א'*

אי מותר לעשות נ"טואין בעשרת ימי תשובה או לא.

ת ש ו ב ה:

ראית .בספר ממהאפריםבטי' תר"בשכתבנוהגין שלא לעשות נישואין בימים
אלו (רה'ינו בעשי"ת) וכן חעתיק הרב ר' שלסה גאנצפריער זצ"ל בקיצור ש"ע
שלו סי' ק"ל .ואח"כ ראיתי נם בסירור בית יעקב להג' סהר"י עסרין שכתוב
שם כן .אמנם יגעתי ולא סצאתי שום סקור לסנהג זה וכסרוסה סנהנ זה לא
ביום ו'
נתפשט ולא נורע אף סגרולי הרור "אני בעצמי עשיתי נ"טואין
ש
תשרי שנת תרל"ג לפ"ק ,וסר חטי הרב הגרול הצריק סוהר"ר יונה
יאוענבוים
אר
וצ"ל באשר היה ססופק אולי יהי' זה קצת נגר שום רין או סנהנ נשא
ונתן סתחילה עבור רבר זה עם הרב הנאון מהור"ר ועלינסאנן בער באסבערנער
זצ"ל והוא פסק שרבר זה סותר בלי שום פקפוק ואררבהכי קיום מצות פריה
ורבי' יוכל להכריע לכף וכות ,וכן עשיתי סעשה ואין שום אחר ססורי
ורבותי וחבירי פוצה פה לוסר שיש בוה שום נרנור איסור .אשר על כן נ"ל
ברור רסי שלא קהם מצות פרי' ורבי' לא יסנע סלעשות נישואין בעשי"ת ,כי
כולי ה~צ ואולי מצוה ואת תכריע אותו לכף זכות .ורק סי שכבר קיים סצות פ"1
יאחר הנ"טואין אם אפשר כרי לחוש לרברי הס"א והר"י עסרין הנ"ל .אח"כ
ראיתי בס' ררכי נועם בשם "10ר הנ' ר' עוריאל הילרעסהייסער נ"כ להתיר.

בי*
פנויה ילרה בן והעם היו סרננים אחריה שנתעברה סבעל

אחותה בחץ

אחותה והבן הוא ססזר .ואח"כ סתה אחותה ,ובעלה נשא אותה פנויה לאשה,
והעיר בערכאות שבנה שילרה הוא סמנו ,והכיר אותו שיהי' חשוב כבגו
(לעגינדמירט) .ועכשיו הבן הוא בן כ" 1שנה ,ושו"ב אחר רוצה לתת לו בתו
לאשה ספני שהוא עשיר ,וכאשר הוכיחו הרב על ואת הביא אגרת סעם חתנו
ומבעלה ,ובה סכחישים שניהם את ההגרה שהעירו לפני הערכאות ואוסרים
עכשיו שאותו בן פנויה אינו סבעל אחותה ושהוא אינו אביו של הבן .גם בא
קרוב אחר והגיר להרב שבאותו ומן שנתעברה הפנויה היה אבי בעל אחותה
ג"כ באותו בית וסאבי בעל אחותה נתעברה ,וכרי שלא לבייש את הוקן אסר
בנו לפני הערכאות אחרי נשאו את אחות אשתו שבנה הוא ססנו ,ובאסת הוא
בן אביו ואינו ססזר .וסעתה השאלה אם נאסק לאותו ההגרההאחרונית להתיר
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ת ש ו ב ה:
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הנה לכאורה אותו בן פנויה תיכף בהוולרו לא היה לו חוקת כשרות
והיה ספק טמור ,ראע"נ ררוב כשרים אצלה מ"מ כיון רהלכה תמיר אצל
אחותה וראי יש לחוש ראולה איהי לנביה וה"ל קבוע וכמחצה על מחצה רמ;
וא"כ הוי ספק ממ~ר .נוסף על וה רבעל אחותה הניר בערכאות שהבן הוא ממנו
ומסתמא גס היא הסכימה עמו ,ומה שחורו והכחישו ונתנו אמלתא לרבריהם
בבר העיר הרה"נ מו"ה ולמן באמבערנער נ"י אברק"ק וענהיים בענין וה
על הב"ש סי' י"ט ס"ק ב' ראחר ל' יום לא סהני אמתלא ,ועוד רככר כ'
המהרש"א והובא בפ"ת סי'  '1ס"ק כ' ראמתלא לא מהני אלא להסיר רברטה
הראשונים אבל לא להתיר ע"י רבור השני ,וא"כ בנ"ר רהולר הוא ססק
ממור וצריכין להנרה רירה להכשירו לא מהני **מלתא *שמנם אחרי העיין
מצאתי ר"צ מקום לצרר להיתרא.
 )1טעם הראשון שכתבתי רהולר הוא מיום הוולרו ספק ממור משום
רילמא אולה אההי לנביה הנה הנובי"ק ס" ו' כתב רלענין הולר הוי פירש
אם אח"כ מתה האם ואין לרון רק על הולר ,והנה בנ"ר נמי כיון רהאם הוא
אשת איש ו~ץן נ"מ לענין האם לנוב"י הוי הולר בנ"ר כשר מטעם רוב כיון
רעכשיו שאנו רנין עליו הוי פירש .אמנם הרבה פוסקים חולקים על הנוב"י
הבית מאיר בסי' ר' והקהלת יעקב להנאון מליסא בחי' לאה"ע סי'  '1סע"ף
י"ח וכ' כיון רבעת שנבעלה נולר או הספק על האשה והעובר ביחר ה"ל
קבוע .וכל וה הביא הנאון רקאוונא בספרו שן יצחק חאה"ע סי' ו' ענף נ',
ונראה שם בסי' ח' שלא רצה לסמוך על הנוב"י בוה .אמנם הגאון רקאחנא
צרר שס בררך אחר להתיר אף בלא בריקת אם חרא ראין לחהצ לקרובים רלא
מנרי אינש בקרובים .ועור הביא בספרו באר יצחק סי'  '1ענף ט' בשם הרשב"א
י
והריטב~א לקירושין ר' ע"נ (וכ"כ הרמב"ן בקירהשין) רבספק אי אולא איה
לנבי' יש לרק ס"ס להיהירא ספק רילמא אולא אינהו לנבה והולר כשר
מטעם רוב ואת"ל אולא אאהי לנביקהו אכתי ספק רלמא לכישר נבעלה.
וב' שב ליישב רלא הוי שם אונס חר ,הונו מתהפך אלא מוי ס"ס מעליא
ע="ש .ואף רהה"מ המובא בב"ש ס" ר' ס"ק ל"ט חולק ע"ו ,סיס הכריע
הגאון רקאוונא ריש להקל בנירון כוה .ועור בה שלישיה כ' הנאק רקאוונא
שם ראם אין בעיר רק קרוב אחר יש להתיר בפשיטות ראין לתלות בו הונווג
ריש לו חוקת כשרות ועץ"ש עאקאריך בראיות .ומסיק שם במעשה ראשה גרושה
שהרתה לונונים ובעירה אין שם ממורים רק קרובים גמורים והאשה היא
אילמת וא"א לבורקה" ,דש להתיר הולר לקהל ולא לכהונה (מחשש נכרס
וא"כ בנ"ר אילו לא נברקה האם היינו מכשירים הולר ,ראף שהיתה תמהר
בבית בעל אחותה מ"מ הרי גם אביו היה שם ושייך ס"ם הנ"ל ושאר סבררת
שכ' הנאק רקאוונא ,וסה שהעם מרננים לא מוריר רהא לא אמר ארם שר*אה
רבר ,ורק בהשערה בעלמא מרננים.
 )2אך יש כאן ריעותאיצהרי הבעל העךר בערכאות שהוא בנו ,והאעשה
מסתמא הסכימה עמו ,והאמתלא שנתנו לאחר שלשים יום לכאורה לא מהני.
אמנם כבר הובא בפ"ת סי' י"ט ס"ק נ' בשם הח"ס ראם האמתלא הוא באופן
שהיה צריך להאריך שלשים יום מוע"ל אמתלא אף לאחר ל' יום ער עולם
) ובנ"ר וירן נמי כיון שחשו שלא לבייש אה
(וע' ח"ס אה"ע ח"א סי'ע"י
הוקן אבי הבעל (והאשה הסכ"מה משום רצון בעלה) הרי היו צריכק להאריך
כליטיחיי הוקן ,ונם אחרי מותו לא רצה לבייש אביו .וכי תימא היכא נימא
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רלא רצה לבייש אביו והעיר על עצמו שעבר על אימור ערוה ,י"ל רכנראה
העם במקומות אלו סוברים ראחרי אשר נשא הבעל את ה~ח2ה ולקח את הבן
לבנו ,שוב תקן בזה כל אשר ע11ת ואין לו ע11ן וחטא כלל ,כמו שאמר השו"ב
שגם החא מתחלה סבר כן .וא"כ האמתלא היא אמתלא טובה ועמ'פ מהני
להסיר רבריהם הראשונים והוי הולר בח1קת כשרות .נוסף ע" 1רלא העירו
כן בפני ב"ר "2ראל אלא בפני ערכאי)2,1 ,ם אין נפקותא לענין איסור והיתר
רק לענין רברים שבממון ,וא"כ י"ל רהף כארלו לא נברקה האשה עריין
כלל וכלל.
 )3אולם עריין צריךעיון לענין מה שהעיר הרה"נ מו"ה ולמן באסבערגער
רהרי כ*ק החדקו את הולר לבן הבעל ,והרי סוקלין ושורפין על החוקלת.
אמנם נלענ"ר ראף אחרי ערות הבעל והאשה אין כאן חוקה כלל מעיקרח
רהרי פסקינן בסי' קנ"ו סעיף ס' מי ש1ינה עם *מ2ה וכו' ואסר 1ה יהעובר
ממני ואפי' הי' מורה לו ה" 1ספק וחולצת ולא מתייבמת ,וא"כ מעולם לא
נתח1ק 1ה לוראי בנו ואילו מת היתה אשתו צריכה חליצה ,ולא רמי לסוקלין
ושורפין על הח1קות .נוסף ל1ה "2הבעל והאשה לא העירו כן בפני ב"ר ישראל
ואפשר ראם היו ב"ר של "2ראל מוהירין אותן שלאיעירו אלא האמת ריש נ"מ
לעמן איסורים נרולים לא היומעירים כן .ועור רעל פי האמתלא שאמר הקרוב,
הבעל היה נתע בערותי רהא באמת היה בן אביו ,והיה לו חלק בירושתאביו;
ועכשיו שאטר שהוא בנו ,הוא לברו יורש אביו ,וא"כ אין ערותו כלום ,רל1כות

עצמו היה מעיר.
ועפ"י הצעות אלו נלע"ר ריש להתיר אותו בן פנויה לקהל עפ"י תנא
רהאם והבעל ינירו בפני ב"ר ישראל את אמתלא שלהם ואחרי איום ישבעו
שבועה חמורה שהבן אינו מהבעל ועמהוא לא בא עליה קורם לירת הבן באופן
שאפשר להיות שהבן הוא ממנו .אח"כ " 2להתיר הבן לקהל .ואף רלענין
ערותאין סומכין על השבועה מ"מ ירוע שהעם המקילין בערות שקר אין מקילין
כשבועת שקר ,וע"כ נ"ל להתיר בנ"ר ,ואסנם מאחר רשמעתא בען צילותא
ואני טרור כעת ,לא אסמוך על רעוד רק בתנאי שיסכים עמי הרה"נ מו"ה 1למן
כ*4מבערגער נ"י יח1ור מהוראתו שהורה לאיסור.
אחרי כתבי 1את בא אלי מכתב מהרב השואל נ"י ,שכאשר הנירו לו אותו
בן פנויה אונו נקרא לתורה בשם בעל אסו ב" אם בשם בן אברהם ,ולפ" 1לא
היה מוח1ק כלל וכלל לבן בעל אמו ,ונם מה שהכירו בערכאות לא עשה רק
למען החויקו ליורש נכסיו ,ובאשר כי אין לו 1רע כל 5לא עשה ב1ה שוס רבר
אשר יורה שאמתלא שלו אינה אמת (כי אם הוא אחיו נ"כ היה יורשו ,וואררבה
היה לו עור חלק בירושת אביו כמש"ל) .ולפ" 1ההיתר יותר מבורר .ובפרט
שספק ממ1ריינ
ו אלא איסור ררבנן ,ועל כן אם רואה הב"ר שלא להשביע
יאט האשה ויע) הבעל ,רי אם יתנו להם תקיעת כף (איירעהטטאטםליכע
פער1יכערוננ) שבנה אעו בן בעלה ,ויאייסו עליהם שלא יתנו מכשול לבית
ישראל ,ה2יגירו רק האמת ,ואם לא יגירו ונשאו עונם ,כי רובר שקרים לא
יכט ונו' ושפת אסת תכון לער.
ג'*

בן נכרית טישראל שהניחו אביו לימול וואין אנו יורעין
וחאאין שומר מצוה נם מחלל שבת אך הוח1ק לההורי וכה2לם נ"כ סס לקופת

אם גם נטבלן
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הקהלה ,ועתה רוצה לישא ישראלית וא"א להטבילו בקבלת המצות כיון שאינו
שומר מצות לא ירצה לקבל ,אם מותר לסרר לו קירושין ,באשר שיש לחהם
עמאם לא יסררו לו ישא אשתו בציפילעהע.

ת ש ו נ ה:
מה שרוצה מר לומר בתחילה ראם נחשוב אותו כנכרי צריך המפת רם
ברית לענ"ר וה 4ינו כיון רנימול לשם מצות מילה א"צ הטפת רם ברית וכבר
הארכתי בוה לעיל ,מלמר להועיל על ה'רסי' פ"ב ,וכן משמע בספר מנחת חנוך
על מצות מילה ,הובא בס' "וכתורה יעשה" הוספה רף כ"ט ע"ב .אמנם סה
שרוצה הרה"ג מו"ה יוסף נאבעל לסמוך על מה שהביא ר"ם משום א"ו (אה"ע
ס" קנ"ו) רבנו מן הנכרית הוי בנו מררבנן ,עכשיו שוכינו לס' א"ו נקל לראות
רראי'  11אינו רהא"ו לא כתב רק ראפשר ריש לחהם להחמיר ,וכבר כתב בוה
הה"ג מו"ה שלום קוטנא בספרו הנ"ל (קונטרס וכתורה יעשה ,רף י' ע"ב)
באריכות ויעי"ש ,ואעפ"כ נ"ל רבנ"ר אם נימול ונטבל בב"ר הוי גר חרא
רמסתמא האב הביאו לימול בהסכמת אמו ,רהא וכות היה לה אם ולרה נשאר
אצל האב והוא מפרנסו .ועור לרעת הר"ן מהני אם ב"ר גירו אפילו בלא
הסכמת אב ואם .שלישית כבר כתב מו"ר מהר"ם שיק י"ר סי' רמ"ח (ע"'ש)
ראיה סתוס' סנהררין ס"ח רמהני גירות קטן בריעביר ,ומה שאין מניירין
לכתחילה הינו משום נול נוי ,וכאן שעפ"י ר)נא רמלכותא יש לאב רשות
על בנו מנכרית אף שע"פרין תורה אינו בנו כלל ,מ"ם לא מיקרי גול ,ואפשר

ראפילו לכתחילה מגירין ,ועכ"פ בריעבר מהני.
אמנם רא עקא רלאירעינן אי נטבל כראוי .ום"ש בשם הרה"נ מו"ה יוסף
נאבעל לסמוך על חוקה שנעשה הכל כרין לענ"ר "ם לגמגם בוה עפ"י מ"ש
מו"ה מהר"ם שיק באה"ע סי' ל"ו וקנ"ה ובי"ר סי' רמ"ט רנכרי לישראלית הוי
אסור מראוריתא והוי ספק ראוריתא ,ואף אי יש חזקה שנעשה הכל כרין מ"ם
הרי הנולר מן הנכרים יש לו חוקת איסור רהא היה נוי כשנולר והוי חזקה
נגר חוקה וצריך להחמיר בספק ראורייתא .ואף ררוב מצויין אצל שחיטה
מומחיןהן מהני ננר בהמהבחייה בחוקת אףסור עומרת אף רהוא ספק ראורייתא,
מ"ם אף אם נימא ררוב מצוין אצל מילה מומחין הן ,זה לא מהני אלא לומר
רוראי נימול כרין ,אבל על הטבילה אינה רק חוקה חלשה רהמוהל לא יעשה
רבר שיוכל להביא לירי תקלה ,ומי יורע אם חוקה  11הווא מובה כמו חוקה על
חבר שאינו מוציא מתחת ירו רבר שאינו מתוקן רמהני להוציא מירי חוקת
איסור ,ובפרט בומן הזה ראיכא הרבה מוהלים רלא נמירי רין נירות .וע"כ
נלע"ר רמירי ספיקא לא נפקא .וכבר כ' הרסב"ם פי"ג מה' איסורי ביאה
ה"ט ראם בא גר לישא ישראלית צריך שיטבול בפנינו וכ"פ בי"ר סי' רס"חס"ו.
ועתה נחף אנן אי מהני כשטובלין אותו עכשיו בלא קבלת מצוות .הנה
בי"ר ס" רס"ח סעיף ג' כ' רקבלת מצות אפי' בריעבר מעכב אם אינה ביגם
שבשלשה ,וא"כ מכש"כ רמעכב אם לא קבל כלל המצות ,ואף שבסוף סי'
רס"ח כ' רבריעבר הר גר אף שלא הוריעוהו שכר המצות ועתשין מ"ם קבלת
המצוות מעכב אפי' בר"עבר וכ"כ בקונטרס וכתורה יעשה רף י"ב ע"א בשם
י אכתי הרבר צריךעיון רהא כתב ה"ה פי"ג מה' א"ב
בעל בית יצחק .אמנםל
ה פשוטראין הורעת המצות טעכב ,ואיך יקבל המצות אםאינויורעהמצות,
הי"וי
וא"כ משמע רנם קבלת המצותאינו מעכב בריעבר,ואיןלי פנא.לעיין כעתבוה.
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אך נ"ל רבנ"ר ריש ספק אי כבר נעשה גר ע"י מילה וטבילה או לא ואיג)
מצר ספק 1ה כבר נתחייב במצוות מראורייתא רהא קיי"ל ספק ראורייתא מן
התורה לחומרא ,ואיןמאכילין אותו איסור משום לפני עור ,א"כ הרי כבר סושבע
ועוסר סראורייתא לקיים הסצוות ,בנירון זה אף ראם היה אפשר היו עושין
על צר היותר טוב שיקבל המצוות עור הפעם ,אבל ס"ס כיון ראי אפשר לעשות
טבילה בקבלת המצוות רי בטבילה בלא קבלת הסצוות ועור ראפשר לומר
ראבותיו קבלו המצוות כבר בשבילו כשהיה קטן כיון שסלוהו לשם גירות
ואף שלא הטבילוהו ספני שלא ירעו שצריך ג"כ טבילה מ"ס סהני קבלת הסצוות
רקטנותו שהיה קורם מילה רוראי סי שקבל הסצות קורם מילה ע"ס להתגייר
ואח"כ ניסול אף שעברו שנים בין סילה לטבילה ספני שלא ירע שצריך ג"כ
ן סברא ריעכב אי לא קבל הסצוות עור הפעם קורם טבילה .וע"כ
טבילהאי
נ"ל ספני טעסים הנ"ל ראם נטבל במני שלשה הוי גר גסור בריעבר אף שלא
קיבל הסצות ,ובנירון רירן רא"א בענין אחר כריעבר רמי .ועל צר היותר טוב
יוריעו לו המצות שבורא .ירצה לקבל רהיינו ע" 1וגילוי עריות ושפיכות רסים
סצות צרקה וכבור אב ואהבת רע וכרוסה ,ויאסר אח"כ סהם שסקבל עליו
סצוות היהורים ,ומ"מ כל זה 4דנו סעכב.
ואם יטבלוהו כרין נ"ל רמותר לסרר לו קירושין אפילו בברכה .ואם
לא ירצה אפילו לטבול ויש לחוש שאם לא יסררו לו קירושין "2א אשתו
בציפילעהע ,וכיון רהוא סמק גר הוא והיא יעשו א.סור ונות יותר סשאם
יהיו יחריו ע"י ק.רושין נ"ל רשרי לסרר להן קירושין בלא ברכה ,ואפשר לומר
הברכות בלא שם וסלכות כנון :נברך אשר יצר את הארם בצלסויכו' נברך
יוצר הארם אך טוב שהרב בעצמו לא ימרר הקירה2ין סשום לע 1שיאסרו
שמסררין קירושין לסמק נוי ,וטוב להשתסט ב1ה ולהניח למרר הק.רושין
מאיש אחר אם אפשר ,רש לעשות כן גם כח2ום היכר שירעו שהחתן עהמח
שלא כרת שאינו רוצה לטבול את עצמו ,ובתו תה '.פמולה לכהונה.
מה שכתבתי לעיל רבנ"ר הספק גר חייב סן התורה בסצות לכאורה זה
אינו רהרי כתבו תוס' בכתובות י"א ע"א רגר קטן לא הוי גר אלא מררבנן
כח ביר חכסים לעקור עיי"ש ,וא"כ כל החיוב אינו אלא סררבנן ובספק
יש לילך לקולא .אך נ"ל רכל הפוסקים חולקים עלואלזגה רהא אנן פסקינו ראין
תעשה ולא בקום עשה,
כח ביר חכסים לעקור רבר סן התורה אלא בשב
וא"כ האיך פסקו הרסב"ם והטוש"ע כרב הונא בנר קטן ,אלא וראי רס"ל רהוי
נר סראורייתא ,ועל קושי' הת-ם " 2תירהצ"ם אחרים ע' בראשונים ובש"ס.

יש

ד*,
עלמה אחת נשתרכה לכהן וקורם שהניעה עת נ"2ואיה הורית לו שבבר
ילרה בן ומת זה עשר שנים ,אך נתעברה ס"2ראל פלוני כשר שהוא הבטיח
לישאנה ורק ספני שאבותיו סיחו ברבר לא קיים הבטחתו ונתן לה סך עשי.ם
אלף סארק כרי שלא תביא אותו לרין ערכאות לכופו ש"2אנה ואותו הכסף
הוא כסף נרוניתה ,ועתה שואל הכהן אם סותר לו לישא אותה העלסה שהוא
סאסין שרבריה אסיתים וניכרים לו רברי אסת.
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בתחילה אמרתי לססרר קירושין אשר הציע לפני שאלה זו שיש לו למנוע
מלסרר קירושין ע"פ פסק הש"ע ~טה"ע בסי'  '1סעי י"ז והב"ש שם,
~
ףכרים רברי אסת אנגמ
שלכשר
אחרי אשר בא אלי סורע להאשה וסיררלי הרבר שני
פלוני ורק לפלוני נבעלה ואמר שהוא שעת הרחק נרול שכבר נקבעה החתונה
ונקראו הקרואים ותהי' בושה נרולה להכלה העלובה אשר רק ע"י פתויי
העשיר הלז היטעה לזנונים וכסעט שוננת היתה ,ויש כאן חאחט רוטה לעינון,
כי אחרי הבושה הזאת אשר תפורסם לכל לא יסצא איש הנון שישא העלסה
הלזו .אשר על כן אסרתי למח""טב ברבר ולהושיב ב"ר ולרון על זה וקראהי
לאהובי הרב הנרול סוהר"ר אברהם פיבערפעלר נ"י הרב בנהס"ר פה
בערלין וצרפנו עמנו עור בן תורה
אחרו והטבנו לרין וקראנו העלסה לפני
הב"ר וכה וכה נסרנו הרבר .תחילה אייסנ את העלסה איום נרול ונורא שלא
תאסר רק האמת כי תהיה סוצרכת לישבע על כל אשר תאסר שבועה
ראורייתא ,וכל רבר אשר לא תוכל לישבע עליו שבועה ראורייתאילא תאמר
לפנינוכי שבועת שקר חסורה סכל עבירות רכתיב בה לא ינקה ותהיה סנורה
בעוה"ז ובעיה"ב וע"כ לא תאסר רק האסת .וואחרי האיוסים האלה טיפרה
לנו העלמה ,איך שאביה הוא היה איש ישר ותם אבל עני סאר ,וע"כ היכרחה
לנסוע לבערלין לבקש פרנסתה ונעשית סוכרת בתי ירים בבית ססחר אחר
נרול וקבלה שכרה  75סארק בכל חרש שהיתה סתפרנסת מהם בצסעום,
כי לא היה לה חרר סיוחר רק ררה ביחר עם סשפחה אחת ושמ הטה לה חרר
לפנים סחררם ,ולא היה סקום לאיש לבוא אצלה בסתר ,כי היה צריך ליכנ(ש
ררך חרר בעלי אכסניא שלה ,נם לא היה לה רבר עם איש ,לא הלכה לטיול
עם שום איש ,נם לא ירעה כחטום רקור על בגללע 1כרוסה .ואח"כ שאלניה:
אם לא היה לה חרר בהצנע ,האיך בא אליה איתו פלוני ,ואחרי בכיה
אמרה שפיתה ללכת עסו אל חרר שלו ,כי הבטיח לה ונשבע לה בחיי אברו
שישאנה .נם סיפרה שאחר אשר ילרה בן וחלה הילר אחר שנה וסת ,בא
םיבנו נם שילם שכר קבורה ונם נתן לשמש בית
בועלה תסיר ואמאל בשלו
הכנסת אהר על ירה סך נרול שיאמר קריש בער הילר .אסנם אחריכן נתקררה
אהבתו אליה יען שאביו ואסו עכבו הנישואין ,כי רצו שישא עשירה ולא
עניה .ואחרי אשר ראו קרוביה כי כלתה אליה הרעה ,כי בועלה וספתה בנר
בה ורוצה להניח אותה באנחות ,בא וששר בשרה (פעטטער שלה) הנה לריב
ריב עם הבונר והסשקר ורצו לכופו בערכאעת שישאנה ,אך היא אסרה
טאוינה רוצה לרור יחר עם איש אשר שונאה ורק בהכרח נהטאה ,ועל כן
ן אחר (רעכטסאנוואלט)
נתפשר שאר בשרה עם אותו פלוני באמצעות עורךרי
ספורסם (נם שם של העורך רין אסרה לנו) והבועל שילם .סך עשרים אלף
סארק בערה .אך היא בעצסה לא רצתה ללכת להתפשר בער ממון ,כי זה
ננר כבורה לסכור עצסה בער בצע כסף ,ורק עאשר בשרה נתפשר ולקח את
הכסף בערה והרי הוא סונח אצלו בטסחרו .ואח"כ שאלנוה אם יש לה
אנרות או שאר כתבים סאת בועלה ,ואסרה כי תיכף ומיר אחרי הפשיה
שרפה הכל אשר היה לה ססנו ,לסען לא יהיה זכר אצלו סהאיש הבוגף
והסשקר .אח"כ שאלנו סה שסו של הבועל והיכן רירתו כי אנחנו רוצים
ללכת אצלו ולשאלו אם אמת הרברים כאשר סיפרה לנו .ותען העלסח
בבירור :שמו פלוני ופלוני רירתו ברחוב פלונית נוססער פלוני ,ובית סכהרו
במקום פלוני ופלוני ,בשעה פלונית תוכלו לרבר אתו ,והוא לא יוכל לכפור
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כלום ,כי הכל אמת ויציב כאשר סיפרתי .ועור אמרה לנו .כי אותו פלהני
הוא כעת נשוי אשה ממשפחה עשירה ויש לו שני בניס מאשתו .ואחרי הרברים
האלה שלחנו את העלמה ונאמר כי נחקור ונררוש אחר רבריה .אחר זה
קראנו לחתנה הכהן לשמוע רעתו ,והוא נם הוא בכה ואמר שברי לו
שכלתו אינה אומרת רק האמת ,וברי לו ואין לבו נוקפו כלל ,כי לא
היה לה רבר עם איש זולת עם אותו פלוני עמפיקר ובנר בה ,כי נהנה
תמיר בצניעות כאשר מעירים כל יורעטה .נם איום אחר סיפרילי שמכיר
4צו העלמה הנ"ל זה שתי שנים ,ושמץ פסול לא נסצא בה ,ורבר ירוע
ומפורסם לכל מכיריה ,שהיא היתה מקרם בשי נעוריה מפורסמת ביופיה
בכל העיר ,וואיש פלוני העשיר אהבתה אהבה עזה ורצה לקחתה ,אך כאשר
אבותיו עכבו ברבר ,בנר בה והניחה גלמורה .אך לא היה ירוע שהיה לה
בן ממנו ,כי המעשה שהיה ,זה עשר שנים ,וכבר נשתקע הרבר ,ורק מעט
קרובים ירעו ברבר ,ער שהיא בעצמה נילתה הרבר לחתנה ,ואילו שתקה
לא היה נורע הרבר נם לחתנה .אח"כ שאלנו 4צ) פי השמש של בית
הכנסת אשר אמר קריש בער בנה שדאמר לנו מה שנורע לו מרבר זה,
ויספר לנו ,כי קראו לו בעת אשר הילר היה קרוב למות והוא ראה שם אותו
פלוני העשךר בבית העלמה ,והוא ריבר עמה ונהנ עמה כאיש עם אשתו
והיה נראה לו כאלו היא כבר נשואה לו ,ער שריבר עמה בלשון שמרברים
עם אשה נשואה (מאראם פרויא) ,אך אחרי אשר הלך האיש נילתה לו בבכיה
שהיא ערין אינה נשואה ,רק שהאיש הבטיח לה לנושאה .והיא נתנה לו הסך,
אשר נתן לה אבי הילר כרי שיאמר קר"ש בער בנה .ובכלל אמר השמש
שמכל התנהנות האיש ראה בעליל שהוא אבי הילר ושהוא אוהבה של העלמה.
ואחרי החקירות והררישות האלה נתיעצנו אם נלך עור אצל הבועל לשאלו
אם נם הוא מורה .אך הסכמנו שלא לילך אצלו מכמה טעמים .חרא שכאשר
שמענו ממנו אין בו לחלוח יהרות ,רק שבשם יהורי יכונה ,והולך פעם
אחת בשנה ביום הכפורים לבית הכנסת ,אך אינו מתענה אפילו ביום הכפורים
ואצ"ל שסחלל שבת בפרהסיא .ומעתה יש בזיון תורה ללכת אל איש כזה
דלבקש ממנו שיוריע לנו את מסהריו ,אשר בוראי מסתיר כעת מפני שבחש
מאשתו אשר נשא שהיא ממשפחה עשירה .ואפשר שיענה לנו על שאלתנו
ברברי בזיונות ,בחשבו שאנחנו רוצים ללכרו באמרי פיו שיורה לנו כרי
שיתבענו העלמה לערכאות ולגבות ממנו עור סך כסף ,ולא יהי' לנו שכר
כי אם הפסר .הא חרא .שנית נראה לנו הרבר שהללוני הבועל כאשר שילם
סך נרול של כסף ה.ה מתנה שתשרוף העלמה כל האנרות אשר היו לה
ממנו .כי היה רוצה לפטור עצמו בסך הזה מכל חובותיו ומכל התביעות,
כי העורך רק אשר עשה הפשרה הזאת הוא מפורסם שלא הוציא מתחת
ירו רבר שאינו מתוקן ובוראי ערך הכל באופן שלא יהי' לעלמה שום
תביעה על העשיר .וא"כ בוראי רצה האיש הבועל שישתקע הרבר ולא יזכר
עור .ומעתה אם נבוא אנחנו ונאמר לו :את חטאדך אנחנו מזכירים היום
בור
רבראיעמיכנםע.ר ובאנםו ויאמר מה לי ולכם לכו לבית המררש שלסם ,כי אין לי
יה" מכחיש יקשה הרבר למאר למצוא היתר לעלמה ותשאר
נלמורה ועזובה.
אשר על כן נתחוקנו לררוש ולסצוא היתר זולת הוראת האיש בשנם
שכיון שהיא טוענת ברי שלכשר נבעלה א"כ אם נשאת לא תצא ורק לענין
יוחסין מחמירין לכתחילה משום מעלה וא"כ אין כאן איסור ראורייתא .ובע"ה
עלתה בירינו להתיר את העלמה לכהן חתנה .אך מתחילה אמרנו לה בפני
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החתן רברי כבושין שאנחנו נכניס עצמנו בפרצה רחוקה להתירה לכהן,
~עז שבוראי ימצאו אנשים סורי הוראה שיערערו עלינו ומה לנו לצרה
זאת? אין זה רק מפני חסלתנו עליה ,אך בתנאי שהיא תתנהג כאשה כשרה
יהורית ותנהוג בכשרות גמור את ביתה ותשמור את כל מצות הנשים ובפרט
0צות נרה ברקרוק גסור כאשר תלסור מהאשה הצנועה אשר פקרנו עליה
להורות לה איך תתנהג .והעלמה הבטיחה לנו כבשבועה שתעשה הכל כמצותנו
ותנהע בכשרות וברקרוק ער מקום שיריה סגיעות .ואח"כ התרנוה לינשא.
וחילא רירן סן הרא .ראש בראשון יש לה סגו ראי בעיא שתקא ,כי כאשר
שסענו כבר היה הרבר נשתקע ,והחתן לאירע סאיסה סזה ,ורק סיעוט מקרובים
ירעו הרבר ,ואילו שתקה לית רין ולית ריין שהיה אוסרה לכהן ,כי בעיר
גרולה כבערלין ,אין אחר יורע סחברו ,והרבה זונות נשואות לאיש ,והוא
אינו יורע שום רבר מה טיבה .ואי סשום שיראה שמה יטעון טענת בתולים
הנה היא בת ל" 1או ל"ז שנים וירוע שבשנים האלו אין להם כ"כ רמים
כי אם סעט ,ובזמנינו רק סיעוט סרקרקין ב,ה ,ואם תרצה תוכל לכפור ותאמה
שחפהו שכבת זרע ותהי' נאמנת (כאשר ראיתי בתשובה אחת כמרוסה שהוא
תשובת סהרי"א או תשובת עי
ן יצחק להגאון סקאוונא) ועור הרי אם תטעון
לאחר הנישואין לכשר נבעלתי בוראי לא תצא ,ואם היתה רוצה לשקר בוראי
טוב היה לה שתשתוק אלא וראי האמת אתה (ועיין בתשובת רע"א מהרורא
תנינא סי' ל"ח שגם הוא מתיר בנירון רוסה לזה סטעם סיגו) .והנה רא"תי
בפתחי תשובה סי' ו' ס"ק ט"! שהביא בשם תשו' ברית אברהם שפקפק במגו
כיוצח בזה אם לא הוי סגו לספרע כיון שהורית קורם בואה לב"ר ופלפל
הרבה בזה .אך אחרי העיון נראה רבנירון רירן רהוי סגו ראי בעי' שתקה
וכל הוראתה לא היתה רק ספני שלא רצתה להטעות החתן שלה שפיר חשיב
ס .13ואצרף לזה סה שראיתי בשיטה מקובצת בשם בעל ההשלמה (בכתובות
בסוגי' רנשבתי וטהורה אני ברף כ"נ ע"א) וז"ל שם :כתוב בהשלמה הא
רתנן נשבתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר וכו' איכא לעיוני אי אמרה
נשבתי ולאחר זסן אמרה טהורה אני מי אמרינן הפה שאסר וכו' וכו' ובפי' שני
רייני גזירות סשמע ראסרינן בה הפה שאסר וכו' רגרסינן התם ההוא שעשאה
סיסן לאחר וכו' ער אי הוה אבוהון קיים הוה טעין ואסר חזרתי ולקחתי סמנו
ונאסן ופירש"י ז"ל כיון שאין לזה זכות באותו תלם אלא על פיו של זה
שעשאו סיסן לאחר וחזר ואסר לקחתיו ססך הפה שאסר וסו' ולפירש"י
"1ל אפילו לאפוקי סיני' ולפי' הרי"ף ז"ל הוא רקיימא ארעא ביריה ס"מ
שסעינן ראסרינן בה הפה שאסר הוא הפה שהתיר אפילו לאחר זמן ונראין
חרברים ה"ה בנשבית עכ"ל - .וסכש"כ בנירון רירן רתיכף וסיר אסרה
שלפלוני נבעלה רק רלב"ר לא אמרה רק לאחר זמן כשבאת לב"ר וראי
ראמרינן סיגו (וע' בס' נחל יצחק להגאון סקאוונא סי' נ" 1סעיף  '1ענף
א' ס"ש לענין מגו חוץ לב"ר רסהני) הא חרא אח"ז ראיתי בנובי"ת אה"ע
סי' י"ח ר"ה ועור אחת שפ' ג"כ רסגו כה"ג סהני עיי"ש - .שנית שכבר
הסכימו כסה מגרולי האחרונים ה"ה הקהלות יעקב וההפלאה והנוב"י שהובאו
רבריהם בפ"ת סי' ו' ס"ק ט"ו וט"ז(ועיין בשו"ת משיב רבר ח"ד סי'י"ג וי"ר)
שאם הבועל סורה אפי' ברוב פסולין אצלה תנשא לכתחילה לכהן ולנוב"י כאשר
סירש רבריו רע"א לכל הפחות בסחצה על סחצה ,ובנירון רירן הוי כטחצה
על סחצה רהא נראה מתוך רבריה שהסיחה לפי תומה שברירתה לא היה
יכול שום איש לבוא אליה ואזלא איהי לגבהה רהו"ל איהו קבוע .חוץ סזה נרולי
אחרונים סתירין אפילו ברוב פסולין .והנה בנירון רירן יש לחשב המעש'ם
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שעשה הבועל כהוראה ויותר סהוראה רלא על פי רבורו כי אם על פי מעשיו
סוכח בעליל שהוא הבועל ואבי הילר שלה .חרא רנתן סך נרול עשרים אלף
סארק לפצות את העלסה ,וירוע רלא היה צריך ליתן לה כלום על פי הערכאות
אם לא היה בא עליה ,כי ע"י ההבטחה שישאנה אק עליו שום חיוב בריני
ערכאות .וחוץ סוה אף אם בא עליה והולירה בן ,אם היה יכול לטעון שהיתה
לה שום קרבות עם ארם אחר ,כגון שהלכה עם ארם אחר לטיל בסקום סוצנע,
לא היתה לה עליו שום תביעה .וכיון שכן והוא סצא את עצסו סחוייביטקן
לה סך נרול כזה בוראי לא היתה לו עליה שום טענה ועילה ולא היה למ
רבר עם איש זולתו ,וע"י סעשה וה הורה שבא עליה ,וירוע רגם בשבויה
סתירין אם פראה סשום ראמרינן לא שרי אינש 111י בכרי ,עיין כתובות ל"ו
רבא עליה
ע"ב ,וסכש"כ כאן רהוא ירע בעצסו אם בא עליה
אם ולאב,פרוטאיכלעא
י עתה אשר
אטו בשופטני עסקינן שישלם סך נרול בעלילת שקר,
ת
יש שופמים חכמים וצריקים בארץ ,ויורעים לעסור על האסת ,חשקר אין לו
רגלים ,ואין לארם לירא שיתחייב ע"י עלילת שקר ברין ערכאות .וא"כ כיון
רנתפשר האיש הפלוני לשלם כ' אלף טארק הוי כהוראה גמורה שבא עליה.
נוסף לזה הרי כאן ער כשר שנהג עם הילר כעם בן ונתן שכר ג:ער 14מירח
קריש ,שבוראי אין לחוש ,שהעלסה בעצמה שלסה הכסף בער הקריש ואסרה
שקיבלה סהאיש ,רסה היה לה לשקר ,ועור הא ירענא בה רהיא ענייה היתה,
ועור סה היה לו להאיש לבוא שסה ולשאול תמיר בשלוםוהילר ,ובוראי חזקה
שהיה בנו ,וכמעט סוקלין ושורפין על חזקה כזו .נוסף לזה שהיה ספורסם בפי
כל סכיריה שהיה האיש אוהבה ורצה לישאנה ,גם נורע שהנהיגה את עצפה
כל ימיה בצניעות ולא היתה סופקרת ,רק ,סיוחרת לאותו פלוני .גם חתן
שלה אומר ברי לי שאוטרת האסת ואין לבו נוקפו כלל ,ואילו היה יורע הרץ
שפתויה שנבעלה לכשר סותרת לכהן לא היה עושה שום שאלה ,כי ברי לו
שלא נבעלה רק לוה ,ורק ספני שהוא עם הארץ וסבר שכל פתויה אסורה
לכהן בא לב"ר ל"מאל ,וכל סכיריה ויורעיה של העלסה פחויקין הילר שילהה
לבן אותו פלוני ,וא"כ גם כאן נוכל לו0ר להספורססות אין צריך ראיה .אסנם
ראינו שיש נם ראיה הגונה ,ובצירוף המגו ראינו להתיר בשעת הרחק הגרול,
כרי שלא לבייש בת ישראל אשר חט4שה .בשננה לפי רעת כל ונתחרטה
חרמה גסורה על חמאה והבטיחה לשוב בתשובה שלסק .וע' ב"ש ס" ר' ס"ק
(ס"ג) (ס'); ח"ס סי' ט'י' י"ח ,וח"ב סי' קכ"ב.
ה'*

להרב הגאון ר' מענרל קארגויא זצ"ל וז"ל:
להרב סהו' זעליגסן בער נ"י (הוא הרב הגאון אב"ר רק"ק 11ירצבורג).

זה כשלשים שנה שפניה אחת הרתה וילרה בת ואמרה שמפלוני המלמר
שבסביבה הרתה והוא כששמע את הקול ברח לו והניח סלבהשיו וקרובי
האשה תפסו המלבושים בשבילה והבת ה1את נתקשרה עם כהן אחר בשירוכין
סהו שיהא סותר לכונסה.
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ת ש ו ב ה:

מלמדלהועיל

הנה הקשה מר לשאול במוגיא ארוכה המשלחת שרשרם לכמה מקומות
בש"ם והתירה של שתוקית 41עז תלוי ברפיון וראש המתירים בזה הוא סהר"י
פארווא והובא בת' רס"א סכ"ג ובנה יסורו על רברי ה"ה רכתב רהבת הף
כריעברכי ראם אינה סאסינין להאם או היתה אסורה לקהל ואין התר לחצאין
ולכך סתירין אותה אפילו לכהן .ובאסת כן מורין רברי ה"ה רהא בהאי פירקא
באסורי כהונה סתרי ועל 1ה כ' רהבת הוי כריעבר ,וכ"ס קצת רברי ת' הרא"ש
שהביא הב"י סס"ו בכהן שבא על הפנוי' והוא סורה רהולר ריני ככהן לכל
רבר וכ' ואע"ג ראפ" לר"י רסכשיר בבתה סורה שאינו כהן וכו' ולסה לנו
האריכות הוה בחנם רהא ברוב פסולים אין סתירין לכתחילה ולענין להחויקו
בכהן הוי לכתחלה אלא וראי ררעתו רולר הוי כריעבר ולכך הוצרך להקשווש
טהא רסשתקין אותו סרין כהונה .סיהו כל אלו רקרוקים הם ואין סכריעין

להתיר.

אסנם גוף סברת סהרי"פ "ש לה ססך בסוגי' רכתובות ר' י"ג ראסר
לרברי הסכשיר בה וכו' לרברי הפוסל בה פוסל בבתה רנקט רבר והיפוכו ואסאי
איצטריך לסנקט רלרברי הפוסל פוסל נם בבתה רסלתא רפשיטא א" 1ראיכא
סברא נם להיפך להכשיר בבתה רהוי ריעבר ולפסול בה לכתחילה וקס"ל
ראינו נכון והחנו סשום רר' יהושע באסת פוסל אף בריעבר אבל גוף הסברא
לא נרחית רבתה הוי כריעבר וסותרת לכהונה .ויש לפרש עור רה"א רבתה
עריפא רליכא אלא חרא ספיקא לאיסורא אבל בה איכא תרי ספיקי לאיסורא
ךאפי' אם נאמק לה שהולר הזה סכשר הוא בא רלסא אפקר' נפשה נם
נבי פסולים ואיכא ס"ס לאיסורא וקם"ל רלרברי הפוסל בה פוסל נם בבתה.
עור הביא סהרחפ לראי' שהרסב"ם השמיט הך רינא רר"י רנם בתה כשרה
וק' הא בוראי קי"ל כר"י א" 1רססך על ס"ש מט" 1ר4אם אמרה האם לכשר
נבעלתי כשר הולר לקהל וה"ה לכהונה .וראי'  11לכאורה היא סכרעת.
אלא דהרמ'א רחה רסרכתב הרסב"ם ררוא כשרה בדיעבר אפי' בר"פ א"כ
לא הוצרך להשסיענו רגם בתה כשרה אם נשאת בריעבר רפשוט הוא .וזו
רוחק רמאי פשיטותא ברבר שנחלקו בו 4וסור4ר .ולי נ' ברעת הרסכ"ם איפכא
ררחה רברי ר' יוחנן סהלכה רהא וראי סשסע בש"ס רגם ר"י סורה רחוקת
האם אינה סועלת להבת וכן ר"א אסר כרבר פשוט בתה ל"ל חזקה ולאמצינו
שיאסר ר"י רבתה אית לה חזקה א" 1רלאו סטעם חזקה שרינן לבתה אלא סשום
ברי של האם והייני רוקא לר"ג ראלים לי' ברי רירה רסכשיר אפי' בר"פ
לכתחילה וכיון רברי רירה אלים כל כך גם בתה מותרת אבל לרידן רק.י"ל
ראפי' בר"כ לא סהני ברי רירה אלא בעינן תרי רובי ש"ס רהוי ברי גרוע
ן רלית לה חזקה .ויש ססך לסברא 11
ומסילא בבתה לא סהני ברי רירה כיו
רבתה ל"ל חוקה סהא רכתובות (רף ע" )1ראמר רב אשי רישא סנה לאבא
בירך עיי"ש וכן סוכח
הרא"ש בסוגי' רפ"פ שהסכ"ם לרביני יונה וכ'
רבתה ל"ל חזקה ,גם סרברי רש"י בקירושין (רף ס"ו) נבי ינאי הסלך מוכח
רחוקה האם אינה סועלת לבת"1 - .ש לפרש עור רלכך השס~ט הרסב"ם רין
בתה רסבר רגם ר' יוחנן טורה ר*אן לבת חוקה וכס"ש וגם סטעם ברי רהאם
אינה ראויה להכשיר כיון רברי גרוע הוא אלא כיק רסתירן את האם גם הבת
ר"ג גופי' רס'
נגררה עסה והוי כאלו התירו הב"ר את שתיהן סיהו כל זה ל.
רסתירין האם לכתחילה וחלה הוראת כ"ר נבי האם ולכך נם הבת סותרת
(ע' סי' ר' ס"ק ס"ר כשן סבהא זה אמל לפי סה רקיי"ל ראין סתירק אח
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האם בר"פ אלא כשניצאאת בריעבר א"כ סעולם לא חלה הוראה לנבי התר
האם וממילא רהבת נשארת בארסירה ,וכן בסי' י"ר מצינו כמה חיליקי רינים
בין נישאת עפ"י בי"ר ובין נישאח מעצמה .ובנפל למים שאל"ס רקיי"ל אם
נשאח לא תצא אמו אם האחת עברה ונשאת נ"מא רנם צרתה תהא סותרת,
ואפי' אותה האשה עצסה שנשאה בסשאל"ס חוורת לאיסורה כשיסות בעלה
ולפי סה שפירשתי רברי הרסב"ם הש מקום להחסיר בבתה ראפי' אם נישאת
תצא.
וראיתי בת' הרס"א סי' כ"ו רהביא ראי' רהבת אסורה סרברי ה"ה
והפוסקים שחלקו על רבינו יונה ו~~סרי באשת כהן שסוענת נאנסתי קורם
אורוסין ווה יש לרחות רהתם הוי רוב צררים לאוסור ראפ" אם נאסין לח
שהיה קורם ~צרוסין שסא לפסול נבעלה ובלא"ה לפס"ש התחס בסוני' רפ"פ
ראיי  11ליתא .עור הביא ראי' סרברי רש"י מפ"ק רכתובות שכתב רליוחסין
לא שאסורה לכהונה וראי'  11איני סכיר רהתם לא טענה ברי ,ולרבריו יהמה
הו"ל להקשות סאלסנת עיסה רבתה אסורה וי"א אפ" בריעבר תצא אף רהוי
ס"ס א"ו שאני התם ראק כאן טענת ברי וצ"ע.
ויש בכאן עיון ונם נונע לנרת שלנו רע"כ הא רסתירין אותה בר"פ לאו
סמעם חוקה הוא רהא רובא וחוקה רובא עריף (אף רוה הש לרחות) ונם בבתה
רל"ל חוקה וכס"ש ואסאי סותרת וע"כ סמעם ערותה היא ,ולכאורה קשה
הא הוי בעי' רל"א אי ע"א נאסן ננר חוקה וכ"ש ראינו נאמו ננד .רובאובוה
לא יספיקו ס"ש הב"ש ריש ספק רילסא אולה איהי לנבייהו רס"ס הוי סע"א'
ואיתחוס איסורא ואסאי סוסכין על ערותה .אבל בירור הרברים כך הוא רהא
רבעי ביבסוח אי ע"א נאסן בסקום חוקה היינו כנון מבל והקרש או זש-א
ראיתחוק רלא נעשה בהם סעשה הסתיר אותם אבל ברבר שאין כאן חסרון
סעשה כנון הכא ראיכא ר"פ ופירש א' ובעל ראין הער אלא כסברר הרבר
שהו" סכיר אותו שהוא כשר ב1ה ור~צ וע"א סהיסן והרי וה רוסה לם"
חניות של נפילה ונסצא חתיכה אחת וע"א אימר שהוא סכירה בם"ע שהוא
סן הכשרות רוראי נאמן ,והבאתי ר~אי' לוה סקירושין (רף ס"נ) ראם בא
אחר ואסר קירשתיה נאסן ליתן הנט אע"נ ראיכא רובא רעלסא ננר אמירמו
א"ו רכל כהוג לכ"ע נאסן.
סעשה
ה
ונ"ל רה"ה אם נעש
ו
נ
א
ר
ב
ר
ב
וורעין באיוה ענין נעשה
ואין
הסעשה ע"א נאסן לפי שוה נ"כ אינו אלא כסברר הרבר והא רנחלקו הפוסקים
בוה עם רבינו יונה וכס"ש בססוך אם היא נאסנת לומר כך היה הסעושה
התם שאני רהוי כסו ססק ס.מה וסחסירין וכס"ש הר"ן .ועור ראונס לא
שכיח כמ"ש הרא"ש.
וע' בב"ש ס"ר סקל"ם שהביא בשם ה"ה רלכך נאסנת בר"פ כיון רמה"ת
שרי ס' ססור ולכאורה ק' רהא סרינא נאמנת וכס"שי"ל רוראי ע"א בעלסא
נאסן כה"נ סיהו היינו רוקא היכא רל"ש ראוסר בררסי אבל הכא חיישינן
כי היכי רסספקא לרירן סספקא לרירה וסבורה היא שהוא כשר והיה הרין
נותן ראינה נאסנת ועור רערות הארם להעיר על עצסו נרוע טפי רהוי נונע
ברבר ולכך הוצרך לוסר רסשום ס' ססור שרינן לה וכ"ת תינח לענין ס'
ססזר אבל בס' איסור כהונה רספיקו לחוסרא כס"ש הב"ש ס"ו סק"ב אסאי
סקילינן י"ל רהתם איכא סברא אחריתא להקל כיון רהיא נ"כ בכלל איסור
שלא תנשא לכהן ססכינן רלא עברא איסורא בנפשה .ורבר וה הוכחהי באריכות
סרברי התו"ס בחנינה (רף י"ר) .ולפ"ו היה נראה כרעת הב"ש ס"ו סקל"א
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ראם היא גרושה אינה נאמנת על בתה 'כיון רבלא"ה אסורה לכהן ול"ש
הך חזקה רלא עברה איסורא וממילא הררינן לחששא ראמרה בררמי ,טיהו
טצר אחר יש לפקפק על רברי הב"ש וכמו שאבאר.
ולפי פ"ש נ"ל רהא רמחמרינן לכתחילה ובעינן תרי רובי היינו באמרה
סתם לכשר נבעלתי או ש~~מרה לפלוני נבעלתי ואותו פלוני אין ירוע לנו
כלל כי האץ רמתני' ראמרה איש פלוני וכהן הוא רספיה אנו חיין בכל רבריה
אבל אם אמרה טפלוני נתעברה והוא ירוע לנו שהוא כשר בזה יש סברא
להקל יותר חרא רלפמ"ש רלכך אינה נאמנת משום ראמרי בררמי וזה ל"ש
כאן וא"כ הוי ברי טוב .וכה"ג סחלקינן בי"ר (סקי"ט) בין אומר לו קח לי
מנאמן ובין קח לי מפלוני גם בקירושין (רף ס"ג) ססכינן על הך סברא רמרתת
רנאמן לכונסה .וכן רעת כמה פוסקים אשת איש שקבלה קירושין אפי' שלא
בפני בעלה הוי ספק קירושין ראפי' שלא בפניו אינה מעיזה שמא יבוא
בעלה ויכחישנה ,עיין בריש ס '.י"ז וה"ה הכא אם אוטרת מפלוני נתעברה
כיון שאפשר לשאול אותו יש לתלות ראינה משקרת ראינה מעיזה.
ומתוך מה שכתבתי נ"ל ראם אשה נבעלת לאחר והיא עצמה אינה מכירה
את הבועל ויש כאן ע"א שאמר שמכירו וכשר הוא הער נאמן אפי' בר"פ,
ואפי' הער קרוב לאשה רמסתמא לא גרע משבויה וק" 1הוא רבשבויה היא
עצמה אינה נאמנת על עצמה ואפי' אם נישאת תצא ואפ"ה ע"א נאמן
ק"ו לכהונה רהיא נאסנת על עצמה בריעבר רע"א נאסן ואפי' לכתחילה
תנשא .ונ"ל רה"ה אם היא גרושה ונבעלח לאחר ואמרה מישראל פלוני
נתעברה נאסנת על בתה וכשירה אפי' לכתחילה רהא כיון רהיא בלא"ה
פסולה לכהונה תו לא הוי נוגעת ברבר והוי כע"א רעלמא וכן קיי"ל בח"ם
סי' ל"ז בנונע משום הנאה אם סילק עצמו מאותו הנאה ערותו מועלת.
ולם"ז א"צ לרחוק בהא ראמרינן אבל ערות אשה בבתה ר"ה הולר
שתוקי שכתבו הסמרשים רהאי ר"ה לאו רר' יהושע מורה בזה אלא האי
ר"ה היינו ר"ג אבל לפמ"ש א"ש רהאי ר"ה היינו בין ר"ג ובין ר"י וכגון
רהיא גרושה ראינה נוגעת בערות ר"ה הולר כשר רק רהוי שתוקי לכהונח
ומרוקרק הלשון רנקט ערות אשה בבתה היינו אם הערות אינו אלא לבתה.
וכבר הבאחי מ"ש הב"ש ראם היא גרושה אין מתירין הבת לכתחילה ולפמ"ש
אררבה אם היא גרושה עריף טפי רהוי ערות גסור מ'הו אם היא בת כהן
אזכ נם בגרושה היא נוגעת ברבר ראם נבעלה לססול נפסלה מחרומת בית
אביה לעולם ואם נבעלת לכשר חוזרת לתרומה כשיסות הולר .ובוה יש לבאר מה
שיש לרקרק ברברי רש"י בקירושין (רף ע" )1שפי' חרא להכשיר בה ר"ג
לא האמינה אלא לעצמה שלא נתחללה מן החרומה וגבי הולר כ' לענין
להנשא לכהונה ובוראי גבי ולר ליכא לפרש לענין תרומה רהא הולר שחוקי
לגבי כהונה אבל י"ל אטאי לא פייש נבי האם ג"כ לעני; שתנשא לכהונה
ולפמ"ש א"ש רע"כ איירי בגוונא ראטו כשרה לתרומה ראי בגרושה שאינה
בת כהן א"כ גם ר' יהושע מורה רהבת כשרה ורברי הב"ש צריכין ישוב.
היוצא מכל מה שכתבנו רהאי רינא שהבת כשרה לכהונה לכתחילה רבר
קשה הוא להתיר ובפרט בעיר שרובה נוים רהולר מם"נ כשר לקהל א"כ
לא הוי ריעבר וכמ"ש הב"ש גבי גרושה ראלו היה בעיר שרובה ממזרים היה
אפשר לסמוך על מ"ש מהרי"פ רלא פלנינן ריבורה רכיון ראם אין מאטעין
להאם שנבעלה לכשר אין לולר תקנה ולכך סותרת גם לכהונה אבל ברוב
גוים אין לנו מקום לתלות ובפרט לפי מ"ש ברעת הרמב"ם רבתה אפי'

סימן ה'

13

בריעבר תצא ונ' שכן היא רעת רמ"א רגבי חרי דובא הגיה והא ובחה
כשרים ואלו בסיפא גבי ר"פ לא הגיח כלום ושינה מלשון הטור רכ' כן
בסיפא ש"מ רבר"פ לא פסיקא לי' ראפשר אפי' ריעבר אסורה ולא נשאר
לנו אלא להקל עפמ"ש ראם אמרה לפלוני הירוע לנו נאמנת טפי מיהף
גם ל1ה אין ראיי' אף שהסברא מורה כן ~סוף רבר שאין בירינו ראי"
מכרעת להתיר הבת לכהן]( .גם מה שהיו ררים בחצר אחת צ"ע אם 1ה
מקרי שכונה .אעפ"כ לפקח על עסק עלובה רא שכבר נתקשרה בשירוכין
האם נאמר להפריר בין הרבקים אפשר שיצא עליה קול של פגם ער שלא
תטצא מקום להנשא לאיש אחר אפשר לומר כיון שהמלמר ברח מיר לקול
השמועה רגלים לרבר רהאמת אתה ראלו היה בטוח בנפשו לא היה בורח
ויע1וב את בגריו להח1יק את החשר א" 1רקושמא קאמרה וגם מה שהח1יקו
קרובים במלבושים שלו ע"פ ריבורה גם זה אומרנא גרולה רהאמת אתה
ראע"ג רחשורה על ה1נות אינה חשורה על הג1ל ואפי' בריני עגונה סומכון
לפעמים על אומרנא כ1ה ,ואע"נ רכל אלו האומרנות אינם מכריעים בבירור
ס"מ רי לנו שנעשה מהם ספק שקול ואפשר לצרף עור ל1ה ספק עליגל)א
ררבוותא רסברי גוי הבא על ב"י הולר כשר לכהונה וא"כ איכא ס"ס
להתיר וכל ספק מוסיף על חבירו ולא הוי כשני ספיקות טשם עחר כירוק.
על כן רעתי להלכה רמותרת הבת ה1את לכהן 1ה שנשתרכה עמו ובתנאי
אם יסכים עטנו עור אחר מהבקיאים בהלכה .ו'רירי נ"י יעשה כחכמתו
רלא ליצווחיעלי בבי מררשא ובפרט שאין לנו גביית ערות שנברקה אסה באותו
פעם עפ"י בקיאים כי אם ערות אמה אחת שקורם שברח המלסר אמר לה
אני מוכרח לברוח כי אין לי להחיות את נפשי וכ"ש כשתלר הנערה שאני
אב להילר ואין 1ה מספיק) 1אמר המעתיק :על המוסגר מצאתי העברת
קולסס וכנר~שה המחבר עצמו מחקו ,וכתב תחתיו הפסק :סוף רבר וכו'
שהסגרתי לעיל בהסגר מרובע ,כי אלו הרברים נכתבו מהמחבר לאחר כן,
כי הכתיבה היא בריו אחר ,ולפ" 1פשיטא שח1ר המחבי מפסקו .ואפ"כ
העתקתי רבריו ,כי יש מקום רסומכין על אומרנות כאלו ,וע' לעיל].
וע"ר הנערה אשר 1ה כמו י"ר שנה נתעברה וילרה בן ואמרה שהוא
סאיש פ' הכהן והנער הכהן כחש ברבר ולבסוף קבלו עליו בערכאות והורה
ויצא חייב בריניהם לשלם סך ירוע לצורך פרנסת הולר ,ועריין הוא עומר
על רבריו ואומר שבא ע*ה אבל מ"מ אינו בנו ועתה.שנעשה הבן בר מצוה
לכהונה אם נחיקנו ככהן וראי או כספק כהן או נימא ראיןעליו
סה
ינ
יכהונה כלל.
רת
קרוש
בתחילה נבאר הרין אלו היו שניהם מורים ולא ריימא מעלמא הרבר
מבואר בת' הרא"ש שהולר כהן לכל רבר וגם הרמב"ם רעתו כן שפסק
רסאכיל את האם .אלא רהכל תמהו עליו רבה' יבום כ' ראינו פוטר מן
היבום .ומ"ש הח"ץ ב1ה ריש לרמותו להא רמנה לאבא בירך אין לו שרש
והוא עשה מ1ה ח1קה רלא בא עליה אחר והרסב"ם כ' בפירוש ומה ח1קה
יש כאן ועור אכתוב בסמוך ומ"ש הב"ח ראיירי בתרומה ררבנן א"א לומר
כן רהרמב"ם לא ה1כיר תרומה אלא שכ' סתם שהוא סאכיל ,וכבר כ'
בפ' שלפני 1ה כל המאכיל בתרוסה מאכיל בח1ה ושוק אלמא אפי' בראורייתא
שרינן ועור שם אלו שאינן מאכילין אפי' בהרומה ררבנן וכו' .וראיהי להרב
ע"א שתירץ רבאמת ל"ח מראפקרה רק רלענין חליצה מחמרינן וראי,
סרתנן תינוק בן יום א' פאכיל בתר!31ה ואלו נבי חליצה קי"ל במח ת'וך ל'
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בעי' חליצה עיי"ש .מ"ש ממתני' רנרה אינה ראיי' ררלמא בירעונן שכלו
לו חרשיו עתי"ט פ"ה ,ום"ש רבחליצה החמירו ליתא רהא קיי"ל אם "השת
כהן היא אינה חולצת ואלו נבי יבום כ' הרסב"ם רהוא ספק ואם א"א
בחליצה אסורה לעלסא- .
והררך היותר קצר ברברי הרסב"ם נ"ל רסבר ריש כאן ספק השקול אם
אפקרה נפשה או שהולר הוא סמנו הואיל וירעינן שבא עליה והוי בגרר
סחצה על סחצה סיהו בהך מחצה רעלסא איכא נסי סיעוט כהנים וססיך
סיעוטא לפלגא והוי הולר כהן אבל גבי יבום הוי סע"ס ססש וצריכא חליצה
סרינה .וכה"ג סצינו בחולין רע"ז בהפילה שליא ובכסה סקוסות בש"ס .ואק
להקשות רסאי סהני סיעוט כהנים ראפי' אם ניסא רכהן אחר בא עליה
אינה אוכלת בתרומה רבעינן זרעו סיוחס אחריו י"ל רהא כ' הש"ך בריני
ס"ס ס"ק ט"ז אע"ג רבחר צר איכא איסור ררבנן כיון רבצר אחר אין בו
איסור כלל סקרי ס"ס וה"ה כאן רהוי כעין ס"ס טהני כיון רזרעו כווחס
אינו אלא ררבנן .ועריין יש לב~~י ס"ש הרסב"ם ובש"ע ס"ר סכ"ו אם זותה
עם פלוני ססזר אפילו שניהם סורים הולר אסור בסמזרת וטהתיטא על הח"ץ
איך לא השניח ברברי הרסב"ם אלו ראפילו אם נקבל תירוצו ס"ם הא רולה
אסור במסזרת לא נתי"שב ,ואפשר רגבי ס' ממזר שאני כיון רהתיר הכתוב
ספק מסזר בפירהט סותר בכל ענין אפי' היכא ררוב צררים סכריעים לאיסור
והוי כסו וראי ישראל.
ועתה נבאר אם אסרה האם סכהן פלוני נתעברה ואותו פלוני אינו
בפנינו לשאעל אם הוא סורה אם הבן צריך מספק לנהוג בקרושת כהונה שלא
לטמא לסתים ושלא לישא נרושה ,ולכאורה כיון רע"א נאסן באיסורין א"כ
היא נאסנת עליו וכ"ת הא ע"א נגר רובא רעלמא כבר כתבתי בססוך היכא
ר*ינו אלא בירור רברים ע"א נאסן .ויש לפשוט סהא רכ' הרמב"ן אם אסרה
ס*ץש פלומ הוא הבן אסור סספק בקרובות אותו פלוני וא"כ ה"ה רנאסנת
להחסיר ע* 1באיסורי כהונה .אלא ראפשר לחלק רלענין כהונה איכא ס"ס
שמזש כבר בא עליה קורם שנתעברה אחר סן הפסו*ן ונתחללה והוי הללר
חלל ואין עליו שם כהונה רבשלסא לאסור בקרובותיו ליכא אלא חר ספק.
ועור אפשר לחלק רהא סשסע בקירוושין רשתוקי היה אסור מרינא בכל הנשים
שמא ישא אחותו אלא רססיק רסלתא רלא שכיחא היא והיינו בסתם שתיקי
אבל אם אסו אוסרת ספלוני הוא הרר רינא להחסיר עליו[ .ולכאורה י"ל
על סה רקיי"ל בש"ע אם זינתה תתת בעלה אפי' אוסרת של פלוני הזא ארן
סשגיחין בה וסותר בקרובותיה ראזלינן בתר רוב בעילות וה"נ ני1ל בתר רובא
רעלסא וניסא רלאו פלוני הוא ויש לחלק רלגבי בעילות הבעל הף רובא
ראיתא קסן אבל הכא הוי רובא רליתא קסן - .ויש לרקרק מרברי וש"
רפי' א"ם פלוני וכהן כלוסר סיוחס וכבר עסרו הספרשים ברבריו ונ"ל רסבר
באוסרת סכהן הוא נותנין על הבן חוסרי כהונה וכס"ש ואי ס"ר ראמרה כהן
סמש היאך אסר ר' יהושע לא ספיה אנו חיין רס,שמע ראין סשגיחין ברבריח
כלל הא עכ"פ נאסנת ברבריה להחכיר עליו א" 1רכהן הווא היינו סיוחס- .
וכ*ת ראכתי תקשה רערין נאמנת ברבריה להחסיר על הבן לאסור נקרובע
וכם"ש הרסב"ם י"ל ראסרה פלוני כהן שבסרינת הים ואין אנו סכירין אותג
באופן שנראין הרבוים ראם אסרה ספלוני כהן הוא וואיני בפנינו לישאל
אם הוא סורה לה הבן אסר לטסא לסתים ולהטא נרושה אפל הא פשיטא
ראין סעלין אותו לכהונה על פיה ואסור לישא את כפיו וכ"ש ראק פורק
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בכורות על ירו - .ובנירון שלפנינו הוראה שלה גריעה טובא ראיכא אומרנא
רלהוציא ממנו ממון אמרה כן שכן ררכן של אלו שתולות עצמן בבעלי כיסין,
רבשלמא להכשיר נפשה לכהונה י"ל כיון רנם היא בכלל האימור נ~)מנת אבל
מפלוני סמש אין להאמינה ראף רנימא רירעה רמכשר נתעברה מאן יימר
ררוקא מאותו פלוני ,וכל זה אפי' לא היה הבועל לפנינו וכ"ש שהוא בפנינו
ומכחישה לא יעלה על הרעת להכשירו לכהונה ואף רבערכאות הורה לאו
כלום הוא חרא רי"ל מחמת ביעתותא הורה ועור ראינו סותר רגריו הראשתים
ראף שהורה שבא עליה שמא בהעראה בא על~ה ראינה מתעברת כראמרינן
בקירושין וקיי"ל בח"מ רסוען וחוזר נמוען אף שסותר קצת רבריו הראשונים.
וכ"ש שאח"כ אומר שירוע לוש~ינו בנו כמו שמבואר בנביית ערות ואף שיש
קצת אוסרנא שהוא משקר כמו שנראה בגבית ערותאין לנו אלא מה ששמענו
בפיו- .
וקרונ הרבר לומר רהיה מותר נם לטמא למת כיון שבא במכתב האחרון
מקרוב ששאלו את האם ביחור ואמרה אמת שהיה לה עסק נם עם אחרים אבל
זה הולר ברור לה שהוא ממנו וא"כ איכא ס"ם נמור ושמא אינו בנו או
שמא כבר נבעלה מקורם לנתין וממזר הש"כ בן וה אף אם הוא מכהן הא
הוי חלל ,אלא כיון שאין הצררים של הם"ם ברורים כל כך א)"א להקל-.
ועור ראם נקל עליו לטמאות למררם אתי למימר קמו רבנן במלתיקה'1
רלאו אביו ויבוא נ"כ לישא קרובות אביו וזה ספק ראורייתא ממש רבהא
ליכא אלא חר ספיקא - .על כן המחוור לרינא שבן זה ~~סור לסמא למתים
ול"שא גרושה וכ"ש לישא קרובות אותו פלוני הכהן אבל בשאר רנרים אין
עליו קרושת כהונה כלל (המוסנר כתוב על נייר קטן).
ן*,

למ' איצק הירש .ע"ר האשה שקורם נשואיה השיאה לעו על עצמה
ואמרה לאחיה ולגיסה שהיא פפק מעוברת ועתה מת בעלה ורוצה להינשא
לכהן.

ת ש ו נ ה:

אלו היה זה קול ממש היה מקגם לרקרק הרבה אם אמתלא שלאחר
הקול מהמ כמבואר בסי' ו' ונם אי נ"ה הוי כמו פפק חלהנה שם אבל כ~ן
אין קול כלל שלא נלתה אלא לאחיה ולגימה רהוי כע"א ומבואר סקנ"ב סקי"א
בח"מ רהיכא רליכא אלא ע"א אפי' בראורייתא מהני אמתלא גם יש כאן
אסתלא טובה סאחר שהנער שכב במטתה קורם שהקיצה וכשלא בא האורח
בומנו עלה פפק בלבה שמא בא עליה בעת שינה ולכך נפתפקה שמ~ש היא
סעיברת והרבר פשוט להתר אבל אם גכתב בכתובה שם בעולתא או שכתבו
לה רק מנה וה כאלו נתפרמם ברבים שהוא אמת שהיא בעולה בוה צריך
תלמור (מהרב רמ"ק הנ"ל).
ז*,

הי

פנויה בת איש חשוב ונאמן ונתה וה שנה אחת עם בחור שהוא כהן והוא
סורה שהולר ממנו ונם וראי אצלו שלא רימא מארם אחר ובשבוע העבר
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נסעו שני פרוצים הללו לארץ ענגלאנר ונקשרו שם בקישור רינא רסלכהקא,
ומעתה יש שאלה אם הבועל נאמן להעיר אף שבוראי עיניו נתן בה ,והם כאן
חשש לבי" 2המשפחה והקישור ברינא רמלכותא אפשר כריעבר רמי ולא
תצא ,ומותר לסרר קירושין בפרט שמת הולר יסים אחרים אחר הלירה וכבר
נקבע זמן של סירור קירושין ליום כ"ו טבת תרס"ג הבע"ל.

ת שונ ה:

הנה אם 1ה מיקרי בנעביר אחר שנתקשרו בציפילעהע צ"ע רהאקיי"ל בסי'
כ"ו רמומר שנשא מומרת בנימוסיהן אינה צריכה גט ,וכיון ראינה צריכה גט
לא הוי כריעבר .אמנם בפ"ת שם ס"ק ב' הביא בשם ס' המקנה 'בק"איאפי'
רק נתייחר עמה אחר הגירות צריכה גט רהן הן ערי יחור והז הו לרי
ביאה ואאעבעב"ז עיי"ש ,וא"כ הכא כיון שהיה עמה בענגלאנר וראי נתייחר
עמה וצריכה גט והוי כריעבר .אך ראיתי בשרת מו"ר מהר"ם שיק שהחליט
רבאותן הפרוצים שנושאק בציפילעהע לא שייך א"א עבב" 1עיי"ש שכתב ראין
כאן חשש קירושין רק שלמעשה צ"ע וחקירהעריין ,וא"כ אין לחשוב
רירן
כריעבר - .אךיש לומר רכאן נשא רק בציפילעחע משום שלא מצאםנ.יר.ת2יסרר
לו קירושין וא"כ בוראי כוון אח"כ לבעול לשם קירושין כרי שתהי' ~א2תומרין
תורה .אך י"ל איפכא ראם באמת אסורה לו משום זונה הרי יותר יש איסיר
בקירושין משלא בקירושין וכמו שכ' הרמב"ם בפי" 1מה' א"ב ה"ב וכמ"ש המ"מ
שהביא הנובי"ת ס"ס כ"ו .אמנם אם הוא יורע שממנו היא הרה א"כ יורע
בוראי שאינה 1ונה .או יש לחוש שבא עליה לשם קירושין וא"כ קשה להתירה
בלא גט ,וא"כ אפשר רכריעבר רמי ,וע' עורבענין הציפילעהע שו"ת אהל אברהם
סי' ק"ג שגם רעתו נוטה להצריך גט .אמנם אף לכתחילה יש הרבה פתירין
כיון שהוא מורה ולא חיישי לחששא רנוב"י שמא מורה משום רעיניו נתן בה,
עיין פ"ת סי' ו' ס"ק ט"ז ,וע' עור בשו"ת משיב רבר ח"בסי' "ב לשו"ח מהר"ם
שיקסי' ט"ו ותשובת יהורה יעלהסי' קל"ז .ויש עור סברא ראםהיתה הרה סאה2
אחר היתה מאוסה בעיניו ולא היה נושאה ומ"ש הנוב".ת סי' כ" 1כזונה רעלמא
שאעה ארוסתו אינה מאוסה בעיניו הנסיון מעיר ראף ב1ה מאוסה בעיניו וכיון
רבנ"ר יש ספק אולי צריכה גט והוי ריעבר יש כאן ס"ס ספק אולי הוא ריעבר
ואת"ל שהוא לכתחילה אולי הלכה כחולקים על' הנוב"י ול"ח שמא עיניו נתן
בה .שאין כאן אימור ראורייתא מאחר רבריעבר לא תצא ויש עור חשש ביח2
סשפחת ארם חשוב כשר יש להתיר לסרר קירושי; .ומאפס פנאי קצרתי.

הי*
כהן נשא נכרית בציפילעהע וילרה מסנו בן ונימול ומת הבן .ועתה הנכרית
לבה נוקפה שאיננה באותו רת כבנה ,ורוצה להתגייר ולישא את הכהן כרת
סשה וישראל ,ו" 2לחוש שאם לא יאבה ב"רלנייר את הנכרית שתחלה ותשתנע,

איךיעשו.

ה שרב ה:

תחלהיש לחקוראיוואיסור גרול יותר אם הכהן נושא גיורת או אם נה2א
נכרית ונ"ל פשוט ריותר יש איסור בנכרית ,ואין לי להאריך בזה חרא ר"2
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הפסר רכל זרעו נכרים ועור כבר העלה מו"ר מהר"ם שיק בתשובותיו אה"ע
סי' ל"ז וסי' קנ"ה ריש בניש41צ נכרית איסור ראורייתא וחייב כרת משא"כ
בכהן שנשא גיורת שאינו לכל היותר אלא איסור לאו .וא"כ כרי להציל את
הישראל סאיסור חמור בוראי טוב שיגיירו האשה הנכרית.
אמנם יש לפקפק על זה רהא לא אמרינן חטא בשביל שיזכה חברך ,ואמרו
בבכורות רף ל' ע"ב הבא להתגייר ואינו מקבל עליו אפילו רבר אחר אין
סקבלין אותו ,וא"כ הרי הנכרית גם כשתתגייר צריכה לצאת מבעלה והיא
רוצה לכנסו ,וא"כ אינה רוצה לקבל איסור גיורת לכהונה והאיך מקבלין אותה
כרי לזכות הכהן שלא יעשה איסורא רבה .וי"ל רבאמת אם אוסרת בפירחש
עאשינה רוצה לקבל מצוה זו אסור לקבלה ,אבל בנ"ר הרי אינה אומרת כן
בפירוש ,וא"כ אף שאנויורעין שתעבור על איסור זה ,מ"מ בשביל תקנת הכהן
ובשביל תקנת זרעו מקבלין אותה .גם יש לומר ררוקא אם מקבלין הגר משום
תקנה רירי' צריכין לומר לו או תקבל כל התורה כולה או תשאר נכרי כמו
שהיית ער עתה שהנכרי אין לו עונש אם אינו מקיים המצוות .אבל אם אנו
מגיירין אותה משום תקנתא רישראל וראי מוטב שתתגייר ולא יופסר זרע
ישראל ולא יתחייב ישראל כרת על ירה ,אף שיעשו שניהם איסורא זוטא ,רהא
עכשיו לארי שהישראל עושה איסורא רבה אלא שגם היא עושה איסור שמכשלת
את ישראל .ובפרט רבנ"ר יש עור לחוש שאם תשתגע האשה מחמת שאין
מקבלין אותה ,יהי' חלול השם ח" 1שיאמרו שישראל אינן מרחמין על נכרית,
וא.ן חוששין אם תחלה ותשתגע .ומה שעומר לנגר זה מהמשנה רהנמען יבמות
כ"ר :ע' קונטרס וכתורה יעשה ר'י"ג ור' כ"ג ע"ב והלאה.
אמנם אף שמקבלין אותה לגיורת אין לסרר לה קירושין עם הכהן ריותר
יש איסור אס נושא גיורת שהיא כזונה ע"י קירושין סשלא ע"י קירושין ע'
מה שהבאתי לעיל בשם נובי"ת סי' כ"ז .וא"כ טוב שתהי' אצל בעלה בציפילעהע
משתתקרש לו .ואי ראסור משום קרשה עי' שאילת יעב"ץ ח"ב סי' ט"1
וטהר"ם פרוא סי' י"ט .וצריכה פרישה צ' יום כרי להבחין בין זרע שנזרע
בקרושה לזרע שנזרע שלא בקרושה כמ"ש לעיל -.גם מתחלה מאסרו לה שאם
רק רוצה להתגייר מפני שבנה יהורי היא טועה שבנה אפילו נימול אינויהורי
אם לא נתגייר בב"ר ונטבל כרין .ואם בכל זאת רוצה להתגייר מפני שמאמינה
באלקי ישראל יכולין לגייר אותה.
והנה השואל סבר למצוא צר היתר מפני שהכתן בעל מום וזה טעות
ראין חילוק בין בעל מום לאינו בעל מום לענין נשים אסורות כרא.תא בהריא
בת"כ פ' אמור כמה פעמים ,ורק בחלל יש היתר ספני שאינו כחן כלל כראיתא
באה"ע סי' ז' סעיף כ'- .
ה
ר
נ
ו
ר
ה
ז
י
ש
ויש להזהיר את האיש
,
ה
ל
י
ב
מ
ו
ת
א
ו
(
ב
ט
י
ה
האשה)
י
נ
י
ר
ב
כי
בלא"ה יפסיר ע"י הגירות יותר ממה שירויח .גם בניהם יהיו חללים ,ולאיעלו
לרוכן ובנותיהם חללות כמבואר באה"ע סי' ז'.
ט'*

נערה שבא עליה בחור כהן ונתעברה ממנו ,וקורס שהוכר העובר נישאת
לבחור אחר וזה סצא פתח פתוח וגם הרופא אסר לו שכבר היא סעוכרת ,ואח"כ
הורית שהיא מעוברת מאותו בחור הכהן ,ונשתלחה לביתה מכעלה ,וע"י
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ערנאות נתפררה החבילה שהכריעו שלא היו קירושין מעולם ,ואחר הפירור ילרה
זכר ,ועכשיו רוצה הבחור הראשון הכהן לנושאה ,ואביה פורש יריו להיות
לאביעור להתיר בתו לאותו הכהן ולאסוף חרפה מסשפחתו ומשם הילר
לשי
אין לו אב ,ויש חשש פיקוח נפש,

ת שוב ה:

איני יורע סה זו שאלה ,רוה פשיטא רהאשה צריכה נט מבעלה ,ואינה
יוצאת בלא נט מחמת שהיו קירושי טעות ,רבסי' ס"ח סעי' ט' (ע' בית שסואל
ובית מאיר שם) מוכח רבכנסה בחוקת בתולה ונמציות בעולה לשי' הרמכ"ם
אם רוצה לקיימה א"צ לקרשה מחרש וא"כ הוי קירושי וראי ואף לשי' התום'
רצריך לקרשה מחרש מ"מ הוא רק סחסת ספק וס"מ צריכה נם גט שספק,
רלא נרע סקירש סתם ונמצאו בה מומין רקיי"ל כרבא רהיי ספק מקורשתעיין
סי' ל"ט סעיף ה' וע' שו"תעין יצחק סי' ס"ו וס"ח מוה.ייד
ן לומר רכאן נרע
סשום רהכשילתו ג"כ שנשא מעוברת חבירו ועבר על איסור ררבנן ,זה אינו
חרא ראפילו הכשילתו באיסור ראורייתא כנון נרושה שהטעה את הכהן ואמרה
אלסנה אני הכריע בנובי"ת סי' נ' רהוי עכ"פ קירושי ספק ,ועור רבמעוברת
חבירו הוי קירושין יותר ,רהא יכול להמתין שלא לבעול אותה ער שיגמרו שתי
שנים אחר הלירה ,ויפרוש ממנה ער אותה הוסן ,עיין סי' י"נ סעיף  ,'1וכיח
שכן פשיטא רצריכה נט ואסורה לכהן או משום נרושה וראית לרעת הרמב"ם
או סשום ספק גרושה לרעת התוס' ,ום"ש שיש חשש פיקוח נפש ,לא ירענא
מאי פ.קוח נפש הוא כאן ,אי ריש לחוש רהנערה או אביה לא "וכלו לסבול
הבושה ויאברו עצמם לרעת ח" ,1מעולס לא שמענו פקוח נפש כזה .וחיוכ על
הרב להזהיר אותם שלא יוסיפו פשע לבעט ביסורי השם ,ואררבה יחורו בתשובה,
והשם רחסיו מרובים וישלח להם ישועה ,כי הולר כשר ,ואם האשה תקנל נט
מבעלה יכולה להנשא לישראל ולא לכהן .ואין לומר ריתירו לכהן לקרש אותה
כרי שלא ישאנה בלא קירושין ,חרא רכבר כתבנו בשם נובי"ת סי' כ"ו ריותר
יש איסור ע"י קירושין משלא ע"י קירושין ,ועור אין אנו חוטאין לסרר קירושי
איסור לפושעים כרי שלא יעשו איסור חמור יותר ,ע' שו"ת מהר"י אסאר סי'
ק"ם בחאה"ע- .
אמנם אם אביה רוצה להסיר חרפה מעל הילר יש להתיר שישא הבחור
הכהן את האשה בציווילעהע ,וישים שמו על הילר בערכאות כרי שיקרא הילר
על שמו ,אך לא יתיחר כלל עם האשה ,ובכהטך הומן ינרום בערכאות שיתפרר
החבילה ,והקירושין בציפילעהע יש להתיר לכהן עם אשה ואת חרא ראפשר
רהקירושיןאינןחלין כלל (רלהרמב"םהוי א"א) ועור רלכמה ריעות קירושין בלא
ביאהאינן אסורין ,ע' פ"ת סי' '1ס"ק א' ,ועור רמצרהרין קירושיציווילעהעאינן
קירושין כלל .אולם מפני שיש לחוש שיולר מזה חילול השם רנראה כאלו אנו
מתנהנים ברמאות עם הערכאות ואנו מתירין לנרום שיעשו קירהטין רק למראית
עין .ע"כ כל רב לא ישיא עצה כוו .ולענין קירהשי סעות אם הא"ש סריסעייז.
עין יצחק סי' כ"ר.

ת שוב ה:

י*,

לענין שאלה אי ראוי לקבל ניורת שכבר נשאת ליושראל בניותה ע"י
ערכאות הנה בשףת בית יצחק י"ר ח"ב סי' ק' העלה שאין לקבלה ניורת

סימןי/י'א

19

שנבעלה לישראל ושאסור לכונסה עיי"ש באריכות .לעומת !ה כתב מו"ה שלום
ע כי נעשוווק"מורץ
קוטנא !צ"ל בספרו "וכתיוורכהלויעשה" רף נ"ג ע"א ראו יע
עפ"י רין הסלכות ,ולא
ן*בלי ערכאות ויש ב~ה
לנתק סוסרות הקישורי
כמה סניעות חשוב כויעבר ותתגייר כרין תורה וכן יקרשה כרסו"י .וכ' ש"מר
הרבר בעיני הנ' בעל שו"ת אבן יקרה (עיי"ש אה"ע סי' י"א שהוא 'רן ג"כ
לענין הבחנה) - .ובהוספה לס' וכתורה יעשה רף כ"ג ע"ב והל4אה סרובר
עור ס,ה והביא שם בשם חכמי ארץ ישראל שפומקים כיון שכבר נשאה !ה
ל,ה בניסוסיהן הוי כרין עבר וכנס ראין מוצ'אין אותה סירו (ע' יבסות כ"ר
ע"ב) עיי"ש באריכות - .ול,ה רעתי הקלושה נוטה ,ובפרט רהבית יצחק לא
מיירי בגונא שנשאו כבר בערכאות ואולי גם הוא היה סורה להקל באופן !ה- .
אסנם נ"ל ראם היא כבר סקורם שנש~עז באה אל הרב להתגייר והוא רחה
אותה ספני שראה שנתגירה לשם אישות א! גם אחרי כן לא יקבלה עור,
ראל"כ כל הנכריות שאין רוצין לקבלן ילכו וינשאו בציווילעהע ויאסרו שאח"כ
הרבנים בע"כ יענו אמן .גם בלא !ה אם יתרבו המכשולים שבני המראל ישאו
נכריות ,יהי' הכרח לעשות גרר שלא לקבל גיורות כאלה .סובן סאליו שצריך
ל,ה הסכסת כל הרבנים היראים (והכרעת וער הרבנים).
ולענין אי צריכין להסתין נ' חרשים ,הנה אני פסקתי שצריכין להסתין
עיי"ש ראיותי .ואח"כ ראיתי בס' וכתורה ועשה ר' כ"ה ע"ב שהרב מו"ה
יעקב שאול אלישר פוסק ררק אם אשה !את ילרה בנים מבעלה ישראל
בגיותה צריכה להסתין,,שבל אם לא ילרה כלל בגיותה או אם הוא טעוברת בעת
שנתגיירה אינה צריכה להפתין ,וע"כ פסקתי אחריכן אף שלענ"ר צריכה להמתין,
ס"ס בשעת הרחק ויש חשש שיבעל ב,נות שלא ע"י קירושין יש לססוך על
פסק הנ"ל לסרר להם קירושין בלי המתנה .ועיין נשו"ת אבן יקרה הנ"ל.

י"אי
נערה שילרה ב,נות !ה לערך שנה ,ולא הניקה את הולר סעולם והיא
נתקשרה בשירוכין לאיש הגון לה והגיע ה,סן שקבעו להחתונה אם יש היתר
לכונסה ושאר פרטי הרברים סבוארים בגביית ערות.
מ שךב ה:
מהרב הגאון סהר"ם קארנויא להרב סו"ה איצק הירש :רין סינקת חבירו
אף שהוא רק מרבריהם ס"ס חמיר פשאר איסור ררבנן כיון רתחלת התקנה
היתה סשום ח"ממא רתקנת ולר ובירהמלסי סססיךלי' אקרא אל תסינ נבולעולם
ובשרה יתוסים אל תבוא כס"ש התוס' בסוטה (כ"ו ע"א) ולכך רוב הפוסקים
הראשונים החמירו בו ביותר אבל האחרונים החלו להקל והתירו וחןרו והתירו
לפי צירך ורוחק השעה ולפי שלא סצאו ראיות ח,קות לססוך רבריהם העס'רו
יסורות ההיתר על קושיות ותירוצים של פלפול ורקרוקט קלים .ולפיכך בריני
מינקת חברו והסוג" שבענין לא נשאר לחרש שום ראיי' או סברה שלא נאסרה
ונשנית בכסה ספרים סהאחרונים !ה בארוכה !1ה בקצרה ואין ביניהם אלא
שינוי הלשון כפל הענין בסלות שונות ,והסעיין יוכל לסתור בקל כל הבנין.
והם בעצסם וראי ירעו היטב שרבריהם אינן סכריעים אבל עקרי ההיתרים ר14
כי טוב לאחוו בהם פעמים לצורך הולר ולפעמים לצורך האשה משום הרבן
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ביתה וכוי שלא להשיב תשובה גנובה ונגובה כארץ ג!ירה בלי טעם השל"מו
את החסרון לעטר רבריהם בקישוטי הוויות של פלפול.
וברין מ!נה הראשון אשר רבר ב!ה הוא המררכי בפ' החולץ בשם הר"ם
ראפי' ר"ת שחולק על ר"ש ה!קן ס"ם במ!נה מורה ,וחכמי רורו חלקו עליו
ויש מן האחרומם שפסקו להיפך ראפי' ר"ש ~!קן שמתיר בגרושה אוסר במ!נה
שאין לה מכי שתתבע .ומהר"י מינץ אף שהקיל במ!נה היינו משום להציל
את הרבים ממכשול כהאי אמתא רעברי בה אינשי איסורא בסס' גיטין ,ובסוף
רבריו עשה סניף להיתר כיון רקיי"ל אשה מ!נה מתהפכת שלא תלר וא"כ !נוה
הוי מילתא רלא שכיח שתלר ולא ג!רו בה רבנן ולא הוי בכלל פינקת חבירו
ההאחרונים בנו על סניף !ה בנינים הפורחים באויר ועכ"פאין לנו שום ראיי'מן
הש"ס או מן הראשונים ,אבל האחרונים כמעט כולם הסכימו ועשו מעשה להתיר
במזנה אפילו בלא רחק ואונס ואפי' היכא שהיא מניקה ונעשות ררך כבהשה
להתר על כן אנן נמי נחל בתרייהו ושליחותא רקמאי עברינן.
ובנרון שלפנינו נתוספו כמה מילי מעליותא להתירא חרא שלא הניקה
ולר זה מעולם ,גם שהולר יש לו לערך ב' מאוית !היבים מונחים ביר שלהש
א"כ יש לח ממי שתתבע ועור ראיכא ב!ה רווחא לולר שהבעל יתחייב עצמו
בערכאות להח!יק את הולר כבנו ולפרנסו ער שיהא בן י"נ שנה נם יש לצרף
רכלמילי רערכאות קלא אית להווהוי קצת כמוגני ריש גלותא רלא ג!רוופירשו
הספרשים משום ראית להו קלא ואע"נ ראין לסמוך על זה ס"ם להיות סניף
להיתר שפיר רמי על כן רעתי להלכה ולמעשה.שהאיש ה!ה מותריכנוס את
האשה הנזכרת מיר בלי שהוי עכ"ל מהר"ם קארגויא.
אטר המעתיק :הת"ס ס" ל"ג ול"ר מחמיר מאר ברין מינקת חברו ומחשבו
כראוריתא ,ואחריו הח!יק תלמירו המובהק הוא ס-ר סהר"ם שיק !צ"ל ,ע'
בתשובותיו ס" כ"ח ער סי' ל"ר ,וע' נם ש-ת משיב רכר חלק ר' גד'
י"ח ער סי' כ"א ,המו"ת מהרי' אסאר סי' קכ"! ,קכ"ח ,וסי קל"ו .ולפ" 1צ"ע
בפסק הנ"ל.

י*ב*
אם אפשר להתיר גיורת להנשא מיר לישראל שהיתה מקושרת עמו
טקרמת רנא ע"י ציפילעהע ושניהם אומרים שלא נתייחרו !ה עם !ו אחרי
הציפילעהע (וטעשה השאלה אכתוב בסוף לאחר תשובתי).

מ שרב ה:

איני יכול להסכים עם היתר שלו .הן אסת שהנישואין של שמאנרע!אמט
לא מיקרי נושואין עפ"י רין תוה"ק (ע' שו"ת מהר"ם שיק חאה"ע סי' מ'א).
אמנם לא היה צריך להקרטה !את ,כי אפילו אם היתה נשאת ל"מראל קורם
גירותה בקירושין גמורים אין קירושין תוספין בנכרית ,וא"כ עפ"י רין תוה"ק
אינה נשואה .והנה הרסב"ם פי"א סה'גירושין המ'א פסק סתמא ניורתשנתגיירה
צריכה להמתין צ' יום ואינו מחלק בין פנויה ובין נשואה ,אלא שהה"ם פירש
ברוחק שהרמב"ם מיירי בנשואה ואחריו נמשך הב"י בש"ע אה"ע סי' י"ג ס"ה.
ומעתה נניח שפירוש הה"ם צורק ברברי רמב"ם ע"כ האי נשואות אינו ר"ל
שנשואות ע"פ קירושין ראין קירושין לגוי אלא קיי"ל בעולת בעל יש להם לע'
רסב"ם ה' מלכים פ"ט ה"!) .ועתה אילו גיורת היתה נשואה קורם גירותה לגף
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ע"י שטאנרעזאמט וראי היא נירונת כנשואה אפי' לרעת הה"ם ,ואם היא אומרת
אלף פעמים שלא נבעלה עריין זה לא מעלה ולא מוריר ,ובכאן ליתריז ולית
רין רצריכה להמתין עפ"י פסק הש"ע צ' יום משעת גירותה .ומה .תאמר
רבנירון רירן שנשאח לישראל סינטרא נפע~ה טפי מלהבעל לו שלא במוך אתמהה.
יעין מ"ש תוס' ביבמות רף ל"ה עוןא ר"ה חוץ בוע' האחרין ריש לחלק רלא
מינטרא נפשה כלל כשמתניירת עם בעלה כיון שכל הזרע מאותו איש דאין
חוששת להבחין בק זרע שנזרע מבעלה וה בקרושה לשלא נורע בקרושה .וכש"כ
אם .בעלה "צראל ראינה חוששת להבחין .ום"ש מ"כ רכאן נמי שיך מינטרא
נפשה,יען שהווהר הכעל מם"כ שלא יבוא אל אשתו ,תמה תמה אקרא שרוצה
לסמוך על סברא כזו אפי' לסמף כ"ש ,וכבר אטרו חז"לאין אפוטרופוסלעריות,
וכאן האיש שבא כבר בזנות על נויה ולא חש לאזהרת התוה"ק ,יחוש עחה
לאוהרתו ויכבוש את יצרו ,ומי יערוב לנו שלא בא עליה יום או יומיס קמרם
נירותה בבטחון שבמהרה הינשא לו ע"י קירושין ,ולא ירע איש אם תלר קרוב
לסוף ט' חרשים שבעלה כבר קורם הגירות והילר הואינוי נמור.לכל ויבריו,
ואנו נחזיקנו לישראל ונימול אותו בש"ק וישא ישראלית ועור ועור כמה וכמה
מכשולים .ולא עלה על רעת שום תנא או אמורא לומר ריש אפוטרופוס לעריות
והניורת מינטרא נפשה שלא תיבעל ,אלא כמו שפירש"י רממטיא מוך בהרה,
או כראמר אבייה רמתהפכת ,וכבר כתבתי בשם התוס' כשמתניירת עם
בעלה אינה חוששת וכאן נמי שייך טעם זה.
כל זאת כתבתי עפ"י הנחה ררעת הה"ם צורקת רהרמב"ם אינו ~עסר
גיורת להנשא קורם צ' יום אלא בנש41אה .אך כבר הראה הררב"ו חלק א'
סי' קצ" 1בר4וות חוקות כראי מוצקות רפירהש הה"ם רחוק מאור ושלפי פסק
הרמב"ם ועור פוסקים הלכה כר' יהורה ר~ךן חילוק בין פנויה ובין נשואה וכל
גיורת צריכה להמתין ,וססייע לרבריו הספרי ראיתא שס רנם ביפת תואר צריך
להמתין נ' חרשים משום הבחנה ופסק כן הרסב"ס שס ובפ"ח מה' סלכיס ה"ו
חטס וראי רוחק גרול לפרש כפ" הה"ם רמיירי רוקא בשהיתה נשואה קורס
לכן .ום"ש מר רבהבחנה ררבנן יש להקל ,הנה "מ פוסקים סוברים הבחנה
ראורייתא ,אך לא אאריך כאן בוה שאין אנוצריכים לזה כלל,ראפילו א .הבחנה
ררבנן חוינן רהפוסקים החמירו ברין וה ,משום ר"צ לחהש שיצא מזה איסור
ראורייתא ,ובענינארירן החשש הווא יותר קרוב כמו שהראיתילעיל.
ום"ש מ"כ שאס לא יסררו לוקירושיןיש לחוש שיבואעליה באיסור ,מעולם
לא התירו לסרר קירושין לפעוברת חבירו או למינקת חבירו מטעם וה ,ומכש"כ
בנירון רירן שאם יבוא עליה באיסור ,לא יתערב ורע גוי בישראל ,כי אם תלר
ולר קורם ט' חרשים לגירותה יספקו הכל שמא הולר נכרי' ולא יוחזק ב"אראל,
משא"כ אם תינשא ,מי יחשב אם הוא יום או יומים פחות מט' חרשים ,ומי לא
יאמין לה אם תאמר שנתעברה אחר הנישואין והולר הוא בן ו' אשר על כןאין
רעתי נוטה להתיר כלל וכלל .אמנס ע' על רין זה קונטר' וכתורה יעשה מן
ר' כ"ר ע"ב והלאה .ומעשה של השאלה כך היה ,יהורי)שחר בא אל הרב שרוצה
לישא נויה אחרי שתתנייר ,והגויה כבר זינתה עמו בקרמת רנא ויש לה ילר
ממנו .וכאשר ראה הרב כי הנוי' באמת ובתמים רוצה להתגייר ,נתרצה
לה וצוה למלמר שילמר אותה רת יהורית .והיהורי הנ"ל הלך ולא נשא עצה
מהרב ,והתקשר עס הגויה ששה חרשים קורם גירותה ע"יציפילעהע ,ועתה אחרי
שנתגיירה כרין וכרת רוצה לנעאוה לאלחר ע"י חופה וקירהשק כרת סשה
וישראל .ומפני שהוא שעת הרחק חתר הרב אחר היתיריס ,אשר לענ"ר אעם
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נראי לממוך עליהם .ולענין היתר לקבלה בגירות ע' קונטר' וכתורה יעשה צר
י"נ ע"א וכ"ג ע"ב וע' שו"ת בית יצחק י"ר ח"בסי' ק'.
הנהה .ס"ש לעיל שאם בא עליה יום או יומים קורם נירותה ותלר אח"כ
בן הילר הוא נוי נמור לכל רבריו ,הוא לכאורה אינומרוייק עפ"י מ"ש בי"ר
סי' רס"ח ס"ו כותית שנתניירה והיא מעוברת בנה א"צ טבילה - .אכן כבר
כתב הנרול מרבבה ראם לא ירעו ב"ר שהיא מעוברת יש לו בזה אריכות
רברים עיי"ש ובנ"ר וראף הילר צריך טבילה .וחוץ ממה שכתבתילעיל יש בולר
הנ"ל החשש שמא ייבם אשת אחיו מאמו כמו שפירש"י ביבמות רף מ"ב ע"א
ן מהרש"א וערוך לנר שם ,ואף שאין מייבמין בזמן הוה מ"מ איכא חששא
ועיי
שכתב הנוב"י מהר"ק חאה"ע סי' כ"ג ,שיפטור אשת אחיו בחליצה ,והוא
אינויכול לחלוץ,עיין י"ר סי' רס"ט סעיף ר'.

י,ג*
אוש עמטהה עם אשה בציפילעהע בלא חופה וקירושין ורוצים לחזור
בתשובה ולעשות קירושין אי צריכין פרושה ג' חרשים כרי להבחין ביז ורע

איסור לורע היתר.

ת שונ ה:

הנה הס"ז בי"ר סי' קצ"ו ס"ק י"א רוצה לחרש ראם בא על אשחו שלא
טבלה כראוי שצריכה להפריש צ' יום כמ"ש באה"ע סי' י"ג ס"ה בגר ואשתו
שנתגיירו ,ורק בעברו על איסור ררבנן מיקל ,וא"כהיה מקום להחמיר גם בנ"ר.
אמנם הבאה"ט הביא שם בשם נקה"כ רתי' קושי' הט"ו רשאני התם רכיון
שנזרע שלא בקרושה לאו ישראל נמור הוא רבכמה וינים חלוק הוא מישראל
כראיתי בסי' רס"ט אבל אפילו נולר מן הנרה קיי"ל רכשר עכ"ל וכ"כ הב"ש
ב~שה"ע סי' ר' ס"ק ט"ו וז"ל (ולר מן הנרה) כשירה אפילו לכהונה וכו'
ובוה ניחא מ"ש ני"ר סי' קצ"ו אם שמשה תוק ז' נקיים לא אמרינן רתמתין
נ"ח ואח"כ תטבול כסו בנר וניורתכי ליכא כאן חששאיסור כ"כ שתצרך הבחנה
ובט" 1שם הניח בצ"ע ולק"מ - .ומעתה בנ"ר ראיכא עור חשש שישמשו
באיסור ועור רהאשה חולנית ואינה ראויה להתעבר פשיטא ופשיטא שאין
לחוש לרעת הטקז כלל ,ובפרט רבלא"ה יש לסמוך על הנקה"כ וב"ש נגר הט"ז.

י"ך*
אחר נשא נכרית ברתיהם ועתה היא רוצה להתנייר ולהתקרש כרת כהטה
ה,שראל ,אם מותרת להתקרשמיר אוצריכה להמתקג' חרשים.

מ שרב ה:

נונא ריק רומה לגונא ריפת תואר רפסק הרמב"ם פ"ר מה' מלכים ה"ו
צריכה להמתין ג' חרשים ונחטאה בכתובה ובקירהטין .ומה ראמרינן ביבמות ר'
מ"ז ע"ב מטבילה ומותר בח סיד כבר כ' הכ"מ שםרין ה' רלאו רוקא רהא
צריך להמתין ג' חרשים טשום חבחנה .וכיון שכן ~ון נ"ם ראפילוירעען שאינח
טעוברת צריכח להמהק ראפי' גר וגיורת שנתגיירוצריכין הפרשה נ"ח כראיתא

סימןיאד ,ט"ו

23

בי"ר סי' רס"ט ובאה"ע סי' "'נ ס"ה1 ,הר13ל מרבבה מקיל רק בזקנה שאעה
ראויה לילר כלל ,אבל בלא"ה אין להק'ל .וכבר כתבתי לענין רבר וה באריכות

לעיל.

אמנם ראיתי בקונטרס כתורה יעשה ח"ב רף כ"ר ע"ב שיש רבנים
מתירים שא"צ להמתין וע"כ אם אין שומעין לנו להתפרש  2"1חשש שיבעל
בזנות שלא ע"י קירושין אפ ש ר ריש לססוך עליהם ולהתיר.

ט"ך*
אשה אחת רוצה להנשא סיר אחר קבלת הגט ,ואינה רוצה להמתין צ'
יום בשום אופן ,ואם לא יסררו לה קירושין תשב עם בעלה ע"י ציפילעהע בלא
קירהטין ,כי לא איכפת לבעל ולאשה בקירושין כלל ,אם יש להתיר לסרר לה
קירושין כרי לאפרושא מאיסורא שלא תשב עם הבעל בלא קירושין ,ובפרט
סאחר שהאשה הגרהמה כבר נפררת מבעלה הראשון וטן רב ,ואין כאן חשש
שמא מעוברת היא.

ת שוב ה:
רעתי אינה נוחה בהיתר וה ,כי מה שכ' מר שנסייע לבטל תקנת חכסים
רהסתנה כרי לאפרוושא סאיסורא שתשב עם הבעל בלא קירושין .הנה אף שאין
סגלין רבר זה אלא לצנועק ,לא ירענא אם "מ בזה איסורא רבה כל כך שיהצב
עם אשה בציפילעהע בלא קירושין ,רלכאורה יש לרסות רבר וה ליושב עם
פלגש ,ואף שאין אני סתיר פלגש ספני כסה טעסים שאן צריך לפרשם ,מ"ם
הרי חרנן רבשא )41יעבץ ח"ב סי' ט" 1מתיר פ'לנש א"כ איך נתיר לעבור
על תקנת חכמים כרי לאפרושי מרבר שאפשר שאינ 1איסור כלל - .איברה
ראין לרמות נושא אשה בציפילעהע בלא קירושין לנו2,א פילגש ,רנחטא פילגש
אינו רוצה שתהא אשתו ואינו מבטל רק תורה או רין ררב:ן ,אבל נושא
בציפילעהע הוא רוצה שתהא אשתו לכל רבר ואעפ"כ אינו סקרש אותה כרת
סשה וישראל ,וא"כ סבטל בפומבי רת כה2ה וישראל וע' בשו"ת בית יצחק
מי' כ"ט רזה אף לראכ"ר ירסור ראורייתא .אסנם כל וה אם " 2לרון להתיר
רבר זה ,וראי אין להתיר אפילו בשעת הרחק גרול,,אך אם נרון לסייע לבטול
תקנת חכמים בוראי כרי להפריש סאיסור וה ,נאסר איפכא אולי אין זה
איסורא רבה וע' בספר יר רור להגאון סקארלין ח"א צר  4שכחב *ום
סקיים הפילנש לשם אשות אך טעה שלא קרשהאין בו איסור וכ"כ הסל"ס פי"ח
סא"ב ה"ב בשם הריב"ש .ולסה נעשה איסורא ווטא וראי לאפרח2י סזה שעכ"פ
סירי ספיקא לא נפקא.
שנית אם נסרר קירושין באיסור ררבנן ,כרי לסנוע שישבו ביחר בלא
קירושין כל פושעי ישראל יכול להכריח את הרב שיסרר לו קירהטין תיכף אחר
הגט ,אם יאסר לו שאם לא יסרר לו קירושין ישב עם אשתו בלא קירושין ,וא"כ
י
נתת תורת כל אחר בירו ,ומה ע~היתה נפררת סבעלה וסן רב לא סהני סיר
רכבר פסק בש"ע סי'י"נ ראף אם היה בעלה בסרינת הים ואף אם נתאלסנה
או נתגרשה סן האירוטיו צריכה להמתין צ'יום.
ועור בה שלישיה כי שמעחי אומרים שבעלה השני כבר בא בונות על
אע~ה זאת קורם שנגרשה סבעלה ,וא"כ אסורה לבועל סראור"יתא ,ואם לא
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נתברר זאח ע"י ערים עכ"פ נראה רהבעל נטען על אשה ז~ע)( ,וע' אב"ע
סי' י"א) וא"כ בוראי אין לסרר לו קירה2ין ,ואם ילך אל רעפארם-רב ,ההחא
יסרר לו קירושין אין אנו אחראין ברבר .ויען שנצרכתי לסהר בתשובה אץ

לי פנאילעיין ברבר,

ט"ז*
סהרב מו"ה סשה יאקאנזאהן אברק"ק ננעזען "11ל :בל~ל י"נ אלול שנת
תרס"ר האיש שסואל קראפלעווזקו נסצא מת מרוצץ לנתחים על ססלות ברזל
רחוק סעט מן הטקום אשר העגלות תעמורנה ססיעתן ,כי הענלות עברו על
האיש ותמיתנה אותו (ולפי האומר השליך עצמו שם כרי לאבר עצמו) ובי"ר
נקבר בחזקת שהוא אותו איש והספרנו עליו סאחר שלא ראה איש שסאבר
עצפו לרעת ונתאבל עליו ואסרו קריש (ע' תשוב' ח"ס אה"ע ח"ב סי' ק"מ אות
נ') .ואני צויתי את השומרים ואנשי ח"ק שיסתכלו היטב על חלקי הסת אם
יכירוהו בפניו או במסנים אחרים .וביום ה' ז"ך תשרינבינו ערות סשני השומרים
ועל ססך נביית ערות הזאה נ"ל ברור ראשת הסת סרת איירל סותרת להנשא
לאיש אחרכי סלבר המצח והאף והלחי אשררי בהם כסבואר ביבסות ק"ך נם
העין והפה והסנטר והזקן היו קיסים וכן צלק הפאקקען הוא בלתי ספק סיסן
סובהק ובפרט בזסננו וכו' וכו' ולפע"ר הוא יותר מובהק סרושם שמצומצם
סקוסו (ע' ק"ע סי' ר"'א מתשוב' הרב ב"י) (וע' ח"ס סי' צ"נ שהביא
ב"י ,אך סוכח שלא על הבית י1סף רעתו) - .ומה שלא נמצא רק חצי הפנים
)
(וחצי לאו רוקא רק אינו כל הפנים ,שרוב הפנים קיים האף והפה שלסים
תש-
ו
לפע"ר אינו סחליש הסיסן רסה שכ' הטור אק סעירים עליו אא"כ רא
פרצופו ער פרחתו וחוטמו פירושו שכל א1רך הפנים צריך להיותקיים ולא סני
אם יחסר חלק לסעלה או לסטה אבל אם כל האורך אפילו רק מצר ~עהר
קיים סעירים עליו ,ואף שלא סצאתי חילוק זה לבי אומרלי והחוש מסייעני שכן
הוא וכן בחכסת הציור והפתוח שסציירים וספתחים וביחור בסטבע פרצוף
ארם סצר אחר (פראפיל) וסכירים אותו בבירור ואף אם סצר הכרה ע"י ט"ע
אינו אבל מצר ס" סובהק .אסנםעיין סהרס"ש סי' ס" 1כאמור למטה - .ונוסף
לוה כל הענין נתן שלהסית עצסו יצא מביתו כי קורטשאיתו הריק כל" 1והניח
על השלחן סורה השעות וארנקי שלווכן קרע בחרר ססחרו כל הכתבים הנונעים
בעניני עצמו ,ושביעות האחרונים לפני המקרה זעפו פניו וכף וכן ספרו נכרים
לפי תומם שבערב הזה ,אשר בשעה תשיעית סצאוהו ,ראוהו בשעה שמינית
סתנורר אנה ואנה כאיש אשר רוח רעה אחזתהו בסקום עסירת העגלות על
ססלת הבר
הזל ער שקרוב לוראי הוא שבתסהון לבב עשה את הרבר הסר הזה-.
ונוסף לז שלא נשטע בכל היסים אשר עברו סאז וער עתה וששיש אחר
ססביבות נלילנו נאבר חוץ ססנו ונוכל לוסר הוא נסצא הוא היה וכו'
עכ"ל השהשל.
והרב הג' רהאמבורג השיב כי אין כאן הכרה בט"ע אחר שלא היה
לפניהם כל הפנים של הסת ,והראה סקום על סהר"ם שיק ס" ס" ,1אף שבנה
יסורו על ויוק קלה - .2אולם כ' רמ"ס סי' סלבהק הוי אף בחצי פנים ותסך
יסורותיו על ר"ת בספר הישר הוצאת סקיצי נררסים סי' צ"ב .וכל החולקים
עליו אילו ראו רבריו שבכאן היו סורים לרבריו .נם הנוב"י סה"ק סי' נ"א
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רף נ"ה מראה שלא ראה רברי ר"ת ,וכן בנו במה"ת ס" ס"ב .ונוסף על זה
ושהעירו שהיה לו צלקת בפנים ,וע' ט"ו סי' י"ו ס"ק ל"א רצלקת בצמצום
מקום הוי 0ה מובהק.
ועל מה שכ' השואל רמכירק נם חצי פרצוף במטבעות כ' הרב הנ"ל
רוה אינו אלא בררמי וב"ש סי' י"ו ס"ק פ"ו כ' ראינו מועיל בררמי בערהע
אשה .נם לא יתכן לומר כרעת השואל כאן נמצא כאן היה אף שנובי"ק סי'
מ"ו רצה לחרש כן ,אך בשו"ת עטרת חכסים סי'  '1השינעליו ברבריםנכונים
וע' תבוש סי' ס"נ סע"ק ט" .1ע"כ קיצור רברי הה"נ רהאסבורנ.
א) והרב הגאון רקאוונא (מףה הירש ראבבינאוויטץ) כ' בענין וה
תשובה ארוכה  20רפין נרולים וואת תסצית רבריו :עמ"ש הנאון רה"ב רחצי
פרצוף הוא סי' מובהק עפ"י סי' ר"ת ,כ' רגם לר"תבעינן פרחת ולחיים וחוטם
וכשחסר צר 4טמר משלש אלה לא הוי ס"מ ,ומפורש ואת בירוש' יבמות פט"1
ה"נ רארן מעירין אלא על החוטם עם הלסתות (בלשון רבים) .ואין לומר
רירוש' לשיטת' רלא בעי פרחת אבל לרירן רבעי' נם פרחת סני בחצי רהא
בהכרת בכורה רי רק בפרחת וסני ברוב כמ"ש סמ"ע ח"מ סי' רע"ו ואם הי'
מחצה ככולו היה רי במחצה וא"כ לירוש' ררי בפרצוף וחוטס ג"כ לא הי'
להצריך כ' למתות אלא וראי רמחצה אינה ככולו .וכיון רבהכרת בכורה לא
הוי מחצה ככולו כש"כ בענונה ע' בכורות מ" 1וכו' ועור ררוב הפוסקים חולקים
על ר"ת (ומוכח מירוש' פט"ו ה"נ רלא כר"ת.
ב
ק
ע
י
ב) ואם חסר רק מקצת מהפרצוף כ' בעל קהלת
ררובו ככולולענין
עגונה כמולענין בכור14 .מנם אם חסרלחי אחת כולואין להקל נם לרעת הקה"י,
ומה שהבי' הרב השואל ראי' מחצי הפרצוף במטבעות רשם צייר אומן חכם
לב וע"י ארם אפשר לצמצם ,ויש להבריל בין החיים ובין המתים ,וע"כ אין
להתיר ע"י הכרת חצי הפרצוף.
נ) ומה שרצה להתיר הרב השואל ע"י כאן נמצא כאן הי' כבר העיר
בצרק הרב רה"ב רכאן ריש חוקת איסור א"א אין לסמוך על וה ונם בליכא
חוקה פ' בא"ח סי' תל"ט כרשב"נ רל"א הככר שנמצא הוא שנאבר.
ר) ומה שרצו להתיר ע"י סי' צלקת מהפאקקען הנה כמה אחרונים
החמירו ,ע' ק"ע ס"ק ל"ב וס"ק ר"מ ונם למקילין בעי צמצום מקום ,וכאן
אין צמצום מקום ,וע' ב"י המוב~ש בק"ע ס"ק רי"א ךלא התיר אלא ע"י צירוף
רעת התוס' והרא"ש ,וע' ק"ע ס"ק קכ"ר .ובמתני' אמרינן אין מעירין וכו'
אע"פ שיש סימני' בגופו ובכליו הרי ראם חסר בהפרצוף וכף אינו מועיל
נם כשישסימנין בנופו ,וע' נובי"ק ס"ם ל"א בשם עה"ג.
ה) ובכל ואת פתח הנ' רקאוונא בהיתירא במה שאמרו הנכרים שההרונ
נמצא שעה אחת קורם מתנוררבין העגלות וא"כ הואהיהעל אותו הררך ומאיש
אחר שהלך שם לא נשמע ובק"ע ס"ק רכ"א בשם המבי"ט ראם הלך באותו ררך
ונמצא הרונ שם מראוריתא תלינן שוה הוא הנאכר ראם איתא שהנאבר נטול
היה נורע מקומו וע"כ אם נשאת לא תצא - .והשב יעקב מבאר רברי המבי"פ
משום קבר שנמצא הוא שנאבר ,ואחרונים משינים עליו רבחוקת איסור א"א
4א וה ובשנם רפ' בא"ח סי' תל"ט כרשב"נ ,אולם סברת המבי"ט עפ"י
אומרנא ראם היה נשול הי' נורע מקומו וכרעת התה"ר ברמ"א טעיף ט"1
~הנ' שו"ת עין יצחק סי' מ"כ ,וע' ח*ס סי' נ"ח וסי' ס"ה ובומן הוה ש"ט
וטעלענראף הם לרק ראם הואחיהי' מור~ע 1כ"כעין טחק הראשת,
כי

רחאי
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וע' רשי' כתובות כ"ב ר"ה ברי לי .ומאחר שע"י אומרנא יצאה סאיסור תורה

ן יצחק סי'
אמרינן ככר שנמצא ככר שנאבר כם"ש הטור בחמץ שכיטלו וע'עי
מ"ב - .אך יש חולקק על השב יעקב רבענונה ל"א זה שנמצא הה 4שנאבר
ומפרשים רברי הסבי"ט באופן אחר כסו בשב שמעתתא שמעת'  '1פי"ט ותסה
שם על המבי"ט וכן בנובי"ק סי' ס"ו - .אך לפי מה שהביא 'הסבי"ט הסברא
ראם הי' מצול היה סוריע ניחא - .והש"ש שסעת' ז' פי"ז וי"ח האריך ברברי

הסבי"ט ,והאריך בסוני' רתרי יצחק ,וסרבריו יש לרון ראם נסצא ההרוג
בעיר סגורו וסאותה העיר לא נעלם שום איש אחר הם להתיר אשתו רבנסצא
במקוסו ססש עריף סרוב וכ"כ סס"ע ח"ס טי' רנ"ט ס"ק ו' וש"ך י"רסי' קכ"ט
ס"ק כ"ז ום' .וא"כ ה"נ אם נמצא בעיר "ם להתיר פשוט וס"ש הב"ש ס"
ס"ב רוקא בעיר סשוסרת ססכינן רלא יצא אחר וכו' בנ"ר אין לחוש לזה נם
לב"ש ראם הי' כן הפאל~צייא הי' ירעה סזה  -וזה סכש"כ סס"ש סהריב"ל
ק"ע ס"ק ע"ז עיקש וע' בתורתניטין סי' קל"ב ס"ק ר'- .
ו) אך בהשו4לה לא נאסר שנסצא בתוך העיר ,ועתה "ש לחקור אם נמצא
קרוב לעיר ,וסכל הסקוסות הקרובים לא נשסע שנעלם איזה איש .וע' בסוגי'
ררוב וקרוב ב"ב כ"ג רקי"ל הלך אחר הרוב .אך כל 1ה אם אין כאן הסברא
ראם הי'חיהי' סוריע ,אך בשיש כאן סבראזו אמרינן ב"ב כ"ר בחצבא רחסרא
(וע' תוס' שם) סוכח שסברא עריף מרוב ,וע' ב"ח תשובה סי' ע"ב ותשובת
מהרי"ס סי' כ"ה ,ובנובי"ת סי' נ"א - .וא"כ כשנסצא קרוב לעיר ג"כ ע"י
קרוב וסברא  11האשה יצאה סאשור תורה (ובנירון רסבי"ט לא הי' קרוב רק
רחוק סמקום רירתי) .וע"כ נם בנסצא ססוך לעיר יש לרון בצירוף סביא ראם

הי' חי הי' סוריע.

ז) אסנםיען בנ"ר ה.ו ההרונ קצת חסר ריעה ובזה אק כאן מברא רהי'
מוריע .ע"כ צריכין לרון בטעם ~אקר .הנובי"ק ס" ס"ו חולק על הסבי"ט אך
כ' אם ירוע שקורם שבא ההולך לסקום הזה לא נסצא נהרג בסקום זה "ם לרון
כאן נמצא כאן הי' .והש"ש שמ' ז' פ".ן השיג על הנוב"י .והקהלת יעקבס '.י"ז
רחה רברי הש"ש בסה שפי' לכונת רסב"ן .ולפי רעת הקה"י סה שפ' הרסבן
ביצחק סקורטבא הוא משום שבקורטבאירוע שסו ושם אביו לכן לאחשיו שמא
יש גם בהשחרות איש ששמו ושם אביו כזה .ולפ"ז יש לרון אם נסצא הרונ
בסקום שירענו שהי' שם ופרחתו שלם שסועיל בהכרת בכורה אף רנבי ענונא
אינו סועיל( ,וע ,ש"ש שמע' ז' פט"ז רלפי הסררכי ותף"ט רכשסעיר בפי'
סהמ נם פרחת לב ) ולר"ת רק סררבק
שמכיר בט"ע את האיש שזה
ו"
הא
צריך פרחת עם הלחהם וחוטם .ו
יכ בשנסצא הרוג במקום שה" שם בוראי
זכל רואיו סכירין אותו בפרחתו,אין לחוש שסא גם בהש.ירות הי' איש עם פרחת
כזה ראין ספק סוציא סירי וראי .וסה שבשיירות לא מהנ .סי' אמצעי פרחת
עריף ססי' אמצעי רהא סהני בהכרת בכורה .וסה שפרחת אינו סועיל אף בצורוף
סי' שבגופו אף להסוברין רב' סימני' אמצעים הם כסי' מובהק ,הנה זה אליבא
ררינא רבעיגונא בעינן רוקא כל הפרעוף ובאין כל הפרצוף שלם לא נחשב
גם לצרף עם סי' אחר ,אבל בהא רשיירות סציות כיון רפרחת סהני נבי בכור
אטרעןאיןספקסוציאטיריוראיכרלעיל.ולפי1ה יצאה האשהבנ"רסספקראוריתא
ע"י שירוע שבעלה הי' בסקוס שנמצא ההרונ שעה אחת קורם שראו ההרוו
בסקום זה והכירו אעתו ע"י חצי פרצופו עדש לרון שהוא שהי' בסקום הזה הוא
הנהרג בסקום הוה סטעם כ"נ וכאן הי' כם"ש הרמב"ן רהלכה כרבא ביצחק
מקורמב~* סטעם כ"נ וכ"ה .וע' ב"ס כ' ע"ב תוס' ר"ה איסורא סססונא ותשו'
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רע"א מי' ק"ז ,ובנ"ר החשש שמא היה גם אחר שמא נם אחר הי' לו פרחת
וחוטם כשסואל קראפלעוווקי וראי רק סררבנן.
ח) אך לכאורה אין לרון בנ"ר כ"נ וכ"ה רכ' רסב"ן רבשוסשסין חיישינן
שמא פינן ולא כ"נ וכ"ה סשום ררגילין לפנות ,וכאן נסי ראע אותו רק שעה
אחת קורם ,ורגיל לפנות סשם .אך וה אינו ראם הי' אותו שסואל שלם ברעת',
לא היינו צריכין להחזקה כ"נ וכ"ה כרלעיל אות ה' ,ורק ספני שהוא חסר ריעה
צריכין אנו לכ"נ וכ"ה ,ובחסר ריעה שיש כסה הוכחת שרצה לאבר את עצסל
וכראיתא בהשאלה שפיריש לרון כ"נ וכ"ה ראינו רגיל לפנות - .ואף שהח"ס
אה"ע ח"א סי' ס"ט פליג על נובי"ק סי' ס"ר שרוצה להתיר ספני שהכין עצמו
לסות ,וכ' רעביר אינש רגזים כשבועות ס"ו ע"א  -כל זה לאשייך בחסר ריעה,
רוגסא לוה בסנהררין ס"א ע"ב בניסת שאסר שיעבור רחייב הססית עיי"ש.
וא"כ גם לח"ס כיון ששסואל קי הכין עצסו לסיתה מחזקינן רהסת הוא זה ,רכ"נ
כ"ה ואינו בגרר רניל לפנות.
ס) ~שמנם כל וה הוא לרעת הקה"י באות ז' אבל לרעת הש"ש שספרש רעת
הרסב"ן סטעם קורבא רבסקוסו ססש ,בלא נסצא בסקוסו אין לרון כ"נ כ"ה
רחזקה זו לא סהני אפילו בססון להחזיק וכש"כ בעגונא ,וא"כ נסתר היתר הנ"ל
וצריכין אנו לרוןרין אחר.
והוא ריש כאן סברא אליסתא לילך בתר קרוב ולא בתר רובא רעלסא.
כי איש שלם ברעת נזהר מלילך בסקום שהולמק עגלות הקיטור (ע' תוס' ב"ב
כ"ג ע"ב רבני ארם נזהרין שלא יפלו מהם היונים ובסבראזוסוציאין סיר הסוצא
אף שרובא רעלסאססיעין לו) .ורק באוש חסר רעה"מ לחוש שהלך שם ,וססילא
ליתלן רובא רעלסא כי חסר רעה או סאבר עצסו לרעת הם סיעוטא רס"גוטא,
ויש ליול בתר קרוב .ואם היה נעלם איש אחר בסקום אחרהי' ירועכפי ניסוסי
הסרינה ,וזה כש"כ ססה שכ' סהריב"ל בק"ע ס"ק ע"ז בהי' שם הסנהג להכריז.
ובנ"ר יש לסמוך על שהפאליצייא לא הוריעה שנעלם איזה איש אחר סהגליל,
ויש כאן קורבא רסוכח וכנחל יצחק סי' ס"ו וגם בעין יצחק רהיכא רליכא רובא
רעלסא ססכינן בענונא על קורבא רסוכח ,רקרוב עריף סחזק א"א - .וע"י
שבוראי איזה חסר ריעה הי' שם בין העגלות יש ג"כ חיזוק לסברת כ"נ וכ"ה,
כסו ביצחק סקורטבאאין חוששין שסא בשיירות הי' איש אחר ששסו ושם אביו
כן ,גם כאן אין לחהם אולי הי' בשיירות א"מ אחר חסר רעה או סאבר עצסו
לרעת,כי שסואל קי' הוא וראי ,ואחר הוא ספק ,ואךו ספק סתיא סירי וראי.וע'
גיטין תט ע"ב סזווהבינירני לא שכיח,וכן לא שכיח בסקום סהלך העגלות חסרי
ריעה .ועכ"פ יצאה האשה סירי ספק ראורייתא.
י) והנה הנובי"ק סי' כ"ט העלה רבאין ספק ראורייתא כגון בסיםשאין להם
סוף סהניסי' אסצעים ,וע' תשו' רע"א סי' ק" 1שסחסיר ,וגרולי אחרוניססקילין,
וכן סקילק ראין חהמשין לשאלה בסרר"ב .ולפ"זיומ לרון גס בהכרת חצי פרצוף
'כיון רלר"ת א"צ כל הפרצוף רק סררבנן כסו האבע"א בבכורות ס"ו ע"ב ,וא"כ
היכא רבלא"ה אינו אלא ררבנן ,לר"ת א"צ כל הפרצוף .וסה שרסב"ס פי"ג
סה'גירושין הכ"ב החסיר רגס בסעאשל"סבעינןפניו וחוטסו הוא לשיטתו רסה"ת
בעינן כל הפרצוף סשא"כ לר"ת ,והח"ס ב "0ס"ו והב"ש בס"ג ע"ז כתבו ריש
לצרף רעת ר"ת עס שז*ר אוסרנות ,וכןיש לססוך באשור ררבנןעל רעת הסררכי
והתוי*ט לעיל אות ו' רהיכא שסעירין שהכירו את הא"ם בטב"ע סהני גס פרחת
לחור .אך לא רצה הג' רקאוונא לססוך על כל אלה הרעות שהס רברים חרשים
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ויוט הוכחות נגר המקילין רגם כשיצאאה מספק ראורייתא אין סוסכין על פרר~ן
לחור ,ורין רסררכי ותוי"ט הוא ג"כ סחורש שלא הובא בפוסקים ואין לססוך
ע"ז אף באיסור ררבנן.
יא) ולהתיר האשה לכתחילה אנו צריכין לסי' הפאקקען ,וע' ח"ס א"ע ח"א
סי' צ"ב (צ"ג?) שלא סמך ע"ז ספני שבזסנו הי' חולי זה סצוי - .אך בזסננו
אינו מצוי ,ואף לח"ס הוי לכה"פ סי' אמצעי ,ובנ"ר גם סי' אסצעי סגי ,רבררבנן
סומכין על סי' אמצעי כנוב"י סי' כ"ט .וגם בין העגלות הוי כאין שיירות מצויות
וכ' חכ"צ סי' קל"ר רבאק שיירות מצויות סגי סי' אמצעי ,וכ"כ קה"י סי' י"ז
ראם ירוע שפלוני הלך בעיר במקום שאין ש"מ ונסצא שם הרוגסגי בסי' אמצעי.
ולפי ס"ש הש"ש שמ' ז' פף'ט רמה שהצריך הח"ץ סי' אמצעי רוקא שאין ירוע
שבעל האשה הלך בררך שנמצא ההרוג ,אבל כשירוע שהלך בררך זה ואץ שיירות
סצויות שם לא בעינן שום סיסן מטעם שכ' מהר"א ראין ספק סוציא מירי וראי,
וא"כ בנ"ר יש להתיר ע"יסי' פאקקען לכל הריעות.
יב) וכ'עין יצחק סי' ס"ב שגם אם בנרון רהמבי"ט רקעפ"י נכרים מסיחים
לפ"ת נורע שפלוני הלך בררך זה ואח"כ נטצא שם הרוג יצאה ה~הטה סספק
ראורייתא כמו ע"י אסירת ישראלים כשרים ועיי"ש .וא"כ בנ"ר ג"כ יצאה
האשה מס' ראורייתא - .וסיוסא רמלתא כיון שאין כאן ס' ראורייתא כרלעיל
עפ"י כל ההוכחות והאומרנות  -סותרת היא לכתחילה ע"י סיסן הפאקקעןוע"י
הכרת חצי הפרצוף שיש לצרף לסניף רעת הסררכי והתוי"ט לעיל אות ז'.
ן ע"כ תוכן רברי הגאון רקאוונא ,ועתה אענה גם אני את חלקי להיות סניף
לאריות:
 )1הנה מ"ש הג' רה"ב רלפי ר"ת הכרת חצי פני איש הוי סימן סובהק,
באמת ר"ת לא רבר אלא אם יש כל הפרצוף עם פרחת וחוטם וכם"ש הרב
רקאוונא נ"י .אך ס"מ הא כתב ר"ת ראם יש לו ט"ע בשאר חלקי הראש עם
הגוף או רובו מעירק עליו אפילו חסר חוטסו ופרחתו ,ובנ"ר הרי רוב הפנים
קים והאנשים סעירין שמכירין אותו בט"ע .ומה גם שלפי המררכי והתוי"ט
שהובא בש"ש שמ' ז' פט"ז אם הוכר בט"ע גם פרחת לחור סהני .וסה שטוען
הג' רקאוונא ררוב הפוסקים חולקים על ר"ת מצאתי לו חבר להג' רה"ב שגם
הבעל ערוך לנר אחרי שהביא רברי ר"ת בס' הישר ושבזה מתורצים כל הקושיות
שהקשו על ר"ת מסיים וז"ל ולכן שיטה  11של ר"ת היא ססיכה רבהי בסקגם
שיש עור צררים להתיר ולשון ר"ת סובא ג"כ בא"ו ח"אסי' תרצ"ב.
וסה שנוגע לענין חצי הפרצוף לשי' ר"ת נ"ל כיון רלר"ת פרציף עם
החוטם סטעם סי' נגעו בה ריש לו סיסן רפרצוף זה רומה לפרצוף של בעל
האשה ,א"כ אם חצי הפרצוף רוסה לו גם חצי האחר רוסה לו רשני חצאי
פרצופין ברוב בני ארם רוסין להרר" ויפה אסר הרב רגנעזען ראנו סכירין
הפרצוף בסטבעות .וסה שטען הרב רקאוונא רסטבע הוא סלאכת אומן חכם לב
לא הבינותי אטו אוסן חכם לב יורע לצייר יותר טוב סהטבע עצסו ,והלא כאן
ראו הערים החצי הפרצוף עצסו כאשרצייר אותו הטבע! וסה שהרבנ"י רוצה
לחלק בין חים למתים לענ"ר אינו רקורם ג' ימים אפשר להכיר סת כחי רהרי
הסשנה לא אסרה ראין להעיר קורם ג' ימים - .אסת שסירושלסי יש קהטי'
חזקה על ר"ת וכבר הקשה כן בשירי קרבן .אך לענ"ר ר"ת היה מובר רמא
פלונתא ראסוראי בוה בירהשלסי רר' אסי ראוסר הושיב עליהן כמשסרות סובר
עליו ופלינ על ר' אבא בר כהנא ראוסר העביר
רבהעברת חוסם אפשר להעיר
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חוטמן - .ומלשון רבים לסתות אין ראי' רלא סגי בלסת אחת ררב מפרש לשון
פנים רמתני' רסגי בלסתות וא"צ פה ועינים ונקט ל"2נא רמתניתן לשון רבים.
גם הרה"ג מו"ה נמתלי צבי בערלין זצ"ל בשו"ת משיב רבר חלק ר' סוף סי'
כ"ר פוסק רלא בעינן כל הפרצוף אלא לחי אחר עם החוטםסגי.
 )2האי סיסן צלקת מהפאקקען הוי לכל הפחות סי' אמצעי ואפשר רהף
סי' מובהק משום רבזסננו לא נמצא כזה אמ' בא' מני אלף וכמו שהעיר ע"ז
הרב רק"ק גנעזען נ"י ,ולשיטות רב' סי' אמצעים הוי בסשן סובהק פשיטא
רסי' צלקת עם הכרת רוב הפנים הוי ג"כ כסי' מובהק .ומה שטען הרב רקאוונא
נ"י רבמתנ" קתני אין מעירין אלא על מ"מ וכו' אעמ"י שיש סימנים בגזפו
ובכליו הרי ראם חסר בהמרצוף וכו' אינו מועיל גם כשיש סימנים בגומו ,אמת
שכן הוא ריהטא רמתני' וכן פי' בנובי"ק ס '.ל"א .אולם הר"ת בספר הישר לא
מירש כן אלא ה"פ אין מעירין על סימנום אלא על ס" פרצוף פנים עם החוטם,
ואפילו " 2סימנים אחרים בגומו ובכליו אין מעירין ,וכמו שכתב הערוך לנר
ביבמות שם.
 )3נוסף לזה ראזרא לה איסור ראוריתא וכמו שהעלה הרב רקאוונא נ"י
עפ"י סברת המבי"ט הובא בקו"ע ס"ק רכ"א ועפ"י מה שביאר בשב יעקב ס"
י"א רבריו ,וכן בשו"ת שבות יעקב ח"ג סי' קי"ר ומה שרחה בנובי"ק סי' מ"ו
כבר חשב בנו בשו"ת שיבתציון סי' ע"ט עפ"י מ"ש נובי"תסי' נ"ט ראם נמצא
במקום שנטבע שם ממש אפי' רשב"ג מורה ראמרינן האי שנסצא הוא שאבר,
ועפ"י מה שכ' בשו"ת מהר"י אסאר סי'  '1ראף שאין ירוע המקום מצומצם כיון
שבתוך שעה שנראה שם נמצא מסתמא נראה באותו מקום סמש או סמוך לה
וגם היטב לרבר הרב רקאוונא שיש סברא שאם הי' חי היה מוריע (ע' רש"י
כתובות כ"ב ע"ב ר"ה ברי לי) .ומה שרחה רבחסר ריעה אין לוסר כן לענ"ר
אין זה רחייה ראף אם ראו אותו איזה זמן בפנים זועמות לא הוחזקעריין בשוטה
שאין לו שעה צלולה והוי לכל היותר כעתים חלים ועתים שוטה ,והיה מוריע
בשעה שהיה רעתו צלולה ,וכנראה רק מפני שאיבר עצסו לרעת הוכיח סופו
על תחילתו שהי' חסר רעה ,אם הי' חי' לאהוחיק כלל בחסר רעה .ועור ראם
הוא לא היה מוריע המאליצייא היתה מוריע' שהאיש הנאבר שהחזיקו אותו
למת נמצא מטורף ברעתו באיזה סקום ,כי כן הוא הניסוס .ומרלא נורע
"
תה
לת
ספק לא נסצא האיש בשום מקום ,ועור ראם אחר היה נאבר ונהרנ ג"כ הבי
הפאליציא מוריעה זאת בעלי היום .ובזמנינו באר~ת הישוב והקולטור לא
נאבר איש בלתי שבזמן קרוב נורע מזה ונתפרסם בכל מכתבי עת .וזאת אומרנא
רמוכח רוראי שקול יותר מסברת ראם היה היה מוריע בזמן המבי"ט.
והנה רש"י בכתובות כ"ב ע"ב פי' באומרת ברי לי שאילו היה חי היה
בא וביבמות פ"ח ע"ב פי' ברי לי שיש לי סימנים (פי' ורואה אני שזה שבא,
אין לו סימנים הללו) .וכפר פי' הר"ן מה הזקיקו לרשי' שלא לפרש פשוט שהיא
אומרת שראתה שמת בעלה ,ופשיט ררש"י לא היה יכול למרש בכתובות
כביבמות ,ונם ביבמות לא שייך לפרש שאומרת אילו היה בעלי חי היה בא
מקורם לכן ,רכיון רבעלה בא וראי נותן טעם או אמתלא למה לא בא מקורם.
עכ"פ רואין אנו שלשי' רש"י רי באם ברי לה עפ"י אומרנות מוכיחות לפוטרה
מאשם תלוי ראומרנות כאלה מוציאין אותה מאיסור ראורייתא וגם אם נעאות
לא תצא .ורשי' נקט אומרנא אחת לרוגמא וה"ה לשאר אומרנות ,שכל בעל
שכל נוכח כהן שכן הוא ,והנה בנ"ר ג"כ כל אחרנוכח בלבו (איזט בייא זיך
איבערציגט) שהאיש שמואל קראמלעווזקי נהרנ ,ואין לבו נוקמו בלל ,מכח
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כמה וכמה אומרנות .ואף שרבנן גזרו שאין לממוך על זה ,ט"םאין כאן איסור
ראורייתא לשי'רשי' )4 .נוסף לזה שבני ארם לא שכיחיבין עגלות הקיטור וכמו
שהעיר הרב רקאוונא ,וכיון שהאיש שמואל קראפלעווזקי נראה שם ואיש אחר
לא נראה שם ,אין לחוש שמא גם אחר הי' שם ,כי רק מי שהוא מטורף ורוצה
לאבר עצמו הולך במקום סכנה כזה .וכן ראיתי בתשובה אחת מהג' מהו'
פררכי בער שבסוף ספר שערי תורה ח"א רף קכ"ז ע"ב ריש סניף באם אחר
הלך במקום סכנה שלא נחשרו ישראלים אחרים לילך ג"כ שם ,ואף שבנ"ר
אפשר שההרוג היה נכרק מ"מ במקום שהסכנה קרובה לוראי גם נכרים אינם
הולכין ,ותולין הקלקלה בטקולקל ,שזה שהיה מטורף ברעתו לברו עבר שם,
וכמו שהחזיק כל זה בראיות כאם"ס ופוסקים הרב רקאוונא נ"י - .ומאחר שיש
כל אותן אומרנות אומר אני שבשיטות נוכל לסמוך על הכרת חצי או רוב
להתיר אשת שמואל קראפלעווזקי להנשא לכל
הפנים והצלקת מהפאקקען
נבר ריתיצביין וכהוראת הני תרי נאונים שקרמוני .וישבו ב"ר של ג' ויתירוה.
לענין נאטנות עכראות בערות אשה ע' חת"ס סי' צ"ר ,מהר"ם שיק סי'
ן יצחק סי' מ" .1סי' י"ט באר יצחק אה"ע סי' ה' .שואל ומשיב מה"א
מ"ב.עי
ח"א סי' י' ,מה"נ ח"א סי' קי"ח ,בסוף .שם סי' קצ"ט (ע"י טעלענראף) סי'
קצ"ט ,סי' ש"ב ,בית יצחק סי' ס"ר (וע' בשו"ת כנסת יחזקאל),סי' פ"ר.

יש

י"ז.

אשה שנחתכה רחם שלה אי רשאי הבעל לשסש עמה ואינו אסור משום
מוציא זרע לבטלה.

ת שונ ה:

נ"ל רמותר כיון שמשמש כררך כל הארץ ולא רמי לאשה שיש לה אוטמ
ברחם בסי' כ"ג רשם אסור משום רזורה בחוץ ,וכראיתא בתשובת הרא"ש
שהוא המקור לרין זה ,אבל כניר"ר אינו מטיל זרע לחוץ .ונרולה מזו התיר
בתשובת מחנה חיים ח"א סי' נ"ג לשמש במוך .ואף ררבים אוסרים מ"מ מבואר
שם באותו תשובה ראם משמש כררך בל הארץ אק איסור .ומצאתי רבר זה
בפירח 2ברברי רש"י ביבמות מ"ב ע"ב ר"ה עקרה שפי' רהיינו נמלה אם
שלה (וע' פירש"י כתובות ר' ע"ב) ופלוגי שם או צריכה להמתין נ' חר2,ים
או לא ,ום"ס רברי הכל שמותרת להנשא אע"נ רניטלה אם שלה.
עור מצאתי זכר לרבר זה בי"ר סי' קצ" 1סעיף י"ר רפסק שם ביוצא
רופן ראמו טהורה מנרה ומזיבה .וכ' שם הכו"פ רע"כ מחרי שנטלה האלם
שלה והולר נחתך עם האם ראי נקרע האם הרי היא טריפה ואינה יכולה לחיות
כפ"ש הרמב"ם בפיה"מ לבכורות פ"ח .ואי אמרת רבניטלה האם אסור לשמש
מאי נ"מ רטהורה מנירה הא בלא"ה אסורה לבעלה .ומ"מ ראי' נמורה לא
הוי רי"ל רהש"ע פסק ראין בה איסור נרה וזיבה שהוא בכרת ,ומ"מ י"ל ר"2
בה איסור מז"ל ,ומ"מ זכר לרבר " 2כאן ,רכל כזה היה לו לפרש .יכיון
שבפירוש מוכח כן מרברי רש"י נול להתיר בפשימות.

י"ה*

ע"ר אשר הציע לפני שאלת חכם חצי תשובה אורות אשה שסכנה היא לה
לשמש כררכה ובקש מ"כ לה בכחא רהיתירא תקנה שיהא בעלה רש מבפנים
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יזורה פבחוץ ,וכשאני לעצמי בקשתי ולא מצאתי שום פוסק שיתיר רש מבפנים
וזורה בחוץ אפילו במקום שיש סכנה לשמש כררך כל הארץ .ומה שבקש
מעלתו להביא סיוע מרברי הלבוש סי' כ"נ שהתיר תשמיש שלא כררכה שהיא
לרעת טכ"ת כמעשה ער ואונן ומכש"כ רש מבפנים וזורה מבחוץ ,תמיהה נרולה
על מכ"ת שהביא ספר רברי חסורות פרק כל היר ואפס קצהו ראה שם וכלו
לא ראה ,כי הרואה שם יראה בעליל ,שמעולם לא עלתה על רעת הלבוש להתיר
תשסיש שלא כררכה כמעשה ער ואינן .הלא כה ריבר בפירוש שם וז"ל :ולא
תוכל לסבול ...אם לא מאחוריה פנים כננר אחור כמעשה בהטה ...בכה"נ
לא הוי בכלל השחתת זרע כיון שהוא ר רך מקום ה ת שמיש ,עכ"ל הרי
שלא התיר הלבוש אלא ררך מקום התשסיש מאחוריה כטעשה בהמה,
וכמו שפ" הראב"ר הפיכת השלחן רנררים ר' כ' ע"א ,כמו שריבר מזה באריכיח
בשו"ת מהר"י אסאר י"ר סיי רכ"ב .ובפירוש כתב הרב בעל רברי חמירות
וו"ל :והא רקרי לביאה  11שלא כררכה ל או ברו ק א רעיקר ביאה שלא
כררכה ממשכבי אשה נפקא לן רשחי משכבות יש לאשה (וא"כ ביאה שלא
כררכה לאו במקום התשמיש היא) ולא קרי להך שלא כררכה אלא בררך
ש תוף ה ש מ או בר רך ה ש אלה (אים איבערטראגענען זיננע) עכ"ל רברי
חמורות .ולא מצינו שום פוסק רמתיר שלא כררכה ממש כמעשה ער ואונן
אלא או בלא הוצאת זרע או באקראי בעלמא לחר תירוצא רתוס' וא"כ אין
לנו שום סמך וסיוע להתיר רש מבפנים וזורה מבחוץ ,ולא אישתמיס שום
פוסק להמציא תקנה זו לאשה שתשמיש סכנה לה ,ולא רברו אלא מתקנת
תשמיש במוך.
אמנם מי שמהיר תשמיש במוך יש לו על מה שיסמוך ,אף שכמה וכמה
נאונים אומרים ומכ"ת כבר העיר על שו"ת האחרונים המרברים בענין זה,
ואוסיף עור שו"ת מחנה חיים ח"א סי' נ"ג ושו"ת אהל אברהם (ממהוף"ר
אברהם קארפעלעס) סי' צ' ער סי' ק"כ .ואף שאין ררכי להכניס ראשי בין
ההרים להכריע במקום נרולים וראשי הפוסקים ,מ"ם מאחר שהמהרש"ל ב.ש"ש
פ"ק ריבמות סי' ח' פסק בפשיטות כקולת רש"י רמותר ליתן שם מוך לפנ'
תשטיש וכקולת ר"ת ראף שאר נשים מותרות לשטש במוך עיי"ש ,כראי הוא
המהרש"ל לסמוך עליו בשעת הרחק להתיר תשסיש במוך .והרופא ירע ללמר
לאשה ,איך תתן את המוך שלא תתעבר אח"כ ראיתי בשו"ת נטע שורק סי'
מ' שהוא לא רצה לסמוך עצמו על היתר של הסחנה סיים ,וע"כ נם אני מפקפק
בזה .ואם הבעל רוצה לבעול בכל פעם רק בהעראה ,נ"ל ג"כ רשרי ,מאחר
שאינו זורה בחוץ .אך צריך לשאול לרופא מומחה אם בזה ליכא חשש שתתעבר
ותבוא לירי סכנה .ומ"מ ,כאשר שמעתי כשם רופאים .במוך יש לתקן שבוראי
לא תעבר .וא"כ תעשה כן ושלום על ישראל (כ"נ אלול ות"ר).
אחר שכתבתי הנ"ל אמרלי הרופא הרב הגרול מו"ה חיים ביעבערפעלרנ"י
שהמוך אינו מגין כל כך ,ער שבוראי לא תתעבר כי אפשר שאשה תתעבר אפילו
אם תשמש במוך .ועל כן נתן הוא עצה אחרת.
א) שיסתום הרופא או חכמה (העבאממע) את פי הרחם בסחיטה ראו'ה
(כירוע לבעלי האומנות) מסו!5יו)ס 0ובזה אין אני רואה שום צר ונרנור
איסור הואיל ואין משחיתין אח הזרע אלא שמונעין אח הזרע מליכנס לרחם.
(א"ה לענ"ר איני רואה היתר פשוט בזה חסו~ט1סס 0ב) תיכף ומיר אחר
התשמיש תעשה האשה חפיפת פנים (אויסשפילונג) בטים וחומץ (עששיגי
וואססער) .ואף שבזה יש צר השחתה ,כי ע"י החומץ נתרועע כח הזרע ער
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שאינו יכול להוליר מ"ם אין אני רואה בזה איסור במקום סכנה שהרי "ם כסה
רעות שהיא אינה סווהרת על השחתת זרע .1עכ"ל הרופא והרב הנ"ל ואמר
לי עור ,כי עפ"י רובא ררובא הסתיסה לברה שקורין פסומט 0001סספקת
למנוע ההריון (וע"ל הערתי)כי כזאת עושין הנשים בעוה"ר בארץ צרפת ,אחרי
אשר ילרו ב' ילרים (צווייא קינרער ויסטעם) אולם לזהירות יתירה הוא סצריך

אויסשפילוננ בסים וחוסץ.
לענין תשסיש בסוך ע' שו"ת יר יצחק ח"נ סי' ט' יו"ר שו"ת סהרש"ם
מהר"ק סי' נ"ח חמו"ת זכרון יהורא חאה"ע סי' ג' ,ושרת בית יצחק אה"ע
ח"א סי' צ"א המו"ת פרי השרה ח"ב .נעתק סם"ע וילקט יוסף שנה י"ג קונטרס
כ"א (ט"ו סנחס אב).

מ שרב ה:

*וט*

ע"ר שאלתו אם יש לאסור לב' אחים שישאו ב' אחיות סחסת צוואת
ר"י החסיר הנה כבר כ' הנוב"י סה"ת האה"ע ס" ע"ט שאין כח לר"י
החסיר לאסור סה שמפורש בתלסור להיתר ,וע"כ כ' שהחסיר רק לזרעו
תקן עיי"ש .ובס' רברי חיים חאה"ע סי' ח' כ' שהרבר ספק אם רק לזרעו תקן
* %לא (ואין הס' הזה תחתירילעיין בו) .ורירתי בס' וכרון אברהם סיפור :שני
בניו של הגאון ר' אברהם ביננ זצ"ל נשאו שתי אחיות וכשבא הגאון זצ"ל
מהחתונה של הצעיר נפל סהעגלה ונסחצה ירו ,ואז אמר תיכף" :ראס איזט
איין פאטש פאן ר' יהורה החסיר" - .עכ"פ ראינו סזה שגם הגאון ר"א ביננ
וצ"ל לא רקרק לקיים צוואת ר"י החסיר ,ואף שקיבל "פאמש" בעבור זה ,עם
צריקים שכסותו רקרקו כחם השערה ,אך אק לנו כח לאסור רברלרבים
סה שהתיר התלסור וכס"ש המב"י הנ"ל ,ובפרט שקשורם בעבותות אהבה,
ואיך נפריר בק הרבקים בורוע .אשר ע"כ נ"ל שיכול להתיר בפשיטות ,ובפרט
אחרי אשר כבר הורה וקן סו"ר זצ"ל להתיר הלכה לסעשה בבניו (הוא הגאען
ר' עזריאל הילרעסהייסער זצ"ל) אח"כ סעאתי בקינטרס סר חסי וצ"ל תשובה
מהגאק סו"ה שסואל סאלאנט סירושלים תוב"ב בשם כמה נאונים ,שאק
לחהמ כלל להתיר ב' אוזים שישאו ב' אחיות.
כ'*

ת שוב ה:

בענין באותן נישואין שנעשו ע"י ציפילעהע בלא קירושין כרסרי האשה
יכולה לצאת4
יבלא נט ,או 4ך צריכה נט כרסו"י כבר הלכו בו נסהמות .סו"ה
מהר"ם שיק בס" כ"א העלה רסרינא יש להתיר בלא גט ,אך כתב רלסעשה צ"ע,
אחריו נשא ונתן ברבר הרב מו"ה אברהם קארפעלעס בשו"ת אוהל אברהם
סי' ק"נ וכתב שיש לחוש לאיסור חמור של א"א 4עז בנישואי ציפילעהע משום
חזקה אין ארם עהמה בעילתו בעילת ונות ואפי' בנשואי נכרי בניסוסי שלהם
ונתניירו ונתיחרו בערים יש לחוש לוה כרסשסע ברשב"ץ הובא בב"י אה"ע ס"ס
כ"ו חמ"ס סוף פ' הכותב וש"ג וב"ש ס"ס ס"ז וכן באנוסים וסוסרים כס"ש הב"ש
וח"ס סי' כ" 1מ"ק נ' וסקנה שם בק"א (ומראה סקום שם על שו"ת ח"ס אה"ע
חוא סי' ק"ח וק"ט) .והשינ שם על טעסי סהר"ם שיק שכ' שא:ן לוזוש שבעל
לשם קירהמק .והרב ר' שלמה שיק בתשובות רשב"ן אה"ע סי' צ"ו כתב סאחר
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שהחוב עלינו לפרסם שאין במעשה הנישואין ע"פ ציפ.לעהע שום קרושה
ע"פ רת תוה"ק וכל המקרש ארעתא ררבנן מקרשיש לנו לומרשאפילו אם בועל
לשם קירושין אין במעשה ה~ה שום קרושה1 ,ז 1מצר גררוסייג .וע"כ פסק שאינה
צריכה גט ולא חליצה ,ולענ"ר קשה הרבר לוסר ררבנן בזמנינו יעקרו הקירושץ
אפי' אם בעל לשם קירושין מצר גרר וסייג .ומה נענה לרבני צרפת אם יאמיו
שרבנן יעקרו הקירושין של אנשים הפוחזים המרס'ן את נשותיהן ולוקחץ
ממונם ועוזבים אותם לאנחות .ועור הא כמה פעמים ארם אינו לוקח רב לקירהצין
טחמת חסרון כיס ומסתפק עצמו בציפילעהע ,ואמנם לא שביק היתרא ואכיל
איסורא ,אם יורע לו שיכול לבעול לשם קירהמין בערי יחור ,אזי עושה כן ,ואם
נחליט שבכל ציפילעהע א"צ גט ,לפעמים נתיר א"א לעלמא ומה נעשה 14ם
אח"כ יבוא הבעל ויעיר שבעל לשם קירושין ויביא ערי יחור ,ואיך נוכל לחקור
בכל פעם מאיזו טעם הסתפק בציפילעהע ,אשר על כן נ"ל להצריך גט מספק.
ורק טוב שיפרסמו הרבר שרק מחסת ספק שמא בעל לשם קירושין הצריכו הגט.
נם יש לחוש שהבעל יוציא לעו ויאמר שעשה פעם אחת מעשה קירושין,
כגון שנתן לה מתנה בפני ערים ואמר רבר שחוששין לקירושין ,והרי חוינן
שגם לענין בפני נכתב ובפני נחתם חוששין ללעז ,איברה ה.כא רא"א להשיג גט
אפשר להתיישב ברבר להתיר בלא גט אם הוא באופן שאין לחוש שעשה בה
טעשה קירושין .אח"כ ראיתי בקונטרס אוכתורה יעשה" שהכריע שלא לחוש
לקירושין אך כתב שיש להעריך הענין בכל מאורע לפני גרולי הרור ,עיי"ש רף
ט"ו ע"א והלאה.

כ"א*

תו"ס גיטין פ"ר ע"א ר"ה ע"ם שתעלי הקשו על רבנן ראמרי ע"ס שתעלי
לרקיע אינו גט רהיה להם למילף מתנא' בני גר ובני ראובן רהיכא שלא יכול
לקייסו התנאי בטל ומעשה קיים כי היכ' רילפינן סהתם רבעינן שיוכל לעשות
ע"י שליח ,ותירצו רלא ילפינן אלא שהמעשה יכול לעשות ע"י שליח אבל
תנאי אין לחוש אם לא יוכל לעשות ע"י שליח .וקשה רהתוס' הקשו מיוכל
לעשות ע"י שליח ועל זה תירצו שפיר רלא ילפינן אלא שהסעשה יכול לעשות
ע"י שליח ומה יענו על הקושי' מתנאי כפול והן קורס ללאו ושאר ריני תנאי
רילפינן מתנאי בני גר ובני ראובן רהתנאי צריך להיות כפול והן קורם ללאו.
פשוט י"ל רלא הקשו אלא מיוכל לעשות ע"י שליח משום רמשמע רזה
כ"ע ס"ל וכמ"ש תוס' בכתובות ע"ר ע"א ר"ה תנאי ,אמנם קשה לרש"י רס"ל
י
בגיטין ע"ה ע"א ררבנן לא פליגי ארר"מ אלא בתנאי כפול ולא בשאר רינ
תנאי ומיהו בלא"ה קשה על רש"י מב"מ צ"ר ע"א וכס"ש תוס' גיטין ע"ה
ע"א ר"ה לאפוקי .אך גם לשיטת התוס' שם קשה ממתנה ע"ם שכתוב בתורה
רנראה מרברי התוס' שם רילפינן נמי מתנאי בני גר ובני ראובן ,ואמאי לא
ילפינן נמי רבעינן אפשר לקיימו .ונראה לתרץ קושית התוס' באופן אחר רהתוס'
הקשו בגיטין ע"ה ר"ה לאפוקי האיך ילפינן מתנאי בני גר ובני ראובן רבעיק
אפשר לקיים ע"י שליח שלא יהי' מתנה על סה שכתוב בתורה רילמא בלא"ה
מועיל תנאי אלא רמעשה שהיה כך היה ותירצו משום רכל התנאים הכתובים
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רמיחי בקירושין בפ' האוטר הוי בענין זה ש"ם רבעינן ממש כה"ג ,פירש כיון
רלא מישתמיט קרא למימר תנאיבענין שאי אפשר לקיימו ע"י שליח ש"ם רבענין
כוה אינו מועיל תנאי והנה כל זה ניחא אי ילפינן רבעי אפשר לקיים ע"י שליח
אבל אי אתינן למילף רבעינן אפשר לקיימו אמר'נן שפיר רליכא למילף מתנאי
בני גר ובני ראובן רהתם טעשה שהיה כך היה וכי ת"מא אמאי לא מישתמימ
קרא למימר תנאי שאי אפשר לקיימו זה אינו ראמו קרא בשופמנימיירי רמתנה
ע"ם שתעלי לרקיע וכה"ג .וכי תימא א"כ מתנה ע"ם שכתוב בתורה נמי האיך
מצינן למילף רילמא מעשה שהיה כך היה רהא גם כאן אין ראיה מכל הכתובים
רהא לאו ברשיעי מיירי קרא רסתנו ע"מ שכתוב בתורה ,זה אינו רהא קיי"ל
רנביא יכול לעקור רבר מן התורה לפי שעה או למגרר מילתא וא"כ למא לא
כתיב בקרא פעם אחת תנאי על מה שכתוב בתורה אלא וראי רתנאי כזה לא
מהני.

כ"ב*
רין קרושין על תנאי שלא תצטרך גט.

ת שוב ה:
שוכט"ם להני תרי צנתרי ררהבא הרה"ג סו"ה משה ווייסקאפף נ"י
והרה"ג מו"ה יהורה לובעצקי נ"י יושבי על מרין בק"ק פאריס יע"א.
ענות כ"י תרבני לבקש סמני חוות רעתי על ענין העומר ברומו של
עולם והוא כי כמה רבני וררשני צרפת ברעתם לעשות תקונים שעל יריהן
יתבטלו תורות גיטין וחליצה בין יהורי צרפת ורק על פי שופמי הממשלה
יקום רבר להתיר א"א לעלמא או יבמה לשוק ורבר זה יתוקן עפ"י רינא
לעשות קירושין על תנאי נם תסכו יתרותם על הפקעת הקירהמין שהוזכרו
בש"ס בכמה מקומות ,ר"מ בכתובות רף נ' ע"א ואענה נם אני את חלקי
בס"ר ע"ר וה.
הנה לענין הפקעת הקירושין אמת והניב הוא אשר כתבו כ"ם שאין לנו
לחרש הפקעת קירהשין במקום אשר לא רברו ממנו בש"ס( ,ע' שה,ת הרשב"א
סי' אלף קס"ב וסי' אלף קפ"ה) ואם היה כח בירנו להפקיע הקירושין במקום
ענון הלא אין צורך לכל תקנות עגונות ,וכל השו"ת בעניני ענונות אך למותר,
כי במקום אשר יראה בעיני הרב או כסה רבנים ששורת הרין והכרעת השכל
להתיר האשה להנשא ,יפקיעו קירושיה ויתירו בלי שום פקפוק .ומי שמע או
ראה כ~את בישראל?! ורק רבנים אשר נתקו כבר את כל סוסרות הרת
והשליכו מעליהם כל עבותות התורה העיזו פניהם להתיר אשת א"ם בסברות
ברויות כאלה אשר אין להם שחר ומתנגרות לכל ררכי הוראות נרולי המורים
ער היום הזה ומהרסות עקרי הרת ער היסור בם .הלא עינינו הרואות כי
אף שהתירו חז"ל אשה עפ"י ער אחר (ע' רסב"ם סוף ה' נירושין) מ"ם אם
כא בעלה אמרו תצא מ~ה ומזה וכל הררכים האלו בה ,ואפי' נשאת עפ"י
תרי ערים לא בעי למיעבר עוברא במאי ה"ל למיעבר (יבמות צ"א ע"ב)
ולא עלה על רעתם לומר בענין זה אפקעינהו רבנן לקירהשין ונשאת בהיתר ונם
הולר כשר ,אלא וראי שסברת אפקעינהו לא נאמרה רק במקומות מיוחרים
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והיכא ראיתמר איתמר וה'כא רלא איתמר לא איתמר .ומעתה מ' הוא 1ה

אשר יפרוץ גרר לבלי חק לומר בכל פעם ופעם אפקעינהו אם יג1רו השופטים
להפריר החבילהן
רק
ו
ה
י
ש
ו
נ
ת
ע
ר
ש
י
אם
כל קירושין על תנאי.
לחוות
נשאר לנו
לתקן
הנה כבר האריכו בענין 1ה האחרונים בתשובותיהם ,רובם נרשמו בפתחי
תשובה סי' קנ" 1ס"ק ח' י"ט ,וכבור מעלתכם הוסיפו להביא סיעת פוסקים
המרברים ב1ה ,ואני בעניתי עור ארשים מ"ש בשאילת יעב"ץ ח"ב סי'
ט" 1לענין פלנש1 ,ש"1ת שב יעק"ב סי' ל"ט וס"ר מהר"ם שיק בתשובותיו
לאה"ע ס '.ע' ע"א וע"ב ואוסיף עור להעיר שבשו"ת אור נעלם כי' ל' ול"א
ן אחר במרינת ווירצבורג שסירר קירוש'ן
ב' גאוני הרור צווחים ככרוכיא עלריי
על תנאי שאם ימות הבעל ותהי' האשה 1קוקה ליבם שלא תהיה מקורשת
לפפרע .ותשובה ל"א שם נכתבה ביום ג' כ"ט סיון תע"א לפ"ק .אמנם כן
במקום רחק כגון אם יש לו אח מומר או אח במקום רחוק שקרוב לוראי
לא יחלוץ התירו האחרונים קירושין על תנאי עפ"י האופן המבואר בנבי"ק
סי' נ" 1ובח"ס סי' קי"א וע"נ בשו"ת מהר"ם שיק סי' ע' ובס' ערוך השלחן
ה' יבום סי' קנ" 1סעיף י"ר  -י".1
אמנם כל רואה מבין ישכיל כסה רקרוקין יש בקירושין על תנאי וכמה
1הירות צריך ל1ה שיהיה התנאי קיים לבטל הקירושין ,ואם י1רמן שנצטרך
לעשות קירושין באופן 1ה צריך לעשות ע"י רב גרול שהוא בקי היטב בכל
הרינים השיכים ל1ה ושהוא והיר בתכלית ה1הירות לעשות הכל כרין וכרת
אמנם ב1מנינו שסירור הקירושין לכל רב צעיר לימים ססור ,קרוב לוראי
שהקירושין על תנאי לא יסוררו עפ"י כל הרקרוקים שנתקנו ב1ה ע"י גאוני
ישראל .חוץ ס1ה רוב פעמים כמעט אי אפשר לסרר קירושין כאלה ב1סנינו
כראוי וכהינן כאשר יראה הרואה בתשובית שנ1כרו לעיל ,והתנאי לא יעשה
עפ"י משפטי התנאים ובעת הצורך ,ועפ"י הרין יהיה התנאי בטל ומעשה
הקירושין קים ,והאשה הנשאת לאחר על סמך תנאי כ1ה בניה ממ1רים גמורים.
נם הגאונים הנ"ל לא התירו קירושין ע"ת רק אם באקראי בעתים רחוקים
י1רמן שעת הרחק שיוכרחו לקרש על תנאי אבל לתקן קירושין ע"ת בתרירה
ולבטל ע"י 1ה תורת גיטין ומצותיבמין ליתרין וליתרין.
תקנה כ1את לרעתי היא קלקלה שאין למעלח הימנה .ירעתי גם ירעתי
כי אין 1ה בכלל בטול מצות יבמין האמור בר"פ ר' אחין ,אבל לכל הפח:ת
רומה למה ראיתא בפ' התכלת סרינא בקיטא וסרבלא בסיתוא צ'צית מה תהא
עליהן שמבקשין תחבולות לפרוק עולו של מצות ולבטל תורת גימין וחקיו
של אברהם אבינו ע"ה .עור שנית הנה הטעם רקירושין כאלה אינם אסורים
ממעם פלגש לרעת הרמב"ם ראוסר פלגש הוא משום רסמכינן ארובה ורוב
פעמים הקירושין אינן מתבטלין .אמנם ירוע ראסור לעשות ספק לכתחילה כרי
שנצטרך לסמוך ארובא כמ"ש מו"ר מהר"ם שיק ס '.ע' וע"נ בשרת שיבת
ציון ס" ע"ב ובשלמא במקום עגון ושעת הרחק הוי כריעבר ,אבל בלא וה
אסור לכתחלה .ועור ראנן ח1ינן שבכל שנה הטנה כמה וכמה קירושין מתבטלות
ע"י הערכאות ,ואנן ניקום ונתקן רבר שעי" 1כסה וכמה אנשים מישראל
יבעלו בעילות 1נות באיסור פלגש וע' י"רסי' נ" 1סעיף י"ח שאסור למכור רבר
איסור לנכרי שמא יחוור וימכרנו לישראל) .חוץ מ1ה יש לחוש לכמה תקלות
אם יעשו תקנה שעי" 1כל קירושק יהיו תלוין ועומרין באופן שבקל יכול להיות
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שיהיו נעקרין פעיקרא ,ראם ר"מ פשטה ירה וקבלה קירושין מאחר גם קירושי
שני קירושי ספק ,ואם הוא קרש אחת מקרובותיה גם זה קירושי ספק .ואף
שבזמן הזה לא שכיחי רברים כאלו ,מ"ם לענץ תקנה תמירית צריכין לחוש
שמא יבוא לתקלה אף בעתים רחוקים.
יתר מכן ע"י מנהג קירושץ על תנאי תתבטל קרושת האישות מכל וכל
שכל קירושין יהיו תלוים ועומרים .שכשאשה תזנה תחת בעלה היא והבועל
יחשבו שאין עושין אמור חמור בוה שהרי במהרה תתפרר החבילה ע"י
הערכאות ויעקרו הקירושין למפרע ונמצא שבעל פנויה .ויקוים בנו ח"ו הפסוק
ומלאה הארץ זמה .ועור מעט ויהיה למשל אחינו ב"י בארץ צרפת בועלים
א"א בהיתר ,ואנו לא יהיה לנו להשען רק על אי יריעה של עסי הארץ שאץ
יורעין רין זה .אך גם עמי הארץ ירנשו במהרה שהא"טות התלויה בתנאי
יברעת שופטי הארץ אין לה קרושה כ"כ וכי היא רק טפלה לנישואין ציפיל ורת
הארץ היא הנבירה ורת תורה ח"ו השפחה התלויה בה וכר"בזיון וקצף .עור אחת
ארבר והוא רבר נרול אצלי .הנה ירוע שכבר קמו רבנים מחרשים *ובטלו
י
החליצה מכל וכל וגם ממררין חו"ק לאשה הניתרת עפ"י ערכאות ולא חש
כלום לרת משה וישראל .ועתה אם אנחנו החררים על רבר ר' נחקה את המינים
האלה לבטל תורת 3יטין וחליצה ע"י קירושין ע"ת ,אף לא נאמר שהווש
ררך היתר מ"ם מה יאמרו רבנים המחרשש הנ"ל :הן אלה האורתורוכסים
כבר הורו שחקותיהם לא טובים ושאין רוח העת מובלם ,ומה שאנחנו בטלנו
בררך ישרח ופשוטה ,הן הם בטלו בררך עקלתון בעקיפין ובהערסות ,ובזה
הורו כי רוח העת חזקה יותר מכל החקים הנושנים! -
ואנן מה נעני אבתריהו ,וכי יש לנו ח"ו חלול השם גרול מזה! אשר
על כן לפענ"ר אין לתקן בשום אופן תקנה שיהיו כל קירושין על תנאי.
וכרי לשקור על תקנת בנות ישראל שלא יהי' נקל לאיש בליעל לעגן
את אשתו לענ"ר זאת התקנה היעוצה ,שכל מי שיבוא אל הרב לעשות חו"ק
כרת מו"י יאמר לאיש ולאשה רברי כבושץ :הוו יורעין שבזה אשר אתם
עחטים אתם מקיסים מצוה גרולה וקרושה ועלי לשבח אתכם על זאת .אך
יש בעוה"ר אנשים שברוב עתים רוח אחרת תעבור עליהם ופורקים עול האמונה
מכל וכל ער
יתפררו איש מאשתו משליכים רת מו"י אחרי גיום
כפא"ש
יירת הזאת .ולבני ארם כאלו מצוה הקרושה של קירוושין
ואינם מתנהגיםשע
מתהפכת לעבירה חמורה שגורפין שהארץ מלאה זמה וממזרים .אשר על
כן עשינו תקנה שכל איש ואשה שיב~וו לעשות קידושין כרת מו"י יתנו
חבטחה בשבועה חמורה בר' אלקי ישראל (אירעסשטאכטליכע פער-
זיכערונג) ,שאם ח"ו יתהפך הגלגל ויבוא חחבור הקרוש לירי פרור שגם בעת
הזאת יתפררו בגט פטורין כרת מו"י ובטוח אני שבזכות הזאת שאתם מקבלים
עליכם לנהוג בעניני אישות תמיר עפ"י רתנו הקרושה ,יעלה זיוג שלבם לטובה
~תחיו ביחר בשלום חים נעימש וברוכים ער עולם .ואח"כ ישבעו שניר~ם
חשבועה הנ"ל ,ומאחר שאימור שבועה הוא חמור גם בעיני הפושעים ,נם
עבירת השבועה נענשה בריניהם ,בוראי כל מי שיפרר מאשתו יתרצה לבתוב
לה נט כרת מו"י.

