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סעץהז .בם4ש בש"ע ס"  '3משיף
ושאר כהן בחוקת אביו
ן ב"ש סקהד *8ש בשם הק"ן והס"מ והרשב"א
עיי
דתרי ותרי סדיר ומת"ת אוקמא אתנקה ופה
מד"ר לענין תרומה דרבנן ולא לענין תרומה
דאורייתא ושאלני הרב מףה אלישע אהרן
דהרי בבכי מביא לשון הקאן וכתב דאפשר לומר
א החסירו רבנן רק בא"א או בעבודה אבל
די
בתרומה לא החמירו ואיך כתב הב"ש בשמן
להיפוך והשבתי שיא עיין בהר"ן עצמו כי
בהר"ן שם סחם שאין נראה כן רק לתחמה
דאורייתא אסור וסיים וכן דעת הרשב"א ויפה
כתב הב"ש בשמו וסט דקשהלי על סברא הנ"ל
דלא תחמירו רק בא"א מהשאס דיבמות דל"א
דמסיק דגם בספק גרושין חולצת ולא מתייבמת
נתרי ותרי והכי קי"ל וא"כ טובח דגט ביבמה
לשוק דהה רק לאו נמי חף תרי והרי ספקא
ואסורה סדרכםוהרי תרוסס אסורה דהה במיתה
ן גתשובה בתבורי לאה-ע מהד"ג .הל' ינום
ירי
ת מהרטיט ח"א
ס" קנ" 1הבאתי טזח רא"ידע
ס" ב"ב עיו"ט דמחזיוךן מאיסור א"איינסה
לשוק עיטש:
 .בקו"ש בש"ע ס" ד ,סעיף כ-ז
סי'י*ח
ארוסה שנתעברה וכף הנה
סי' קע"ז
דגם במשודך
הבדחיין כלןש"עאך שם נסתמפתקבתתייבד
יסה גופא י-ל
מו
אר
ז'

לף שלמה

' יולדת למקוסעין ושפורא גרם או לא לכך
יט
סברו דהוי ספקא דדינא והדין עם השחזק הנה
לא כן הוא חרא כאן כיון דניסן רוב החודש
הוי א"כ בזה הוי רובא ככולה ולאגעינן שבורא
רק בכסלו לבד ז"ל דדוקא בתרי שאורא מ"ל
לכמהסום'ראיןאומרים בט' שפורא גרם אבל חד
שיפורא י"ל דמודים דאמרינן שייוורא גרם
ועוד בזה נשתנוהטבעים ואנו רואים כסה וכסה
כשחת שיולדותבבן ט' ובשפורת .ועוד אף אס
הף ספקכיון דשא א"י לברר זהכיון דעכ"פ
מודה דבא עלי' א"כ רוב בעילות חולין בגעל
והוי היא טוענת ברי והוא שמא אם שפורא גרא
או לא א"כ כיון דהוי רוב מסייע לברי ושמא
סוציאין טמון ,גם בלא"ה זה דומה ממש לדין
אף דהף
משארסתני נאנסתי דגובית יאנסתי
ספק על עיקר החיוב מ"מכיון דהוי חוקה בהד"
אמרינןברי ושמא בריעדיףעייןכתובות(די*ב.

וב"ש אהע"ו ס" ס"ה א"כ ה"נ הוי לה הזקת
כשרותבהדיברי ושמא וברי עדיף ובפרט דכאן
עדיף דמסייע הרוב לחזקהודאיבריעדיףוח"ב
ן הכתב להאשה בלי ספק תמד הרי בלא,ה
יית
מדינא ח"ג בהנקה הוא אף גלי הכתג א-כ
כיון דחייב אף בלי הכתב טחני טעמי הנ"ל
ר הכתב להאשה בלי ספק:
ודאידחייביחחיי
עיד שאלתם עיד האשה  runמשפטת
סי' כ*
כך הוא שהאד הזה שהיא
דהיינו דוקא אם אפשר לומר שטבלה ינדתה מעוברת והבעל אומר שהוא פירש ממנה זטן
דאז י-ל דנהי דכלה בלא ברכה אסורה כנדה רב כשיעור ט' חדשים או הולד מטזר דחאב
ך לאחיישינן נאמן על הולד לעשותו ממזר ולא בעינן בזה
לא משמעיאינויאיסורא בהכייכ
לשמא nmstעםאחרים אבל בזה"ז שכל הטזנות יב"הכיע דרש ממגה כמה דברים מכוערים
ך אם אומר שפירש מטנה ערך ס' הדשים
אגן חזששץ לטבול אי4כיון דלארוסנסי היא יכ
גאיסורא ישל דנחשדתנמי מאחרים וכמו בפט" מזמן פרישתו עד הלידה הף הויד מפזר ודאי
ההרהילדים דחף דהית פרוצהביותר %אושיך
שחוששין כן:
בדץ אשה שהלכהטבילה בה רוב בעילותתולין בבעלה מ"מ היא נאמרת
סףהם .מה
שיש
חייו"ד ניסן וילדה ג' כסלו על בג" שהם כורים כיוןדאין הבעל מכחיש,
ום
ב
והאשה מערשח י" 1סית ונתן לה כהב שאם ונדון היא גופה הנה עבור עדי כיעור השלג
תיד בן זיי" 1או גן ט' יתן שכר הנקה כך דלא פסיקאין מוציאיןמבעיה אםיש לה בנים
וכךגי אושת הגט  n~pDשהיא מעוברת והוא זח הוי אליבא דכ"ע גלל הגי יסיבוהא אע
כאן שהבעל אומר שהוא
ן מוציאין מבעלת
אמרכי לא ממנוחיא רק חרה יזגוניםויכ
בה
אר
השלישו הכתג אושן ההוא ועתה הוא צועק פרוש ממנהוצתעב
יא"כידוע לו ~ nfuvtודאי
שמיו"ד ניסן עד ב' כסלו אינו בןז' ולא חייב יהוומאה ואף שחושש שתמיר דתה מה
בן ט' והיאצועקת שמעולם לא ידעה איש רק בכך אץ אומרים לאדם חטא כדי שיזכה הברך
מבעלה .חנה כבר ראה הפלוגתא אם בישרת היצאדהות פשע ומב"שבזה דאי run'wיהדיר
גן
ואס
1
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ואם תמיר מה לו בכך ואף ומה" גנאי לבניו ובספרי ע"ע בש"ס דמיג ע"ב כתבתי לחדש
חלילה לו לעשות איסור עבור כך ויכול לגרשה דאל דדוקא למ"ר דאשלד"ץ בבר חיטא תליא
בע"כ בגט רק שלא יהי' נגד דינא דמלכותא מלתא או אף למ"דאיבעי עביר אםהי' השליה

וד"ל ואם רוצה שלא לגרשה רק שאומר שלא
ידור עמה רק יזונה ע"י שליש והיא תדור
ן משפטם!
בבית אחר רשאי כמ"ש בסי' קי"ז כ

שא'מטיב

םי'

שמיץ

כשא*
ד"יח מנחם תבראי""י
שנשא"יכ
ט
סני
אשה
וילדה בט"ו בשבט והבעל לא עשה מזה שאלה
וקראו לו לס"ת והיא לו כבת לקרוא לה שם.
עליו הרי ש"ע לפניו מפורש בסי' ד'
תמה אני
דיולדת לשבעה יולדת למקוטעין ושיפורא גרם
וא"ב יתכן להיות דהוא ממנו ממש ומה הרעש
הזה ואף אם הילדה גדולה כבת תשעה אין
זה רא" לזנות דלא כתבו הפוסקים סי' זה
ומשה רבינו נולד לשבעה ויש במדרש דקולו
כנער ושכיחי גני שבעה דהוי גדולים כבני ט'
ויש בן ט' דקסן כבן שבעה ~כך לא מבעיא
אם הבעל אומר שלא הרגיש בעת הנשואין אם
היא מעוברת א"כ ודאי הדין עמו ויש לתלות
דממנו הוא ואף באם אומר שבשעת נשיאין
הרגיש שאיא מעוברת אינו נאמן בזה"ז לבטל
חר"ג יגרשה בע"כ כמ"ש בסי' קע"ז .ואם אמנם
שטיש חולקין היינו אם הוי איסור דאורייתא
לדור עמה והר"ג הוי רק דרבנן ידעת כמה
לכך ס"ל דנאמן דאיך מכח איסור דרבנן נכוף
אותו לעשות איסור תורה אבל מעוברת ומניקת
חברו דרבנן ודאי לכ"ע א"נ לומר שהרגיש
תחלה לכופה לקבל גט ועוד אם הרגיש בה
תחלה ואעפיל נשאה משים עצמו רשע וי"ל
דא"נ דאאמע-ר וי"ל אפי' באיסור דרבנן הוי
כן גם נהי דקיי"ל דאג נאמן לומר על הבן
שאינו בנו מ"מ הרי מפורש ברמ"א ס" ד'
סעיף כ-ט דבה" לו חזקת כשרות א"נ אח"כ
לומר שאיננו בנו וא"כ ה"נכיון שקראוהו לתורה
ועשה להילדהמי שבירך ואמר הש"ץ בת פלוני
לבת לכך א"נ אח"כ
שם הוחזקה
וקרא
לומר שאינה ממנו לכך אין בו החשש מעיברת
חברו ומינקת חברו וישתקע הדבר ולא יעשה
מזה ערעור:
םי'כ"ב .במ"ש בסי ה סעיףי ד אסיר
ן בנ"מ
לומר לכותי עיי
ומהביא סטיות הש"ס והפוסקים הלבתא כמאן

יה

יו

שוגג בענין דנחשב כהצר דבע"כ מותיב בה
דאז אם הי' האיגברי ישראלהי' מחייב שולחו
ואין בזה ריעותא רק משום דהוא נכרי ואין
שליחות לנברי בנה גזרו רבנן אף בשאר
א
רי
ול
סת
ועשוהו כשליח אבל למ"ד בבעי עביד
יי
אי
מלתא והנכרי הוי מזיד בענין דאף אם הי'
השליח ישראל לא הי'מחייב שולחודאין שלד"ע
בזה כיון דהוי תרתי לריעותא דאשלד"עואין
שליחות לנכרי בזה ודאי לא גזרו אמירה לנכרי
בשאר איסורים דעכ"פ נהי דבשבת אף בכה"ג
גזרו אמירה לנכרי בשאר איסורים מ"מ בשאר
איסורים לאינכר בזה ודאי גם כתבנו דבח"ש
אף להסוברים דח"ש אסור אף בשאר איסורים
מ"מ אמירה לנכרי ודאי לא שייך בזה ומותר
אמירה לנכרי בח"ש עיי"ש מ"ש:

ם מרדכי הכהו aw
סי'כ"נ .שא' מהרבשיי
מותר למכור השוורים לנכרי
ליחן לנכרי אחר לסרסם ואתה חששת כיון
דהוי המכירה דרך הערמה בעלמא הנהאין כאן
חשש הערמה ידבר שלא בעינן מכירה רק
שליחות נמי הוי די אם הוי שולח ע"י נכרי
ליתן לנכרי אחר כיע ראין שליחות לנכרי ועל
לפני דלפני לאקפדינן .ומ"ש רא" מן המדרש
פ' נח דיש שליחות לנכרי ז"א דהתם בשפיכות
דמים שאני דגלי קרא דהרי אפי' נהרג בדיין
אחד ובע"א מה דאינו בישראל וגם חייב על
העוברין לכך כמו כן אף דהוי ע"י שליח ואין
שליחות לנכרי מ"מ חייבה התורה והרי בלא"ה
אשלד"ע וחייבה התורה ובע"כ דשאני התם
דגלי קרא וגם י"ל דגם ע"י גרמא חייב בן
נח וא"כ נהי דאין לו דין שליחות גורם הוי
עכ"פ דלולי שאמר לו לא הי' עושה וחייב מכח
גרמא .ומ"ש בשם ספר אחד להקשות על הח"ה
ורמ"א דהרי בדיני שמים ישלד"ע זה לק"מ
תדאי טעם הת"ה מכח אין שליחות לנכרי רק

דהוא חשש דדלמא כמו בשלד"ע דאף דאין
שליחות מ-מ בד"שחייב דלמא גםבאין שליחות
לנכרי נמי הוי כן דבד"ש יש שליחות דהרי
לולי דגלי קרא הוי שליחות לגכרי רק דילפינן
מאתם גם אתם דבעינן דומיא ראתם וא"כ דלמא
לא
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לא ממעט רק כדיני אדם ולא בד-ש ולכך טון ענדי וא"כ ה"נ כיון דבעלמא אשלד"ע אואין
הח"ה עוד מעם דאשלד"ע וא"כ י"ל בתרתי

לריעוהאאין שליחות כללכיון דבכל חראנמי
אין שליחות א"כנהי דבד"שחייב-מ"מ בהצטרף

יא

שליחות לנכרי נהי דבשכר יש .שליחות לנכרי
או במוחזק או שוגג ישלך-ע' מ-מ בהצטרףיחד
במה דהוי בו ריעותא דלא מצי עבדי תרווייהו
הוי תר"ל ואין שליחות 'כלל וכעין זה מצינו
בש"ס וש"ע חו"מ סי' כ"כ דאף דמהני'קבלוהו
יקא"פ היינו רק כחד אבל לתר"ל לא מהניבן
ה"נ י"ל בנה דבתר"ל בסל השליחות לגמרי
ולכך פריך שפיר התם דהא אשלד"ע וזה עצה
נכונה לפי חומר הנושא .יותר א"פ להאריך
ולא יחמיר בזה יותר מדי ומותר למכור לנכרי
לומרלנכרי אחרואף לומר לנכרי שיאמר לנכרי

תרתי גם בד"ש אינו שייחות גם בלא"ה
קשה דמה דהוי חילוק בין ד"א לד"ש הוי רק
בישרא? אבל בנכרי לא שייך לחלק בין ד"9
לד.א ,ומה שהקשה על הת"ה דטעמו מכה
אשלד"ע דהרי במוחזק לכך יש שלד"ע כמ"ש
בחףמ ס" שפ"ח וא"כ ה"נ הנכרי מוחזק בכך
זה לק"מ דמוחזקהוי רק אם עשה ג"פ כן אבל
בלא עשה אף דהוי חשוד גדע ורשע והת
אחר מותר:
אומדנא דמוכח שיעשה מ"מ אשלד"ע כן ה"נ
מה ששאל ם כשנייד הי' נקב
אסו ידוע דהנכרי עשה כן ג"פ הרי אפשר םי'
כ*ך*
השתן שלו סתום רק שהי'
דלא עשה כן ג"פ ואף דהוא חשוד מ"מ אשלד"ע
ועוד קשה על הת"ה לדעת הסוברים דבשוגג לו נקב מן הצד ומי רגליו שותתין דרך שם
יש שלד"ע והנכרי ודאי הף שוגג דאינו יודע ועשו לו רפואה ע"פ רופאים וסתם הנקב הנ"ל
דאסור לו ולכך נראה דעיקר טעם את*ה מכה ופתחו לו נקב בפי האמה כדרך כל הארץ.
אין שליחות לנכרי רק דהשש אולי בד"ש יש הנה היטב אשר גיבר כי אין זה כרות שפכה
לכך הוסיףנמי הטעם דאשלד"ע' כיון דהויבידי שמים גם כיון דאפשר בפתיחה
שליחות
דאזכיוןלנדכברליא"האין שליהיר לנכרי רקלדייש הוי פסול שחור להכשרו דכשר מיהו בזה יש
בנה אף בשוגג ואף במוחזק אשלד"ע בד"ש לעיין אולי דוקא אם חזר מעצמו בלי רפואה
לבד .ומה שהקשה על דין דמוחזק הנ"ל מביק או ע"י רפואה דביד כל אדם לעשות כןוהוי
נ"אגבי בור של שותפין למה לאמשני במוחזק מלאכת הדיוט זה נחשב חוזר להכשרו אבל מה
לכך הנה בזה יש הרבה קושיות להסוברום דצריך רופאים מומחים ואיןביד כל אדם לעשות
דבשוגג ישלד"ע לתרץ בשוגג השליח ועיין כןי"ל דזה לא נחשב חוזר להכשרו כיון דאינו
בשעה"מ הל' הרומות מה שהקשה על המח"א חוזר רק ע"י רופאים מיהו בנ.ד כשר מטעם
לתרץ בשכר ולי נראה לומר דהנה בלא-ה קשה הראשון .ומה דשאל דמדברי הב"ש סי' ה' ס"ק
איך שייך בנה שסיחות כיון שמוכח בש"ס שם ז' מוכח דרפואה עדיף זה לא קשיא די"ל חדא
הס"ד דבב' שותפין לא משכחת להשיתחייבו דהואמיירי ברפואה דהוי בנקל לא ע"י מומחים
על הכרי ,א"כ האיך מצי משף שליההרי כיון גם י"ל דהתם מיירי דנפתח מעצמו וג-כ נעשה
דתרווייהו ביחד לא מצי עבדיוצריך לומר כיון לו רפואה זה עדיף או דהתם לחוש שמא יה"
דעכ"פ לאחד יכול להיות שליה לכך בזה אף חוזר ונקרע זה עדיף רפואה אבל לעשותו זכר
זה ודאי גרע רפואה והבן זה:
דלתרתייהו לא אפשר להיות שליח מ"מ נעשה
שליחלתרווייהו וכסבראזו כתבו התוס'בקדושין שי'כמה .הנה בדבי השאיה .הנה אם ה"
הרופא לבדו עושה בו נקב
דכ"ז גביהני כהני שלוחי דרחמנאנינהודמיון
חיישינן שמא הוא מפולש דיש לו
לא
ף
דהוי שיותי דרחמנא הוי נמי שלוחי דידן א
הוי
דלא מצי עביר ואף דשםהויאיבעיאי"ל סייגו חזקת הגוף דמעיקרא גם כל דבר הוי בחזקת
התם דשלוחי דרחמנא עם שלוחי דידן אין שלא נעשה מעשה ולא נעשה בו עוד נקב שני
לו התחברות כלל אבל בזה כיון דעכ"פ געשה להיות מפולש אך בזה כיון דהוא עצמו עשה
שותף לאחד בן אדם י"ל דנעשה שותף להשגי בו נקב נהי שאח"כ נסתם בזה שפיר יש חזקה
אף דתרווייהו יחד לא מצי ענדי אך לפ"ז דמעיקרא שהי' נקב ואף דגמתם אוליהוי חתיכה
עכ"ם ריעותא הויכיון דתרווייהו יחד לא מצי העולה סחבת מכה וא"כ עתה שניקב הרופא

יפי

הנקב

האקף

ש"

של אעיז
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אם בא בידי אדם אכל ע"י הולי כיון דיבום
אינוחייבלהיציא ולא סתרי דברי רש"י אהדדי
והוציא רש-י כן מלשון הש"ס שם בדף כ'
ע"בדפיים ואסור לקיימן פשום שנאסר לא יבא
פ"ד וכף ולכ"ל חך קרא דלח יבא "8ד ואסו
בת"ז לא ידענא דפ"ד אסור לבא בקהל ולמ"ל
משום שנאמר גם בלא"ההריזכר תחלה גםסריס
אדם והזקן ~מה הביא רק הך קרא דלא יבא
פ"ד אך דקמיל דוקא מה דמ8ור 9בכתוב בזה
אסורלקיימןאך במה דמשפע רקמלשון "6ד ולא
ה מותרלקיימן אם כבר בעלו וא"ש:
הפצועימ

הנקב במקיאאולי הף זה כנגר זה והא מפולש
וספיקא דאורייתא לחומרא כן הי' נראה לפי
מה שנראה ממכתבו שהבין דלשון מפולש הה
בשני צדדים וה כנגד זה כעין דנקרא בש"ס
מבוא מפולש אך באמתאין זה הכונה רק הכונה
ר היינו מפולש וגא רק
אם ניקב מעבר יעב
לאפוקי אם לא מקב מעבר לעבר בזה כשר אגל
כלדהיי מעבר לעברהיינו מפולש ובב"י מתח
יותר כן שכתב דהוי מפרש כסתם נקב עכ"ל
ומדכתב כסתם נקב מוכח דהכונה רק מעבר
לעבר ~כךתיכף כשעשה נקב במחט חב טמנו
"גט
נדוו lru~ nvwn
מים כבר נאסר לבא בקהל וצריך לגרש אשתו מיי
ענ
בי
הש
לאשה כשהיתה י
ומב"ש עהה שעשה לו הרופא נקב גדול בביצה
יה בלי
רצו
רצונה ולאהי' שום עדים רק אמה
דאסור לבא בקהל וצריך לגרש אשתו:
יאמר
הזוג לעשות שלום אך הוא כהן .הנהואיחפ"ה
כא'כנ"ך* בנגמ"ש ביסר"שאה'וכסףעיףהניהי"רנארבאי
ה דאפי' ריח הנטאין בזהכיון דנער קטן כתב
דוקא שידוע שבא מחמת חולי אבל אם זה הגט וגם הנער הנ"ל החתים עדיםואינן כתב
ידוע לו שלא ה"בידי אדםוספקלו אפ מתחלת ידהעדים והוא תספא בעלמא ואני רק כמוסיף
ברייתו הוי כן או אח"כ בא ע"י חולי גזה דאףלולי כל הריעותהןכיון דלאהויעדי מסירה
נראה פ"ע טורים דכשר דהוי ס"ס דלמא בידי ולדעת כמה פוסקים אינו גט כלל רק לדעת
שמים ואת"ל שבא אח"כ דלמא כדעת הסוברים הרמג"ם הוי גט ועיקר טעמו אף רס"ל דעדות
דע"י חולי נמי כשר וזה הוי מתהפך ג-כ ואף שבשטר רק דרבנן רקכיון דבל המקדש אדעתא
אם אינו מתהפך מ"מ הרי תחלה צריכין אגו דרגגן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין מגי'
לדת מאיזה דבר בא זה ולכך צריך חמר תחלה א"כ תיגח אם עשה כרצון חדל אבל אם עבר
דלמאהוי טתחלה כך לכך זה נ"ל ברור דלכ"ע חרגמ"הא"כ לא עשה גרצון חז"ל לא אפקעינהו
י הנה רבנן יקדושיןוכעין שכתבו התוס' בב"ב רמ"ח
כשר לבא בקהל .ובגוף הדין בעאחוי
גתוס' יבמות (ד"כ ע"ב) ד"ה פצוע דכא וכו' נבי מאנס אשה וקדשה כן ה"נ בזה לכך גם
וכתבו אבלבידי שמים כשר שלאהי' לו שעת להרמב"ם בלי עדי מסירה איזו גט גם בס'
הכושר משמע ע"י חולי שה" לו שעת הכושר טוטוד"ק בסופו כתבנו שמן התורה לא הוי גט
פסול והגה מה שפרש"י סותרין מדף כ' ע"ב בזמנינו בע"כ ובן בכת"י לכך סכל הלין מעמי
לדף ע"ה ע-ב והוא דהנה גש"ס (דף ע"ה ע"ב) נראה דאינו בכלל ריש הגט וכשרה לדור עמו
קאמר שם רבא היינו דכהיב פצוע ולא הפצוע ובפרט דייל כיון דלולי קרא ה" בריח הגט
במתניתא תנא לא יגא פ"ד וסמוך לי' לא יגא כשרה לכהונה רק דהתורה גלתה דפוסל וי"ל
ממזר מה ממזרבידי אדם אף פ"ר בידי אדם הייגו רק לכתחלה להנשא לכהן אבל לא אם
שכאורה ק' דתרתי למ"ל ובחד סגי ובע"כ כבר נשואה לבעלה להוציאה ממנו ואף דבמרדה
דתרווייהו אתנהו דללקות אינו לוקה רק בידי אין חילוקבין לכתחלה או דיעבדהיינו רק אם
הוי אף נפסלה הכהזנה או אף אם נשאת תצא אבל אם
לאסור לבא
אדם כמו ממור
בא
ע"י חולי לכך אד
המ
בקש
יים אסור דרה עם בעלה בהיחר להוציאה מבעלה שף*
יינו הפצועבידי
לו לבא בקהל ולכך בדף ע"ה לענין אם כשר שנתחדשריח הגט זה לא שמעגו ואףדאין רא"
לבא בקהל שפיר פרש"י דוקא ע"י רעמים וכף לדבר זכר לדבר הוי דהרי יחוד א"א אסור
אבל בדף כ' לענין אם כבר געלו קנו להיות סה"ת ומ"מ אשתאיש שנתייחדה מותרת לבעלה
חייג להוציא בנה ס"ל לרש"י דבע"י חוליכיון דאין אוסרין על היחוד דאין אשה נאסרת על
דכברייגח ועשה מצוה אינו חייג להוציא רק בעלה אלאבקינוי וסתירהכןי"ל  m$נ"ר דריח
הגט

כ"ז.

יו

כי
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לףשפונמה

הש פוסל לכהינה אבל לא להוציאה מבעלה אם ואחר מריס ברה והיא הרגיי:ה שמונח כהבגד
גט וביקש רו"מ שאבתוב לו הטעם מ"ש דגט
נשאת בהיחר לכך ודאידמיהרתידור עם
כדת של תורה :נשמט מלעיל.דישון הש"ע בע"כ אית כלום הנה מעם אחד עיין בחבורי
גופו בסי' וי"ו סעיף א' מ"ש דאפי' ריח הגט טוטוד*ק בסופו בהשמטות ובספרי קנאת סופרים
ק טוטו"ד כתבתי שם וגםבחבוריי כת"י אצוה
פוסל לכהונה וה"דריח הנט ומה זה שכתב וה"ד יחל
ריח הגט אסו חרא פסול לנו הא הרבה פסולין להעתיק לו והנה בגט הוה ודאי אין בו ממש
עדי מסירה יש עוד
הפסולין בגט ומ"מ כי הנה מלבד שהי'
יש בגט וא"ב גדע
נפסלה לכהונה ובע"כ מוכח דכל הפסוליןהפוסלין פסול מה שלא הרגשתי בזה דהוי נט מוקדם
מכח גוף הנט שאינו בהכשר אין שמו גט זה וע"י הגעל בעצמו ודאי פסול גט הי' גט ישן
כשרה לכהונה באם הגט כהוגן רק שנפסל מחמת כיון דנתייחד עמה קודם הגת פסול מכח גט
אמירתו זה נחשב ריח הנט ופוסל לכהונה אבל ישן ג"כ ולזה הנה דעת כמה פוסקים דגט בלי
ן בב"ש ס" קל"ג
לא שאר גט המוסל גם אם הוי קול שנהגרשה עדי מסירה אינו כחםעיי
דפסולה לכהונה דעת הב"חדבדיעבד אם נשאת ואף להרמב"ם רס"ל דהוי רק
ם כיון
וידהוי מפי
סן
פנ
לא תצא כמ"ש הב"ש שם בשמו ונהי דהב"ש דהוא ס"ל עדות שבשטר רק דרב
חשק מ"מ חזינן דהב"ח מחלק בין לכתחלה כתבם ובע-כ מה דם-לדדי בע"ח לבדמן התורה
ובין דיעבד לכך אף הב"ש החולק י"ל היינו היינו מכח כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש
דוקא אם נשאת באיסור אבל לא בנשאת בהיתר ואפקעינהו רבנן לקדושין מני' וכמ"ש הב"ש
אם
בס" קמ"א וא"כ כאן דלא עשה ע"ד הנמים
ואהיה נעשה ריה ה
שנתגרשהגטלגגםמריהתםאבלדוקאאם גםהקו
י דגירות בגט מוקדם וגט ישן גם עבר בהרס
עכ"פ הוי
ליבא ודאי דכ"ע מודים דעכ"פ מותרת לבעלה ודאי גם להרמב"ם הגט בטל סה"ת כיון דהי'
ובפרט דכבר היא יושבת תחתיואין להוציאה בלי עדי מסירה לכך ודאי אין בגט הזה ממש
בשביל כך .ומה שכתבתי לעיל דריח הגט פוסל כלל מלבד הטעמים שכתבנו בחבורנו דגט בע"כ
אינו גט:
לכהונה אבל אינו אוסר לבעלה אין להקשות
מן הירושלמיגיטין סוף פרק המביא דעבר וקיבל מי' כים*בבסי' ו' סעיף "ז הגה בחבוריי
מהד"ג סי' נו"ן נ"ה ע"3
אמר ר' יעקב מעשה ה" וכהנת היתה ולא חשו
כהו חכמים משום ריח הגט וכן הובא בהרא"ש הארכתי בזה ובסי' ע"ג כתבנו צדדי היתר בזה
הנה דא די"ל דזה גופו הוי כוונת הירושלמי וכעת נ"ל למסיף עוד היתר בזה היכא דשניהם
דלא חשו להו הכמים משום ריח הגט מכה מודים דהולד ממנו די"ל כיון דמוכח בכמה
דלבעלה לא שייך ריח הגט וא"ש לשון כהו דעתא בש-ס דבריהוי כמו רוב וממקומו מוכרח
דדוקא להן לא חשו אבל לעלמא חששו לריח דבדיעבדדי ברוב כשרים או בברידידה וברס"ב
חשו מכה דיבעלה לא דכתובות גבי מה"ד כיון דרוב נטיס בתויות
הגט רק יבעלה
שייךריה הגטוז-פ .ודרך פלפול קצתי"ל דבאמת נשפת כברי ושמא דם-א וא"כ הכא כיון דאיכא
הכונה לעלמא ורא" קצת דאי לבעלה למה אמר תרי ברי דידה ודיד" א-כ הוי בזה כתרי רובד
לזמר ואשת כהן היתה והרי בתרי רובא יש דעות דאף באינה אומרת
וכהנת היתה הי'
אבל י"ל הכונה דחנה בימי הש"ס היו הכהנות ברי מותרת לכתחלה גםי"ל להיפוך דברי דידי'
מקפידות יהנשא לכהן וכמשאחז"ל דאי לאו של הבעל הוי כחד רוב וכיון דאיכא חד רוב
דנסיבו כהנת לא גלינאהרי דהקפידויהיותזר בהדי ברי דידה נטי מותרת לכמה פוסקים
נושא כהנת ולכך אטר וכהנת היתה ורצתה אחר ולקצת גם הרמב"ם ס"ה ולכך אסנכרין הדברים
מיתת בעלה להנשא לכהן ולא חשו להם חכמים אמת דהוי ממנו ונם לא דיימא מאחרים יש
משום ריח הגט:
להקל בזה אף דליכא רוב כשריםכן נ"ל בצירוף
ן גח"ט שנתקוטטעם אשתו הני היתרים שכתבנו שםועיין במהדורא ה' אות
םר כ"ה* נננדר
וקודם פורים בא לקהלתו
א' מ"ש בזה:
וענוה שלום עם אשתו ונתן לה בגד שעשה לה שי' ל'* שא' כהן אלמן נשא בתולה בע
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ד ואמרו כשרות לכהונה והזקת הגוף עומל דהשתא היא
יוה"נ לסוכות ובי"ד אדר הפילה וי
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המילדותשה" נגמרבשערווצפרנוגםשניקברנים דנתעברה תחת געלה וא"כ מסוך מיעוטא להני
שקברו הנפל אמרו כן ועי*כ הכהן דחה אשתו ב' חזקות ובודאי נעשה כמע"מ האמנת לומר

והיא צועקתשמבעיהנתעברה וטוענת שהמילדות
והאנשים אהבים להוהעיר היא רוב עכו"ם ורוב
סיעה והבעל טוען אםיהי' היתר מגדולי
הדור ידור עמה :תשובה" .גה מעכ"ת צידד
בהיתרהכיון שמבואר בראשונים ובהה'מ פ"א
מיבום די"ל דאף דנגמרו שערות וצפרניו מ"פ
י"ל דהוי נפל וא"כ כיון דיולדת לט'יוידת
ימקוטעין ומ"מ אפשרשיהיונגמרין שערות וכו'
ב"ח קודם הומן א"כ ה"ה בבן שבעה אסשר
להיותנגמרין בחודש ו'וכעין שכתב הב"שסי'
ד' א"כ הוי ס"ס שמא מבעלה ושמא מכשר
ודומה למ"ש הדגול מרבבה בגליון הש"ע 40
ף ס"ס כזה דגם כאןצריך להתחיל שמא מבעלה
עכתו"ד ואם כי עצה נכונה זו מ"מ מכח זה
לבדו אין בו די להתירה כיון דיש דעות
יהיפוך דאם נגמרו וכו' גודאי הוי בן קיימא
אף דהוי בן ה' ובע"כ דבבן ט' א"א להיות
נגמר קודם הזמן ובע"כ רבן ז' הוא ואשתהי
אשתהי וא"כ אף המחמירין היים רק לחומרא

יו

וחיישינן ימיעוטא

דלמא נגמרו קודם אבל

לכשר נבעלתי גם י"ל מצטרפין מיעוט כשרים
שיש שם ימישוט דנגמרים שערותיהם קודם
הזמן ונעשה פלגא ופלגא וכמ"ש הר"ן בפ"ג
דחו?יןגבי לוקחין ביצים מכ 5מקום דמצטרפין
מיעוט נבלות ומיעוטטמאים ונעשה פלגא ופלגא
ועיין בש"ס בברכות גבי מיעוט לגמר ומיעוט
לע"זעיי"ש וא"כ ה"נ מצטרף הגיתרי מיעוטין
להדדי והוי פלגא ופלגא ומהני ברי דידה.
ועו"נ דכאן שאני כיון ראיןבין הנשואין ללידה
רק ף חדשים וא"כ אם גימא מכח הוכחה זו
דיש לו שערות וכו' דנתעברה מקודם בע"כ
בסבראזו דלא באלידי שערות רק בהיותו
בן ט' וא"כ בע"כ דהיתה מעוברת ג' שפורא
קודם הנשואין וא-כ הי' לה להיוה ניכר עוברה
קודם הנשואין וכיון דקיי"ל בשם אין אדם
שותה גכום אא"כ בודקו כן ה"נ לא גרע ממום
והע מרגיש בה שהיא מעוברת ולמה לא הרגיש
בה בע"כ לא היתה מעוברת ואף דלגשואין אחר
מיתת הראשון גריך שלימים היינו רק יחומרא
לחוש למיעוטא אבל רוב נשים עוברן ניכר
לשליש ימיו ע"י שפורא וא"כ סמ"ג אם נלך
בתר רומא דרוב אין להם שערות רק במלואת
ימיהם א"כ שוב נלך בתר רובא דרוב נשים
הוכרישלישימיוע"י שפורא ואטניחושלמיעוטא
דאינוניבר א"כ שובגחי
ה במיעוטא דהי' לולד
שערות קודם זמנו ובפרט מת"נ אי לא נלך
בתר שפורא לענין היכר העובר גם בזה לא
נלך בתר שפורא ואיך הי' לו שערות כע"כ
נאמר שה" לו ט' שלמים א"כ ממילא בעת
הנשואין הף לו ג' שלמים ולמה לא הוכר
עוברה בע"כ מוכח דמבעלה נתעברה .ועוד כיון
דהיא היתה בחזקתבתויה והוא אלמןובקי בפ"פ
למה לא הרגיש אז אם היא בתולה או בעולה
ולמה שתק אז לכך הלין טעמי הנני מסכים
להתירהמכי
שתשב תחת בעלה:
סי' ל"א .שא' באשה שנתייחדה עם א"י

יימא

לעולם רובוידות אין נגמרין שערות וצפרניו
רק לט' ובפרט דאיכא כאן תרי רומא דבוב
נשיםיט'יוידותומיעוטןלזי"ן וגם אלוהיוידות
לזיין או יט' אין שערותיהן וצפרנם נגמרין
עד מלאתימיהם א"כ מה מהני ס"ס הרי הוי
נגד הרוב ובפרס דנגד ספק הוי רוב דנגד
ספק דלכסר נבעלה הוי רוב פסולין ונגד ספק
דלבעלה הוי רוב דרוכנשים לט' יולדתן כמ"ש
בש-ס וגם רוב ולדות איןיהם שערות עד מלאת
ימיהם .מיהו לדינא אני מסכים עמו להתירה
והדין פשוט דהרי מפורש בסי' ו' דאפ" ברוב
פסולין אס אומרת לכשר נבעלתי לא תצא וא"כ
ה"נ כיון דאומרת מבעלי הוא הרי אומרת
לכשרנבעלתיונהידהוירוב להיפוך מצד השערות
מ"מ הרי נאמנת לומר לכשר אף דאיכא תרי
וובא וא"כ ה"נ גאמגת לומר מבעלי הוא אף
בחדר ואח"כ
דה-י הרוב להיפיך עכ"פ ע-ד המיעוט ודאי
בא באהבעי
אפשר שיזדמן שיה" נגמרו קודם הזמן ובזה וראה את הא"י יצא מן הבית וכאשר
י
ליבא מאן דפליג ולמעט בפלוגתא עדיף ובפרט הבית ראה שלא הי' שום אדם רק אשתו והתקוא
טט
דכאן יש עוד מעלה דיש כאן ב' חזקות חזקת עמה עבור היחוד ושאל אותה אם נטמאה ואמרו;
שנינתה
2
1

כי

בית

האלף

18

שית על אהע"ז

שינתה עמו ואח"כ בא הזוג גםיפני
והודית שזינתה ושאל הרב את הבעל אם מאמין
לה ואמר שמאמין לה והפריש אותם ואחר
כמה ימים מהפרישה באה האשה לפני הרב
וחזרה מדבריה הראשונים ששקר הי' שלא נגע
בה ונתנה אמתלא לדבר" למה אמרה תהלה
מחמת שבעלה מתקוטט עמה תמיד לכן אמרה
בכדי שיגרשה ועתה נתיישבה שצר לה על
ג' ילדים שיש להם ורצתה לדור עמו וכעת אומר
הבעל שמאמין לה שלא נטמאה .והאמתלא שלה
הרב

מקובלת לו .הנה מלבד מה שראה הפלוגתא

של הרמב"ם והראב"ד והמגיד המובא בב"ש סי'

ה" 1אם מהני אמתלא בזה מלבד כ"ז כתב שם
מב"ש דבאומרת ברצוןכיון דמפסדת כתובתה גם
הראב"ד מודה דלא מהני אמתלא עיי"ש ומלבד
דבריו נ"ל יותר דודאי לעשות עצמה זונה כולי
האי לא עבדה בשביל אמתלא וכמו דאמרינן
 n~ya nl~yY1לא עבדה בשביל אמציא מכ"ש
לעשות נפשה רשיעא וזונה לא עבידא לעשות
בשביל אמתלא ואף דבש"ס משמע והכי קיי"ל
דאף דאומרת טמאה אני ברצון אמרינן דאומרת
כן בשביל ענ"ב הרי אף דבזה עושית בשביל
אמתלא שאני טעם דעג"ב דהוי אמולא גדולה
דהרי היאאין אומרת כן רק אנןטענינן עבורה
בזה דרכה לעשות אף דמשוי' נפשה רשיעא וגם
היא יודעת כיון דאמתלא זו גלוי כל העולם
יאמרו דאינה זונה רק דאמרה כן בשביל ענ"ב
אבל אמתלא שאינו גלוי לכל רק היא אומרת
כן אין דרכה לעשית כן לעשותה זונה בשביל
אמתלא ועוד כיון דקיי"ל לעשות מעשה לא
עבדה בשביל המתיא א"ב ה"נ כיון דנתייחדה
עם הנכרי לעשות כעשה לא עבדה בשביל
אמתלא ובפרט כיק דלדעת רב?גו ששהה המובא
ברם-א אף מגו לא מהני כיון דנתייחדה עמו
מוכח מזה דכיון דגתייחדה עם הנכריהוי כעדים
שזינתה ולא מהני מגו נהי דאם אומרת שיא
זינתה כלל מהני ואין אוסרין על היחוד היינו
דלא הוי כעדים כמש רק הוי כמו רוב שזינתה
ולכך באם אומרת שלא זינתה מהני ברי נגד
הרוב כדמוכח בכמה דוכתא ובסי' ד' ובש"ס
גפ"ק דכתובות אפי' ברוב פסולין מהני ברי
שלה אבל במודית רק שאומרת באונס מגו נגד
הרוב לא מהני וכמ"ש בדיני מ %וא"ב אם
2

2
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מהני מכ"ש דאמתיא 9א מהני פד
מגו
הרוב ומטעם ענ"ב הנה מלבד דהבעל מאמין
לה כן אך גם להסוברים דאינו נאמן שמאמין
לה יבטל חרגמ"ה מ"מ כאן כיון דנתייחדה
הף כרגל"ד ובלי נאמנות לה נאמנת יומר
טמאה כיון דהף רגל"ד ע"י היחוד ועוד נראה
ר טמאה
דענ"ב לאשייך רק אםהיא התחילהיומ
אם הוא
אני לך בלי
שאלתוהיבאעלהמשיכבלתל האןב
יכיון דלא
שאלה אם זינתה
אמרה מעצמה כן רק ע"י שאלת בעלה לה לא
שייך לומר ענ"ב ודין דענ"ב חידוש והבו דלא
ף עלה דהיינו דוקא באומרת מירה ולא
יוסי

כשהבעל שאלה והיא סודית לו ומ"ש רו"מ
בנוונת הרמ"א מ"ש דאחר חרגמ"ה אא לומר
שמאמין לה ותמה על ם הרי תקנת רגמ"ה
הוי רק לתקנת האשה וכאן היא מבקשת גס
שאומרת טמאה אני לך ופף הכונהדהיינו אחר
שהזרה בה ממאמרה ואומרת ששקר דיברה
אז א"נ לומר שמאמין לה כן עלתה במחשבה
לפני סרם ראיתי דבריו וכן מורה להדיא לשון
הרמ.א אח"כ למעיין שם מוכח דעיקר הדין
הוי אם חזרה בה ג"כ ולכך הנני מסכים עמו
דאסורה לבעיה ואין לה תקנה רק הגרושין:

סי' לשב .שא' מהגאיז מטה יצחק יעקב
אב"ד טימשפל .מה שחידש
במכתבו דין אחד שאם הי' תחלה בקירוב בשר
באומרת מותר מותרת אח"כ אף שנבעלהדאמרינן
בזהיצרהאלבשה :תלאובה .טרם כל נזכרתי מ"ש
ההפלאה דלכך ס"ל לאבוה דשמואלדיצרא אלבשה

מכח דעכ"ם כוונה מעל באישה ודומה זה לדין
של כהריקם ודבריו תמוהין דבשלמא בדין
מהרי"ק כיון דאומר מותר לאו אונס הוא רק
א הוי עונה גדול
שוגג לכך נהי דלשמים י
לבעלה אסורה גם בשוגג כל דלא הוי אונס
אבל הך סברא דיצרא אלבשה דהוי כאונס גם
לבעיה מותר דהיכי דכוונת המעילה בו הוי
באונס מותרת גם לבעיה דהרי סוף סוף כותה
למעול רק באונס ואמס בישראל שריא ואם
יצרה אלבשה לא הוי אונס א"כ הוי חטא

שי

גם לו ית' והדק"ל נוקמא אחזקת כשרות לכך
אין דברי הפלאה נראין .ומה שהרגיש רס"מ על
סתירת דבריו סמה דמשמע מדברי הפוסקים
דדוקא תחלת ביאה בעינן באונס אבל בקירוב
בשר

האלף
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כשר לבד באונס אמרינן יצרא אלבשה משה
ק דבאונס ל"ש בשם יצרא אלבשה
מוכרחיחל
צדיקים אבל
דטובחן שלרשעים רעההיא
באומרת מותר שייך יצרא אצי
אלבשה אף בקירוב

יא

ק זה דיגל דגם
בשרוידעתי הוצרךיחייו
באונסדי אם ה" הקירוב בשר באונס ומה
דנקטו הפוסקי בלשונם תחלת ביאה באונס י"ל
ירבותא נקטה אף דכבר ה" תחלת ביאה כבר
ותהלת ביאה היא בכלל ביאה לכל דבר וא"כ
א תקיף יצרא עוד.וי"ל בזה
הוי ע"ד לומרדי
מה שהעיר הפ"י שם בסוגיא מכריתות דהייג
על כה וכה ושיט לא סמאיצרא אלבשה הק"מ
י
בדאהותתההכיבויןאהדבכבלרדכא נלמאר תתקקייףף ללייצצרראא ואלב
כך
י"ל דלרבותא נקטי לא מבעיא בקירוב בשר
לגד דודאי שייך יצרא אלבשה רק גם אף אם
ה" תחלת ביאה באגסנמי כל דלא גמר אותה
כח
ביאה תקיף יצרא אב 5בהשניא האבר
אהה בזה לא תקיף עוד ליצרא ומיהו קשה עוד
קףהפ"ישכבת זרע בשפחה חרופההיכא משכחת
לה כיוןיבזהבעינן גמר ביאה וביא"ה פטור
וגימא כיון דהוי תחלתביאה שוביצרא אלבשי'
ויופטר על גמר ביאה ועל תהלת ביאה לא
ב ובעש כמ"ש הפ"י שם בתירוצו:
יחיי
דיו כתיר אק נראה הדא נפלדין
מהרתק בבירא דהאיך משכחת לה
ביאה בלי קירוב בשר ות"כ יה" מותרת בטן
דבבר יצרא אלבשה מיהו זה ישבתי דכוונת
דבריו יה" עפ"ד הפ"י הנ"ל ומהרי"ק סיירי
הירי דנתייהדה תחלה לבעילה כדרך אומרת
מותר אף דהויתחיה קירוב בשר
מהני
יצרא אלגשה אך כת"ר מיירי דנתייחדה תחלה
רק על קירוב בשר ואח"ם עשה בעילה אז
אמרינןיצראאיבשה מיהו לדינא אא"לכן דא"כ
מהופריך בכתובות ולאבוה דשסואל אונס דשרי
רחמנא היצא משכחת לה ממ"נאי נימא כסברת
רו"מ דביאה דוקא בעינן תהיה באונס א"כ
מוכרח יחלק בחילוק שלו דבאונס שייך
כ"כ יצרא אלבשי' כמו באומר מותר א"כ מה
נימא דאבוה דשמואל ס'ל
פריך לאבוה
יודה דשייך יצרא אלבשה
בן דבאומר מדושתמרואמ
וא"כ משכהת לה אונס כגון דנתייהדה תהלה
בקירוב בשר ואח"כ הוי יצרא אלבשה וזה הוי
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אונס ממש ומשכחת לה כה"ג ואף לפי סברתי
לחלק דבקירוב בשר שחך יותר לומר יצרא
אלבשה מחתלת ביאה מכ"ש דקשה מה פריך
הרי י"ל דכה"ג משכחת לה אונס היכא דהוי
האונס תחלה רק על קירוב בשר אז אח"כ
מודה דיצרא אלבשה וכן קשה מה קאמר שם
ת"כ דרבא וכו' ויש שאפ" לא נתפשה מותרת
ואיזה זו שתחלתו באונס וסוסו ברצון ומה ראל
דלמא הכונה באומרת מוהר וס"ל אומר מותר
אנוס הוא ומה דקאמר שתחלתו בארס היית
בקירוב גשר בזה אסרינן יצרא אלבשה ולא
באבס ממש ובתחלת ביאה מיהו זהי"ל דלרבא
לשטתו אמר הת"כ דרבא ס"ל אומר מותר שוגג
הקרוב למזיד הוא ולאהוי קראובברייתאיאב
לדידי' לשטתוישסיוע מזה אבלקושיא ראשונה
קשה ומכ"ש דתקשה יותר לפי מה שנ"ל עיקר
דמהרי"ק לא קאמר דין זה דאומרת מותר
דכיוונה הו מעל רקלדידן דקיי"5
אשדה
"
ל
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גהי
דלדין שטים אין חייבת מיתה דלא הוי מזיד
עטש מ"מ לעניןהבע לא מהני זה כיון דהוי
קרובלמזיד והרי כעו
ינה למעול בו מעל מה
דאסור אבל אם אומר מותר אטם הוא א"כ
הה כאנוסה בזה אף לבעלה מותר דאונה
בישראל טשרי שרי ולאהוי נכונה למעול %
מעל דהרי סבורה דאינה מעל כלל ואנוסה היא
בדבר ואם כן הוא קשהיוהר נימא דאבוה
דשמואל ס"ל אומר מותר אוגס הוא ומשכחת
לה אונס כה"ג בתחלה באונס באומר מותר
אבל הוא מיירי באונס ממש לכך אסורה דלא
ך הדבר מוכרח
וחייך בזה יצרא אלבשה זיכ
שלא כדבריו .ובר מן דין מצד הסברא
נראה דל"ש יצרא אלבשה רק היכא דכגרהוי
תחלת ביאה אבל בקירוב בשר ל"ש יצרא
אלבשה דהרי אנוה דשמואל לא ס"ל כלל הך
סברא דיצרא אלבשה ונהי דרבא ס'ל כן היינו
רק ע"י התחלת ביאה אבל לא  1yyקירוב בשר
ולמעט בפלוגתא עדיף והמחדש דבר עליו הרא"
בעדים .גם איך נאמר דשייך יצרא אלבשה
בקירוב בשר א"כ בבועל א"א איך אפשרשיהיו
נהרגין אף אם התרו בהם בשעת טעשה וקבלו
התראה הרי אפשר דתחלה בשעת קירוב בשר
היו אומרים מותר ואח"כ נהי דקבלו התראה
דלמא
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דלמא יצרא אלבשי' ונצטרך לומר דהמתרים פשוטדין זה נראה ביבמות דקיכ גב 4מהדבבי
יהיו מתרים בהם מתחלת קירוב בשר עד הביאה רבא מ"ט דר*א וכף ב"ש אשה שהלכה היא
ולזה מבואר הביטול בכמה דוכתא לכך מכל ובעלה ימד"ה ובאה ואמרה מת בעלי וכו'
זה גראס דלא כוותי' בזה ועיין בק"אסי' וכו' וליחוש דלמא בליטא אתי והאי דאמרה הכי
לקלקלה לצרה קמכוונה אי דאינסב לישראל
וכו' מה ששייך להנ"ל:

ן גוף שאלתו דהאשה
נמי'
יבנדי
ל"כילחננאל*הי' ספק לה אט ננעלה או
לא נראה דמותרת בפשיטות דסוקמינן רכל דבר
בחזקת שלא נעשה מעשה ואין לנו לאוסרה
מספק שמא נבעלה ואינה דומה לשבוף דאסורה
דחיישינן שמא נבעלה חרא דשם הה רק דרבנן
ומכח מעלות כהונה ועוד התם הה הספק מכח
שמא באונס וא"ב אין הדבר בידה ובו יש
רוב דעות דרוב נכרים פרוצים בעריות ורובא
דתלוי במעשה לא הוי כמ"ש התוס' דתשמיש
נחשב רובא דתלוי במעשה מיהו היינו רק
לענין רוב דלא אלים המעשה לבטל הרוב אבל
מ"מ מעשה ה" ראוי לאוקמא בחזקת שלא נעשה
מעשה וכאן ברצונה תלוי הדבר ולה יש חזקת
כשרות להיפוך ועכ"מ רוב להיפוך ליכא לכך
מוקמינןבתיקת שלאנבעיה ואינו דומה לסוטה
דאסורה מספק דהתם רגל"ד דהרי קינא לה
ונסתרה והרבה יש לדבר ולדינא נראה דדינו
דין אמת ולא מטעמי':
סי' ל"ד .נםתפמתי בטף ימאית
גס ורבנן תקנו דהוי
נט והיינו משום דכל דמקדש אדעתא דרבנן
מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין מג" אם אסורה
לכהן או לא ובפרט לענין דיעבד אם נשאת
תצא או לא כגון לענין בסלו מבוטל לרס"ל
דאינו מבוטל או לדידן דקיי-ל אין אונסבגיטין
וכמ"ש בש"ע לק' סי' קמ"ר והיינו מטעם
דאפקעינהו וכו' שי מותרת להנשא לכהן כיון
דבאמת אין כאן ושין או אסורה ואם אסורה
אם עכ"פ בדיעבד ל-ת או אף בדיעבד תצא.
והנה כל ס' שלגו הוא רק לדעת התוס' בגיטין
וימשמע מדבריהם דבאמת כדיןיחכה והקדושין
בטלין א"כ י"ל דגם לכהן מותרת אך להרשב"א
פ"ק דכהובות רס"ל דבאמת לא אפקעינהו רק
ביון שהוא יודע שיפקיעו רבנן הקדושין הוא
נומר ומגרש ואינו מבטלו בלב שלם לדידי'
ודאי ויאסור לכהן וכן מפורש בדבריו עיי"ש
והובאו דבריו באבני מלואים סי' קמ"ו .והנה

יא

""יי
י

ה"נ הבמ"ע דאינסב לכהן וק"ל ליחוש דלטא
יתן לה הבעל נט ע"ת אם לא באתי מכאן עד
יב"ח וארעו אונס ולא הי יכול לבוא ובזה
מותרת להנשא משום ראין אונס בגיטין ומה

שאומרת שמת לקלקלה לצרה קמכוונה ואף
דנשאתלכהן ל"תכיון דאפקעינהו רבנן לקדושין
מנ" א"כאינה גרושה כלל ומותרתלכהן ובסרט
דכאן הוי רבא בעצמו בעל האבעיא ואיד ק'
להך לשנא וקיהל הכא דס"ל לרבא דאין אונס
בגיסין ומה מבעיא לי' בטעמא דר"א לפשוט
משש דנשאת ליחוש דלמא
מהך ברייתאוא"י
נפקא בגיטא ואיל הנשאת בנשאת לכהן דאכתי
באתי וארעו אמס
דלמא גרשה ם באם
%א בא שבכהה עכ"פכיון דכבר נשאת ל"ת
ומדלא ששיט רבא מזה מוכח דבכה*נ אף אם
נשאת תצא הן אמת לפמ"ש התוס'בגיטין דל"ד
ד"ה אפקעינהו דל"ח שמא יחפה על ב"א דרוב
אנשיםאין מנרשים נשותיהם ואם מגרשיםאין
מבטלין א"כ י"ל ה"נ כיון דרוב אנשים אין
מגרשים ואףאין מגרשין ע"ת ואף אם
שיי
"
ע"ת ל"ח לאונס ולכך יכולה צרתה לסמומךגרע
ואין רא" מזה דאסורה אפי' בדיעבד לכהן
אך לפמ"ש התוס' אח-כ דלכך אא לחפות כה"ג
משום כיון דמכחן לכך לא אפקעינהו רבנן
לקדושין א"כ משמע ראם לא הי' מכחן לכך
הוי חיישינן אף לשמא יגרש ושמא יבטל א"כ
ה"נ קשה דליחוש לשמא גרשה ע"ת אם לא
באתי ושמא אירע אמס ובפרט דמאי פריך
וליחוש דלמא נפקא בגיטא ומאי סריך דלמא
לגט ל"חכיון דרוב אנשיםאין מגרשיםנשותיהן
משא"כ מיתה ישכיח הוא כמ"ש בכמה דוכתא
ובע"כ דמשמע לי' דאף למאידיא שכיה ראוי
לחוש א"כ לפ"ז יש לחוש שמא גירש ע"ת ושמא
אירע לו אונס ובע"כ כמ"ש דאף בדיעבד תצא
מכהן ומקלקלא ינפשה שפיר .אחרי כותבי זה
ראיתי בפרש"י כתובות ד"ב ע"ב ד"ה לא שם"
מתיא וז"ל והוי גיטא ותנשא לאחר וגםלכהויה
נפסלה מהיום והדגר תסוה למה פרשה כן
דם
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דנם לכהונה נחסלה דפשיסא אם מותרת לאחר
פשיטא דאסורה לכהן וגם הוא ק"ו דמה אם
לקולא הוי גט ומותרת להנשא מכ"ש יחומרא
דמהני דהרי אם" ריח הגט פוסל לכהונה ומה
לשון וגם שכ' רש-י וגם בכל הסוגיא דמוכיר
לשון דהוי גט לא כתב רש"י כן ףק הכא תה
צריך טעם אך נראה דז'כ רש"י כיון דעיקר
שסעם ראין אונסבגיטין הוא משוםתקנה דרבנן
ובע"כ משום דאמרינן אפקעינהויכנן וכי "81כ
תיגח להנשא לאחר מותרת מטעם אפקעינהו אך
לכהן אדרבא כיון דאפקעינהו רבנן לקדושין
ראוישתהי' מותרת אף לכהן ולכך שפיר פרשיי
דאף דמותרת לאחר מטעם דאפקעינהו מ"מ
אסורה לכהן מהיום ולכך א"ש לשון וגם והיינו
משום דה" קשה לרש"י דימה האריך שמואל
בלשוני לומר לא שמי' מתיא הול"ל בקיצור
הוי גט אך הנה אם הי' אמרינןדיכהן מותרת
א"כ סי' מועיל בגיאתו למקצת דאס לא בא
כלל א-כ הוי הגט סה"ת ולא ה" צ"ל אפקעינהו
אם באמת בא רק
והיתה אסירה אף לכהן
ב
א
יאתאי כיון דמה"ת
ו
ז
דפסקא מברא ואמר ה ד
נחשב ביאה וצריכין לבא לטעם דאפקעינהו א"כ
שוב מותרת אף לכהן א"כ הועיל במקצת
דביאתו למקצת דברים להתירה לכהן ולכך
קט-ל שמואל לישנא יתירא דלא שמי' ביאה
כלל וז"ש ל"ש מתיא והוי דינו כאלו לא בא
כלל ואז אסורה אף לכהן וז"ש רש"י מדאמר

שמואל בלשונו ל"ש מתיא מוכח דקיי"ל דהוי
גט ממש לכלדיניו גם לכהן וא"ל דרש"יפי'
כן לס"ד דה" סבר דמדינא אין אונס בגיטין

מדין תורה אבל למסקנא דהוא מכח תקנה באמה
מותרת אף לכהן ומעשה דשמואל הוי מטעם
דהוא אונס דשכיח דז'א דגם להס"ד סי' יודע
דטעמו רק משום תקנה וכמ"ש רש"י בריש
הסוגיא עדמפרש בגמ' טעמא דמהיכי חיתי
מה-ת יהי' עדיפי גיטין משאר דברים דמהני
בהו טענת אונס ובע"כ דגם להס"ד הוא רק
כטעם תקנה רק דתחלה סבר דרגא למד כן
ממתניתין וברייתא ואח"כ דחה דרבא מסברא
דנפשי' אמר אך זה ידע גם להס"ד דהוא רק
מטעם תקנה ואעפ"כ כתב רש"י דמלשון שמואל
מוכח דאסורה לכהן והרי להס"ד ה" סובר
דסעמא דידי' משום דאין אונס בגיטין מוכח

לך שלכוה
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דגם בזה אסורה לכהן ובע"כ כזונת רש"י אף
בדיעבדדיעני
ןיכתחלהפשיטא דאסורה משוםמ"ע
וכדומהובע"כ דקמ"לרקלעניןדיעכד וא"שודו"ק:
סי' ל"ה .שא' באם רחץ אינה איש הפוסל
לכהונה בביאתו אם רחץ
באמבטי ואח"ם רחצה אשה ונתעברה מזה
אט כפסיה לכהונה או
הנה בש"ס חגיגה
דף מבעיא שם בתולה שעיברה מהו לכה"ג
עד חיישיגן שמא באמבטי עיברה והנה הך
חיישינן מוכח שם דהוי לקולא ע"ד מה דפירשו
בחיישינן שמא הקץ לחומה לנו עיי"ש וא"ב
מוכח דלא נפסלה ע"י אמבטי לכה"ג וצ"ע
על הרמב"ם שהשמיטדיןזה ולא העתיקו ואפשר
דמשם אין רא" דבכה"ג בבתולי' קיימין תליא
מלתא וי"ל כיון דהוי רק באמבטי בתולי'
דמותרת
קיימין (והרי אף בהטי' משמע
לכה"ג ובפסולי כהונה ודאי נפסלה אף דהוא
בהטי') אבל בפסולי כהונהדבביאה תליאביתא
י"ל דאף באמבטי נחשב ביאה ונפסלה לכהונה
ן בא"מ וב"ש ס" דהוי כאחיו ובנו לכל
ועיי
דבר מיהו י"ל מפסויי כהונה שאני אך שבתי
וראיתי לפי משמעות הש"ס ביבמות דסיט
דקאמר שם דיליף ביאה דפוסל מאלמנה לכה"ג

יא.

יי

וא"כ תינח ביאה
י
ממש"לדדאפיונסולפיבסכלה"בגאיאמב
באמבטי דבכה"נ גופ" י
נה

לכ אינו
בפסוליכהונהאך לפ"ז ק"ל למה
שםו
לאךקאמר פ
מנ
י"מזובין ת"ק לר'יוסי ~חומרא
י דס"ל
דלת"ק באמבטי אינו פוסלויר' יוס
שזרעו פוסל פוסל א-כ אף באמבטי עכ"פ זרעו
הוא ופוסל לכך אף הוא פוסל וצ"ע בזה ושוב
ראיתי במשי"מ הל' א"ב פי"ז שי' אישא
פרק ט"ו שמאריך בזה ולא הרגיש במ"ש וי"ל
ראי' לדין הנ"ל ממשנה שם דס"ט ע"ב
דהעבד פוסל משום ביאה )ינו פוסל משום
זרע כיצד וכף וקשה לב"ל ומנקט ענין רחוק
בזרע זרעו ודרך איסור הףל למנקט נ"מ בדרך
היתר אם נתעברה מעבד באמבטי אז משום
ביאה אינה נפסלת ואם חף פוסל משום זרע
היתה נססלת מן התרומה אבל אם אינו פוסל
משום זרע מותרת בתרומה ובע"כ דנססלה גם
משום ביאה מיהו י"ל דאף משום זרע פוסל
כה"ג ודוקא בנדון המשנה אינו פוסל מכח
דולר שפחה ונכרית במותה ולא נחשב זרעו

כי

אבל
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ירעו

גם

אבל בנדוןטשכיזסהוaר~עwוצ"נעחשבכעת בזה1:פוסי
ל"י* ה:ה אשה שז'נההעביי"ציתנפשית

ס"
מישראל המהרי"ק בתשובה
העיה לאיסור ובתשובותי דחיתי דבריו והבאתי
ראי' יהיפוך וכעתאני תמה המהרי"ק ממ"ש
רא" מש"ס דמגלה דכאשר אבדתי אבדתי וכו'
והרי לכאורה משמע מש"ס שם להיסוך ממ"ש
שם אח"כ כיון שהגיעה לבית הצלמים נכתלקה
מענה שכינה אמרה אלי אלי למה עזבתני שמא
אתה דן על השוגג כמזיד ואונס כרצון ופרש"י
ו באונס הוא .א"כ
שם ואף שאני הולךאיי
מפורש אמרה דהה באונם ותחיה אמרה כאנך
אבדתי אבדתי משמע דמחשבת זה לרצון ומזח
לכאורה הי' מוכח כדעת הישיע"ק ותשובת גא"י
שדחו ראיות מהרי"ק דהתם הכונה כיון דהוי
ך תהי' אסורה על מרדכי ע"ש
כשבויסיכותיכ
ולכך א"ש דיענין לאסור על מרדכי שפיר
תהי' נאסרת משום והוא אדם ולא ויש
לו לחוש שמא נתרצית אבל נגד עונש מהקב"ה
שפיר טענה כיוןדיפניו ית' גלוי שלא נתרצית
ועי' באונסאין ראו" לעונש .גם דעת המהרי"ק
הי' נ"ל די"ל דנהי דלענין לבעלה שתאסור
נחשב ונצון היינו דאיסיר בעלה יא
ו בעברה
א עשתה עברה י4ל דאסורה
תקיא דאףשי
פעיה אס עע בה אתר דרך ביאה והויכפסויי
הגוף בכמה פסויים ואסורי ערוה דנאסרים
בזה
זע"ז אף שלא חטאו ולא פשעו כן
דדוקא אם וינתה באונס ממש שהוא תקפה
וגא עלי' בזה גלי קרא שמותרת לבעלה אבל
אהוי בעברה
שבא עלי' ברצון אסורה אףדי
א הוי בעברה אבל
ולכך למרדכי נאסרה אףדי
סגד העונש ממנו ית' שפיר סענה דגאמתכיון
שהיא הולכת עבור הצלת נפשות ישראל הוי
אונס ולכך סענה שמא אתה דן על השוגג כמזיד
ואונס כרצון אבל כד דייקינן קשה על שגיטם
ממ"ש במס' מגלה בפסוק ובכן אבוא המיך
כדת כדת של תורה דעדן השתא
אשר
באונס יעכשיו ברצון וא"כ דברי הישיע"ק ותשף
נא"י נסתרין דלפי דבריהם באמת אנוסה היתה
ולא כיווה מעויםירצי
ן א"כ למה אמרה דהוי
ולא כדת של תורה הרי כדת הואכיון דהוי
באונס באמת ונם ידברי מהרוסק הוא תמוה

עי

אי

עי

י-י

כי

יא

אי
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שדבריו סותרין ואיז דתחלה אמרה דהוישיא
כדת רעד עכשיו באונס והשתא ברצון דהרי
אמרה דהוי ברצון ממש והושית שלא כדת של
תרה ואח"כ אמרה שמא אתה דן על שוגג כמזיד
ואונס כרצון ופרש"י אף שאני הולכת אליו

באונס הוא א"כ החשיבה זה לאונס ולכך נראה
כמ"ש במק"א והבאתי ראי' מרש"י לעיקר
ה לא
הרצון שגילתה מאיזה משפחה היא יז
עשתה עבור עתה רק עבור עתיד פןיוסיף המן
לעשות כן בזמן אחר עיי" 4ולכך א"ש כיון
רזה ידוע שאין הקב-ה דן את האדם רק כפי
וכעתו ולרעה אינו הולך בתר עתיד ולכך אמרה
שפיר ובכן אבוא אל המלך שלא כדת דעד השתא
באונס ועכשיו ברצון זה גלתה לו מה שדעתה
יעשות למחר וליומא אתרא ביום ם של
המשהה שתגלה לו מאיזה משפחההיא ואז תעשה
שלא כדת ויה" רצון ממש כיון דזה הוי שלא
מחמת הצלת נפשות רק עגור העתיד וחשש
בעלמא ולכך תה" נאסרת על מרדכי אבל אח"כ
כשהגיעה לבית הצלמים כשנסתלקה שכינה זה
הי' ביום א' להייכתה ואז לא ה" דעתה לגיות
אונס ממש
עכשיו רק ימהר וא"ע כעת
דאף שהויכת אליו מ"מ באונס הוהא"עבורהצית
נפשות והוי אונס ממש ומה שעתידה לעשות
היזם כיון דירעה אין
יסחר אין ראזי
הקב"ה דן את האדם רק כפי שעתו .ויובן בזה
מ"ש המפו' מ"ש שמא אתהדן על השוגג כמזיד
יאונס כרצון ותרתי למ"ל ולפמ"ש א"ש דהיא
היתה מסמקת אם מותר לזנות עבור הצלת נפשות
ויכך טענה ממ"נ דמתחלה סברה דמה שהיא
התכתאליוהוי באונס משום הצלת נפשות ומותר
לשות כה"ג וטענה ממ"נ ראם אין הקב"ה דן
אבס כרצון א-כ למה נענשה הרי הולכת משום
הצלת נפשות ובע"כ שאסור לזנות עבור הצלת
נפשות א"כ עכ"פ שוגגת הי' שהרי תחלה ס"ל
שמותר ובע"כ מוכח דהקב"ה דן שוגג כמזיד
שאין הקב"ה דן שוגג
ונענשה עבור שוגג
ח"יאונס כרצון ולכך אף
אן
וד
כמזיד יהי' מוכח ש
שהיא הילכת באונס באמת נדונית כרצון ולכך
טענה ממ"נ או דאתה דן על השוגג כמזיד או
על האונס כרצון ועכ"פ מן הש"ס הנ"ל לפי
דרכנו יהי' מוכח דלא כדעת המהרי"ק רק
אדרבא זההוי אונס ממש רק מה שגלתה אח"כ

יו

יינשה

משפחתה
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סשפהתה עבור לתקן החשש להבא בזה נאסרה
על מרדכי וא"ש:
שא.
בבהיר אחד
שי' ל"ז*
מבוי
יסמינ
סנייא כבן ט' שנים
י מר
שברת
ולא ה" יודע אם הוא כהן או לוי או ישראל
ופעם אחת בשמהת תורה כשכמר הי' בן ט"ו
הוחזק א"ע במנין אחד לכהןהיינו שקנה במעות
כהן ומאז והלאה לא עלה להורה בפה כי
הי' בעיירות אחרות ומשום האהי' מוחזקבעירנו
לכהן וכמו שנה שידך א"ע עם זונה שנבעלה
לעכו"ם ואמר שאינו כהן והביא ע"א שהעיד
בתורת עדות איך ששאל ברוסיא לכמה אנשים
שהכירו את אביו ואמרו בבירור שהוא לא הי'
כהן רקלוי גם ששאל את אמו ואמרה ג"כ שהוא
לוי ועור ע"א העיד לפנינו ששבע מאמו ג"כ
שאביו לא ה" כהן רק לוי והוא לא הוחזק א"ע
לכהן רק בש"ת הנ"ל ולא נשא כפיו מעולם:
תשובה .הנה לדון בכאן אם שייך שויא נפשי'
חד"א במקום עדים אינו ענין לכאןכיון דכאן
לא הכירו את אביו רק הוי עד מפי עד ומפי
אמו זהאין להם דין עדים ובסרט מה ששמעו
מאמו ואם היתה לפנינו לא היתה נאמנת נגדו
מיהו מטעם אהר נראה דלא שייך לומר בנה
שויא נפש" חד"א חרא דהאמתלא שלוהוי טוגה
כיון שברה בהיותו קטן לא ידע מהותו וסבר
שהוא כהן והי' לו הלוי לכהן גם בלא זה אם
יאמר ששיקר כדי לעשות כבור לתורה לעלות
ראשון בש"תנמיהוי אמתלא טובה שהרי דביתהו
דשמואל שיקרה לפניו מחמת חולשתה וה"ה
בזהוהרי מבואר במנ"אבסי' קל"ה בשם מהרי"ק
ן אותו לצאת מכח מנהג
דאפי' ביש כהןויופי
וכבוד הטרה א"כ ה"נ בשביל כבור התורה י"ל
ששיקרכדי לעלות לתורה ולזמר רזה הוי מעשה
מה שעלה לכהן ובמעשה לא מהני אמתלא ז"א
דזה אינו מעשה המוכיח דהרי בליכא כהן קורא
ישראל א"כ אין המעשה מוכיח שהוא כהן גם
י"ל דשויא נפשי' חד"א אף אם מהני אף במקום
עדים י"ל היית רק אם בשעת מעשה אינו ניכר
כחשו על פניו ובשעת מעשה הוי אפשר לומר
שהוא אמת או אף דאח"כ נודע שהוא שקר
היבא דבשעת אמירתו
כבר נעשה כחד"א
ה"ניכר שהוא טשקר
י לא חל האמירה בתחלה
בז
אא
כלל ולא נעשה איסור מעולם י"ל בזה לאשייך
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א נשא כפיומעולם
שן" נפשי' חד"אוכאןכיוןדי
והרי זההוי בעשה סה"ת וגם ה" סוכות באותו
פעם ולא נשאכפיו ואיך עבר בעשה דכה תברכו
ולכך בע"כ החזיק עצמו שאינו כהן א"כ הוי
חוקה להיפוך וחזקה ראשונה הוי דלא עבר על
איסור תורה ומה שהחזיק עצמו לכהן הוי רק
במילי דרבנן ומתקנתא דרבנן וי"ל דלא משמע
לי' לאיסורא בזה ,ועוד אודיע לו אם לא ראו
בו סימני גדלות כיון דהי' רק בן ט"ו שנה
י"ל דהי קטן ובקטן לאשייך לומר שויא נפשי'
חד"א וחזקה דרבא הוי רק לחומרא ויש לצרף
זה ג"כ לסניף ואם אינו ענין לנדון זהכי אפשר
ראו בו סימני גדלות אולי יהי' נצרך לו במק"א
ויש לצרף בזה עוד דעת הרשד"ם דכהנים
בזה"זאיןיהםדין כהנים ברוריםוהוי רקכספקא
בעלמא וכדאי הני היחריט לסמוך עליהם נם
בחבורינו כתבנו דהיכא דאומר רק על ספק
שייך שויא נפשי' חד"א ובס"ס שלי החזקנו זה
בטעמים לכך מכל הלין אני מסכים לדברי
רו"משאיןלודין כהן ומותרליקח האשה הזונה:

יא

נמי'ל"ש .שא'יאיש

שנסעמעירולע"א

אחרת"וח
הו
יא כהן ונשא שם
אשה ויצא הקול בכאן שאשה הזאת היתה מאותם
אשר זנתה בעודה בתולה והיתה מעוגרת ונסעת
ממקומה לעיר הנ"ל ואח"ם נפלה קטטה בין
הזוג ובאו לפני ב"ד ואמרה לפניהם שהאמת
היאכך שהיא מק"קא .רק שהיאהיתה משרתת
בכפר אחד סמוך לק' א .רק שאמרה שזינתה
עם בעה"ב שלה וממנו היתה מעוברת וכו'.
והנה מדין מעוברת חברו או מינקת לא דיבר
רו"מכי
ל בודאי כבר ילדה ומת הילד וכדומה
בענין שא"צ לדבר בזה והנה בדין איסור
לכהונה כבר ראה גם רו"מ בסי' וי"ג דבדיעבד
שכבר נשאת לכ"ע לא תצא אפי' ברוב פסולין
אם אומרת ברי שלכשר נבעלתי .ומה שחשש
רו"מ לדברי הסמ"ג הובא בב"ש סי' וי-וס.ק
י"ס במופקרת לזנות הנה אשה ת אינה בחזקת
מופקרת ואף דאין אשה מתעברת מביאה ראשונה
מ"מ מה רא" מזה לעשותה מופקרת אטו מאיש
אחד אינו אפשר שיבעל וישנה ויותר מסתבר
לתלות בזה שכבר התחיל עמה מלזמר דזנתה
עם אחר ג"כ ואף אם יש קול בקה' שהיתה
מופקרת מ"מ הוי קלא דבתר נשואין ולזה לא
חיישינן

האלף
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והיא אוטרח ברי לי אט זה נחשב דיעבדהית
דנשאת או כיון דהדין הוא שהי' מחויב לנרשה
מכח מעוברת או מניקה א"כ גהי דברתע"כ
דיעבד לא הוי ובעינן תרי רובא או הד רובא
לכל חד כדאיה לי':
ף בזה נסתפקהי אם מת בעלה הכהן אם
נכ
מותרת לכהן אחר אף דהוי רוב פסויין
כיון דהותרה הוהרה או נימא דלכהן אחר הוי
לכתחלה ואסורה בלי רוב ז 1:תרי רובא והנה
בדין האומרתלביולי נאנסתי אף שאינה נאמנת
כי ענ"ב מ"מ כתב הרמב"ם דאה"כ אסורה לכהן
וא"כ אם נימא דגם בזה הדין כן או כאן שאני
וצ"ע בכל זה וטיפ לעיין יותר:
סי מ' .שא'
באשההבמבשיתיתהתכושמה
כ'
יב
"שבועות
ר
וישב
חזרה בה
והיתה הולכת לבית הצלמים
וברחה אם מוחרת לבעלה .ואח"י
ודיי אסירה
לדעתי

חיישינןכידוע ולכאורהי"לעודעפמ"ש האחראים
בשט תשובת מהרשד"ם דכה:י בזה"ז הוי רק
כהני ספק א"כ י"ל דהוי ס"ס שמאאינה מופקרת
ואת"ל מופקרת שמא הוא אינו כהן מיהו י"ל
רזה הוי ס"ס דשני גופין אך י"ל ס"ס אחר
דלכא אינו כהן ואת"ל כהן דלמא דלא כדעת
הכמ"ג רק מופקרת נמי מותר לכהן באומרת
ברי לי גם אף אם אינו ס"ס עכ"פ צד קולא הוי
יהקל בזה לסמוך על דבורה שלה לכשר נבעלתי
ומותרת לישב עם בעלה:
כעי
י:תשדבנדק הקודמת .נתחדש לי
ספק אהד בנדון כוה
הן אמת דבמעשה וו ממשאין נ"מ כיון דכבר
נשאת אבל נ"מ לעלמא כיוצא בזה שהיא היהה
ממקום אחי וכעת היא בק' ט .ואומרת שזנתה
אם הי' ט .רוב כשרים או תרי
מכבי
בכפ-
ברים כן והכתר הי' רוב פסולין אם
רובי להסו
גימא כיוז דאוירת דשנותהי' בכפר דהוי רוב לבעיהכיון שהיתה ב' שבועותודאי זינתהועיין
פסולין אסורה לכהן או גימא להיפוך דממ"נ מנ"א ס" קכ"ח בשם המרדכי דמסתטא זינתה
אם נאמין לה שהי' בכפר א"כ יש לה כגו ואין חילוק בין אם כבר המירה או לא כיון
דהיתה אוירת שזינתה בכאן וא"ב נסמנה שהי' דכבר היתר ב' שבועות ורוב נכרים סרובים
יכשר או גימא דכאן נמצא כאן הי' ואם בעריות ועיין ב"ש סי' ז' ס"ק ל"ב דדוקא
יש כאן חרי רובא או חד רוב לכל הד כדאית בנתייחדה זמן מועט מוהרת אבל בנתייחדה זמן
לי' מותרת ובאם לאו אסורה או להיפוך אם מה אסורה וזה דומה לסוטה דאסורת לבעלה
המקוט שאומרת שזינתה הוי רוב כשרים או מכה דהוי רגי"ד מכ"ש בזה דהוי רגל*ד יותר
תרי רובא ובמקום שהיא עכשיו הוי רוב פסולין מסוטה דזינתה ונם כיון דחשודה על ההמרה
אם נאמין לה שזינתה שם במקום שאומרת והוי ולאכול טרפות דהוי חמור בעיני ה' ובעיני
תרי רובא או חד רובא ומותרת או נימא שמשקרת העולם חשודה נמי על נדה ואין לה נאמנות
נדה כיון דעדיין ח :חזרה בתשובה ולכך
וכאן נמצא כאן הי' והוי רובפס:יין ואסורה.
אסורה לבעלה בודאי:
והנה בחקירה הראשונה ודאי דמו:רה מכח
ממ"ג אם בתר כנכ"ה מוהרת ואם
"שע ס"
בהר בדמבקוורהם ס '.מ"א .ע"ר '"1שי ש
איי"ח דכהן שנשא
סיף
מותרת מכח מגו אבל בחקירה השג" אם
שאימרת הת רובא ובמקוס שהיא הוי רוב אשה גרושה מעוברת בין ממגובין מאחר הולד
מסולין אם נסמוך דבורה או נימא כנכ"ה כשר שלא בא מטיפת עברה והוא מדברי
ואסורה ומלשון הש"ס פ"ק דכתובות (דט"ו) דאמר הרמב"ם והוציא כן מן הש"ס וע"ז הקשה ממ"ש
בקרונות של צפוריהוי מעשה ולא אמר שאמרה הרמב"ם בהל' איסורי מזבח דבהיתה הבהמה
שנבעיהבקרונות שלצפירי מוכהדאףדבקרונותהי' טעוברת ונרבעת הולד אסור למזבח ואם נרבעת
תרי רובאוהיא אומרת ששםנבעלה אםהיאעכשיו ואח"כ נתעברה הולד כשר ולמה ישתנו הדינים
בעיר שאין שם תרי רובאאינה נאכנת ואורה :זה מזה .הנה אפרש כוונת הדברים הנה מה
ערלי נסתפקתי דנהי דבדיעבד מהניברי דידה דשם אם נתעברה אח"כ שנרבעת הולד כשר
אם נשא מעוברת חברו או מינקת חברו זהפשיטא דלק"מ דשם ה" היצירהבהיהר דאח"כ
דהדין דיוצא בגט רק שברח דאז קיי"ל דאח"כ בא עלי' בהמה כמותה אט כן אין הולד יצירתו
לא יוציא אם כה"ג שהיתה זונה ורוב חסוליו בעברה כשא"ב בכהן שבא גרוסה הוייצירתו
בעברה

ל"י.

יהמיי

עי

עי

עי

יו

עי

 %יעץ

ש"ת
האלף
בעברה ~כן הולד הלל ובאמת ישראל ונשא
הללהנמי הולד כשרכיוןדיצירתו בעכרה והולד
"ולך אחר הוכרולהיפוךנמי מה דהיתה מעוברת
אין הולד חלל ובנרבעת אסור גם הולד גם זה

א"ש דבנרבעת דאסרה התורה כל הבהמה להקרבה
לכן גם הולד אסור דאמרינן היא וולדה נרבעו
דהולד נחשב כאבר מאברי' וכמו דבנרבעת
כולה אסורה למזבח לכן נאסר גם הולד דהוי
כאבר מאבר" אבל באשה לא שייך לומר דהולד
אסרה התורה רק
הוי כאבר מאבר" דהרי
הביאה לכהן על חללה או גרושה ואין האיסור
חל רק הביאה על גופה ומה בכך
דהולדהוי כאבר מאברי' "6מ אין ביאתו על
הולד נחשב כבא על אמה לכן לא שייך לומר
בזה דעובר ירך אמו וכעין זה כתב הטו"ז
ביו"ד סף פ"אלענין טרפה דהולד מותר עת"ש
כן ה"נ בזה וז"ר:
סי' כ41ב* נסתפקתי באשה שמת בעלהבלי
דק ונתייבמהועדיין
לא בא עלף היבם ומת גם הוא או אף קודם
שנתייבמה כיון דה" יבם אחד וזיקה גכנוסה
עכ"פ דמיא לארוסה ועדיפא מארוסה כדמוכח
בפוסקים דזקוקה לוטפי מארוסה וכדמוכח בש"ס
פ' הכותב וביבמות גבי נ"מ יעוברת יבם
ועכ"פ לא גרועה מארוסה וכן להיפוך אם
נתארסה ומת הארוס ונתייבמה ומת גם הוא אם
שייך בזהדין קטלנית להפוסקים מכח מזלגורם.
ומה שהביאני לספק זה הוא ממ"ש בב"ק (ד"מ
ע"ב) דר"ח מסיק דרשות משנה רק רישא ה"נ
רכל מקום שהולך שם בעליו עליו וא"ב מוכח
דאף  ptmn1ג" 8מ"מ ע"י רשות אחר יצא
מחזקתו דרשות משנה ובע"כ אין הטעם מכח
ר"ל דאיש אחר ישמרנו יוחםכי הרי אדרבא
למועד די בשמירה פחותה ועוד דאם בזה
תליא דמה בכך דכ-מ שהולך שם בעליו עליו
מ"מ הרי אפשר שהשני ישמרנו יותר ויותר
בע"כאין הטעם בזה רק דגוה*כ הוא דחוקה
לאמהני רק לאותו רשות ולא לרשות אחר וא"כ
ר כן דהן אמת לס"ד
גקטינית נמי ראוייומ
מעיע מרם אין ראי' ממועד דהתם ודאי מזל
גורם להיא נגחן ~כך י"ל רשות משנה אבל
מאשה אם מעיין גורם לא שייך רשות טשנה
שוך להטעם דמול גורם ובפרט בארוסה דהוי
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רק מכח מזל סרם י"ל רשתן משנהמיהו בשאר
קטלנית דהוחזקה לג' אנשים או עכ"פ לבי
אנשים א"כ הוחזקה לכל רשות דהרי היתה
ברשות ב' אוג' והוחזקה לכל אבל לפ"ז ביבמה
דכתיב וה" הבכור אשר תלד יקום ע"ש אחיו
הטת ואמריגן ביבמות דיבטה הוי קנין כספו
דאחיו וא*כ נחשב כחד רשות וכתובתה על
נכסי בעלה הראשון ולכך י"ל ראין לה דין
קטלנית לאחרים דאם תכנוס לרשות אחריט
י"ל רשות משנה היבא די"ש מעיין גורם רק
גורם.ויובן בזה מ"ש בפ' וישב שבי mslw
טבויי
שלה בניכי אמר פן ימוח
ת אביך עד
י
ד
ג
י
גם הוא באחיו ותמהו
דמה זה נ"ט על
ה
כו
יעוד יל"ר ט"ש שבי
י שלה בני
מ"שנהעדמייג
ד יד 8זה וההדייומר שבי בית
אנט
אביך וגם שגי בית אביך מיותר מה איכפת
אם תשב בביהו עד יגדל שלה לכך ניל
דדינא קאמר כיון דבקטלנית היכא דנתייבטה
ומת לא שייך בהדין קטלנית לאחר דרשות
משנהאך זה לאחר אבל ליבם שלישי ודאי דהוי
לה דין קטלנית דהרי עדיין יהי' ע"ש בעלה
הראשון והרי הוחזקה לאותו רשות והנה בתפר
לא ה"שייךמעיין גורם כי ה" ידוע דמחמת
חטאם מתו רק פזל גורם שייה לומר אף בזה
החטא ג"כ כמשחז"ל בשבת
טורה
כי
י
דמאהןמוד
אתיייד וכף הף גגבא א"כ מוכח דחף
דהבחירה חפשיית 8ימ המזל מכריח ומסייע
ה הי'
לחטוא וכמו כן י"ל בתמר דהמזלשי
המסייע שהם יחטאו וימותו וא"כ כיון דהסזל
גורם י"ל דרשות משנה אך הרי אם תנשאלשיה
יהי' נמי יבום א"כ הוי לאותו רשות אך אמר
לפעמים מצינו דיש חילוק רשויות נסי במקומות
וכמ"ש קצת פוסקים בחו"מ רכ"ד לענין בנוה
דיש דעות דבמקום תלוי הדבר ולא ברשות
האדם ולכך אמר יהודה אפשר שישנה מביתו
לבית אב" ויה" נמי רשות משנה אך הרי
אסרי היכא דשםבעליו עליו ל"ש רשות מונע
וא"כ כאן נמי יה" שם בעלה על" לכך אמר
דבזה יה" לה שם חדש דשבי אלמנה ויהוו לה
שם הדש ותה" בית אג" ויהי' רשות משנה
ולא ימא שלה אך הרי באמת זיקה ככנוסה
והוי עכ"פ כמו ארוסה וכבר כתבו הפוסקים
דזיקה חף טפי כגוסה מארוסהוכן מוכת בר"ת
הכתב
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האלף
י
תכותבגביידו כידה נ"מ לשומרתיבם וביבמות מילה אחיות מוחזקות והוי נמי כתריזימנ
מוכח דשומרת יבם הוי טפיידו כידה מארוסה ואפשר לחלק בין אחיות דהוי קרובים ממש

ומכיש דשיה לארוסה ואם בארוסהשייך קסלנית וכבשר אחד נחשבו משא"כ בשאר משפחה
א"כ הה"נ בזקוקה ליבם וח"כ הרי כבר נפלח דאון להם קרבות כ"כ כסו אחיות לכך בעינן
י שלה בשודה בגיח יהודה וכבר ג'זימגי וררם כתב דהיש"שיבמות מתרץ קושיא
ליבוםיש
נתא כשהיא בבית יהודה ומה מהני זו ורףמ שפיר מחלקבי
נולד ריעו
הכיוןדאין כל המשפחה
סח שתלך אח"כ לבית אביי לכך אמר דתמתין כןויש אנשים במשפחה דהם גריאים ולדעתי
עד שיגדף
האמר דבקטן לא שייך יבום בלא"ה לק"מ דבמשפחה ליכא סכנת נפשותדהרי
אינם מתים
אשו ל 8נחשבה ככנוסה בקטנותו ולאהוי נולד הם רק נכפון או סצורעין
היעותד גבית יהודא ומה"ט מבואר באה"ע ס" ממש אבל במילה דהוי סכנתא
ננ
יפשות לכך די
קס"ב דאין מזונות בקטנותו ולכך אמר שבי בב' זימני אבל בנכפין או טצורעין דאינו רק
י לכךבעינן ג'זימני תה החילוקיותר נכון
אלמנה בית אביך עד ינדל שלה ואזיצא חוי
מחשש פן ימות גם הוא כאחיו בוגייהי' רשות דיכ
ה החילוקים קשה מלשון הש"ס דקאמר
משגה ולדינא עדיין צ"ע בזה:
השתא דאמרת אחיות טוחזקות
ישא אדם
סף
סקאלה מטיבמי"המאייהשייפ
ץ ממשפחת נכפין ולכל החילוקים קשה מה רא"
לשאר
באשה
אחת
ב
ו
ק
י
ז
ד
משפחה
ת
ו
י
ח
א
מ
ד
"
ב
א
א"ש
5פמ"ש
ך
א
דודאי
אשר שני געלי' מל"ח בימי הבחרות ועתה לענין גוף  npmnעוין הם אחיות כמו שאר
שואלת אם יש איזה צד היתר להוציאה מדין משפחהושוין הם להחזקת ריעותא רק דהריעותא
קטינית לאשר שגעלה הראשון מת על חולי גופה אי 12שוה ולכך דיש כמו בעלמא דהיכא
יונגענפעהליר רכל וגם אחות בעלה מתה על דהוי סכנה קיי"ל כרבי והיכא דאין בו סכנה
זה א"כיש לתלות אשר משפחתו גורם לזה ולא די" 5ירשב"ג וה"ג גזה וא"ש .ובפרט דנ"ל
היא הטרמת וכו' :תשובח .הנני מסכים עמו דחולי הריאה הה כנפל ומת דבשלמא שאר
לדינא ואוסיף נופך דנ"ל דודאי אם היתה היא חולאת אף
ראותעיגנוהוי חולאת שונים
מוחזקת בקטלנית ג' זימני ובסשפהה הוי רק מ"מ יתכן דחולי אחת מביא השנ" וכדמוכח
ב'זימגיהיינו תופין יותר גה מבמשפחה כיון גשיס גבי ניתק מחולי לחולי דאומדין אותו
ן במצוי בין וכו' א"כ מוכח דגם בשני חולאת יתכן שאחד
דחוקה דידההוייתר וקיי"לתויי
ן הקלקלה במקולקל אך גורם להשג" ולכך ה"נ יתכן שהמעיין גורם
להקלגין להחמירותויי
כיון דהחזיקההיאנמי רק תריזיפני ובמשתהה לחולאת זה ושניהם הוי חולאת אחת ובסכנת
נמי הוי תרי זיפני א"כ מה חזית דגתלה בה נפשותאיןהולכין בתר אומדגא רק להקל בסכנה
טכח תרי זימני נתלה במשפחה דהוי נמי תרי ולא היכי דנמשך מזה חומרא אבל בחולי
זימגי והרי מוכח ביבמות רמ"ד דתולין באחיות הריאה זה ידוע דאין לו ענין לשאר חולאת
ובמשפחות ג"כ וא"כ נתלה בהם והוי דינם שוה כלל ובזה ודאי הוי כמו נפל ומתואין לתלות
דגמשפחה תרי זימני ובה תריזימני לכך כיון במעיין טרם לחולאת שונים ויש לסמוך ע"ד
דשקוליןמוקמיגן לה נחזקת היתר שמותרתהיא הרמ"א בזה בצירוף הטעם הראשון ומה גם
להנשא ובפרט ראם נתלה במשפחה הוי כולו דהראשון הוי בחולי הריאה דאם ה" השני אז
ana
אם הוי סברא לזמרכיון דהראשון מת שלא בחולאת
אחתלאוההוויי חחזזקקההיואתלרימתאאלימדתהראיאב
הף
נתלה בה
י כל משפחה והוי מגרא לתלות גה גמעיין או מזל
אחד מחולי אחרת ומה דהרגישו הראשונים הובא לכך אף אם השני מת בחולאתהריאה ובמשפחה
גהלקת ~ ppinס" ב' דלטהקייאו כרבי דבתרי "ל חולין הקלקלה במקולקל ותלינן יותר בה
זימני הוי חזקה ובמשפחות שם טגואר
אם הראשון
בש"סמ כימתוןבדחכובליר המתריבאעהלהושהגםראשאוחןותאוב
(דף ס"ד) ובש"ע מה ב' סעיף ז' דבעיגן
ימתה כן א"כ
זיפני והרמ"ח שם כתב בשם הכ"י דמשפחה הוי כלא התחיל
לכך י12
בהאשה קלקול כלי
י מצטרף עמו להתירה )
שאני ובאמת תכוה דהרי מפורש בש"ס דגני להקל יותר לזה הננ

שיה

יה

יא

מ'נ.

דיתי

9א'

לף שלמה

שי"ת  %אהע"ז
האלף
שאן
ת
ו
נ
ו
ש
ק
ר
לה
לתת
צ
"
א
ד
כפי
כענין קטלנית הנה לדעתי בסי' צ"ה ובש"*
מף מ"ד*
יאמר לדבק טוב כי הנה ברכת הבית.ולפ" 1יהודא לא חשש על סכנת
י ידע רבעתם מתו ולא
דברי הנוב"ק חאה"עסי' ס' שכתב שם שאינו בנוכי חף רק ב"פכ
מורה בזה היתר נראה לצרף בזה דבעובדא על.ידה רק קמ"ל דנתן לה עצה וחשש על
דידי' היתה קטלנית בג"פ מדלא זכר זה למעלה טובתה ואמר אם תנשא מיד לו שלי ימות גם
9ה" רק ב"פ וכמש"ל בע"כ דשם הוי ג"פ הוא כאחיו בחטאו והעולם ל 8ידעו ויחזיקו
דלכ"עיש לה דין קטלנית לכך לא רצה לסמוך אותה בקטלנית ולאירצה שום אדםעוד לישאנה
על סברתוכיון דיש עוד ריטתא דדלמאקיי"ל ואם תשב בביתו יגיע לה מזונות מהם ויה"
כמ"רמעיין גורם והרי בש"ע הוי ב' דשת להדין קטלנית לכך אמר לה עצה סובה שבי
בזה אבל בגדן דידי' דה" רק ב"פוהריקיי"ל אלמנה בית אביך דוקא ואז יניע לה מזונות
כרשב"ג דגג' זימניהוי חוקה ולא כב' רק רקכפי ברכת הבית והרי בסני עצמה תצסרך
בקטלנית חיישינן לחומרא לדעת רבי ועכ"פ יותרכידוע ותצטרך להיות עוסקת בעצמה במו"מ
ספקא וא"כ הוי כאן ספיקא סובא דלתא אין לפרנס עצמה ואם יראו שהיא מתפרנסת לבד
לה עוד דין קטלנית כלל ואם יש דין גלי הבעל אז אם ימות אח"כ גם הוא יתנו
דין קטלנית ולכך קמ"ל דיהודא נתן לה
קטלגית דלמאקיי"ל כמ"ד מזל גורם ובמתפרנסת
כמע"י שייך זה לכך בודאי יש להקל בזה .עצה יטובתה שבי וכו' סן ימות גם הואכאחיו
עוד יש לצרף בנדון דיך" מה שעיקר כוונהו התש לה דין קטלנית אך אם תשבי בית אביך
לש"ש להיות בידו לשקוד עה"ת ובודאי שומר ימים מספר ויראו שבלי בעל מתפרנסת לא
מצוה לא ידע דבר רע וכמ"ש הנתב סי' יו"ד יה" לה דין קטלנית ועכ"פ צריך איזה זמן
ואם ביבמה הוי כן דהוי רק מצוה מכ"ש וקבע לה ומן עד יגדלשלה.וראיתי בתש' גא"י
תורה דעדיסי ואנוני מגני כמ"ש בסוטה כ"ג חאה"עסי'י"סחולקעל הנ"בואיןדבריומוכרחין.
אעסיק בה ומ"ש הנניב בביאור פסוקי מה שהביא רא" ממילה כבר ראה בעצמו דהתם
אפי'הי
תמר לא הי' צריך להאריך דיש לפרש בפשיטות שאניכיון דכברמתוע"יהמילה ולאהגינה המצוה
כיון דקטן אינו בר מצוה הוא ומכ"ש דאינו עליהם ועוד דהתם המצוהעישה האב אבל הקטן
ן לים מצוה לכך נהי דיבום אינו בר מצוה ועיקר הסכנה הוי להקטן ולכך
בר כונהיכוי
מהני אפי' גקסן מכח דקיי"ל כרבנן דיבמה לא טהני בזה המצוה ואף דהוי צער גם לאביו
יבא עלי' מ"מ אפי' נתכוין לשם ונות מ"מ י"ל בהדי הוצא לקי כרבא ובזה לא מהגי דבר
מצוה לא הוי רק במתכוין לשם מצוה ובפרט מצוה אם עיקר המסוכן אין לו מה להגן .ומה
כמ"ד מצ"כ לכך אמר יהודה שבי וכף שהביא ראי' מסוטה ד"ה אין ראי' די"ל התם
ה בניכי אז יהמ בר מצוה ויכוין אזיל לס"ד מצות חליצה קודמת גם הרי מבואר
דקדייי"גידלשי
ע
לשם מצוה ולא יהי' לו אחריות סכנה אבל בפ"ג דסוטה דממנה אנוני כגני מן הפורעניות

*ר ד2

יא

יה

יא

יא

בקטנותו אינו בר מצוה וגם
בר כונה לכך
ן דס"9
אמר מן ימות גם הוא כאחיו .והנהירבנ
בג' זימני הוי חזקה יהי ראי' מהך קרא
דיהודה כהנו"ב דבמתפרנסת לעצמה ליכא חשש
קטלנית דאל"כ איך אמר יהודה פן ימות גם
הוא כאחיו הרי לא הף כאן חזקה רק ב"פ
הובן נמי מ"ש שבי אלמנה בית אביך דהוא
למותרוהיי די לגמר שבי אלמנה עד יגדל
שלה בני ומה קם-ל במאסר בית אביך אך
דינא קמ-ל דהנה אלמגה נזונת מנכסי יתומים
יהיבמה מנכסי יבם אך זה אט יושבת בבית
היורשים אך אם רצתהלילך לבית אבי' מבואר

יא

יה

החטא א"כ בשלטא הגבב

אצולי לא מצלי מן
בזה מהני המצוה
תיירי ביש סכנת מות
להגן אבל ההם הף החשש שתכניס חטאים
לביתוותחטיא אותם בזה לא מהני המצוה להגן.
העולה מזה דדברי הגו"ב נכונים דבמצוה ליכא
חשש קסיניתוכיון שר"מ מכוין לשם מצוה
ובפרט ללמוד תורה דעדיף והל אף הגא"י
מודה בנה וגם הוי היתר ראשון של הנ"ב
מכח דמפרנסת עצמה בהצטרףכוי
ם יחד ומה
גם דהם רק ב"פ לכך מכל הלין טעמי אין בזה
השש אחריות כלל ולאיה"עליו שום פחד ומורא
לא יעלהעל ראשויבטח בשם ה'ישעןבאלהיו:

יבר

ולענין

