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ו השנ" ניאה נמי שלא הי' בביתו מעלה בו מעל וכו' כי הי'
מי'
ם אינוסי דלא
ס
ו
כ
ר
ל
ח
ר
ו
א
ה
ר
צ
ו
ו
י
י
י
ג
ר
ה
ל
ש
י
ן
י
י
ד
ע
ד
כיון
י
ל
ע
מ
ולדב-
י
כנשים היא בכלל בת בנים וגם בלא"ה כיון עמה דברי שחוק וקלות ראש ושלהי הב"רומיח
דנפשו השקה בתורה בלימוראין לו לדקדק על בה וכו' סוף שנולד קטטות ומריבות בין הזוג
דהרי אף מפ"ו פטור כה"ג נהי רהתם בעינן וקרוב הדבר כמחמת זה הקול התקוטט בעלה
ככן עזאי היינו לפטור מפ"ו לגמרי דהוי נמי עמה עד שהב"ר אם שלא חקרו הדבר אם יש
סה"ת ולהיות בלי אשה אכל בשביל לערב ממש בהקש אעפ"כ הכניסו שיהי' ריחוק
בדב-
דרבנןדי אס חשקה נפשו בליטוד ואם יצטרך ונתגרשו וכעת רוצה המגרש להחזירה וטוען
ן בי' ינטל שמעולם לא תוה ממנה שום פריצות ובעת
לפרנסה בשבילטפיי שיהיותיוי
מלימודו הקבוע לואין לו להשגיח על לערב שמיחה בה שיא תגיח לבליעל לבא לביתה
ובפרט בזה"ז דיש דעות דאף על פ" 1אין השיבה אשראיננה חייב; בדבר וגם היא אינה
סצתין כמ"ש בש"ע דלכך
נהגו לכוף על רוצית בזה ושלא ברצונה ומה לה לעשות ופי
פ.ו ולזה בדרבנן בודאי הלכה כדברי המיקל תברח מביתה וכו' אם יש יחוש בזה ידין
ואין חיוב להשגיח בזה"ז על מצות לערב :משיא אשתו משום ע"ר וכבר ראה רו"ח הדעות
סי' מאך 1ע'ך 4שא'בקטינית שמתו ב'בעיי
' בש"ע בזה רק שחשש לדעת הי"א דאפי' בלא
והיאעשירה ומהפרנסתבריווח
כלוםנמי לא יחזיר .והנה בהשקסה הראש,נה
בלי בעל והגה ר"מ רצה לצדד להיתר ותמה הי' נ"ל דטעם הי"א הוי אומדנא דמשום כד
אני שלא זכר כי ההיתר הזה מפורש בנוברן הוא מוציאה וכל אומדנא הוי כאלו התנה וכפל
ומ-ש רו"ם מצד ס-ס שמא הלכה כרשב"ג לכך לא יחזיר ואם נאמר כן הי' ג"ל דין הדש
דבעינן ג' זימני ושמא הלכה כמ"ר מול גורם דלדידן דהוי סדר הגט ואומר הבעל בפירוש
ן בהל' שבת שמגרש בלי שום תנאי שבעולם א"כ בזה לכ"ע
וכאן מתפרנסת בלא בע? הנה עיי
שכ"ט מפורש דאפי' בכמה ספקות מפקחין מותר להחזירה דלא שייך בזה לעז שהרי אימך
ס"
ומזה הוכחתי דס"ס הוי כרובא דליתא קמן שמגרש נלי שום תנאי מיהו באמת אין הטעב
ולא מהני נגד פ"נ .והנה לכאורה עלה בלבי של ה-א כן רק הטעם הוי מכח קנס שקנסו
לותר דנהי דלא הלכו בפ"נ אחר הרובהיינוהיכא אותה שלא יהיו בנוה ישראל פרוצות א"כ לא
רליכא חוקה רק רוב אז כיון דבעלמא תייש מהגי מה שאומר שמגרש בלי תנאי מיהו לדינא
ר"מ למיעוטא ונהי דאנן לא קימלכן מ"מ בפ"נ נ"ל להקל חרא דכללא בידנו דבכ"מ שנזכר
ח"שינן למיעוטא אבל היכי דהוי רוב וחזקה בש-ע דעה ראשונה בסתם ודעה שני בשם
אף ר"מ לא חייש למיעוטא דהוי מיעוטא י"א הלכה כדעה ראשונה וא"ב ה"נ דעת המחברמיעוטא כמ"ש התוס' במס' ע"ז (דל"ד ע"ב) יהלכה דבעינן התנה וכפלי' לתנאי ובפרט דהנין וא,כ הכא יש לה י"א דס"ל ד;:פי' בלא אמר כלוס הוי דעה ג'
""כ גם בפ"נ לא היישינ
חזקת היתר לעלמא שהני גהדי ס"ס אך ז"א ודעת הרמב"ם יחידאי תם לדעת הרמב"ם כתב
דהרי בשבת נמי ישתיקת איסור בצירוף הס"ס בט"ז דעכ"מ בעינן שיאמר לה קודם גרושין
ומפקחין ולכך אין בזה היתר רק אס הבעל שמשום זה הוא כגרשה ואף דאפשר דכאן אמר
בן תורה ורוצהלהיותיושב ועוסק בתורה והאשה לה כן מ"מ בזה כל אדם נאמן על עצמו ונאכן
תפרנס אותו אז הוי צירוף מצוה ובמצו י"ל לותר שלא אמר לה שמשום זה מגרשה.
לאח ידע דאף יטעם הש"ס והרמנ"ם לדעה זוועוי"י
דהף
דליכא חשש קטלנית כי שומר מציה
דגר רע וגם זה מבואר בנ"ב ודברתי משום סריצותא י"להיינו דוקא בזמן הש"ס דביר
אם הבעל איש בן הבעל לגרשה בע"כ שפיר הועילו חו"ל בתקנתן
בעזה"י בת" מכבר
תורה או אין דעתו לישב על הספר איני שתקנו בזה דהרי ביד הבעל לגרשה בע"כ אבל
בעה"ז ראין מגרשין בע"כ רק מרצונה וא"כ
מצטרף להיתר וכף:
בא ש
בשביל ש"ר בלבדא"י לגרשה בע"כ ולא למנוע
םףמעז .שא'
אשתו שבעת ממנה שאר כסות ועונה א"כ מה הועילו
שיצא קול
בתקותן חדי
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ף סוף תהי' פרוצה ולא
בתקנתן שלא יחזורסי
תקבל ממנו גט כלל והרמב"ם לשטתו שלא
הביא תקנת ר"ת אבל לדידן י"ל כ"ע מודים
ה איסור לדידן וכיון דעיקר מלתא
דאיןבי
דרבנן וגם רם הפוסקים ס"ס כן די לסמוך
על היתר זה ולהקף שמותר להחזירה .ומ"ש
שהמחבר סתם כדעה ראשונה אף דנקט כולם
בישון ת"א מ"מ כתנתו דבמה שמתחיל בלשון
המוציא את אשתו משום ש"ר משמע להדיא
דהההצאה הוי בפירוש משום ע"ר והיינו עכ"פ
או כדעה דבעינן כפלי' או דדי בלא כפלי' אך
זה ס"ל בסתם דבעינן שיאמר שמוציא משום
ע"ר ולכך כתב אח"כ בלשון וי"א דהיינו
דבמאמר משום ש"ר חף ב' דעות אם בעינן
אבל זה עכ"פ ס"ל כסתם
כפלף או
דבעינן גלוי דעת דמשום ש"ר הוא מגרשועיין
בבית מאיר פוסק נמי כרוב הפוסקים דבעינן
עכ"פ אמירה ובעצי ארזים כתב דגם הרמב"ם
ס-ל כן לכך העיקר כמש"ל .ומה שחשש רס"מ
פשום מחאת ב"ד והבעל פשיטא דאין חשש
כלל כמו שהארכתי בתשובותי וכאן א"צ כיון
דלא נאמר בלשון קינוי גםאין עד ששהתה עמו
בסתירה כדי טומאה ומה בכך שראו שהולך
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הפרץ לביתה עכ"פ אפשר שה" שם אנשים
לכךאין אני רואה שום איסור בזה ויכול רו"מ
להתירה להזור לבעלה ומה גם דבזמנינו אין
כח להחמיר להעמיד הדת על תלה :שנית אודות
הנ-ל .הנה ידעוכי אין אחרההיתר שלי כלום
כיון דידוע דאין אוסרין על היחוד וכל שלא
ראו כדרך המנאפין אינה אסורה על בעלה וא"כ
חין איסור רק מכה המוציא משום ש"ר וזה
ר והנה בש"ס יבמות (דכ"ד
כבר כהבתי יהית
ע"ב
אסף)מוכח דאפי אם הוי קלא דלא פסיק סיירי
הף כן דאל"כ מה פריך שם על המשנה
דהנטען על אשת איש ממשנה דהמוציא אשתו
משום ש"ר וגע"כ ס"ל דהמוציא משום ש"ר
י דומיא דהנטען על א"א אפי' בקלא דל"פ
תייר
ואעפ"כ דוקא שהוציאה משום ש"ר הא בלא"ה
מותר להחזירה לכך הדבר פשוט כמ"ש להיתר:

םי'מ"ח .שא,מהיגויו מי"ה מ אייטינגא
בנדון ב"ש ואשש הזונה .אודות
המעשה כבר נשאלתי סב' הצדדים ולא רציתי
יהשיב כלל אךלואנימשיב הנה לדעתי דאסור
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להחזירה ואין ח היתר בשום אופן אהד דהי
כמוציא את אשתו משום ש"ר דלא יחזור ואף
דלא אמר לה מפני זה אני מוציאך כאן כיון
דנשבע בס"ת שהיא זונה והת אמר בלעון לעז
איך שווער בייא רעם ס"ת אז זיא איזט אייגע
קורבה וכל המחלוקת ביניהם נצמח מכח זה
והגרושין הוי רק מכח זה ודאי זה הוי כאומר
וכופל דמפני זה הוא מוציאה תם הגידו לי
אנשים נאמנים מפה שהיו שם בק'יאס שמקודם
ששה שנים מהיום כבר שמעו שהיא מפרסמת
לזונה ולכך לא הניח הגביר ר' נפתלי אברהם
יקבלו לש"ץ שדר עם אשהזונהוגםעלהתנצלותו
של אחיו לא מבעיא לפי מה שכתבו לי מק'
יפר דב"ש לקח ס"ת ונשבע ודאי לא שייך
אמתלא כיון רעשה מעשה שיקח ס"ת לישבע
בה אף גם לפי מה שכתוב בגכ"ע ששלח אלי
מכ"ח שהי' הופט הס"ת בלא"ה בידו מ"מ
נראה דבשבועה לא שייך אמתלא דדין אמתלא
חידוש הוא ואין 5ך בו אלא הידושו והיינו
בדברים בעלמא אבל לא ישבע בשביל אמתלא
ח"ב .ועוד הרי הגרושיןהוי מעשה רבה דקשין
הם הגרושין ומעשה רבה כזו לא יעשה שום
אדם בשביל אמתלא ומה גם שאחד נאמן
אמרלי שהי' שם ועטר שם בבהמ"ד בשעה
שנשבע ושסע שאמר דגםשניילדיו המה ממזרים
ואם כדבריו אין כאן שום אמתלא והנה זה
השמיטו מן הנב-ע ואף אם יכחישו העדים את
האיש הזה מ"מ לכתחלה ראוי להרהיק שלא
להתירה להחזירה כיון דמפורסמת לזונה שם
וגט האמתלא הנה לדעתי הוא שקר גמור לומר
שהוא הסית את אחיו לבא לזנות עמה לנסותה
כי באמת הוא עברה גדולה להסית את הקל
לבא לידי איסור אשת איש ואשת אח ולכך
אינו נאמן לומר דעשה כן דאאמע"ר ועיין
במס' שבועות (דף מ"ז ע"ב) שמעון בן טרפון
אומר מניין יעוקב אחר הנואף דכתיב לא
תנאף לא תנאוף עי"ש והניאו הסמ"ג א"כ
ודאי דא"נ לעשות עצמו רשע וממעשה דר"מ
אין ראי' שהוא ה" בקי ההתלמיד שלא יחטא
ולא יעשה שום עברה משא"כ עוה"ז ולאחיו
שהוא קל שבקלים איך יסית לעשות עברה
כזו ולפי דברי אחיו בעצמו שכב אצלה והיא
היהה ישינה ודאי משמושידיםהיי דהףבכיל

עריות

פ

יפי

האלף

שית

עריות וגם דבריותחיה סכרה שהוא בעלה
ואמרו  %שבא אציה כאיש אים ודאי הוי
משמושידים דהוי בכלל ג"ש כירוש לכך א"נ
דששה כן ולפידגר רעשה 3ן הוא רשעזחיך
ידולהיאלקיםולפי המבואר
יקבלוהו לש"ץבעירכ
בקדמאים ר" 8עשה תשובה גם על זהוצייה
יהפקיר א"ע לפני אדיות ביילה ביער לכך
נ"ל דאסור להחזירה .והנה זה טוכח בכסה
דאומדנא דיווח ההכתנאי כפ %וח"כ
כתנ
ונ
ד"
ה
יראה בזה דמה דפליגי הפוסקים אםבשינן
שיאסר פשום כך אני מוציאך היינו
אם
א אומדנא נדוה אבל אם תהאוטדנא גדולה
ייכ
ופפשום כך מגרשההוי כאלו אמר וכפל" וגז"ד
ודאי אץ לך אוסדנא גדויח פזו יפשע
ן שיאסרכן .ועוד נראה לפמ"ש בש"ע שם
סייג
וחוח טן הש"ס דהמההא את אשתו טשיאיו
אומרים הוי יודע שאין אתח מחירהיעולם
והנח 9פי פרשיי שם הובא כבשש שכתב כיון

יק

יא

יו
לחטתין %בדוק וטדלא עשה
דאיתוי
וחויי

ק ספח דאינה חביבה לו וכר א"כ מדכתם
דהוים לחטתין ולדקדק תוכח דקודם נרושין
אומרים לו כן וא"כ נראה דפליגי הפוסקים אם
א אמרו
בעינן ויאמר או לא היינו רק אםי
יוכןהוייודעאבי אם אמרוי
ו הה יודע

שאתה אסור להחזירה לעולם והואיא

השיב

לא מפני זה אני הנרשה אז לכ"ע לא בעינן
אמירהומכיש כפלף רק בכלעניןאסור להחזירה
ח"ב ולכך מן הסתם הב"ד פק' יאס עשוכהוגן
ואסרולולכךגוד:ון אסור להחזירה:

ת
סף כ'8פ* שא' מסקהאיסברנסי ה פנחס"ידיי
א באיש אחד גבר

אים

אשר הי' לו אשה בת נדולים ובת אחותו
א פסיק במחנה
היתה נשואהיאיש וה"קיאדי
כי נאף ינאף האיש ההוא עם ב"אועי"ז היתה
הימים ועתה מתה
אשתו שנואה בעעיו
אשתו והשתדלה החשודה ב.א ברצי כסף לבעלה
יפטור אותה בנט ועתה עדע הדבר כי מוציא
הכסף הה דודה הנ"ע ועתה רוצה הוא ליקח
אותה :תשובה .הנההדיןמשוט שאסורלישאנה
ומחרבין הב-ד למחות בידו בטה דאפשר והנה
בסי' קע" 1בהנסען על הפנוה חף דעה ראשונה
דאסיר לכונסה ומא"ש בח"א ונקט הש"ע בנסען
על הפנף' היינו לרבותא ובשביל הי"א דס"ל

כי
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ס ולכך נקם הנטען על הפנו" אבל
דמצוהיכנו
הנטען על אשת איש הוי כ"ש שלא יכנוס וכן
הוא בש"ס ובש"ע סי' י"א סעיף ה' בנטען על
השפחה והנכרית לא יכנוס והוי ק"ו מה בנט 1
והוי רק לאו דרבנן וכן בשפחה דהוי רק לאו
ומע"שבא"א .ומ"ש בש"עסעיף א' דוקאבהוציאה
בעלה משום דבר מכוערהיינו רק בשבילדיעגד
אבל לכתחילה אפי' לא הוציאה בעלה לא יכנוס
בעלמא
וכן כהב הב"ש שם ראפ" משום
לא יכעס עיי"ש ומכ"ש בנ"ר שנודע דהוא
נתן לה מסון ליחן לבעלת יגרשהודאי אלמוהו
א גרע מדבר מכוער לכך הדין
אלמי לקלא וי
גרור דאסור לויכונסה ועוד ם בדבר דמה
בנטען הפנו" או שפחה ונכרית דאף אס
אמת הדבר אינה אסורה לו מן הדין רק מכח
דמחזיק הקול והוי חלול השם אסור לו מכ"ש
בנטען א"א דאה אמת היא אסורה לו מן
הדין רכשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל
א"ככיון דהה קלא דל*פ דאסורה לו הרי
כמ"ש
כל קלא דקודם נשואין חיישינן
בסי' ט"ו וכמה דוכתא לכך ודאי דא10רה
סדיסט ודם:
' ג3יטיז (דנ"ז ע"ב) מעשה באדם
סי' נ'*אי
אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה
והיתה כתובתה מרובה וכו' עד והוגבו ממנו
כתובתה וק"ל סובא הריקיי"לאין האשה נאסרת
על געלה עד שיראו אותם כדרך המנאפין וא"כ
כאן דלא ראו אותם כררך המנאפין מה בכך
זה רק כדרך ביעור בעלמא
שראו הש"ז
ויאעדיף מרהורביד יוהצואי ורוק למעלה הכייה
דהוי נמי אומדנא דמוכח ונקרא רק ע"כ וה"נ
נהי דנימא דהה ש"נ אולי הטיל כך ואין זה
רק אומדגא דמוכח והא רק בע"כ ולמה תחסר
עלבעלהותפסיד כתובתהוהנהרש"יפ"כדישיצא
ק %שזנתה אשתו וקשה מהבכךהרי קלא דבתר
ולא מבעיא להסוברים דאף
נשואנן ל"ת
בע"כוקיא דל*פנסי אין מוציאין מנעל דקשה
כן רק אף להסוברים דבע"כ וקלא דל"פ מוציאין
מבעל מ"מ כבר מבואר דהיינו
אםי רהקויהקוי
מחמת
שלא מחמת ע-כ אבל כאן כיון דהו
ע"כ לב"? אין מוציאין ואם ירצה להוציא
סחהבין ליחן לה כתובה ואין לומר דהי' ום
ק %מתחלה בלא*ה קלא דל*פ ורצה ועשותגה
דבו

י

יעז

עי

עי

י" יו
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ובר מכועי ג"כ חרא דתקשה עכ"פ להסוברים שי'נ"א .במ"ש בסי' י"ס סעיף
דבתרוץיהו נמיאין מוציאין ואף גם לאידך

פוסקים קשה דא"כ למ"ל מרמה זו דראו ש"ז
בלא"ה ע"י שכיבת שניהם במטהנכי יהי' דבר
ן לזמר דהעולם ידעו שמחמת שכרותן
מכועריאי
עשו כן דא"כ אם ידעו שהיו כ"כ שכורים שלא
ידעו בשכבן במטה יחד גם על הזנות יפטרו
דבהגיעו לשכרות כזה הוי כאין בו דעת וכאנוס
וכמ"ש הפוסקים בהל' תפלה דאם הוא שכור
ממש .נחשב אנוס ועיין בהרא"ש פ"ק דברכות
כבניו של ר"ג עיי"שיזם אין לומר דכוונתו
הוי בזה שתפסיד כתובתה מכח עוברת על דת
משה רזו סה"ת לשכב עם ערוה יחד דא"כ
למ"ל ערמה זו של הש"ז ואף דנדחוק לומר
דלאלומי מלתא עשה כן עכ"פ תקשה לשב
הפוהקים רס"ל דבעוברת על דת משה נמי צריך
התראה עיין ס" ט"ו ולא גרע זו מאשה
שהמירה עיי"ש כב"ש רבעי התראה וכאן לא
מצינו דהתרה בה דא"כ הו"ל לש"ס יפרש כן
ובלא התרה בה למה תססיד כתובתה בשביל
דבר מכוער כזה .סוף דבר כוונת מעשה 11
יוטה בערפל וגם מה דמיים והגביהו כתיבתה
אינו מובן דבמה סיירי אם גא לגרשה מרצונו
פשיטא דלמה תפסיד כתובתה אחר שנודע שהוא
שקר ובע"כ דקמ"ל בע"כ יקשה הרי לאניתנה
כתובה לגבות מחיים בע"כ דכפו אותו ליחן
גט .והנה מיה יהי' נשמע דין חדש דאיש
ה להוציא ש"ר
הששה עליי
אשתו כופין
אותו להוציאוזה חידושדין לא נתבאר בסוסקיס
גם הרי אדרבא בתורה מצינו דמוציא ש"ר
על אשתו כופין אותו שלא יגרש עולמית ולכה
כאן תקנו להיפוך ולומר דדוקא אם מוציא ש"ר
שלא מצא לה בתולים הוי כן ולא על שאר
מוציא ש"ר לכאורה אין טעם לדבר וגם למה
יתקנו מהיפוך אל היפוך דהתורה קנסה אותו
שלא יגרש עולמית וחז"ל הקנו להיפוך גם דברי
זה
רש"י הנ"ל תמוהין דמה טיבו
שלבתקהו
יולזמר
אסו בשביל הקיל יוכל להפסידה כתו
דס"ל כדעת הסוברים דבאין לשלם הכתובה
א"י לגרש בע"כ אף מדינא דש"ס אבל כשיש
קול כחיגתה מודה ריכול לגרשה בע"כ כשאין
 15לשלם הכתובה דהרי קאמר דהוגבו כתובתה
משמע שהי' לשלם וצ"ע:
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א'

ושני

עדים המעידים לאשה שמת
בעלה וכף שאין שנים מצווין לחטוא בשביל
אחד הן כן כתבו הפוסקים בשם הרי"ף בשפ
הירושלמי ובאמת כן מוכח גם בש"ס שלנו בפ"ב
דקדושין בסוגיא דשליח נעשה עד דקאמר שם
ואי אתמר בגרושין משום דאתהא לבי תרי
ב'
לא
אחדחזאיךא צוכ"וע' ודמדובכרחי השםרי"רףאיןסתריחאשהודדידןיבדשלבקימי
ן
בסי' מ"ב הביא הרמ"א דההשוד על העריות
פסול לעדות אשהבין לאפוקי ביןלעיולי והטעם
דפסול לעיולא הוא מכח דמים גנובים ימתקו
עיי"ש ודעת הרי"ף כן וא"כ ה"נ כיון דבאחד
לא ישאנה טבח חשש שמא עיניו נתן א"כ אם
י הוא חשוד על עריות וא"כ גם
אמת כןהי
בתרי ניחוש שמא יצא הקול שמת בעלה ובאמה
מדינא אסורה להנשא ומ"מ לא נהשב מיס
גנזכים כיון דהעולפ סובריפ דהקול אמת לכך
מעיד כדי שישאנה אחד ויהי' מים גנובים ויכול
לקלקל עמה וקשה על הרי"ף לשטתו ואפשר
רזה שאני כיון דאם ניחוש לכך אף אם העדים
לא ישאנה ויצאנה אתר נטי ניחוש לכך וא"כ
בטלת כל עדות אשה לכך לא חיישינן לה
וא"ש:
ני
בל
מי'":ב .שא'כ
ן האשה המינקת דק'
יי
ב .לא אתערב בהיתר מינקת
רק לעצמי אנימציין דודאי משמעות האחרונים
שצימוק דדים אם לא עברו ג"ח קודם מיתת
בעלה בעינן שיהי' מתמת איזה סיבה ולא מכת
עצמה וטעם הדבר נראהכי באמת חז"ל ההמירו
בזה כטה חומרות מכח לא פלוג אך כל החומרות
הוי אם היא עכ"פ בכיל שם חניקה רק קיש
לה היתר מצד אהר בזה כיון דאסרו מינקת
חברו לא חלקו בתקנתן אבל מה דאינה בכלל
מגיקה כלל לא שייך בזה לא פלוג ולכך באם
נתנה בנה למניקה ג"ח כיון דחז"ל אמרו הכל
במינקת כר"ח משמע דבחדשים תליא מיתא
וחדשים גרמו וא"כ אם פסקה מלהניק ג"ח אז
כל השם מניקה ממנה ג"ח ובג' זימני הוי
חזקה ופסק ממנה שם מניקה ולא שייך בזה
ג אבל בצימוק פחות מג"ח אם פסק
לאסיו
תעשה ציפוק סחפת ד"אולא בגרסתהאינה בכלל
ג אבל באם הף
מניקה %אשייך בזה לאפיו
מחסת
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כד"ח והלכה לאהד מגדולי המוריפ
פחסת עצמה א-נכיון רבידה ד %שלא להצטמק יה"
שלא
ל
ל
כ
ה
ז
ל
ה
י
ר
מ
ה ושוב אף דבאמת אינה ראו" וא
ש
ו
ח
ה
הוי בכלליציק
ואנכי אמרתי
יהניק לא פלוג חז"ל בתקנתן ואסורה לכךבעינן מלתא דפשיטא לט איבעיא לן סובא .הנה
שיהי' צימוק עף* סיבה ולא בגרסתה מיהו היטב אשר דיבר הן אמת דקיי"ל בנחנה בג8
לראה דהיינו דוקא באלמנה ותוך ט"ו חודש למינקת בחיי בעלה מותרת להנשא אךידוע
בגרושה או באימנה ואחר ט"ו חודשכיון דבשינן ג"ח שיהי' צמקו רדף או אם אירע
א
יא"ה יש דעות להקל בזה לכך נראה נהי שצמקו דד" קודם ג"חכיון דעכנה צמקו דדי'
בי
דב
דאנןמחמירין מ"מ בכה"ג אם צמקה דדי' מחמת בחיי בעלה סותרת אבל בנדק זה הרי עכשו
עצמהבחיי בעלה יכולין להתירה להנשא אף בחיי בעלה קודם מיתתו לא צמקו דדי' רן
דהף מכח עצמה כיון דבלא"ה יש דעות אדרבא חזר להיות בהם חלב ודאי הוי בכלל
מינקת חברו והכל בעת סיתת בעלה תלינו
להקל בנה:
שא ,בנדיו "מינקת אין גידי טלתא אם בעת מיתת בשלה צמקו דדי' אז
שי' נ"נ*
להצטרף מטעם הידוע ובפרט איגה בכלל מינקת חכרו אבל נאם בעת מיתת
בזה דכל זה יותר נ"ל לאיסור מלהיתר כיון בעלה לא צמקו דד" הף בכלל מינקת חברו
ואף דאותו הבן מת מ"מכיון דעדיין לא הי4
שבעלה נטבע בנהר והנה הכרת הפועלים
מהני כיק דהםראו הטביעה ורצת כמה דבראה לולד הראשון כד"ה הוי כאלו יברו בנה
חטגיעה לאמהני הכרתו ונשאר רק עשת ר' למינקת ועדיין לא צמקו דדי דיש לה דין
לבדו והוא רק  w~pגם כיון דהוא ראהו מינקת ויפה אמר פו"מ ובחנם הביא רו"מ'
מרדכי
משח על חוף הים א"כ לא הוי הכרהכיון דלא החקירה אם ביד הבעל לכופה להניק ב',בנים
ראש מידשהעלוהו מן המים ואף דמתוך מכתבו דאף אם אין גידו לכוסה כן עכ"פ ביד הבעל
לומר
כ
מכרלאה"מהענדיייןדבחעציינוןבשמייהם"וכחוצליוואבויבעשכה"פנררואבהו ללהקנויפקה הלרהאנשיוקן אויהזשהנישיתרתצןהלמהיונאקתוי
וא
דוה
י"כ הוי
במים אבל לא מחציתו ונשאר רק הגדת הערלים בכלל מינקת חברו גם כיון דהעיקר תלוי
שמצאוהו במים אם הי' מסלם"ת וא"כ בזהכיון בצמקו דד" א"כ נראה דהיינו גגמלתו שלא
דמה.ת לא מהני עדות זה רק מדרבנן מכח מחמת עיבור א הוי צמקו דדי' אגל אם הוי
תב"ע א"כ תיגח אםאין עליו חשש אחר אבל מכחעיבור שנתעברה אז אין דדי' צומקיןרק
צאן כיון דעדיין לא כלו כד"ת מן הלידה בזה להיפוךע"י העיבור בא חלב בדד"כי דם
לאמקניינן להתירה דאין גזה מקום עגון כיון נעכר ונעשה חלב א"כ ודאי לא מצמית צמית

יא

דאפשר לה להמתין כד-ח גם הנה חדל הם
אסרו דמסל"ת נאמן והם אמרו דמינקת צריכה
ושפתין כר"מ לכךאין ביוי להתיר לה להנשא
תוך כד"ח:
נ"ר* שא ,מקיאקא באלמגה אשר זה
כשנה ומחצה ילדה בן
ותיכף בעודו-ה מינקו-ש נתעברתה ונשתנתה
בנה למינקת ובערך שגה מעת שילדה הבן
הראשון באה במשבר בנים ויידה שוב בן
לוגיקה אותו ותיכף ללידתה מתבעלה וגם אח"כ
מת הילד השני זה כמשלש חדשים והאשה
באה להתייעץ אשר בדעתה לגמול את גנה
אשר הוא עתה שנה ומחצה מחמת שלא ישרה
בעינ" הפינקת ודחיתי אותה גם אמרתי לה
שראוי לה לחוש לבל תנשא לאיש עד אשר

מי'

דד" כלל וא"כ אם מעולם לא צמקו דד" ודאי
דאסורה להנשא ואף אם צמקו דד" תחלה
כיון רבעת מיתת בעלה לא הי' כן רק היתה
מינקת ודאי אסורה והיטב הורה אך הדין הוי
כך ראם בעת מיתת בעלה כבר הוכר הולד
המינקת באופן המבואר בס" פ9ב דכופין
המינקת להניק מכח סכנת הולד א"כ בזה לא
היתה האם ראוי' להניק געת מיתת הבעל וגם
הוי ביד הבעל לכופה להניקתו כיון דהוי
סכנה לולד בזה אין לה דין מינקת חברו והוי
כמו חלנה ארסיי שמתיר הת"צ וזה עדיף
מחלבה ארסייכיון דהמניעה מצד הבן שאינו
רוצה להגיק וסכנה הוא לו לכך אינה בכלל
מינקת חברו ומותרת אבל אם בעת מיתת
הבעל לא הי' מכיר המינקת עדיין וה" אפשר

יא
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לא 18להניק אותו ודאי הסורה להנשאוכן אם
הוי ספק אם ה" מכירה ג"כ אסורה וארן זח
אהזקח
בכלל מד"ר להקל חדא דמוקמינן
קמייתא שבתחלה לא הי' מכירה ודעת כמה
דסד*ר באתחזק חיסורא לחומרא ומכיש בחזקת
הגוף ואף החולקים יכל בחזקת הגוף מודים
דידוע דאלים חזקת הגוף סובאמחזית איפור
גםהוי חשש ספק נפשות דחרי תחלהגזרו כן
רק מכח חשש סכנת הולד וגם מתחלה גזרו רק
הספק לכךאין אומרים בזה סדרר ולהקל.
והנה אף דאני נוהר מהתרת מינקת מטעם
המבואר בתסארת למשה בהקדמה מ"מ כאן
לאיסורא אני בא
"י
נת
אני משיב דעיקר כוו
ח -רק ההיחר נמשך
להסכים עם דברי רו
טמילא דצריך לפרש כל צדדי השאלה:
נמי
' נקה* עקדשאיתם הדין הוי ראוי ודאי
שיחגרשו
ה
י
ן
י
א
י
כ
רקהכידיןכיון שתתרה בהם הרב סצ"ה שוגי
שלמה
אליעזר מטורקא וטיש רהט שאין התראתו
ה אחר שאין בקה' יותר
ימ
התראה
ת9ח ממנו ועיכד"עפתיכיון דהרב הנ 59שלחאייהם
דאסורה להנשא הי' להם ימלוך
י
ור
אס
שו
ס שהרב ולא
ידיינים ואם הי' נודעי
הין ואיכבנ"
הף
נם הם היו אוסריןוחתוי
י ודאי
מזידין אךהיות שר"מ ממליצים ביותרשייהם
וגם כתבו שהמוןעם אוסרים שהולד ממזר אם
יפצה סיהם אך מ"מ כיון דהמון העם
כי
ב
יבזה אז משום פגמו של הולד אשר
הם
סועי
ישד הנני מתיר יהיות די בהפרשה שלירשו
שד סוף כי"ח,ועוד הה נ"לכיוןדמצינוהדין
בישו ס" ר"ח ובס" שח"ודצריך לנה21חיסור
כימים שנהג בהם היתר ואף דמפורש בס"
ר"ח דבנדוי דרבנן א"צ זה ההנו כיון דכאן
בדיןהי ראוי להתגרש אך מכח טום
נה"יי
'
די בהפרשה לכך עכ"פהי
אני מתיר
ד וגם ימים שנהגו
הפרשה עד סוף כדאח יול
בהם היתר יסף בכלל המרשה וחוץ כי לדעתי
ראה כן מדינאהוי בכלל מידר מלתא לקיים
תקהז"ל לב 9יפרצו גדר:

יה

עי

יא

יהירי

 .ע"ד שח ,הנדיו "אשה אם היא
סי'נקו
בכלל מינקה או לא הנהאני
נמנע להכניס עצמי מסעם המבואר בהפארת
למשה אך זת טוח אם היא בכלל מינקת רק

נימל
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להיתר מטעם אחר
זז וכיוצא
אצי
אינה בכלל גזרת חז"ל.
באה
מינקת בזה
והנהלכל
יאמת כדברי הרופאים *אינה יכולה
אם
יהניק מכח דתבא לידי סכנה זה נראח דשדיף
מצימוק דד" אם כל גופה " ruראוי להניק
וכן
והרי בחיבה א
רזסהייעדידףשתמההתתם"צ לה
קיעכ"פ
הנוב'ק ס" י*ד ו
דחתם
ראו" להניק רק מצד אחערצמהש'יזיק יהבנים
אינה ראוי'
התירו ומכ"ט בזה דהיא
יהניק דהוי לה סכנהוחי"קודמין דאינה
י
מינקת אך היות כי הוא איסור ודברי בהכול
"ל
צריכין תתוק יותר משל הורה ולכך יש לצרן
להדאקטורים דשם גם השכנים הרי זה אינו
ך יגבו עדות משל
דבר בהסתר להניק בניםיכ
השכנים והנכנסים והיוצאים בביתה אם היתה
ם הבניםבחייבעיה אםיעידו שלא היתה
מינקת בחיי בעלה הוי זה רא" לאלומי מלתא
לדברי הדאקטוריס דשם אךהיותכי מהם לבד
אין ראי' נ 4א דדלמא מכח עושרה רצתהשיא
יהניק לכךיעשועודבירור ותסע לק' פרעמיסלא
יהדאקטורפיזיקוש הממונה מן הקרית או לק'
רישא להפיזיקוש דשם אם הם יתש צייגניססע
דאינה ראוי' להניק מחשש שאומרים הדאקטורים
אז מותרת להנשא בלי חשש ובזה יצאנוידי
שמים וידי הבריות:
לשו
המינקת אם אמנם גדור
םי' נקז*
בעדי וכו' אך בנדון כזח
דבאמת יה" כיד חודש אךבדין חודשהעיבור
זה איש
נדרי והנה כבר ראו בנו"ב
שסיקל בחודש העיבור אם גמלתו ובאסת אין
להחמיר בחודש העיבור במיתא דרבנן זמה
שהוכיח הנויםמישון הש"ס דלפעמים נקט ב'
שנים ופעמים כד"ח אם נבא לדייק כן מנ"ל
יהחמיר במילי דרבנן יאל טפי להקל דחנה
בחדשים מצינו לפעמים דשיפורא גרם אבל
אסרינן שיפורא גרם ולכך
בשנים ודאי
ל
ג
י
א
ל
ד
ם
י
מ
ל
ש
ק
ר
ח
ו
ו
אם נקט כד
ן
נ
י
ע
ב
די
קיפורא אבל אם נקט ב' שנים בעינן שלמים
הנו"ב דבגמלתו
מ
כעין חילוק
דייוםבלכידו"םחוי"
ב
ישיפורא ובלי גמלתו בעינן ב'
ונים מיהו די ברוב השנים וכמ"ש כעץ זח
בפסחים (דף ע' ע"ב) שבעה איתא ברוב שנים
מנ"ל להחמיר בדרבנן לומר דהטגת
עיי.שוא"י
בה דל8

וי

בכיי

יא

שי

על
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על חודש העיבור ומלבד זהאין סבראכיל
יוטה דחודש העיבור הה בכלל דבשלמא דהוי
דין וגורות התורה או גזרות חכמים בלי טעם
אז מדת חכמים כן הוא וגזרו שנה ובעינן
שנה שלימה ככות שהוא אבל בדבר דתלף
שלא
בטעמא כיק דמה דגזרו
תנשאהתיכנ"וי
ק
דיהוא שיעור
חך
חודש בע"כהוי הטעם רכ
שצריך לירק כד"ה א"כ אם בשביל טובת
התינוק גזרו כן שכך צריך להניק ולא יותר
א"כ מהלי אם הוי עיבור או ומה זו סברא
לומה שאם נתעברה השנה יצטרך להניק יותר
זה ודאי אינו לומר דעת עיבור נשתנה הטבע
ובפרט בירושלמי בפסוק אקרא לאלהים עליון

כי

יא

י דמפרש שם בבת ג'שנים שאין
יאל גומרעי

בתויי' הוזרין ואם נתעברה בתולע הוזרין
וימה לא מנה גם זה בתינוק היונק אם נתעברה
ק יותר ואסורה להנשא עוד
השגה צריךיהני
וגםיעשן מניקה שהיא בחזקת מסולקת דמים
כד"ת אם נאמר דנתעברה השנה נשתנה טבעה
והיא בחזקת מסולקת דמים עוד חודש 11ה לא
נשמע בשום מקום לכך סי' נראה להקל בזה
יאיןבידינו להקל
לגמרי בחודש עיבור ואםכ
בנוף הדין אך בזמנינו ודאי ראוי להקל בזה
כיון דעיקר טעם חז"להוי שראו שהחנוק צריך
להניק כד"ח והנה בזמנינו אין שום תינוק יונק
כד"ח ואדרבא הרומאים אומרים שמזיק להתינוק
הוי כמו חלבה ארס" והי'
לינק כלדה"קחלוא"
ירי בט"ו חודש בזה"ז ובפרט
לגמ
ראוי
בלא"ה בט"ו ולכך בזה"ז ודאי הי'
דחפיי
י
ק
י
מ
ראוי להק רק דמ"מ אין להקל כיון דהוי
יסר במנין צריך מנין אחר להתירו
דבר שנא
אך א"כ תיסח בכד"ח אך לענין חודש העיבור
דלא מצינו דגמנו עליוועיין כיוצא בזה בפ"ק
רביצה דקאמר שם אביצה לא אימנוונהי דדותה
הש"ס דביצה בעדות תליא מלתא היינו התם
דזה בלי זה א"א והא בהא תייא אבל בזה הרי
אפשריקיים התקנה בכד"ה וא"תאעיבזרי
אאימט
ומנ"ל להחמיר ובפרס מה דקאמר ב' שנים י"ל
ברוב השגיםמיירי לכך עכ"פ דבר שבמנין לא
הוי ומותר עכ"פ בחודש העיבוריש להקל בזה"ז
ובפרט בגמלתו שיש לנו תנא דמסייע וו"פ:
הנה בדבר הפינקת אשר' נהלהה
םי
' *nffj
ומתוך חלה נמנעה punla

ופסק חלבה :השזבלת מלבד שמעודי 8מ נטנע
מלהיות בהיתר מינקת אפ" יה" היהרה ברור
אך מלבדזה בזה ודאיאין דעתי טסהיהתירה
כי לא טלוג רבנן בתקנתן ומח
אם צמקו
דדי' מחמת ד"א או מחמת חולי ואיש דומה
למת הולד דשםאין מוכיחהקיים משא"כ באם
הילדחי הרי מוכיחה קיםוכעיןדאסרינן בסס'
ן דבר אחר ועוד סרס נכון דהתקנה
נדהיעני
לא הוי
הולד לכך אם התינוק הי וראוי
להניק רק דהשינוי יהי' מצד האםביה ביון
נ רבנן בתק:תן ובכל
דעלי' הוי התקנה לאפיו
ענין אסורה
אם מת התינוק כיון דאין
בק
המניעה ממנהאר
י .מצד התינוק בזה לא שייך
לא פלוגכיוןדעייו נגור התקנהויכך אין
נראה יהתירה:
םי' נ"ע* שא' בנדיוהמינקת .הנהלפי דעתי
צריכה גט ויתפרדו כי מרמה
עשוכי הנה מלבדטעמים הכמוסים מה שניקש
כת"ר למצוא לה צד היתראין בו כדי סמיכה
כי עיקר היחרו מחמת אסירת הרופאיםכייזיק
לה הנקה מחמת חולשת גופה ורוצה רו"מ
לדמות זה לנדון של הת"צ בחלבה ארסיי הנה
המעיין בח"צ בסוף סי' ג' יראה שלא סמך
להתיר על עדות הרופא לבד רק מצד שכבר

יי

עי

יא

הוחזקה ג"כ שמתו בניי כך וגם באתה יהוכחה
שאלו שנתנה למינקת נשארו חיים ע"ז סמך
להתירה ולא עדות הרופא לבדויעיין יוהר
בנוב"ת סף י"ר בסופו לא סמך להתיר ע"ז
לבד שהי' חלבה ארסיי רק בצירוף שאר הטעמים
שהיו עשירים גדולים וכמו שהאריך בתחלתו
בכמה טעמים ומה שהלבהארסיי עשה רקלסניף
ואף בזה לא סמך שם על דברי הרפא רק
מטעם שכבר באו כן בכור הבחינה ג"פ שמתו
והשאר נשארו חייםעיי"ש בסופו הא זולת זה
לא עושהו אפי' לסניף בעלמא .ובר מן דין מה
שדימה רו-ם נ"ר לדין חלבה ארסיי אין לו

עי

ענין כלליזה

גדול בכמה דוכתא שכל

מה שגזרו חז"ירכעלשיו לא פלוג נתקנתם אךיה

הה אם עכ"פ נכלל בשם ולשון התקנה אבל
אם אינו בשם ולשון התקנה לא שייך בזה לא
פלוג וכן הויגבי מינקת עצמהעיין בב"ש סי'
י"ג ס"ק כ' ולפ"ז א"ש ראם חלבה ארסיי הוי

דגוף החלבאין ראוי להנקה והוי המניעה מצד
ההלב
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החיב גמא זה הוי כמו צמוק שדים ממש ואינה מה שתמה  p.allnס" י"ג והעצי ארזים
ם פה אחדענו ואמרו
בכלל תתקנה ושם מניקם ולאשייך בזה ל-ש ושכן כ' 3ם הרדארוכוי
יב
ל אם ההלב מצד עצמה ראוי יתנקה רק ייישב הרחיף והרמשת שהשמיטו ההיתר דגי
דהבחנהדאורייתא
למניעה מצד אחר שהוא מזיק לה נהי דמן ר"3ותרצו דר'ניסבור
כזשהמואי
א תסכן נפשה עכ"פ ולכך נהי דנזר ר"מ ב
מ"מ במינקת גזר
הדין פטורה להניקשי
בכלל סליקה היא והרי גם גרושה או עשירה אבל לדידן דקי"ל כרבא דגם הבחנה דרבנן
הפוסקים שוג כשן דהלכה כר"מ בגזרותיו ח"ה במינקת
פטורה להניק ושעפת טסכימין
זה תמה
יאיסור והכי נקטינן וה"ה בזה כל שגוף החלג וגזרינן דבי ר"ג אסו אשה אחרת
סנופה היא ולא פלוג חז"ל רףמ מיבמות (ד"ק ע"ב) דקאמרועי
שם דיימוד
ראתיהנקה
ל
כ
ב
ו
יתי שכן מכוון בלשון הנגנב דוהיתה  19ולזרעו אחריוהוי רקדרבנן
ב
ו
בתקנתן
מואלי
שכתבושוז"לרואליפ"ז גם צמקה דד"ימה תהי' עצמו וסםלי חך קרא ומהלי קראדוהיייש
ך
תי
שם
לאלתיס ולזרעך אחריך עכתו"ד הנה אין כאן
טומרת ושא"ש בעצמו התיר בצמקה
"י
ה תימא ואדרבא מסוגיא דשםישראי' דיש סברא
לא
ור
נק
דמתחיה לא גזרו רק בסניקה וזו
שניקה א"כ גם זו שחיבה ארסיי נקראה יומר דהוי דאורייתא דהרי ג"פפריך שם אנא
ך אין מעתה נסי אברהם דכתיב והייתי לאלקים
שניקה נראה שהתכוון יר"ש גבירוריכ
מהו קא דרשתבי' וכו' א"כ
ילמוד טוה היתר כללויז
ה הדבר ברור שהם ולזרעך
אסורין זל"ז וצריכין 3ט מיד בצירוף שאר מוכח דחף דהואדאורייתא דאם רק אסטכתא
סעי
הטעמים אשרעמדי:
מה פריך וא"ינהי דאח"כ טסיק הש-ס דהוי
ו משום דחתם בפנחסאינו מיותר
שא' בנדיו המינקת אינני מזדקק רק דרבנן היינ
םי' ס'*
אפי' בהיתירה פשוט רק היכא מ"ש ולזרעו אחריו דקט" 9דוקא זרעו שיהיו
ם דין בחנים ולא
דפסק חלבה בחיי בעלה דאינה בכלל מינקת אחריו שנתכהן אז הה יח
אך גדת רידף אינו דויה למסק חיבהבחיי זרעושנוידו קודם שנעשה הוא כחן וס"ס
ני
ן הרא"ש בתשובה
ם
רי
סח
כב
נתכהן פנחס עד שהרגיזמרי עאן ז
בעלהדהמעייןבב-יהביאישו
ששון ר"מ כך הוא שאינה נקראת מינקת פ' טבוליום ולסי האמת א"ש דהתס לשון
ך הוי רק אסטכתא אג9
יו אס פירשה מלהניקו ונתנו למינקת כ"ת אחריו אינו מיותריכ
דר
וג
ה
קודם מיתת הבעי ומאחר שלא מצינו התרה באברהם דהוי לשון אחריך מיותר לבךיפיף
אא"כ מת הולד ובאנו לסמוך על הר"מ בשם מיני' שמואל להבחנה דאורייתא ואף דהש'פ
הגאונים צריכין אנו ידקדק בלשונו שכתב אם ביבמות קאמר דה"ק לי' רחמנא לאתיסוף
כן דהרי זח כבר
י ופסק כותית וכו' שמואל לא
פירשה מלהניק דמשמע פירשה ינמר
חיבה לגמרי ואינה מניקה כלל עכ"ל כסו כן למדו חדל טקראדכי ימס"ייר אתבנך וכו'דויד
אני אומר שפירשהמיהניקוהיינו שפירשהמדעתה שפחה הוי כמותה ותרתי למ"צ דהרי
הידלי
א
אמ
וכן צמקו דדי' דוקא צטקו שהיא היתה בריאה דקתם אברהם אנינו כה"תעד שלא נתנה ומ
וצמקו דד" אז לא שכיח שיוחזר לההחיב בזה יקחכותית ומה שלקחמצרית ראשונת כגר יישבו
מה שפירשה טתוך המהרש"א בח"אועייןבים"ת ונזה"ק פ' תולדות
הילציא'האיןמכזלהל מניבקכהללאבפי
ירשה ולא בכלל צימוק וא"כ הש"ס דקאמר ביבמות דה-ק לי' קרא
דדים וזה הוי הדבר שכמה פעמים בעת חלי' תנסעכותיתהיינודיהס"ד הוי ס"סהייסוד
אין לה חלב ואח"כ כשחוזרת לגור" תחר
דכייסיר את בנך ואיצטרך קראדיזרעך אחריך
החיב ועיין.בלשון הר"ן הובא בב"י שכתב וז-ל לומר דולד שפחה כמותה או
הךיומרד
וידוע הוא גדרכן של נשים שפוסקות קצת זמן דכייסיר רק דס"ל דלא יצאו דס"
י בש 3קודם
ת
ש
ו
ע
ו
ן ואין ראויות עוד להניק מ"ת והוי לאברהם דין אינו מצווה
39ן
להניק נפסק חיב
וליי"ש וא"כ תיגח בפסקו מתוך בוריין אבל על זה עשאו הכתוב יהיות מצווה שלא יקח
 1ponsמתוך חוליין הרבה שכיחי דחתר להם כותית אבל שמואל יסבור הך לימוד דכייסיר
פניקה .והנה את בנך וסקל דאברהם יצא מכלל ב" 3קודם
היא
אח"כ חלבן לכך ודאי בכלי
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ט"ב והתיו
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ועין י"5ת ,י
דחזינן דהוי
ש"ת

דין מצווה ועושה

פ'

בראשית וסר"ד ולכך אינו צריך לשון אחריך
רק לומר דבעינן הבהנה ולכך ס"ל הבחנה
דאורייתא והתם בפנחס ס"ל כח"ד דלא נתכהן
פנחס עד שהרג לזמרי ואיצטרך לשון אחריו
לגופוולכך ס"ל התם דהח רקדרגנןואיש דברי
הסכמים הנ"לועיין השוגה שאח"ז השייך לוה:
סי'ס"א .ואשר י"מ ""owשה נטמנת

"קי

אהדו

לץשלמה

סברא בדעת הש"ס דננד אתהפך
איסוראאין ע"א נאמן א"כ אףלפי חיגךצדדין
דע"א נאמן באתחזק איסורא אין לנו רק מה
שאמרו חכמים דהיינו נגד חזקת איסור אבל
נגד חזקת הגוףדעדיף מחזקת איסור דודאי
אק ע"א נאמן ונדה דשם אעה בח1ל
י wnw
"1
9
רואית כל שעה ולכך אינו הזקת הגוף ואינה
נאמנת שפסק חלבה רק בעדים כן 4אל
וצ"ע לדינא:

שפסק הלבה הנה באיסור
דרבנן באתחזק איסורא הדבר פשוט אצלי כוי'פו"ב*:כחה שנ"ל לעשב הרי"ף na~m
שכשסיטו הא דריש נלותא
דבאיסור דרבנן באתהוק איסורא ע"א נאמן כיון
דבשל תורה הוי זה איבעיא דלא איפשטא שנתנו בנה למינקת ועיין ס" ) והוא דיגו
ן בש-ך יו"ד מה קכ"ז וממייא בדרבנן הוי לדייק בלשון הברייתא פ"ה דכתובות דת42
עיי
ן בזה אם זה נחשב בכלל נהנה בגח לטינקת או שמת 'או שגמלתו וכו'
לקולא גם יש ידו
ומההזק איסוראכיון דהיא מעידה שבהיי בעלה וקשה הריהוי זה
זה חם בנתנה למינקת
ידידי' מכ"ש במת או
אצ"ל
פסק חיבה ואן
ות
הי' עליו איסור מינקת ועדיין יונק מותר
נראה דנתנה בנה
רק איסור א"א ותליא בפלוגתת הפוסקים אם גמלתו שאינו יונק
 PP't~aמאיסור לאיסור או ואנן קימל ומעיקה הכונה קוכדל
י ניידתו הכינה לעצמה
ם
דאק מחזיקין מאיסור לאיסור והנה להסוברים מניקה ואזתיכף בשעת לידה לא הל עלה שם
לא נחשב חזקת מניקה כיון דנתנה אותו קודם יידחו לסניפה
דנרושה מותרת להנשא
איסור מינקתגחיי הבעלודדהאריי אף אם מגרשה לכך מותר אבל באם לא נתנהו רק אחריידתה
במת או נטלתו קם-ל
תה" מוהרת להנשא ואין עליו איסור מינקת אף להך
דכאמיחדל אעסלויר'אבי
שם מניקה מ"מ ~mm
רק לאחר מיתת הבעל והרי אוסרת שכבר אף
פסק חלבה מקורם וא"ב אומרת שלא ה" ויפ-ז ישל דמעשה דר"ג שהתיר ר"נ הה נטי
בגרושה כן דוהם קודם שילדתו בזה מסכו על חך סברא
חזקת איסור מעולם וא"כ אף
יק איסורא דלא הדרו בהו כיון דכא היתה בחזקת איסור
יז
רח
ת
עכ"פ הוי ס"ס דלמא ע"א נאמןהב
אואס
ודלמא כדעת המתיר גגרושה א"כ אין כאן מעולם אבל היכא שנתנה אחר שכבר ילדה
הזקת איסור כלל מיהו י"ל דהוי ס-ס להיפוך כיון דהל עיי
ו שם איסור לא מהני אף בבי
א ממכינן אהך סברא דלא הדרי בהו
דימא מחזיקין טאיסור לאיסור וכף אך י"ל ר"ג וי
אף האוסרין בגרושה מ"מ כל זמן שהיא א"א להוציאה מחזקת איסור ולפיז י"ל דהדין הזה
י בהניסני טעמים למה מעוברת אסורה
לא חל עליו איסור מינקת דאין איסור חל על יהי'תיו
איסור ולא נחשב חוקת איסור .מיהו בזה יש אם מכח דחסה או מכח סתם מעוברת למניקה
לדוןכיון דאף דאין אחע'א מ-ם באיסורין יש קיימא דלהך טעמא דלכך מעוברת מכח דסתם
כמ"ש ביבמות דל"ג לכך נחשב אתחזק איסורא מעוברתימניקה קיימא וא"כ י"ל כיון דמניקה
מיהו כ"ז כתבתי דרך הערה בעלמא אבל לפי עצמה אינה אסורה רק מכת חששא שמא תתעבר
דמסתמא
האמת נראה דבמעשה לעיל שאני דהוי חזקת ומעוברת דאס
אורוכהיוןהוידאימנכהח אחסש
י רק מכח
שה
ור
הגוף כיון דהי' לה חלב תחלה ודרך כל יולדת למניקה קייט
להיות לה חלב כד"ח הוי זה חזקת השף וכיון כמה חששות לכך מהני הך סברא דשאני ר"ג
דחזקת הגוף עדיף משאר חזקות וכמ"ש הפ"י דלא הדרי ב" ולכך התירה ר"ג יהנשא כשהיתי
בקדושין בס31יא דחביות ומקוה סמה דפריך מעוברתעדיין וכיון דבבר הותרה אף אם ילדה
שם אדרבא העמד יין על חזקתו וכו' ומוכח אח"כ לא תצא מהיתרה אבל לטעם דחסה כיון
שם מקו' המהרש"אומתירוץהפ"י ודבריומוכרחין דבשעת עיבור אסורה בלא"ה להנשא ולעולם
רחזקת הגוף עדיף מחזקת איסור וא"כ כיון לא הוהרה וא"כ שוב אף כשילדה אסורה מכ8
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שניקה דכיתדיבר היא בחזקתאיסור ולא מהני

עלא יה" נשמר וממילא בלי דעת יהרגנוומי
הגידירש"י לואר דהכעה של הש"ס שיכהן
יהרת וכך הו"ל ירשא לפרש דאחר נמיחייס
עליו והוא נשמר לכוין שלא להרגו וימה פ"
שאינו מכוין להרוג נפש ובע"כ דליל דהחשש
דחסה הוי מכח שהוא הבועל יעשה איסור וא"כ
הרי דבר שאינו מתכוין מותר ובע"כ הוי החשש

מהני הזקת איסור דעיבור לאסור מינקת וא"כ
מהני הך סברא
כשן דכבר אסורה שוב
דלא הדרי בהו כשכבר באה לכלל מניקה וא"ת
י"ל ח"נ ס"ל כרכי יהודא דדבר שאינו מחכוין
אסור ובע"כ לדידי' מעוברת חבט אינו אסור
רק מכח סתם מעוברת למניקהקיימת לכך התיר
ו בעודה מעוברת בנחנה בנה למניקה עד
יח
שלא נולד והותר להם להנשא בעודה מעוברת
אבל לדידן דקיי"ל דבר שא"מ מותר והוי
איסור מעוברת מכח דחסה א"כ כיון דאחר
שבאה לבלל מניקה לא מהני נתנה בנה לכ"ע
לכך אף בהך דלא הדרי בה לא מהני א"כ ה"ה
במתגה בעודה מעוברת לא מהני מכח ממ"ג
דעתה אסורה בלא"ה מכח מעוברת ואח"ם כבר
מניקה ואינה יוצאת מחזקת איסור
היא
ילל ממכינן על הך מביא דלא הדרי בהו נגד
ך השמיטוהו ודוק:
חוקת איסורזיכ
הטעם דחסה
סי'
מה
י
י
ע
ס
שהרי אין ישראל מצווין על
ד
העוברים .הנה דא אמו לא מצינו למה פעמים
שעשו חז"ל תקנות אף בממון ומפני תקון העולם
ואית מכ"ש דהוי ראוי שיתקנעוייבשביל חיי
ן מ"מ תקנו
הנפש אף אם הוא יתחייב
כן מפני תקנת הולד מעלם מרו"מ הסוגיא
במקומה דהרי תחלה קאמר הש"ס טעם אחר
שמא תעשה עוברה סנדל והרי בזה ודאי ליבא
חיוב ולא איסור דהרי הוא אינו עושה דבר
ובע"כ הכונה רק מכח תקון הולד והיי הנפש
א"כ ה"ה לטעם דחסה הויכן .הן אמת למעיין
בפרש"י ד"ה דאחר נמי חיים עליו וכתב רש"י
שאין אדם מכוון להרוג נפש משמע דס"ל
ירש"י דהחשש הוי שיכוון להרוג נפש בכונה
ומי דחקו לכך ולפי פשוטו הוי כוונת הש"ס
ת נשמר
כךדידי' חייפעליו ומכוין בכונהיהיו
דאחר לא חייס עליו ויש חשש
שלא להרה

נמי עליו ואינו מכוין להרוג נפש אך דבריו
כן הרי בחשש סנדלאין הטעם
תמוהין
נ"יהבועל רק מכח תקון הולד א"כ
מר
דו
מכח איס
"ל גם לטעפ-דחסההוי כן .מיהו אחר שעוררני
רו"מ מצאתי ליישב הרמב"ם שהעתיק הטעם
דחסה די"ל דודאי הרמב-ם מפרש כפשוטו יחשש
א ם
דחסה אינו שיכוין בידים להרגו רקשי
להיות נשמרויהי' נהרג בלי כונה ומה דמשני
כידייחייס עליוהיינודחייס עליו ונשמר בדבר
שלא להרגו ומה דפריך דאחר נמי חייס עליו
זה ופיר הוי הכונה דמכח האיסור דעכ"פ
איסור הויבעוברין לכך הוא נשמרשיא לחיים
אך הרי דבר שא"מ מותר וא"כ מניין לנו
דאחר חייס עליו אך הנה בהך ברייתא דלא
ישא אדם מעוברת חברו סיים שם יוציא ולא
יחזיר עולמית וחכ"איוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס
יכנוס .והנה ירוע רבא *יוגמא ררך הות
ר' יהידא ומצאתי און לי בתוס' שם (דף ל"ו
ע"ב) שהקשו כן דר"י אדרת וא"כ ה"נ יהף
קף הש"ס הנ"ל כן כיון דמוכח מדברי חכמים
דגם ר"י מודה דמעוברת חברו לא ישא ולכך
פריך שפיר דלר"י מההוי מעמא דמעוברתדאין
לומר מכח דחסה דא"כ דיר" נמי ואין לומר
דידי' חייס עליו דא"כ דאחר נמי חייס עיין
והיינו מכח האיסור הואחייסעליו ונזהר בדבר
ואיןיומר דהרי ליכא איסורא דהוי דבר שא-מ
דהרי ר"י ס"ל דשא"מ אסור וא"כ דאחר חייס
נמי עליו מכח האיסור לכך הוכרח לתרץ דלתני
דמודה דמעוברת חברו אסורה הוא ס"ל הטעם
דסתם מעוברת למניקה קיימא אבל לדידן דקיי*ל
כר"ש דדשא"מ מותר שפיר נשאר הטעם דדחסה
ואינו נזהר ישמור בדבר ודידי' חייס עליו
ודאחר לא חייס עליו דאינו שלו ואיסורא ליכא
דאף אם יהרגנו הוי דבר שא"מ ומ"ר "61מ
י נפש הולד כמו בתשש
התקנה עשו בשביל חי

עוד סברת דיא הדרי בהו דאף דקיי"ל אין
5חזיקין מאיסור יאיסור היינו אם אין npm
אדרת קודמת יהברתה אבל אס חזקה אחת
ך סברא דחסה זה
טרמת יחברתח והרי אףיה
נשאר אמת דסתם מעוברת לחניקהקיימא דההוש
שעיד רק דמעוברת בלאו ה"מ אסורה מכח
דחסה וכיק דעכ"פ סתם מעוברת למניקה קיימא שיכוין להרגו ולכך הוכרח יפרש דאחר חייס
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