ועומדלהיותנברא מחדש
ולכך בעלמא במתו בידי שמים אז פסתם*
עשה שליחותו וכלח ימי חייו וגמר התכלית
שיו לכך ס"ל יר-ח דיצא אבי נהרגו בידי
אדם ונספח בלא משפט זה עדיין לא נמר
שייחודו וחתר לנשטות שבגוף בזה ודאי
קיים פש עדאן ופכך התם בחבל דהרנוקין

יא

לכךבעיתשיומין ובזה יומתק מה דמיים הש"ש
ם זרע אחר תחת
בחך קרא כי שת איקי
ן מה סיים זח הש-ס
הבי הרס קיןויעני
כיהראח הוי די מרישא דקראכי מיפן
ויענין
ם זרע אחר תחת הב 9אך נראה דכונה
ליאיקי
כיוון בזה דביא"ה
חח
י להביא רא"
וודויי הוא דקא
דידע כסברת רבנן
פא
ייד
די
דמיו'די
"סיומאכי הרגוקין
י מביא רא" דהרי
ה
ר
כ
ז
מ
"
נ
א
מ
ל
ע
ב
ה
מ
י
ואיהוי הודאה
כאן כי
הרגו קין אין זח ענין להודאה ובע"כ דהוי
כוונתח לתשלוסין והרי בסתו ט"ב תשלומין לכך

יי

.
יא

יסך

סיימה

האלף

סיימהכיהרגוקין ולכךבעי

"1ת,ל אשו
לף שלמה ר
ייקית
ולכךר"ה םי'פ' .עמדשאיתיבאריישיזיזי
1

לו
שת
תמ
אויל לשיטתו דס"ל לקמן דב
ומילי"בתשלומין
ולכך מפרש כאן דטעמא דר"נ הוי דכתיבכי
הרגו קין בע"כ לא הוי להודאה רק כוונתה

לתשלומין ולכך הוכרחה לסיים כי הרגו קין
~כך אדרבא ר"ה לשטתו אזיל ור"י דס"ל דבכל
עניןבעי תשלומין ס"ל דר"נ לאו סהכא יליף
רק מקרא אחר וא"ש:
אב ד
מה
מי' ז /שא'
מאיי
תשובתך בדבר
יוזאת
דזיקוב
י גדור בעדי מימים ימימה שלא
שאלתו מלבדכ
יהתערב בשום היתר חרגמ"ה אפ"יהי' הדין
י קשים דברי סופרים יותר משל תורה
פשוטכ
כמ"ש בהדרש שיר השיריט אף גם דאטהייתי
מזדקק לחרגמ"ה בזה ודאי לא אתערב וגם אני
שבא לגרש אשתו מחמת
מוחה מלעשות כן
שאין לובניםכי אף המתירים בזההיינו בימים
הקדמונים שלאה" הדור פרוץוהוי קרוב להאמין
שכוונתו לש"ש לא כן בזמנינו שהדור פרוץ
וקרוב לודאי דעיניו נתן באחרת מכח איזה
סעס או מכח ממון ואם בזמן הש"ס במשנה
אחרונה כשראו שהדור פרוץ לא האמינו לאשה
לגמר טמאה אני לך והתירו איסור ממש בקום
ועשה וכאשר מקהי בה אקהייתא כל הראשונים
מכ"ש בדין כזה דלא איסור ממש רק שוא"ת
ומטעם קיום פ"ו ראין בידינו להתיר חרגמ"ה
עבורו ולוזיר דמכירין בו שמחכוין לש-ש
טוב הוא טאשה כשרה שבכשרות מנשים באוהל
ולא האמינו לה לגמר טמאה אני לך מכ"ש
גנ"ד דאין להתיר בזה לשום אדם ולמעט
בפלוגתא עדיף ובוטנינו לכ"ע הוא כן:
שא' בבחור שיש לו יבמה והיא
מי' וא'*
הלניתשאין בידהיחלוץ ולא
לייבם אם מותר לו לישא אשה :ועזבה .הנה
כיון דאין המניעה ממנו והיא מוכן לחלוץ מותר
לו לישא אשה רק דלמא אערומי קמעריםיכך
ישבע בנק"ח ובכל עת שתרצה לחלוץיתן לה
חליצה בחנם ואין זו שבועת חגם דכמו כן
מצית בש"ע אה"עסי י"ג במינקת שנשתדכה
שתשבע שלא תכנוס לבית המשודך וכן אם
נתנה בנה למניקה אם נשבעת המניקה שלא
תחזור בה ובכמה דוכתא ואז אם ישבע יתיר
לו לישא אשה:

היייייץ

מהיי

ימי

יא

נ

7

אחת ומתה אשתו ונשתדן עם
בתולה אחת שהיא בת ארבעים שנה ועכשיו
ו היות כי בת ארבעים
עמדו מקלקליםיומרי
שובאינהיוידת כמ"ש בפ"ח דב"ב:תשובה.יקח
ח ולא עדיף הוא מבני שבט מנשה שנשאו
ייק
בנות צלפחד שהיו בתארבעיםועייןבעיןיעקב
בשם הריטב"א דהבעלים סמכו על זכות הנשים
שיהי' להם נס עיי"ש ואף דאחז"ל דאין סומכין
על הנס לאו כלהנסיםשוין וכמ"ש בפ"ט רב"ט
א חזינא לניסא זוטא חזינא
דנהי דלניסא רבאי

וא"כ ה"נ מוכח דלהיות בת ארבעים יולדת הוי

ניסא חטא ושכיח הואויכך סמכו הנסואית
יכול לסמוך ע"1
עו
ה"נ החתן
יבפרט כיע
"י
קשרות ושלח מתנות וגדולה הות
נת
דכבר עשההה
יות זכות זה בעצמו שלא יעשה לה בושת
ולא יעבור על הרם הקדמונים כדאי הוא שיזבח

לכךיהבנותממנה .ולדעתי כלל זה שאחו"ל דבת
ארבעיםאינהיולדתהוארק אם לאהי' לההרהורי
בעל ביני ביני אבל אם ה" לה הרהורי בע9
שפיר יולדתכעין שאחז"לגבי אשהאימנה שלא
נשאת עשרה שנים דאמר רבא לבת ר"ח קא
מרנני רבנןאבירך ואמרההיא אנא דעתא
הוי והה"נ בבת ארבעים הוי כן רק הש"ט
פריך שפיר שם דשם אטר והיו צדקניות ואם
ה" להם הרהורי בעלאינן צדקניות לכך מוכרח
דהף
כאן הוי ממ"ג אם
י
ילשתרלץה דרבךעלנסתלודא"
'
י
ה
ם
א
ו
לא
הרהורי
הרהורי
בעל א"כהיא צדיקתוכדאיזכותזה שתלד ומותר

עיף

יה

ממ"נ ,ובמ"ש מיושב נמי פה שהקשיתי דאיך
סמכו הבעלים על הנס הרי א"ס על הנס

ולפם"ש א"ש דכאן עשו מכח ס"ס שמא ה"
להם הרהורי בעל ואת"ל לא ה" שמא יהה
נעשה נס וס"ס הוי כודאי וליחוש שמא ינכה
לו מזכיותיו שייך בזה דהרי אם יהי' נס
לא יה" לו רק ההאשה וינוכה מזכיותי' לא
משיו לכך הוי ס-ס וסותרייש
א יבפרט שכבר
עשה השידוך לכך ישא השא ובעוהא יה" לו
בניםכי שומעיעצה חכם:
'י/זצ*זא שא' בבחורשיקח אשה וקנה ממנו
כמי
וה" לו כטח בנים ומתו
י
י:
דת
ור
הזקינה ורוצה לנרשח בע"כ או לישא אח
חף
תשובה .ידעתי הוא איסור גמור ואם כי

יא

סקופ

האלף

ש"

 %אהעץ

 a~wלהותר בזה יותרכיי"לדעיכה טעם הם
שסקים דצ"לראיןיכו
ףבזה"זחוי מכחדי"ל עון
גורםזהוא"אתינח 2לאה"לובנים כלל*בל
ח"
י" לווסתוהנהמיתתהבנים ח"ואינןבעון
בה
י
"
ח
בזה
צר"קעשמנורדיאםהדדכאופייהןזוובכזההלההיב'נומתקומםמנלהייתש"
בידברי
המרדכי ,בשם רבדם"-ה 9שדהחבדיא הב"שיכבלסא"סהיוקנ"ד ט"
סיירי
שסתרי אהדדי
בנים וחדמייריבהיו  19ומתו אך מ-מ לדינא
וכבר כתבתי בקצרה
נראח לדקא'יןדזיק1ב בוזההואכל
דייי הפוסקים המתירין ייתן
לסעיי
יי בזמן הקודםשי
א הי הדור פרוץ אבל
ר
בזה"ז שחדור  rt1Dוקרוב יותר שאינו מכוין
ו נתן באחרת והריהוי ק"ו מה
יאףש רקעיני
באומרת טמאהאני דהוי איסור תורה ממש
ושויא נסשי' חד"א וגםהוי קום ועשה ואעפ"כ
יבשנה אחרונה אמרו דאינה נאמנת ומפורש
בהרא"שהטעםטכס דראובדורותאחרונים דהדור
ברוץ וכו' מכ"ש באיסור זה דהוי רק עשה
ובשוא"ת ולא שויא חד"א דראוי לחוש לזה
דעיניו נתן באחרת וטח גםד2זהניכרין הדברים
ושכן הוא דסחמת שהית זקנת סטנו אוסרכן.
יאמר האומר שמכיר בו שטכסן לש"ש

יו

יהקי

יך

אא
ו"
ז
י דהאדם יראה לעינים וה' יראה ללבב והרי
בטמאה חני אפ" אם היא מנשים
הבורךחשדינן אותת שעג"בואינת נאמנתבאוחי
מכ"ש
 rnaומח גם בגדת זה שפשע תחיה שנשא

יך

(מה גפ דדעת כמה דהרתהו רק דרבנן דטהל
V'b1י רו"ט בשםהיק-ת
לסמוך בזה ארובאוז-פ.
בשםאיזה תשובותלהיתר כותתםבודאי רקע"פ
מאה רבנים כדין נשתטית אבל בלי היוזר
המיתח אין רא 4טחם לכן נראה
יסמוך
ר לו רק טיפ היתר מאח רבנים:
.יהתי
הבב .ע"ר שא' באשהשהטירהדההבהנוע
וישבהבביתהכומר ג-חונושאת
ש' 1ע 9צוארה וחוכית חזיר ובעקה זיכה 9ה
גט ע"י אחר כטבואר בס" א' ובא לכאן וביקש
לו היתר יישא אחרת ומחמת שהיית
אדמףר
מסופקים בדבר הגשנו הדבר
ועבר יותר מב' חדשים ולא השינו מאדמףר
תשובה ובמשך הזמז שמענו שגמרה אח"כ המרת
הדת כפי חוקותיהם יגמרה אצלם עוד איזת
שבועות ואח*כ עזבה אותם ועבודתם וברחה
למק"ג ולא נודע טקומה יורנו אדמרר אם מותר
הבעל לישא אחרתכי הוא מקום עגוןוכף.הנח
לאידעתיטהזה ואלההרימפורש ברם-אכןבס"
ק"מסעיף ה' דטזכה לה גט ע"י אחר וסותר
ח אחרת אפי' חזרה בה אח"כ
ייק
נותן
כף
שכ
הי
כן כיון דבשעת הסרתה מהגי וו
י מכה
וחף
מה בכך
דדזאכחו"תכחחווארה בה כבכרקבנלתהגרישיהדהולאא"י
בעינן בזה
פאהרבנים ומ"ש הרמ"א בס 4ק"מ וישמחמירין
היים רק דין אם נא
שפסרותמ"עשליואבי
הסירה כמ"ש ran
י
ת
י
ד
מומרתשי
חלק בין הב
לנאסרת
טעם.הסהרי"ק אין י
ונדחק ליישב דברי הרמ"א מכח דנהיל כך טחנם
דחק דשאני מוטרח דהרי טן הדין תא מותר
ליקה אחרת גט כמ"ש בסי' א' סעיף

יאסוקיאדעתו שתזקיןויאתיד עי

זקנה ממנו
לכךיכ"עו
הן
אי
ו"יכשין יעבף חרגמ"ה והרי אפ"
מצות יכמין נותנין לו עצת הוגנת אס
פוחילד והיא זקנה אומריפ  19כלך שכמותך
צש
א"כ חויל לאסוקי אדעתא ולכךאפ
יע ולב-ע
4ץ כווין בזה 9כך לדעתי הוא איסור גמור
יעבור חרגט"ה:
באיש שנטבעת אשתו
טף הא* כשאלתי
במשאלשס ואבד זכרה
אם מוהר לוייש
א אחרת והשבתי לחיהר דחנה
מכורש ברפב"ם הל'נחיות ובחריט ס" ר"ה
דלא תחמירו גמשאל"ס רק באיסור כרת טובח
הא דלאהויאיסור כרת הה סותראף באיסור
חורה תם ק"ו הוא דהרי באיסורהולכין אחה"ר
ובמתת א"ת אדה"ר ואים אם בטמון אז9ינן
טכ'ש באיסור
ב"ר בטשאי"ס וסרדין

יבטי

ל

כי

ינחיה

לףשלמה

עי

יפני

יח

יח

יא

עי

בייהזיכויכ3לטיחוירא לחחמיר ילך
יףד א'כהיי
בנאסרת דבלי זיכה ודחי אטר
די לזח
י והוי הזיכה קולא בזח מחסיר
בת
אר
ח אח
ייק
ת הרי"ף .ומה שהקשת ראפ
המהרחיקיחושידע

דברי הרמ"א ססי' ק"מ ,לסי' א' אהדדי 9ק'פ
דבס" א' מיירי גסזסרת לבד אב 9בס" ק-ט
שהביא ב' דעאהיינו רק בנאסרתוי
א ~malo
כס-ו הבשש3 .םיין עוד דאף אם נחמיר גפ
ן ל8
בפומרת היינו רק במומרת שידוע דעדיי
ד אב 9בידוע שזיועה תו
זנתה או בנחסרתיג
בסתם מומרת שטן הסתם זינתה אף דבאהשע
סי' ז' הביא ב' דעות בזה ט"מ הלי"איאויש

ס"

האלף

שן"

על ~rpn

סי קשח ס-ק מ"ג הביא בשם המרדני שמן
הסתםינתהוהגיחכןמן הש"ס דע"זיכך
 1mm~uיחד לכ"ע מהני זיכף גטע"י אחר.
וסם שהקשהעל דג"ש בסף ק"מ ס"ק  '1מסעיף
י י"ל דצני
ה' ל8יד-מזי מה קא קשיא לףהי
*שמבאיריןקאי נם עלהרישא מ"ש באם אשתו
סומרת דגם בזה יש מחמירין 3ם בדין אשתו
ל בסעיף ה'
סוטרת כתב כסו שנתבאריעי
הרי שמסך אדלעיל ולויל כבר הביא ב' דעות
ויש סחסירין במומר ומשמע ה-ה במומרתכיון
שציין אדלעיל ובאמת נ"ל עיקר דמ"ש הרמ"א
ויש מחמיריןהוי רק על הנאסרת כט*ש הג"ש
אבל במומרת מהנ* יכ"ע וחף דבטוטר הביא
הרמ"א ב' דעא פיעו אם היאאינה מומרת
אזכיון דאתהא נכל דהו מחא לה וסב לנכתב
מן דו לכך יש חוש שמא אינו וכחן לה גם
אם הוא מופר און בו רקחסרון אהד לכך י"ל
אבל בהא מומרתכיון דלה
דאינה זנות
פרתכם תכרים
זילא לה שכיחא
ך ודא* הה וכות
שייך בה סב למועב טן דויכ
לה גםכיון דהיא טוהרת ומן הסתם זנתה נ-כ
כמש"י בשם המרדכי והמנ"א א"כחוי בה תרתי
לעקבתא ודאיחוי זכות לה ומותר לכ"ע לזכות
לה גט לכך השיקר לדינאדמיוני לה זיכף הגט
י אשר וכיון דזיכה לה בעת המרתה מותר
עי
יישא אזרת אף אם עתה חזרה בה ודאיהוי
זכות שלא תענן אותו גמעשמתרעים וכיק
דיע לח דעת הה זכות לה ועדיפא משוטהמהני
זיכוילכ"עכיוןדעתחהיאכשרהכןנ"ללדינא:
בם*ש בשף 8סי ב משיף ג
כשיי
ויל

י"י

יה

יה
יה

י"ג.

יח

יא

משפחה ש49אעליוערער

העל*איניהחריף פר יוסף ג'ק -'waoדיהמום
*ל החאפ נוכתב דכוונת הטחבר מ"ש עבדות
הינו  nnbVולא עבד דעבד בישראלית הולד
כשרוש א"כ למה סריך בדיקה  waאבי
איירא דחףאני אסה עבד אכתי הולד
חפהדיו
ן במקנח בא' לדף ע"ו כתב שם כן
כשהעיי
גד"ח סתנ*תין  wunכחנם כהב שם כן רגע
ר דהוי חבדיקה סכה חשש עבדות דאשכ
יומ
אםאביו עישש רק הדבר תמוח שלא תטה
ק על הח"מ שטוכחשדבריולהיפוךוניל שדברי
ההקר נכונים שהות מפרש דפ4ש המגזברדהיינו
שיעידו שניס שנתערב 18ח טפזר או חלל או

ים"י

לף שלמה ה
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שא בהם עבדותאין הכונה דהעדיפ מעידים
רק אחה מהם רק הכונה דהם העידו על
שהם העידו שיודעים שיש
הגכטלשפנחיהחד11ד
יד
הצ
יתיפסולואין יודעים מה אםהוי

עי

חיי

שי

 18הפסול
הפסול של ממזר או של
דהף ס"ד דבשלמא אם
עבדות וסובא
יולהוי מכח טמזר או חלל
"ס
מפ
קה
מעידין בבירור ד
דבזהודאיתריך בדיקה ד' אמהות שהם ח' אבל
אם העידו רק על ספק שהם מסופקין מה הף
הפסול אם פסול ממזר או חלל או פסול עבדות
ימזר בזה הה ס"דכיון דמסורש לקמן באלמנת
עיסה רקהיבא דהף רקספק חללמותרתבדיעגד
הוי ס"ד ה"ננהי דמעידין
בלי בדיקה וא
"יפסול מ"מ הרי הם מסוסקין
דהה כאן ודאי
עבדות ומשום
או
אם פסול סטזר
פסתהויעגדא בעיונחןל
יכקושייתו איה
ות
סו
פר
יד' דו
השתא נמי נימא דדינה כאלמנת עיסה ויהי'
די בבדיקת אטהוה אטה ואס אמה א %אם
נצטרך דהוי נמי ס"ס שטא פסול
אבי'
ושטא אינה  11וחף ס"ס כמו באלמנת עיסה
דדא רק בכה"ג בודאי אסורה אף
מ"יבלי בדיקת ד' אמהות דאינו דומה
קד
גדיעב
לאלמנת עיסה דשם הוי הספק שמא אץ כאן
א בעי בדיקה כלל לכך בדיעבד
פסו כללוי
כשרהגלי בדיקה אבלכאןדיו כאן פסול ודאי
וחף אם הף שבדות נמיבעי בדיקה עכ"פ ב'
אמהות ובית דעכ"פ בין כך ובין כך צריך
בדיקת עוגצריך בדיקה ד' אמהות מכח דלסא
הוי המסול ממזר או חלל .וכיוצא בזה כתב
הרביעיונה בפ"ב דברכות ד"ה באמצע הפרק
חוזר לראש הפרק ת"ל ויש להקשות דשמואל
דאסר נפרק מי ומתו  pwקרא ק"ש ספק לא
קרא ק"ש אינו חוזר וקורא ק" 9דק"ש דרבנן
הירא חסרינן הכא שחוזר לראש הפרק י"ל
ה דבשלח קרא כלל אינו
שאינו דומה זה יז
חוזר וקורא דקאר דרבנן כשהתחיליקרות
אפף ששאל טודח שאם טאעבהי
לתקןכיון
דהתחיל עיטשהרי אף נספק דרבנן דהף
מ-מ אם התחיליש לו לתקן א"כ ה"ה הכא
בס"ס דס"ס וסדיר דין אחד
הףנפי כך
דאם מתחיל צריך לעשות כהוגן ולכך באימא
באלמנת עיסה דהף ספק אם צריך בדיקה כלל
ן דחף טכס אבל אם הת
לכך כוח הקילוייו

יא

יאב.

יכך

יייו

יקויא

יחם

כאן

האלף
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שוות  %אהעיז

לף שלמה

י פסת דק דהסשק שמא עבדות א"כ דבדיעבד לא תצא אש" בהד רוגא ומה דגעינן
כחןיח
עכ"פצריך בדיקה ב' אמהות שובכיון דמתחיל הרי רובא הוי רק לכתחלה וא"ב כאן דהוי
יבדוק צריך לבדוק הכל מכח חשש ממזר וחלל עוד ספק דהרי יש דעות שמתירין אף לכתחלה
ולא מהני בזה ס"ס והרי בלא"ה אף באלמנת באין משפחתו ידוע לנו פשיטא דכדי לצרף
עיסה יו דעות דתצא אף בדיעבד לכך בזה דעה זו לדעתהטקילין בחד רובא עכ"פ בדיעבד
רובן אינן חילים וכשרים לכהונה ורוב
 p~aמודים (ועיין ראי' להנ"ל בהגהות חכמת
שלסם לאה"ע ס" ג'סעיף ף) והב"מ שפיר כתב וההמרתינהגין בדת ישראל הםישראייםיא חליים
דמיירי בשפחהדאי בעבדהרי כשר נטור וא"צ וגרים ואף דהתרו בו שלא ישא מ"מציון שאחד
בדיקהכיל א"כ הף רק ספקפסוי היינו ממש התירי
ו ואין האוסרין לו גדול מן המתירין
ו לא נחשב מזיד כמ"ש בתשובה מכבר ומוכח
א עיסה הטפורשיקמן וגעתדמחיי בשפחה י
לוסיטיודאי פסיל ובודאי בעיבדיקה ואין הס"ס כן בסי יתד אךיעניןלכתחיה נראה ג"כדאין
דה
הבדיקה בזה לכ"ע אזלינן איסור בזה"ז כיון דהב"ש פסק בסוף סף ף
רק עד היכן
"
ה
י
יחומרא ותצא והוי כוונת המחבר דכל זהישון דבתרי רובא תנשא לכתחלה אפחבאינה יתד
העדים עצמן שאיןיודעים מה הוי הפסול והה ברי לי והנה ס"ס דינו כרוב והאחרונים הביאו
הבדיקה בשביל חשש טמזר או חלל אבל אם דעת הרשד"ם דבזה" 1אין אנו בקיאין ביחוסי
הי' מעידון רק על עבדא בבירור באמת לא כהונהואין לטכהןודאי ובדיעבד לא תצאוטוי
בעינן בדיקה רק ב' אמהות שהם ד' לדעת דהכל חולקים עליו וישתקע הדבר מיהו עכ"פ
ן עוד ראי בזה י"ל דהוי ס"ס שמא ~* ruהללה ואתיל
הט"מ ח"ב תה עצה נכונה .ועיי
בכ"מ הל' בכורים הובא בתסרט חללה שמא אינו כהן ואין לוסר כיון דמוחז-ן
לסברתנו
ן בשם לכהן ורוב המוהזקין לכהונה המה כהנים ממש
פ"ק דבכור
תו"תימגונהג' ד"חאין כאןיכה
ן אהד לכהן צריך ליחן אינו נכנס לגדר ספק א"כ גם היא יש לה רוב
הכ"מ דהיכא דצריךיית
אהד לעצמו ג"כ וחיכי דא-צ ליתן לכהן אף דרומן ישראלים כשרים לכהונה ואם אעפ"כ מכח
השני לעצמו א"צ להפריש והוא רא" לדברינו :מעיתיוחסיןחיישינן למיעוטא שמא היאחלית
ה קטנה אף אנו נאמר אם היא חללה דהיישת למיעוטם
כמי'י"ר .שא' בעניים שהביא ייד
שםיוכעת נשתדכה שמא הוא אינו כהן וא"א כיון דיש גם ס"ס
לקה' וטעדלה
ן ובעת הנשואין נתעוררו אשי היא שלא דהוי כמו רוב וגם רוב ישראל כשרים לכהונה
יכה
כדת והכהן שמע תשאה עפ"י היתר איש הוי כמו תרי רובא .וא"ל דהוי ס"ס כב'
ה
פמ
וו
יי
מאיש :תשובה .הנה דעת המחמירין בזה הטה ז"א כיון דמהית ודאי סגי בחד רובג
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הב"ש בסי' ב' והנמשכין אחריו והבאה"ט פסק דבעינן תרי רובא חף רק מכה מעלת יוח46ך
ג"כ כן ודעת המקייין הלא הוא הגהת הטריז הוי רק חשש דרבנן ובחשש דרבנן מהני ס-ס

יחד

ודעותי .והנה מ"ש הג"ש פייושאויש לחוש
א"8יספק ממזר למי שאץ משפחתו ידועינו
זה תמוה דאטו גרע מאסופי והרי אסופי מפורו
גסי' ד' דהיכא דהושלך במקום רבים וכדומה
בענין דליכא חשש אסורי אין בו ספק ממזר
והרי עכ-פ אין משפחתו ידוע לנו ובע"כ דאין
גזה השש ממזר ומא"ש כלא הושלך כלל דאין
בו חשש ממזר וב"כ ה"נ ילדה זו דין אסופי
יש לה אך כיון שבני אדם ישראל חביאוהו
דינה כהושיך במקום רבים או בשאר סימנים
ואין דין אסורי ואץ בה חש 9מטור רק
חשש חללה לכהן והנה בדיעבד ודאי דטותרת
ביון דחף בפנוי שנתעברתיש דעה לקמן ס"ו'

יה

כב' גופיף וכ' ענינים 9יז במגיי  p'Dכ"ד
כלל מ"ג הובא בבית מאיר ס" ג' סעיף ה'
וכן טבואר בפה"ג סי' קשי דספק אחד בנופר
וספק בהערוגות מהניהוי רק מדרבנן ולכך
נראה דאף המחמיריןבאין משפחתו ידוש לש-
היינו לדין הש"ס שהיו בקיאין גיחוסי כהונה
ולענין כהן ודאי לא כן בזה"ז ודאי דטותר
לכהן וישא ממופחה שאץ ידוע לנו ואםכי
בודאי אם בא למלוך ראוי לומר לו פרוש מזה
הקשר
מיהו אם כבר נשתדכנו נראה דאין
משום זה והיות כ? כל עיקר חשש זה אינו רק
דרבנן מ3ח מעלה עשוביוחסין ולא לדינא דהרי
לחשש ממזר אין הוששין מאשר הוכחתי וכך

דיא

יבמי

דעת

האשף

"5ת  %אהע"ו

דעת רוב הפוסקיםוכיון דאינו רק מעלה דרבנן
ך להקל שומעין כן דעתי נוטה ודי בהערה
יס
ן בק"א סי' תשובה שני' אודות זה:
זוועיי
כתכ הש"ע סי' ב' סעיף י"ב כל
סי' כאד*
המשפחות בחזקת כשרות
והב"ש העלה להחמיר כשאין משפחתוידוע לנו
יחוש יספק ממור וק"ל מה יע %הך דעה
יקמןסעיף ד' והוא ש"ס מפורש בקדושין דאין
אסופי רק בואשיך שלא לשט מיתה אבל אם
יש הוכחה שהושלךישם מיתה אין לו דין
דהרי עכ"פ אין משפחתו
אספי ותיפוק
ידוע לנו ובלא"היש חשש פסול ואסורה להנשא
אך נראה דא"ש דבחד צד אסופי .עדיף כיון
דחזינן דהשליכתו ואעפ"כ חסהעליו והשליכתו
שלא לשםטיחה מוכח דלאהוי ממזר אבל באם
אינו אסופי ולא חזינן שדקדקה עליו אמו ועל
וובפרס לדקי.קעליובעת צר לה כשמשליכתו
איי
דאם אי %צר לה יחנן שגם על בן ממזר
שיחמת עליו אבל אם הי' השעה דחוקה לה
ואעפ"כ חסהעליו אף כשמשליכתו מוכח דאינו
טמזר תה לא שייך באס אינו אסופי וליכא
הוכחהזו בזהשפיר יש לחוש שמא הוא ממזר
ושוב ראיהי 4ישיע"ק הק' כן בשם מהרטט
ותי' כמאש אך ל 8ביאר כמ"ש מיהו י"ל
דת4
קשה באם ליכא הוכחה
זח ליבא דעכי
אסרו הזחל מטעם אסופי רס"ל גזרה זו דאסופי
בלא זה ת"ל דאין משפחתוידוע ל%וגמזיסבוב
שהרטש שפיר אך א"ש דהפוסקים סיירי
בענין דאיכא ריעותא דאדם לפנינוואני לברר
פ89חתומיזה הוא ואיזה הוא ~כךכיף דאיכא
מטותא יש יחוש דלמא ממזר הוא ואף אם
ןשאףי לברר כיק דאינו דבר מפורסם
תדשןיעני
ידוע פלוג רבנן בתקנתן ואסרובכי ענין
לישאסי שאין משפחתו ידוע לנו בשביל אלו
שחי'יכשיל לברר ואין מבררים ואיכא ריעותא
יש הוכחה דיש בו פסול אבל באסופי כיון
דהושלך בקסנוהו וליצא ריעותא מה שא"י לברר
משפחתו וגם הוא מלתא דתמוה להיות תנזק
מושלך כל כה"ג מידכר דכירי אינשי ולא
יסעובין זה לזה וכל נואיי לברר ולא חזינן
ריעותא אוקמוהו אדינח דכל המשפחות בחזקת
בשרות וליח יממזרות כן נ"ל .וגם בגוף הדין
הב"ש לחומרא הנה טנהגגו באמת
8ה

יי*

3ףשיכוה

ו
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שכל ~ fflואשה הבאים להנשא אין הוקרין
ודורשין אחר משפחותיהן כלל ובע"כ דנהיגין
כהסוברים דל"ח להכי ובפרט דהוי בדיעבד אם
נאסר אותה להנשא וגם לכהן נראהדאין להחמיר
בזה כיון דסוגיא דעלמא לא נהגו כן ואין
סדקדקין אחר שום משפחה רק כל אשה הבאה

יהנשא מחיקינן אותה בחזקת כשרה להנשא
לכהן ואין מצריכין להביא רא" כן נ"ל לדינא:
םי' מאז wffQ ,מ במה דאמרינן ישא
אדם אשה במדינה זו וילך
משא  nPRבמדיגה אחרת וכו' למה אסרו לגרש
אשה במדינה ח ולישא אשה במדיגה אחרת
וכף הנה מ"ש מלגרש ז"א דיל כיון דגרושין
קלא איתלי' ע"פ הרוב כמ"ש בב"בגבי גרשתי
י בפ"ח ואף דאמרה בפ"ב דכתובות
אית
דעבידי אינשי דמגרשי בצינעא היים רק ע"ד
המיעוטואין להכחיש מהדי בכך אבל ע"פ הרוב
קלא אית ל" א"כ כיון דאיכא קול לאחיישינן
לאח נושא אחותו כמ"ש שם דשאני רבנן דפקיע
שמייהו כן ה"נ בזה אך יותר הו-ל לשאול
מאם מתה אשתו לא ישא אשה במדינה וכו' אך
באמת לק"מ דודאי במקום פ" 1לא גזרו והרי
אפשר שלא ימצא לו זווגו רק שם ואיך ינטל
מפ-ו או ממצות לשבת יצרה רק היכא דיש לו
אשהכיון דיכוללקיים פ"ו ולשבת במקומוואינו
נושא רק להנאתו בזה גזרו מכח חשש זה ודב
ונכון .ו"ל עוד בדרך חידוד קצת דהנה לכאורה
גם באשה היקשייך חשש הזה אם ימות בעלה
במדינהזו לא תוכל לישאיבעל גמדינה אחרת
דאולי אח נושא אחותו מאמו דגם זה איסור
תורה מהלי מאת מה לי מאס והנהי"ל דבאשה
לא רצו חדל לגזור מכח ראשה אין יה'פי

יי

יא

יי

י'

יא
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ימטרח עבורה וכעין דקי"ל בדין בעל מצרה
דנגד אשה לא תקנו כן דל"ל מי למטרח כן
ה"נ בזהי"ל דבאשה אולי לא תמצא זיגג במנ"א
ואין לה מי למטרח עבורה לכך לא ה 4אפשר
לגזור כן באשה ושוב כיק דועך גזרה זו a$
באשה ובאשה לא רצו לגזור גם באיש
גזרוכי יהי' סבתא דרבנן כחוכאואטלויאכעין

יא

שכתבוהפוסקים בטעשהדוילנא לכך לא רצולגזור
כללגזה רק בדך תקנה דלא ישא אשהבסדינהזו
וישא אשהבמדינה אחרתדהךתקנהלאשייך באשה
לכך גורו בזה באיו ולאהויסתרי אהדדי וא"ש:
במ"ש

